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Bascath v. Baskath.
Bascettl Klement 0. Min, .r). „Vivldarium

theologicum parvum in quatuor llbros sententiarum

oannis Duns Scoti' $V1cetiael 1688, 11689, sv.).rvn Hurter, Nomenc V13(l910),35
asedow jan ernard, paeda og, původce

bezkontessljniho filantropinišmuurve žkoíe, 11.1723ku. z. 1790v Maadgeb Stud. o
eu“ v Hamburku, kdež bylkpod vilvem a

muela Relmara (v. t. , pootom theologii v Ll sku
(1746—49), stal se 1 49 vychovatelem u hol týn
ského šlechtice Quaalena, k jehož doporučení ob

žel 1753 misto učitele morálky na ryt. akademii

v|.žSoroe.ieZžahy projevil tu svobodomyslné svoje
nzoá pos cm řneložel na gymnasiumv Altone l(1ž76) šířil také v polemických i paeaeda

Éog. spisech svých. V té dob vydal: „Philalethie,eue Ansichten in die Wahrhetten und Reli
der Vernunfttbis zuuden Grenzen der glaubwllr
dlgen Otíenbarung“ (1764), „Betrachtungen liber
wahre Rechtgláubrgkeit und die im Staat und in
der Kirche notwendige Toleranz“, „Versuch einer
lreimíilhigen Dogmatik nach Privat- Einsicht“ (1767).
jeho úmyslem bylo zreformovati veškero vyučo)
vání avychovávání ve smyslu Rousseauovč (. Vor
ste llungen an Menschenfreunde und vermógende
Mariner liber Schulen, Studien und ihren Einfluss

auf die ólíentliche Wohlfahrt“ 1768,7„Methodenbuch“ 1770,„Elementarwerk“, 4s 770—17445

100turytinami hl. od Chodowieckého ,-1jakýsi„ Orbisd th indifterentismu a racionalismu).
Knítžš anhaltský František, horlivý stoupenec Rous
seauův, povolal B—a1774 do Deessavy a umožnil
mu, ab uvedl tu ve skutek zamýšlený ústav „Phi
lanthropinum“. Ale nemaje scho nosti k praktickému
vedeni ústavu, musil již 8 177gna as a 1778zcela
řízeni jeho se\ vzdáti. V názorech svych paedago

ickvch ncšhořřeejal od Komenského, Locke a
a Chalotais rvalou vzásluhou B—ovou 'est, žezasazm\al se e\ychovatelslvl náležitě

dbáno bylo telesneho výcviku, mateřsk řeči, mo
derních řeči a realií, jakož lže ukázéral nutnost
toho, aby byl brán vlídný a methodický zřetel na
vloohy žáků; nepřátelsky stál oproti konfessijnlmu
vyučováni náboženskému, ač z vnějších ohledů je
na ústave svem zavedl, a to i vyučováni nábožen
ství katolickému.

Basel Richard (pseudon

prot. nábož. vekvýslužbě v1851, vy.sv na 1874, něm. belletrist. spis. ná

bo.ž - :p. „MariakKulmer Muttešgottesbild" (činohra
1892),„[Sit"joĚeph“„ (dramalas

Baselllus Mikulláš 80513.v kl. hlrsavskem, vy
pracoval doohtpnek k Nauclerovým Memorabiliim,

doplniv jš lety 1501—14 vTubinkách 1516). Srvn.[figur,]ll omencl.113(1114.s(Baselli) Frant. S.j,u.1604vGra
clišBcesveluFriaulsku, vstoupil do Tov. 1622, z. 1678,
:p. Psalterium davidicum concordatum i. e. psalte
rium unius argumenti a s. Davide proposili, expositum secundum mentem et sensum a s. Dv
iuxta auctoris sententiam primario intentam e
Christo et Ecclesia in 4 pp. distributum“ r("Ulini
166, 4 sv. efol.) Srvn. Huf-ler, Nomencl. IV“
(1916), 145.

Basenhelm Karelďs e..j p_.rovčeské; byl 1722superiorcm na Sv. 1726 spirrituálem v kol
leji klementinské v 'Praze, 1729 rektorem kolleje

Ceský slovnik bohovédný 11.

m: 13. Reichart),
hebu u. v Terrezin

kutnohorskéaaj.; z. 1741; ..rp „Flos et Fructus,
vita etmomrs Soddalis Parthenil ln anniv. exequiis
Sodalitatis Latinae Majoris.“ Pragac, typ. Univers.

5.:;o

Basemath mara, Baospáů 1. dcera Elona He
thejského, druhá manželka Esauova, matka Elifa
zova (Gen. 2630; tážnnazýv sev 363A

t..) — 2. dcera lsmaelova,2 třetí manželka Esau
ova, matka Rahluelova (Gen.2 36“ *);v
nazývá se eth. —3. dcera8Šalomounova, manželka Achimaaslova (3 Kl'á 415).

Basele eor , ang1.larchitekt, u. v Londýně

7194, z. v Ely 1545, všnvstavěl kostely sv. Tomáševe Stockportu aP v Greenwichu, oba ve
slohu románském

Bashuyslenjíndř. jk „van 71.v Hanavě1679z. 1758, byl proto orient. řeči ve svém rodišti, po
tom v Zerbstu, zřídil si tiskárnu, v níž vydával
kommentáře učenců židovských o Písmu svatém:

nAbarbanclls Commentarii in Pentateuchum“ (Ha
val710), „Psalteriurn Davidicumscum notis rabbinicis“ t. 1710); mimo to :p., Systematis anti—

ultatum ebraicarum minoris disputationes XVlll.“

glanoviae 1714, 1715, 'a smnoho menších rozpravvztahujících se k Písm .
sch Zikmund, nělms.protest. theolog,n. 1700

v juliusburgu ve Slezsku, z. ve Výmaau 1771,

Disputatio de interpretatione NloviTestamenti exPatribus apostolicis“ (Lipsko 2617), „Deutlichcr
Beweis von der Glaubwiirdigkeit dcr hl. Schrift'
„Pastorale Christi ex Vll epistolis ad ecclesias

Baslanus sv. cirkve vých., mnich družiny akoi
metů v Cařihradě, 2. kol. 450t .P.am 10.říj. Srvn.
Nillzr, Kalf' ll,4

Basaslgnanlja4r13Dominik a S An oPa
taavino, piarista, „. v Pistoji 1698, vstoupil do
řádu 1713,vyučoval na různých místech,1773;
.rp. „Della Grammatica latina libri quattrof (janov
1760) Srvn. Ilonínyi, Scriptores piarum schoLa
rum, 126—127Basllv Basilil

BasllavŘafael Chajjim, žid. učenecv Manlue
v XVlll. stol., získal sobě značné zásluhy svým
opraveným vydáním bible (Manlua 1742- 44, 4di1y),
skritickým konunentářem Šalamouna Noorzziho.

Basile 1. januarius (Gennarod),Žn.1722v Nezt—polsku, usadil se trvale v Brně, .1782, zho

ťovil několik obrazů pro různé chrámyv moravské(„Sv. kuláš“ ve Vel. Meziříčí, „Sv.V calv“ ve
Svratce ia j.); roouk 7710 zhotovil také podobiznu
opata kladrubského Amanda Strtrere __ 2.1\Ma
to uš, O. S. Franc., od 1731 arcibiskup palermský,

1737, proti Serryovu spisu „Exercitationes hi
storicae, criticae, polemicae de Christo eiusque
virginc matre" napsal „Dissertationes adversu s
exercitationes cuiusdam critici de Christo eiusque
in_atre“s;pis ten v dals novcc jehoj ul) Ba

?; nSrvn.Hurts:- Nomencl.

dalo
asilej, (Basil ea, Augusta Rauracorum)

biEkupstvi. Původ jeho je temný, sahá však 3.2
do doby římské. Konsul L. Munatius Plancus za
ložil tu, v území gaallského kmene Raurachů, ne—
dlouho před narozením Krista Pána město, jež ke

1



2 Basilejská koníesse

cti císaře Augusta nazval „“Augusta (vvn. Basilej
Augstnnad B-í). Jisto jest, žejiž ve stoletítbyla obec křesťanská. oku34 .! podepsal Justini

anus, „epíscopus Rauracommlh snesení synody sar
dmické.Asi na počátkuuV. sto 1. v době nájezdu Alaannů a Hutmu bylo sídlo biskupské přeloženo

do [)*-e(Basiíia), opevněnéhlo hradu zbudovanéhocísařem Valentinianem !. 374. Synody v Orle
ansu r. 511lzúčastnil se biskup Adeliíus. Na poč.

VIl. stol. činí se zmínka 'ovbiskupu Ragnacharíoví.V letech asi 730—4 -i biskupem Walaus
nebo Walanus; ke koncli V111.stoleti Waldo, opat

smtohavelský, později reichenavský, důvěrný rádceKarla Vel.jenž poz ěji stal se opatem kl. sv.
više u Paříže, kde z. 1. 814. Nástupcem jeho na
stolci 17-ském stal se kol. 807 Haítto (v. t., Hatto,
Hetto) OSB., opat reichena\ ský, rm něž rádce Karla
Vel. a vyslanec jeho k císaři Nikeíorovi do Caři

hradu. R. 822 vzdal se Hatto svého důstojenství auchýlil se do svého kláštera, kdežz .836. Vydal
ůležité „capitulare“ neboli statut prro svoje du

chovenstvo, 2 dalších biskupů vynikl Adalbero li.

(Sigg—1025)jenž byl!spolu proboštem mtínsterskýma curyšskjm; jaažkotorádce Rudolta 111.burgund
ského a císařů Jíndřricha Il. i Konráda ll. zpro
středkoval spojení Burgundska s Německem. Vjeho
době bylo biskupství b-ské h(jnně ohdařeno drža
vami sáhajícími až do Elsaska a Brýsgavska, jakož
irů7.n' lllÍ výsadami (mimo jiné 1 právem raziti

vlastni mince). Adalbero zburdoval znovu dómv b'-'\,u,917 a vysvětil jej
u přitomnosti CIS.Jindřicha l111.října 1019. říznl
císařů Konráda 11 a Jindřicha 111.bylo biskupství
b-é stále obohacováuo a stalo se tak říšským kní
žetstvim. Za biskupa Berengara (1057—1072)za

ůočal v B—izápas mezi papežstvím a císařstvím.a řišske'mssěn mu v B- v rijnu r. 1061 aonném
byl proti papeži A1exanc.ru11.od stoupenců strany
Císařské zvolen za pape .e parmský biskup Cada
laus, jenž přijal jméno Honoria ll.

rengarův, Burka V.t-lasenbut'jegu(lt71——1107),vlivný rádce lindařichalV.,ozp vedl znumenitě mo
biskupů ó-ských jakozto říšských knížat. Také další
biskupové ó-šti stáli v círke\ ně-pOllliCkýChzápa
sech většinou na straně dvoru císařského. tak
jmena Adalbero lV., hrabě z Froburgu (1134—37),
Ortlieb (1137—64) a Ludvík z Froburgu (1164—79).

Z] dalších biskupů vynikají: Jindřich 11.7. Thunu11—538), jenž horlivě pečoval o rozkvět B-e
:ehl du náboženském i hmotném; Jindřich 111.hr.
Net.enburgu (1262—1274), podporovatel cechů a

měštanstva, od ůrce Rudolia Habsburského, fran
tiškán ji dřich V. : lsmy (127 —86), přítel a kan
cléř Rudolfův, zúčastnil se boje jeho s králem če
skjm Otakarem, stal se arcibiskupem mohučským

Petr Rich z Ríchensteinu (1286——96)1,2rovněž přítelRudolfův, Petr z Aichspaltu (v. t.) 13.06 Ve

\'ástupce Be

<N

N<C

)( a stol. zhusta vyskytují se2_zápasyo
stojeustvi biskupské; mnozí z tehdtjšich biskupů
b-skjch byli spise knížaty světskými nežli biskupy,
a marnotratnictvim upadali v dluhy, z nichž si
marně pomoci hleděli neustálým zastavováním
statků bikupských V tehdejších zápasech biskupů
b—skýchse šlechtou nabývalo město li. vždyvé tší
samostatnosti na ůko- moci biskupské. Cestnými
výjimkami byli: Jan IV. z Fleckensteinu (l423a
143-w),jenž usí10\ al 0 zvelebení církevního životaž;
za ne'-hozahájenr 1431 v Basile'i církevní sněm;
Arnold z Rotbergu (l451—58)a J . z Veuníu
gena (1458—78). Na počátku astoleti XVI. vynikl
nad jiné biskup Krištof z Utenheimu _.(v t.) 1502
až 1527, vyznamenávajici se učeností i zbožnoostí,
jenž však marně kladl odpor hnutí refonnačníntu
a vzdal se 1527 svého důstojenstv i. Když
stantismus v B-i nabyl převahy, musil biskup Filip

z Gundelsheimu (1527—1553) sídlo své roku 15%

přeložiti do Pruntruttpt;tkanp1tola uchýlila se 7.prvudo Frýbburku\ do Arlesheímu (1679)
Biskup Krištof Blarer (157m5—1608)ZlSkal opět ně
které krajiny katolicismu, povolal jesuity a s ojil

se s katolickými kantony š\ ýcarskými.i Ve šlep jichjeho pokračoval zvláště Jos VI ěm kz Balden
steinu (160828), přítel sv.Františkan Saleskeho;
dokončil založení kollcjc jesuitské v Pruntrutu a
založil kl. kapucínů a voršilek v Delsbergu. Nč
kteří jeho nástupcové mélin snáze s nespokoje
nými poddanýtni. Biskup JakunbeZikmund z Reinach
Steinbrunnu (1737——43)dopustil se té osudné chyby,
že na potlačení vzpoury p0\ olal vojsko francouzské.
Za biskupa Josefa Zikmunda z Rog enbachu (1782
až 1794) bylo světské panství bissupů na \'ždy
ztraceno; území pro lášenno zprvu za „republiku
rauracltskou“ , později připojeno k Francii (1797).
Pau“ařižským mírem byl biskup Frant. Neven (11794
až 1828) odškodnén za světské panství pensi;
území biskupské bylo přiděleno zčásti ke kantonu
bernskému, z části kc kantOuu basilejskému. Ná

sledkem ujednání,vjež kantony Lucern, Bern, Sololothurtt auZug rely 28. bře7 a18285 eStoíicí
apoštolskou, byzlovbiskupství b-ské znovue ohrani
čeno, sídlem biskupským ustanoveno město Solo
thurn. Později připojily se k nové diecesi kan
ton): Aargau, Thurgau, ttasilejaŠafhúzy. Biskupum
z pasiti bylo s mnoohýmln esná7eul, a byol jím
ikněžstvu zakoušeti těžká pronásledováni se strany

roticírkevnich vlád kantonů k biskupství náleže—icích. Citkumskripční hulíou ze 7. zari 1888 bylo
nové zřízene immediátni bisksup tví Lugano (v. t.)

s B-i sppobno v dvojité biskupství basilejskou.anské tecese b-ská čítá 495252 katol. oproti
ekové populaci 1,40213030.0byv, připadá tudíž

353 katolíků na kažcí)" 1000 obyvatelstva. Kathe

drálníkkapitola má 5 sídelních a 9 nesidelních kanovnik Mimo to jsou v kantonu luzernskěm dvě
kollegíátní kapitoly: sv. Leodegara v Luzernu a sv.

a v Beromtlns.těru V diecesi b-ské jest 400
far 160kaplanstvi a vikařství 700 kněží světských,
117 řeholních. Z jednotlivých kantonů k lf-i ná

ležejících čítá Bern 81.162 katol. 3_"(138lo), Luzern134.104 (91 23368 W...) Solothurn
Maso ,“B. město '36.987g(330„„ B území9233

15.775 (230/0),'Šaíhúzg44724l 37-40), Aárrgau9 407(44 1%), Thuurgau 35 (31- **,-',).Obyvatelstvol jest
z části národnosti německé, z části francouzsk.
Mužské řehole: kapucíni usazení v Luzernu, Zugu,
Sursee, Schtipthcimu, Solothurnu, Oltenu a Dor
nachu, a kongregace poustevníků v kantonu luzem
ském, ženské: uereíorm. trantíškánky vSolothurnu,

reíormované v Gubelu (Zug).rLuzernu, Frauenttalu(Zug), benediktinky ve Fh a eermetschwilu
(Aaargau), cisterciátky v Eschenbachu (Luzern a
Frauenthalu (Zug), salesiánky vSolothurnu, šc ivé
milosrdně sestry v uze n,u Zugu, Solothurnu,
Pruntrutu a Delsbergu; sestry Božské prozřetel
ností v B—i křížové sestry v Luzernu, Solothurnu

a Basileji. V diaspoře jest 27 míssíjních štacsitS41duchovními. rvn.Traui!1a/,Mon. de
l'ancien éveché de . (5 sv., Pruntruet 118552u.),
Vall/rty, Histoire des eveques de B. 4 sv.,1884

až 1811:), „Die katholische Kirchleunsercr Zeit undihre Diener in Wort und Bild 1,1(1900 248- 257.
Basilejská konfesse 1. první (Confessio Basi

leensís prior) sestavená dle náčrtku Oekolampa

diovajeho soudruhem a nástupcem Osvaldem Myconie !;532 prřidržuje se celkem učení Zwingliho,
otištěna latinsky v „orCorpus et s ntagma contes
sionum fidei“ 1, 72. lat. aněm u ieme era, „Col
lectio contessionum in ecclesiís rei. pu licatarum

sl. Nazývá se také koníessi mtilhauzens'tou,
poněvadž rada míílhauzenská vydala ji r. 1537 a
<



basilejský sněm církevní 3

1550 se svou pečetí. — 2. druhá (Confessío Ba

síleensísksecunda), sestavená Zuwíngerema Beckemodnětu Jana Buxtorfa mladšího mimo
články re orm. učení obsahuje oblibenou uxtor
lovu ideu o inspiraci punktace hebrejského textu.

basilejskýs sněm církevní v letech 1431—1449.

Podle reformního dekretu Frequens,mv ldaného sněmem kostnickým dne 9. října 1417, budoucně
obecné sněmy konánny býti vpravidemlnl)ch lhůtách,
tak že první 7. nich měl zahájen býti za pět let po
ukončení koncilu kostnického, druhý za sedmi

o sněmu prvním, třetí pak a vsecky další vždy
po deseti letech. Martin V., zvolený za papeže dne
11. listopadu 1417, akceptoval řečený dekret a
v 44 sedění sněmu kostnického (19. dubna 1418)

se souhlasem Otců jmeenoval Pavii místem I1příštíhosněmu. Synoda pavnjská počala se 23. dn a,1423
byla \Šak o dva měsíce později přeložena doaSieny,
kdež p_řiroku o reformě církve Otcové zašli v ne
shodu i odložili věc kbbuduucímuss,němu obravše
k němu město Basilej (19. února 1424). Když do

cháznela sedmiletá lhůta, stanovená dekretem Freque ,papež MartínV. jmenoval předsedou sněmu
kardinála juliána rCesarmiho (i. února 1431), jenž
toho času jakožto legát papežský zjednával v Ně
mecku pátou křížovou výpravu proti husitům a
o jmenování svém za předsedu koncilu zvědél te

Ěrve po smrnrti Martina V. (20. února). Novýápapežugen 1\'. potvrdil juliána v hodnosti přcdsen
(12. března), ukládaje mu, aby zevrubně zpravoval

apeže o rokování sněmovní m. V dubnmí sešlo se
v Baasilejí 6 praelátů, kteří lissty svými svolávali
další účastníky a požádali jak kardinála Juliána, aby
příchod svůj uspíšil, tak krále Sigmunda, aby 0 za
hájení sněmu se posotara K Sigmundovi zejména
v praveni byli dva poslové, Diviš ze Sabrenalsu a

omáš Siene, mistři učení ařížského, kteří pak

s ním účastnili se sjezdu che0ského, na němž králnavrhoval echůmm, alí se rozhodnutí
sněmu aneb asroň zvolili přijítl ke sněmu a za
chovati zatím příměří. Avšak návrhy ty nebyl při
jaty. V Basileji vzrůstal jen pomalu počet sn mov
níků; mimo jiné přibyl kardinál Dominik Ca ra
nica se svým sekretárem Aeneou Syivlem.

sedaelegát julián Cesaríni, maje poručeno od papeže , y teprv po ukončení výpravy roti husí

um zabral se do Basileje, ustanovil sob Stzástupcena sněmu, jana z Palom a_lnaa ojkovíče
z Dubrovníka (3. července), kteří tudísžtolzahá'íli
sněm e23. července 1431. veliké porác
křižáckého vojska u Domažlic kardinál julián pří
byv konečné do Basileje (9. září), přičíňoval se
o to, ab zvýšena byla vážnost sněmu rozmnnože
ním po tu účastníku ze stavu duchovní-.o, a za

Blředníúkolby obráno bylo zjednání pokoje s Čechy.ne 15. října koncil vydal list k duchovenstvu,
chtě a všemu národu českému, kterým dojemně

tllnmočíltouhu po obnovení jednoty a pokoje, 1zval

posmlšbyjejich do Bsavsilejek svobodnému slyšení, při
uch.dby1 jedíný soudcemeaa prostředníkem?uZatísmdospěl do Říma JanB aupére,

kanovník besanconský, vyslaný od kardinála řlnulíánazpravit sv. Otceo dosavadním průběhu u.Ze
zprávy posiovy Euen N vyhledal některé dímtvody

pro rozpuštění sn mušle—íchpraelátů, íchž shro
máždění neĚokládal je tě za koncil, ta zejména,že město asilej neposkytuje Otcům s dostate k
klidu, ježto je ohroženo válkou, husitským bludař
stvím a nepřátelským smýšlením měšťanstva avšak
více asi padalo na váhu přání jeho, aby sněm byl
konán na půdě vlašské. Listem ze dne 12.1isto
padu zplnomocnii tudíž kardinála Juliána, uzná- li
za dobré shromážděni rozpustiti, aby tak učinil,
oznámiv prve místem budoucího sněmu, který by
sešel se r. M$, Bolognu, pončvadž Řekové slí

bujíce přijíti ke koncilu, vyslovují přání po místě
vlašském. Když Basilejští zvěděli o úmyslu pape
žově, žádali krále Siugm nda za přispění a dne
14. prosince kon [ prvn' veře té sedem
v němž v_itčen byl trojí úkol sněmu, totiž vyplenění
kacířství, zjednání okoje mezi knížaty a reforma
církve. Potom do la bulla papežská Quoniam
alto ze dne 18.prosince 1431, zakazující další sně
mování i 7. toho důvodu, že Basilejští pozvali ke
slyšení husity, nad nimiž rozsudek vysloven jak
od předešlých dvou koncilů tak od Apoštolské sto
lice. Ohlášení bully synodálově vyhnuli se odcho
dem ze shromaždiště (13. ledna 1432), načež vy
dali list ke všemu ktestanstvu, ohlašujtce, že v Ba

Ě'lemjive sboru setrvají, a vypravili poselství dotma jednat o odvoláni bully. 'lakě kardinál julián
činil námitky prooit důvodům, pro něž sněm yi
rozpouštěn, í ukazoval na prospěch jaký by mohl
vzejití z rokování s Čechy; jakkoli pak vzdal se
předsednictví, setrval přcc v Basileji. Za nástupce
jeho, avšak jen na dobu jednoho měsíce, Otcové

7volili Filíberta, biskupa coutanceeského, jenž dne15.února řídildrru hé veřejnés ni u přítom
nosti 14bískupův a většího počtu opatův a doktorův.
Tu již sbor, obnoviv dekrety kostnického koncilu

o superioritě obecných sněmů nad papežem, dodalže nikdo nemá ráva sněm akové bez souhlasu
sněmujícich rozpouštěti, pře ládatincbo odročovati.

Vzrůstající opposíce Otcu budila prloasněmFvětší |nteres, než jak' jv seenzp vu ancíe a
Burgundska ohlašován byl přicuhoddltlšlích pFraelátův.
Král Sigmund, meškaje na cestě do Říma, prostřrc-d
koval mezi sborem, od něhož očekával obnovení
pokoje v echách, a papežem, u něhož chhtěi do

jíti korunnó císařské; avšak snaha jeho naklonitiEugena 1 Basilejským, tyto pak zdržeti od ukva—

pených1kroků, míjela bez úspěchu. Papež navrhovalkráli března), že svolá partikulární synodu do
Frank 1rtu nebo Norimberku, aby tam jednalos
o věcech českých a německých, a chystal legáty
do Basileje. Ve třetím sedění (29. dubna) sbor
vyzval papeže a kardinály u něho meškajicí, ab
do tří měsíců dostavili sé ke sněmu. Zatim, kdy
na zemském sněmu v Praze (10. února) bylo uSne
seno přistoupiti k pozvání od koncilu učiněnému,

Kokročilo jednání plnomocníků basilejských, janadera a jana z Geílhausen, s hy tak, že umlu
ven byl sjezdvChebu u, aby tam došlo k dohodě
o způsobu a podmínkách slyšení v koncilu ! bezpeč
ného průvodu poo.slův Sjezdu chebského ve dnech

1.8 května účastnilo se krom některých knížat
německých šest plnomocníků sněmu, z echů pk
zejména an Rok cana, Prokop Holý7, Petr Payne
řečený ngiíš. ikuláš z Pelhřimova 10 osob
dalších. 1bylo smluveno, žejčeští pos ové ke sněmu
užijí bezpečného průvodu, svobodného slyšení na
místě slušném, dovolení, aby koani služby Boží
ve svých příbytcich podle způsobu svého, a že ve

řazených věcech jejich bude zákon Boží, jednáníPána a apoštolův i prvotní církve s olu se
sněm a svatýmí učiteli. jimi se zaklá ajíc_ím_i,
soudcem spra\edlivým a nestranným. O praelimí
nariích těch kardinál Julián podal zprávu pa ežl,

Břlmlouvaje se znovu a důtKlÍVé za uznání sn mu.čtvrtém sedění (20.června)sbor vydalbez
pečný list pro české poselstvo, a postou iv dále
na cestě sporuspapežem. stanovil, kdyby ugeniV.
zemřel za trvání sněmu, aby volba jeho nástupce
dáia se v místě sněmovním, zapovidai papeži jme
novati kardinál leč by jmennoval je v Basileji,a

zřídil místodržitnšlelhrabství avignonského a venalssinsékho. žčase král anglický jindřich Vi.
král francouzský ŽKarel Vil. dali se na stranu sněmu.
Brzy m sedění (9. srpna), z něhož v šel
zákaz, aby příště neměly místa appellace od sn mu.

ga
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ke kurií, přibyli do Basileje papežštl vyslanci a
ujímali se obrany ráv sv. Otce v příčině konání
obecného koncilu. šestém sedění dne 6. září
bylo již na tom, aby papež a kardinálové při něm
zůstávající, protože neuposlechll ovolání ke sněmu,
byli rohlášeni za tvrdošíjné, av ak kardinál _julián
zabr nil snesení otom, předloživ sboru plnomocně
listy některých kardinálů na zastoupení jich v kon
cílu. Basilejským pak dostalo se vnější posily,
ježto král aragonský Alfons V., němečtí kurfiřti a
vévoda julíšsky vypravili posly ke sněmu; podobně
i university kolínská & heidelberská. Aby minuly
obtíže hlasování podle národů, zaveden byl nový
jednací řád toho způsobu, že čtyři deputace čili

výbory, počtem členů sobě rovné, ripravovalšúsnesky generálním shromážděním, je en o věcec
víry, druhý o upokojení knížat, třetí o reformě cír
kevní, čtvrtý o všech věcech ke sněmu vznesených.
Výbor složen byl ze zástupců všech národův i všech
stupňů duchovenské hodnosti. Na m se usnesl,
bylo ohlášeno výborům ostatnim ; co došlo schvá
lení tří výborů, o tom lo ednatl v sedění ve
řejném, a nedošlo-lí tam schv lení, bylo znovu o
stoupcno výborům. sedění ne
6. listopadu sbor doplnil ustanovení strany pri
štího konklave v místě sněmovním, aby k němu
přišli kardinálové do 60 dnů. Proslýchalo se totiž,
že Eugen lV.chce raději vzdáti se úřadu,než b uznal
sněm basilejský. V osmém se ni dne i . pro

since hyladpapeži propůjčena další lhůta 60 dní,ab do té oby odvolal bullu ze dne 18. prosince
14 1. otom v rvých měsících roku 1433 sbor
zabýval se usmířováním echů. již dne 10. října
1432předběžní poslové čeští, Mikuláš z Humpolce,
písař Starého města, a jan, měšťan žatecký, měli
sl šení v Basileji; i přesvědčili se jak z vlídného
prijeti, tak zodpovědí na žádosti, které přednesli,
že shromáždění Otců má vážn' úmysl dorozumětí
se s echy. Veliké poselstvo ošlo te )rve 4. ledna
1433. Členové jeho byli: šlechtici Vllěm ostka
z Postupic, Beneš z Mokrovous, _lířík z ečice,

měšťané jlan z Velšar, Matěj Louda z Chlumčan,
Laurin z ábora eltoř ze Dvora, duchovní |_janRokycana, Petr Payne, Prokop Holý, Mikuláš z el
hřímova Oldřich ze Znojma, Markold ze Zbra
slavic. artin Lupáč z Újezda, Petr Němec ze
Žatce. Po uvítání jich téměř slavném a uvedení do

generálního shromáždění koncilu (10. ledna) dispuace strany čtyř artikulů pražských, o nichž l
z předu bylo známo, že budou předmětem roz rav,
počaly se dne 16. ledna. Když pak přes ob irné
výklady a řeči stanoviska stran zůstávala od sebe
vzdálena, bylo soukromí přimlouváno Čechům, aby
rozepři o čtyři artikuly poručílí koncilu, že on roz
hodne o nich ve způsobč jim příznivě, aneb by
vyslanci jejich stali se členy koncilu a věc spornou
soudili spolu s ostatními. Však poslům nevidělo
se k tomu přistou iti. Přičínéním vévody bavor
ského Viléma, jen byl místo krále Sigmunda pro
tektorem sněmu, a k echům nejlaskavějšího kar
dinála julíana, který od sedmého sedění počínajíc

sněmu opět předsedal, došlo na sklonku rgěsícebřezna k rokování v komitétu 8 osob, čtyř echů
a tollkéž členů koncilu, kdež ukázala se jakási
shoda o třech článcích, ale ne o přijímám pod
obojí způsobou. ježto přední osoby sboru dělaly

si naději, že návrh, aby Čechové gřipojili se kesněmu a v něm spolu rozhodli o tyrech artiku
lech, dojde přijetí v Čechách, bylo onečně usne
seno vypravíti od koncilu posly do ech, kteří by

jednali přímo se sněmem českým. Tak k poselstvueskému, jež opouštělo Basilej dne 14. dubna, vra
cejíc se domů, řidružili se poslové od sněmu
zřízení: Filibert, iskup coutanceský, jan z lo
maru, auditor kardinála juliána, Tomáš Ebendoríer

z ljaselbachu, kanovník vídeňský, a 7 jiných prae
ltu. Zaoprebyvání poselstva českého v Basileji
sbor Otcu skládal se již ze čtyř kardinálů a 49 prae
látu, kdežto počet všech účastníků sněmu byl do
sqgosob. V devátém sedění dne22. ledna koncíl
prijal pod svou ochranu krále Sigmunda, hroze
neprátelumjeho klatbou, v desátém sedění dne
19. unora zrušil všecka opatření papeže Eugena lV.,
směřující rotl koncilu, a učinil žalobu na něj
pro nestán ke sněmu, v jedenáctém sedění
dne 27. dubna stanovil dodatkem k předešlému
dekretu o superioritě obecného koncilu nad pape
žem, že koncil, neb l-ii by včas svolán od pa

_ež_e,může se sejíti ez “eho volání; kdyby papež
im_l_prekážkysněmu, cht l jej rozpustíti nebo pře

ložgti, že má býti složen s uřadu; že obecný sněm
smí rozpuštěn býti toliko za souhlasu dvou třetin
shromážděných Otců. Tak pracováno bylo o pře
vrat církevní ústav a snížení mocí papežské přes

Eovolnost Eugenal ., jenž vsrpnu 1432 navrhovalasrlejskym jiné město v církevním státě než Bo
lo nu za místo sněmovní, v prosinci t. r. kterékoli
m sto vlašské, v lednu 1433 město německé, které
b sí obrali, kromě Basileje, a dne 14. února t. :.
svoloval k dalšímu sněmování v Basileji, budou-lí
za předsedy sněmu přijati jeho legáti a odvolá-lí
sbor snesení papeži a kardinálúm, kteří při něm
setrvali, nepřátelská. Basilejští zamítli návrhy a ve

a m sedění (13. července) povolivše pa
pEŽIdalší lhůtu GOdnú, ohlásill zrušení apežských
reservací v příčině zřizování biskupů. otom i ve
třech dalších seděních (il.září,7.a%.listop.)
byla papeži lhúta prodlužována, ' na prí
mluvu císaře Sigmunda, jenž dne 11. října přibyl
do Basileje, krále francouzského a kurfiřtů něme
ckých, až_Eugen [V. z obavy, abv nevznikl rozkol
v_crrkvr, i_také jsa tisknut od vévod milánského
Filipa Marie a opuštěn od většího počtu kardinálů,

uznal a schválil (15. prosinceš, že sněm basilejskýod svého zahájení nepřetržit trvá, jakoby zatím
ntc se nebylo změnilo. At vrátíme se k věcem če
s 'm, poslové koncilu obeující zemskému sněmu

v račze (13—23. června) seznali, že není naděje,b echové upustili od přijímání pod obojí způ
so ou aneb by přivtělili se ke koncilu a přijali
prostě vyrok jeho; i smlouvali s výborem umírně
ných síran o znění čtyř artlkulů pražských. V tom
pak aspoň díl úkolu jejich se povedl, že byli zvo
lení a vypraveni do Basileje noví poslové čeští,
Prokop z, Plzně, mistr učení pražského, Martin
Lupáč z Újezda a Matěj Louda : Chlumčan, kteří
dne 11. srpna předložili koncilu žádost zemského
sněmu za stvrzení čtyř článků ve znění, 0 jakém
sněm _zemský se byl usnesl. Na to Otcové zvolili
komist 24 osob, aby při )ravila návrh 0 přijímání
pod obojí způsobou a vyklad tří ostatních článků
(o svobodném hlásání slova Božího, stavováni a
trestání _smrtelných hříchů, a časném zboží osob
duchovních), podle něhož by řečené články mohly
býti od koncilu slvrzeny. Elaborát komisse sjednaný
ve dnech l3.—25. srpna a důvěrně sdělený svýbo
rem sněmovním došel dne 2. září schválení gene
rálního shromáždění koncilu, ač nebyl v něm ve
řejně oznámen;_načež stalo se snesení, aby vypra
vení byli do Cech poslové, bísku Filibert prve
jmenovaný, JanzPalomaru indřich “oke, kanovník
magdeburský, a Martin Berryer, děkan tourský,
kterí by na sněmu zemském oznámili znění tří
článků, v jakém koncil hotov “est je stvrdlti, a
kdyby Čechové články v tom znéni přijali a slíbili
že vstoupí v jednotu scírkvi, by poslové pověděli
jim o návrhu strany při'ímání pod obojí, k němuž kon
cil chtěl dáti svolení. ne 22. října poslové přijeli do
Prahy a s nimi tež poselstvo české, vracející se
z Basileje. Sněm zemský vyslechl je dne 18. listo
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padu_,.a hned, chtěje zvěděti, co bylo uzavřeno
o prijímání pod obojí, slíbil, že příjme tří články
ostatní. Při rozpravách potom konaných poslové
koncilu podali výboru umírněných stran návrh
smlouvy čilí kompaktát, která měla uzavřena
býti mezi koncnem a sněmem království českého
í markrabství moravského (26.1isto adu). Tu před
nější kněží pražští, mezi nimi an okycana, a né
kteří _kněži táborští & sirotčí schválili smlouvu
(30. listopadu), kdežto sněm zemský rozešel se,
nedav k ní souhlasu. Do Baslleje pak vyslán byl
Martin Lupáč z Ujezda žádat za změnu podmínek
smlouvy, což od koncilu bylo zamítnuto, a Martí
nov! odevzdána bulla ze dne 25. února 1434),
v níž Otcové, pokládajíce schválení kompaktát od
kněžstva za přijaté „od sněmu, vyslovili podi
vení s_vé nad tím, že Cechově slibům svým nedo
stali, [ napomínali jich, aby bez odkladu tak uči
mli. V tom čase sněm hasilejský stál na vrcholu

vážnostiamoci.Všestnáctém seděni S:.únoračtenabylabulla Dudum sacrum, kterou ugcní .
uznal nepřetržité trvání sněmu a rušil předešlé
listy sve sněmrozpouštějící; v sedmnáctém se
děnl (26. dubna) předsedali již papežští vyslanci,
avšak bez koaktivní moci, které koncil jim nepří
znal, a l tím omezení, že musili za své osoby uznati
platnost zásad sněmu kostnickěho, jehož dekret
o superíonte nad papežem v osmnáctém se
děni (26. června) b | obnoven. Tak sbor dával na
jevo, že nehodlá kr četi jinou cestou, než kterou

šel prve, Krom úkolů sěrchu dotčených bral na sepracovat; o sjednocení eků s církvi západní, po
hádaje jich predevším ke 5 olečnému sněmováni.
Na počátku měsíce srpna príšlí řečtí poslové do
Basnleje; kd ž však nebylo lze shodnouti se snimi
o místo sn movní,v devatenáctém seděni
(7. zari) sbor zřídil druhé poselstvo do Cařihradu,
aby prímo „s císařem a patriarchou věc ujednalo.
K naléhám těch, kdož chtěli dočkati se Oprav
v crrkvi,sněm v dvacátém seděni (22. ledna
143_5)vydal přísná nařízení rotl konkubínátu kle
rrknhukvapenérnu prohlašov ni interdiktu a ne 0
rádnymappellac1m.V dvacátém rvěm sed ní
(9. června) potvrzeno bylo 11 dal ích dekretů re
íormačmch. zejména pak zákaz annátů a tax, aby
am v Římě u kuríe aní nlkde jinde neb l přijímán

plat (kromědpoplatku písařskěho) za uděřěm obročí,svěcení, ho nosti nebo milosti pod pokutou, jaká
stanovena jest na svatokupectví. Když papež žádal

sr prrměreně náhrady, Ježto by jinak nemohl dostátí povinnostem ponti ikátu, byla mu sice slíbena,
ale I'llkOIío atřena. Naproti tomu Basilejští poru

čílr, aby za rželé annáty a jiné plató, papeži povmné, byly odvedeny do Basileje. dvacátém

druhém seděni (15. října) sněm odsoudil spisAugu'stlnaFavonniho, v vacátém třetím se
deni (25. brezna 1436) vydal řadu opravných sta
no_vo volbě papežské a sboru kardinálův, ukládaje
ZEjlllena, by papež nově zvolený zavázal se při
sahou, že bude šetřiti dekretů sněmu kosínického
a basrlejskěho; aby kardinálů bylo 24, vybraných
z ruznych národů, ale tak, že jen třetina z celého
počtu smí býti jedné národností; aby kardinálové
udělovall radu apeži, a kdyby ji nepřijal, by po
hrozili mu „žalo ou u příštího sněmu. Takov' o
ručmkovám tu i v jiných věcech nechuíilo se ně
kterym členům sboru, a třídění duchů již patrné
dávalo tušítí, že Otcové rozestoupí se na strany.

dvacatěm čtvrtém seděni (14.dubna)sbor
schválil umluvu s Řeky, kterou hvli poslové jeho
v Carihradě ke konci dovedli. Když nešetrnému
jednání koncilu papež nemohl se ubránili, vydal
]. června pamětní spis ke knížatům křesťanským,
v němž vypověděl všecky stížnosti své na sně
movníky, a poukazem na to, že koncil mísí se do

věcí, okíerýclr rokovati a rozhodovati mu nesluší,
snažíl se odnítí mu sympathie knížat. Nicméně
teprv \niířní spory podryly vážnost sněmu. Pří
poradác o to, ve kterém městě konati unijní sy
.nodu, Basilejští rozešli se na sírany. Většina jich,
mající za hlavu kardinála Ludvíka d'Allemand, arci
biskupa arleského, ale krom něho jen málo biskupů
čítající, chtěla míti sněmovním mistem buď Basilej
nebo Avi on nebo některé město \; Savo'sku;
menšina, k níž náleželi kardinál—legátjulián esa
rínl. ostatní papežští le átí a většina biskupů vBa
siíejí přítomných, umíni a si ve shodě s papežem
trvatí na městě v Italii. Strany střetly se nejprve
v generálním shromáždění dne 6. prosince, kdy
hlasy většiny rozhodnuto bylo konati synodu v Avi
gnoně. ježto město k sněmováni zvolené mělo
zjednati půjčku aspoň 60.000 dukátů na cestovní
potřeby Řeků, byli do Avi nonu v té příčině vy

gravení ednatelé. Potom ne 15. února 1437 přiylí do asileje řečtí poslové žádat Otců, aby za

chovali jednotu s papežem. Přední člen pose stvaJan Dish patos na izel téměř prostřednictví eků
k urovn ní neshod mezí koncilem a hlavou církve,
a zakládaje se tim, že papež zamítl usnesení strany
Avignonu, protestoval proti konání synody tamže.
Jakkoli pak ani dlužení peněz nezvedlo se po
přání Basilejských, většina koncilu setrvala na Avi
gnoně l v bouřlivémseděni dvacátém pátém
(7. května), v němž proti jejímu snesení menšina
prohlásila své votum, aby místem unijní synody
byla Florencie nebo kterékoli město vlašské, a
uvedla je ve spís jako dekret sněmovní. Papež
potvrdil spis právě řečený (29. května) a vypravil
na'atě lodl do Cařihradu s poselstvem svým i posly

sn movní minority. Kdvž to Basilc'ští zvěděli,obeslalize dvacáté o šestého se ění (31.červce)
Eugena lV., aby do 60 dnů dostavil se ke sněmu a
ospravedlnil se ze své nevážnosti k dekretům sně
movním. V od ověď na to došla bulla Doctorís
gentium, ukl dající Otcůln koncilu, aby ustali od
sněmováni kromě kusu, jejž maji dojednati s Čechy
ve 3! dnu; neuposlechnou-li, že koncil překládá se
do Ferrary. Na to on' 'm se mém
seděni (27. září) prohlásili dekret menšiny o ko
nání synody v městě vlašském za neplatný, v dv a
cátěm osm m seděni (1. října) uznali papeže
za neposlušného pro nestáni kc sněmu, a v
tém devátém seděni (12. října) zavrhše bullu
Doctorís gentium, pohrozili EugenoviíV., od
váží-lí se bez jejich svolení přeložíti koncil, že ve
čtyřech měsících propadne v suspensí a po dvou
měsících dalších bude zbaven úřadu. V témž čase
meškalo v Basileji poselstvo české, pracujíc () spí
nění desíderíí strany pod obojí. Aby patrna byla sou

vislost úkolu jejich s akci kompaktátní, lpotřebíjest prohlédnouti k událostem minulým. . 1434
císař Sigmund počal usilovati o smíření Čechu
s církví, ježto na tom závlselo příjetí jeho na krá
lovství. lsmlouval se s nimi nejprve na sjezdu
řezenskěm (2l.—28. srpna), podporován jsa posly
koncilu, v jichž počtu b Ii biskup Filibert a_lan
z Palomaru; ale z té pří íny, že strana pod obojí
nechtěla spokojití se kusy od sněmu jím povole
nýmí,-než mimo ně žádala, aby uznáno bylo, že při
jímáni pod obojí je z přikázání Kristova, aby bylo
stvrzeno, že podávání velebné Svátosti pod oběma
způsobamí 'e obligatorní v celém království če
ském a mar rabstvi moravském, iže tak podávati
jest dětem, a že volba arcibiskupů pražských &
dvou suííragánů 'ejich má se díti na sněmu zem
ském, jednání mfnulo bez úspěchu. Řečené poža
davky byíy pak zmírněny na sněmu pražském
(v říjnu) a oznámeny dopisem poslům koncilu,
kteří přednesli 'e v Basileji; avšak teprv na sjezdu
brněnském (1. července — 3. srpna 1435), jemuž
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obcovali poslové koncilu, zejména praeláti svrchu

dotčení, poselstvo strany pod obojí dovědélo se,že koncil p žadavky zamítl. Po mnohém jednáni
císař slíbil gechům vydati zápis,p odlc něhož měly
splněny býti všecky jejich žádostip ze sněmu zem
ského mlnuléhor uke koncilu vznesené. Iučinil
tak na sjezdu v Stoluičném Bělehradě dne 6. ledna
1436, načež poslové čeští i plnomocníci koncilu
vydali do rukou jeho přiznávaci listy, že chtějí
státi v kompaktálech. Potom na sjezdu jihlavském

sepsány, zpečetěny a vyhlášeny5bžly listiny na vykonání kompaktát(28. června— ervence). Snové
přijatým králem Sigmundem přibyli do Prahy le
átí koncilu, biskup Filihert, jan 7. Palomaru a
artin Berryer, z nichž prvý ujal se zatlmní správy

arcibiskupství. Ke spokojení strany pod obojí zbývlao, aby vyřízeny byly věcí, oníchž císař učinil
slib svým zá )ísem Za jednatele toho u koncilu

zvoleni byli &anřPřlbram, Prokopoz Plzně, Petrz Vartenberka, Přibík z Klenove'h Matěj Louda
z Chlumčan a Václav Břizka, kteří dojeli do Basi—
leje dne 18. srpna 1437 a po tři měsíce přičiňovali
se o splnění žádosti, ale marné. Po odjezdu je
jich sbor v třicátém seděni (23.prosince) roz
hodl, že církví náleží ustanovovati způsob, jakým
věřící maji přijímati Svátost Oltářní, a nechat podle
nařízení jejího nebo podle obyčeje přijímá kdo pod
obojí způsobounneb vdžy tém,
kdož hodné při"i_mají,slouží to ke spasení. Bylo
pak usneseno d ti ecůhum obecně a trvalé svolení
ku příjímání pod obojí, uznají--li, že přijímáni takové

'- z ustanovení církve, i bude-li velebná Svá
tost podávána jen dospělým, a nebude- lí nikdo ani

Rřímo ani nepřímo nucen, aby přijímal pod obojí.ohlášení toho byli vypraveni do Čechjan Beau
pčre a jan Stojkovič 1 Dubrovníka, avšak poslové
tl pro nepokoj v zemi k cíli nedošli. Sněm pře
loožený do Ferrary zahájen byl dne 8. ledna 1438.
Ježto sešel se dostatečný počet praelátů, bylo
o dva dní později konáno první veřejné seděni.

Naptroti tomu synodálové, kteří zůstali v Basileji,
v cá t é mp rv
suspendnovali jaaFeže Euenaš . in temporalibus et spirituali 11.15a cht li b' ti, pokud suspense
potrvá, držiteli papežské moci. D kr mo roz
suzovám' menších církevních rozepři v diecesích a
zápovědi expektativ, v témž seděni stanovenými,
končila se reformátorská činnost sboru, kdežto
všecku další práci jeho upoutával zápas s Euge—
nem lV. Před volbou nástupce Sigmundova v Ně
mecku kurfiřti rozhodli se pro neutralitu mezi sně
mem a papežem (17. března). Po tříc tém dru

hé m seděni (24.března), v němž pohrozeno bylocírkevními trest ůčastn kům sněmu ferrarského

král francouzsky Karel Vl.l svolal tpraeláty ze svzemě na sněmmv Bourgesu (2. a—7. června),
kdež uzavřeno bylo prjřijmoutíkvavšak s některou
obměnou, 23 reformní dekrety koncilu basilejského

a zachovávali neutralitu mezi koncilemma papežem.
Snesení strany dekretků,potvrzené krále má jmenopragmatické san c.e Podobněb la od říšských
stavů v Německu na sněmu mohučskě'm (26. března

1439)přijata řada reformních dekretů koncilu basi1ejskéh.o Tak dva nejmocnější státy evropské- užily
církevních třenic k omezení papežské pravomoci
ve svých oblastech. Basilejští pak spoléha' ice přes
míry:na osavadní oblíbenost ve Francii, ěmecku
a bpanč sku, brali se přímou cestou k rozkolu.

Aby jim možno bylo vinitiě papeže z hludařstvi,
v tří cáté m tř etim sed i(.16 okvětna)prohlásili věty, že obecný sněmnmám cnad pape

,a že papeež nemá práva rozpoušctětí, preklá
dati nebo odročovatí obecný sněmb ez jeho sou
hlasu,za článkyívry; načežv třicátém čtvrtém
seddění (25. června) vyřkli nad Eugenem lV. trest

sesazení. Ježto morováhnemoc rozplašovala účastníky koncilu, kromět opak někteří synodálové
počali se stranití společných roků, sbor propůjčiololnomocně odpustky těm, kdož na sněmu ještép
est měsíců vytrvaji, a v třicát tém se
dění (10. července) dekretoval potřebu dalšího
sněmování.Vtřicáte msšestém edéní(l7. záři)

Brohlášena byla nauka o ncposkvernčném početíanny Marie článkemvíry; v třicátém sed mém

seděni (24. října)!dály se přípravy na volbu nověho papeže. to, že v Basileji nebylo kardi
nálů kromě Ludvíka d'Alemand, ustavení konkláve
nečinilo obtíží sboru; kardinálovi za spoluvooliče
přidáno bylo 11 biskupů, 7 opatů, 14 doktorů, kteří
dne 5. listop zvolili Amadea, vévodu savojskěhol,ppežcm V třicátém devátémmdse éni (17.list.)
sbor potvrdil volbu a vypravil poselstvo k Amadeovi
na dotázanou, zda zvolení přijímá; k čemuž on pří

svědčil. lťojmenoval se Fellxem V. a zplnomocnilkardinála udvíkad'Alemand, abnydo příchodu jeho
sněmu předsedal. Ale Basilejští neuznali plnomo

censtvi, zůstavivše předsednictvíearcibiskupu tarantaiskému.Ze čt řicátéhos i.(26 února
1440) ohlášena byla křestanstvue volba Felixe V.
Proti tomu papež Eugenn.,1V vavyd -již prve bullu
Mooyses (4. září 1439), kterou censurloval synodály
basilejská, prohlásil (23 března 1440)vzdoropapeže
za rozkolníka a vyzval jak voliče tak stoupence

Leno, aby do 40 dnů poddalí se Apoštolské stolicielix V. oddaloval příchod svůj do Basileje, teprve
v červenci přišed, al se posvětiti a korunovati.
V čtyřicátém druhém seděni (4. srpna) sbor
povolil mu na vychování dvora žádati a řijímati

po pět let pětinu pročního důchodu ze v ech církevních obročia opět let dalšich desetinu téhož

dgchodu. Ksposlušenstvi vzdoropapeže přihláslll
Svýcaří, Savošané, vévoda rakouský Albrecht,vévoda tyrolský ígmund, vév. bavorský Albrecht,

falckra ě simmersk', ' německého řádu,
města trassburk, asilej, Kamín, university pa
řížská, kolínská, erfurtská krakovská, vídeňská,
františkáni a kar-tusiáni v Německu V čty ricá

télm třetím seděení (1. července 1441) sbor aFeleíx V. vydali nařízení, aby svátek Navštívení
Panny Marie byl vžd 2. července; v čtyřicátém
čtvrtém seděni (. srpna) synodálovésporující
již s Felixem snesli se na ochranu 'ch opatřemích
i proti němu; načež Felix opustil 1Basilej a usadil
se v Laussnanně. Zatím na říšských sněmech v
hučí r. 1441 a Frankfurtč r. 1442 tlumočeno bylo
přání, by pro obnovení jednoty a pokoje v církvi
svolán byl nový obecný koncil, avšak ne do Basi
leje anl do Florence, kdež rokoval sněm, zahájený

rve ve Ferraře; aby k novému sněmu na vyzvání
rímského krále Fridricha Ill. přišly obě sporné
strany a vykonaly smíření tak,že papež Eugen 1V.
uzná reformní dekrety koncllu basilejského. My
šlenka zamlouvala se i králi oncuzskému, pa
novníkům ve panělskg a vévodovi milánskému;
ale Basilejští ve čttyříc tém pátém seděni
(dne 16. května) ustanovlll, že sněm 'ejích má trvatl
'eště tři léta, načež te rve že 0 at bude nový
oncíl v Lyonč. Toho asu odřekl se jich Alfons,

král aragonský a neagaolský, kdežto prve 'iž musili oželeti přízně kr lovských vladařů ve kotsku
a vévody milánského. K nelibosti duchovních kur
fiřtů v říši, arcibiskupa kolínského Dětřicha z Morsu

a arcibiskupa trevírského jak uba ze Sírlku, kteříneutralitou pojistili sobě řadu ráv koncilem basi
lejským papeži ubraných, tak Fridrich 111.klonil

se naastranu Eugena lV. Když pak řečenižhierarchově hledali sblížení s Felixem V., papež Eugen
zbavil je úřadu (r. 1445). Ale a sjeezdu frank
furtském (21. března 1446) kurfiřti smluvíll se, že
i proti vůli Fridricha lil přistoupí k Felixovi, ne
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bude- li do 13 měsíců svolán nový sněm na odstm
nění rozkolu, ncuzná- li pa ež Eugen reformních
dekretů, které kuríiřti na sn mu mouučskěm r. 1439

ali, a neodvolá- li sesazení prve dotčených arci
irsijkupů.Požadavky své strany sněmu, dekretův a

arcibiskupův oznámili Eugenov' posřelstvem,vjehož
čealebyl syndík norimberský Řeho Heimburku.pež maje srozuniění s krále.-lmrFridrichem ill.
nedal od ovědl zamítavé, n brž slíbil vypravíti le
gáty k ří skému sněmu ve rankturtě (v září), kteří
ohlásí konečné rozhodnutí jeho. Na sněmu tom
povedlo se diplomatickému umění královského vy

slance Aenee Sylvia rozdvojitímkui-Ějziřty,načež b 10svoleno k dalšímu vyjednáván ě Tak do lo

ke konkordátůmu s knížaty, utvrzeným čt řml bullami 7. 5. a 7. ora 1447, jimmiž papež pripověděl
svolati nový obecný sněm, akceptoval dekret kostni
ckěho sněmu Freq uens i jiné jeho dekrety a zrušil
sesazení dvou něm. arcibiskupův. e22. února
král a knížata svými vyslanci slíbili mu e.poslušnost
Po smrti Eugeniově Fridrich III. uznal nástupce jeho
Mikuláše V. za aepeže a uzavřel s ním konkor

zvanývídeňskýnnebo aschaffenbnrský
(17. února 1448). Sboru basilejských sněmovn. ků,
kteří vletech 1446—7snažili se zmařitl dilo smíru
německých knížat s papežem Fugenem, bylajiž dne
20. července 1447 odreknuta ochrana k,rálova l mu
silíkkonečně opustiti Basile . odkudž pod záštitou

500 městskýe'choděnců vystěhovalí se do Lausanny(4. červerice.Vl448) poosluseustvi k nim avvzd-oro
pa eží Felixovi setrvávali nŠvýcaři a Savojané.
V ausanně s nodálově komli ště pět veřejných
seděnní. V prv m znich 124.čcrvcncc) prohlásili, že

sněm lausaunský jest pokračováním koncilu basilejského; ve druhém (7. dubna 1449) bylo přijato
osvědčení Felixe V., že vzdává se a;pežství
třetím (16. dubna) sbor zrušil ccnsury vydané proti

Eugenovi i1V.a jeho stoupencum; ve čtvrěm 19.dubna)M ikáulš V. zvolen byl za papeže i v t ch
končinách, které před tím znaly se k Felixovi V.;
v pátémm(25. dubna) sněmovnici zplnomocnili Ama
dea, bývalého papeže a již kardinála a papežského
vikáře v zemích domu savojského, aby v řečených
zemích zastu oval pap apro ohilásli koncil za
skončený.— a otázku,pslueši-li pokládati sněm basi
lejský za oekumenickou synodu, někteří kanonistě
odpovídají záporně, jiní přisuzují mu pro dobu odpočátkuj ho až do zahájenissněmu íerrarskěho
znak obecnosti, avšak s výhradou, že obecnost ne
vztahuje se na dekrety, které vydal na úkor A o
štolskě stolice. Zastánci allikanismu prohla ují
buď celý koncil za oekumen cký, anebo zúžujl pri
sudek obecnosti na dobu před zahájením sněmu

<
.(D

ferrarského. Srvn Mam—i.Sacrorum concilíorum col-'
lectio XXIX— XX;1 Harder/iu, Conciliorum colle

ctioc Vlll, 1x; Palacký et Bir'b, Monum. concilíorumXV.; a: ea: Sde/im, Commentar. de rebus
Baesiliae estis; Hafo/:, Concilien- Geschichte Vll;

sTamtk, D jepís města Prahy 1\', str. 475 nn.
r. .;nlťryšhžfek, Všeob. Cirkevní dějepis íl, 2,

_5_str. 54
Basllettnl Luigi, malíř v Brescii, 71.t. 17150,

1860, žák auta Cattarea, vzdělal se dále v Boz
lognnl a v imě; est v Duomo Nuovo

v Brescii oltářníobrazigndělst trcáže
Basileus ]. mč ě za Valeriana a aGal

l2íeua, spolub is jovinem, Mart. om. řezn —
.s . m.,č biskup amasejský v Pontu (Kappadokii)

za císaře Licinia (r. 319, dle jiných 321 nebo43 3)_;Mart. Rom. 26. dubna; srvn Nzllei' !(.al2 1.,
3. (Basilius) sv. mč.,biskup ve Španělích, spolu
s Epítaccíe Mart. Rom. 23. května. —4. sv. mč.,
biskup antlochljský; Mart. Rom. 27. list

Basil 1. Andie e,a 71.v Lorettě, kapelník při
Santa Casat., 1775, vydal:2. kol „Musica uni

versale arnioznicopratíca, dettata dall' lstinto“ (bezm. rt echal několik církevních sklade

v rukopise. — HaŘmcesco, syn předešlého, „.v Lorettě 1766, o 1816 byl ka
pelníkem při Santa vCasa v Lorettě, od 1827 spolu
reditelem konservato e inilánské, od 1837 kaaepel
nikem u sv. Petra v imě; několik jeho církevních
skladeb vyšlo tiskem (Miserere, Ave Maria, Kyrie),

hoěnčsllíajich zůstalo v rukopise
moč.kza Galliena v Egyptě, uctívanáv clrkvlliaKovt Srvn. Nil/z:, Kal2 ll,7 1.9

Baasiliěni, innlšl kcírkve východní, nazváni jsou
tak dle sv. Basilia, který _byl tak dojat svatosti
mnichů yptě a Syrii, jež navštívil, že blíže

kláštera, v němž jeho sestra sv. Makrína s matkousvojí Emmelií a jinými ještě ženami živa byla,
životu řeholnímu se oddal, kteréhož příkladu mnozi

p_ozdějinásledovali, 'imřšsvď Basilius byl vůdcemživota duclioovn Š oř Naz. nemůže dosti

vynachválitl svatost těchto mužů, jichž chléb bylprý tak tvrdý, že se na něm zuby lámaly a již by
byli jiště bez pomoci ženského kláštera, svrchu
zmíněného, od něhož je jen řeka lris d lila, ze
mřell hlad.em I jako kněz a biskup staral se sv.
Basilius o rozšíření svých duchovních synů, jeež
svýmvvlivem přivedl kt tomu, že místo původniho
života poustevnického žili později život společný

v klášteřích. Sokrates [ Šatra"uíirius dotvrzulgi nám jcjicn
blahodárné působení. ldi se dle dvou řeholí,
jcž sv. Basilius kol r. sepssal; jedna,

zv. malá řehole (Rcgulae brevius tractatae [bre
vioresj CCCXIII) o 313godstavcich, je vlastní řehole
v našem smysslu, drruh,á tak zv. velká řehole (Re
gulae tusius disputatae LV) s 55 odstavci, obsahuje
více všeobecně zásady života řeholního, oběv
íoruiě otázek a odpovědí. Obojí, od několika pa
pežů schválena řehole může proto za základ všech
pozdějších řeholi platiti, ježto setu klade duraz
na zldáka života řeholního, hlavně poslušnost,
chudobu, čistotu, od10učenost od světa, odříkání
se, modlitbu, práci a konečně bratrskou lásku. Ne
hledíc k pozdějším inodlfíkacím, platí řehole sv.
Basilia ještě nyní v katolických, jakkož i skoro ve
všech schismatických klášterech církve východní.
jichž mniši nazývají se proto Basiliáni a kteří až
dodnes zůstali na východě hlavním řádem mniš
ský,m tak že sv. Basilius právum patriarchou mnis
ství na východě se nazývá. ehole tato nad dří
vější vynikající a proto již za života sv. Basilia
mnnoho na výcchodě rozšiřená brzy i na západ se
rozšířila, kde však nemohla přece čeliti konkurrencí
řehole benediktinské. Ve známost ji uvedl na zá

hadě Rufinus, přeloživji, arcit zkráceně, do latiny.a rozdíl od Pachomia, který mnichům svěcení na
kněžství zakázal, stanovil sv. Basilius, že každý
klášter několik kněžl míti má. Mimo to 'e naři
zeno přísně zkoumání v noviciátu, jehož do a však
ustanovena není (u Rusů trvá 3 roky, na hoře Athos
2, u sjednocených B-ů lr.ok) Po noviciátu skládají

klě sliby a obdrží set. zv. malý hábit ře

holnio.Tato třída mnichů nazývá se obyčejní protessi.
Mim etřída mnichůtt.zv. dokonalých, vyšhOtproíessů, kterýmddostává se t. zv. velikého
(acndělskěho) hábitu. Do této třídy jen malokdo
se u ní dosiann.e Všichni mniši mají bydliti ve spo
lečn rn klášteře, poustevnický život se má doovo

lití jen vtellzceosvědčegým. Zvláštní předpisy jsouohledně o.blati'i at je černý. Mnichově jsou
dílem laikove' (;Lovayoíj,dilem jáhnové (ícgodiáxovoi),
dilem kněží (Ísgopo'vazou řeedsttavení nazývají se
igumenl, představení velikých klášterů nebo kon
gre aci klášterúv archimandrlte. Basiliáni, ne

oby ejněanapvýchodě rozšíření, dostali se i na záa taly brzy kláštery jejich v dolní
talil a Sicílii.ovlšehoř Xlll. r. 1573 basiliány spojil

»
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v jednu provincií pod generální opatem, jemuž
odřldll též nečetné basiliány ve panělsku ve sto

FetíXVI. založené. Nyni existu'e pouze je iné opat
ství basiliánskě v Grotta errata u ima.
Francii byl jedin' malý klášter, odkudž se rozši
řiii basiiiáni do ana y, kde dodnes jsou dva ba

siliánské klášterš rusínské. Mimo to 'e jeden klášter rusínských asiliánů v Brasilií. |Tyto tři klá
štery posléze jmenované patří pod pravomoc me
tropolit řeckého ve Lvově, leč jedná se o zřízení
zviáštn provincie tamtéž. Z toho vidíme, že ř
basiliánů se v latins ých krajinách celkem neujal,
ač za dlouhe vlády eků v dolni ltalii, za doby
pronásledováni mnichů na východě od ikonokla
stův a vůbec 2 bázně řed islamem kdysi velmi
mnoho Řeků-mnichů do talie, hlavně jižní, se do-_
stalo. Ncobyčejnou rozšířenosti basiliánů v církvi
východní (jen u sjednocených Maronitů, Arměnu a
Chaldeů zachovává se t zv. řehole sv. Antonína)
se vysvětluje, že z úct k sv. Basiliovi všichni
mniši na vychodě basili ni se nazývají, k čemuž
ovšem přispívá i neobyčejně stáři řehole a mimo
to i význam basiliánů, kteří byli jedinými vzděla
vateli duchovenstva a kronikami, jež téměř vý
hradně od nich ocházeji, nám zachovali známost
věci minulých. dobách, kdy celibát a vědy mezi
klerein světským začaly inizeti, oni jediní starali
se o vědy, uměni, školy, tak že biskupové, zpo
vědnici a kazatelé po většině neb dokonce vůbec
z jejich řad bráni bývali. Mimo to mají hlavni zá
sluhu o rozšíření křesťanství a později 0 uníi cir
kve řecké s naši. Bohužel právě proto, že dějiny
basiliáni'i jsou srostlé s dějinami cirkve řecké, pro
padli basiliáni, vyjímajíc ltalii, schísmatu a smut
ným jeho následkům. Mimo to i kázeň basiliánú
i v samé lialíi poklesla tak, že po století Xi. a
Xll.. jež v té příčině zlatým se nazývá pro veliké
rozšířeni jich jakož ipro přísnou kázeň (hlavně
v Rusku), následoval úpadek basiliánů ve stol. XVI.,
až zase ponenáhiu, hlavně počátkem stol. XVllI.,
nabyli basiliáni vlivu téměř neobmezeněho. Kato
licke basiliánské kláštery mimo svrchu 'menovaně
isou dosud mezi Melchit
Rusiny, o kteréž posledni nesmrtelných zásluh si
ziskali mniši basiiiánšti sv. josafat ajosei Vela
min Rutski. ito dva mužové znovuvzkřisili mniš
ství u svých souknienovců, jc rozšířili a tím př
kážky, jež unii v cestu se stavěly, odklidilí. Ruiskí
řeholi sv.- Basilia přizpůsobil poměrům své doby
a spojil kontemplativní život východních mnichů
s apoštolským působením mnichů zá adních, za
ložil ústavy pro theologickě vzdělání Susinů a no
viciát, jejž jako hývalý žák jesuitii dal jesuitům do

správy, kteří jej spravovali až do nejnovější doby.'lim vším arci vzbudil Rutski zášt schismatiků,

»D.

která se stupňovala později “doté míry, že všecky
hasiliánskě kláštery, pokud nebyly v nynější Ha
liči, byly násilně potlačeny. Tyto v Haliči zbylé
řecko-s ednoceně kláštery tvoří nyni ' dnu pro
vincii ř dovou, zvanou S. Salvatoris, se 14kláštery
mužskými, opravdu pouhý stín hývalě velikosti
řádu. Provincii řídíprovinciál (proto-hegumen),si
dlící ve Lvově, který v kapitole bývá volen na
4 leta. Excmptni nejsou, jsouce podřízení biskupům
diecesním, kteří je spravu'í dle pravidel mezi vlá
don a biskupy ujednanýcři. Státní dohled velice
překážel vždy rozšířeni basiliánů, kteří již josefin
skými nařízeními velmi trpěli. Sjednocení rusinšti
basiliáni jsou též v Uhrách, kde tvoří rovněž jednu
provincii řeholní se 7 kláštery. Konečně je jeden
malý klášter katol. basiliánů a s'ednocených Ru-r
munů v Sedmihradsku. V Rímě na eží jim malý ko
stel sv. Sergia a Baccha, při němž je kollej pro
Rusíny. Svo'e řehole napsal sv. Basilius í pro klá
štery žensk , ježto tam často na „sestry“ se zřetel

(tři provinCie) a mezi

béře, a tim p_ovstalyt. zv. basiliánky jež pova—
žuji za svou zakladatelku sestru sv. Ěasília av.
Nlaknnu, která, jak svrchu dotčeno, svůj klášter
pred sv. Basiliem založila. Maji řeholi sv. Bastila
poněkud změněnou od A oštolské stolice. Dřive

bylybaslliánky velice roz ířeny ve východní cirkvi,a nikdy neměly toho významu jako jeptišky na
západě pro zvláštní postavení žen na vichodě, tak
že byly_drive 'ako basiliáni ponejvíce ádem kon
templativnim._ nes arcit jsou basiliáni i basiliánky
touže měrou r_ádemčinným. Baslliánky na východě

Erogaadlyfovnež schismatu. Na západě založenlá tery zenskě basiliánskě v provincii neapolsk ,
dále mezi ., usmy, mezi nimiž se počítá nyní v Ha
liči klášteru 5. jeptišky zabývají se hlavně výchovou
mládeže, maj_i_nastarosti i jedno mnasium. V Ru
sku byly basrliánky násilně potla eny. Mezi Mel
chity svrchu zmíněnými má každá provincie řá
dová_ od svoji správou jeden klášter ženský. V nej
nověj i_době byli basiliáni v Haliči retormováni a
vedle nich'založen nový řád, velice přísný, kon
templat1vn1.__t. zv Studité, který se neobyčejně
rychle rozšiřuje. Řeholnimu životuu Rusinů věnuje
velikou péči nynější metropolita lvovský r. gr. hr.
Szeptycki, který vůbec o svoji církev má zásluhy
nesmrtelne. Srovn. Geschichte der Union der. ruthe
nischen Kirche mit Rom od dra. jul. Pelesze, Vídeň

_8—80 a pak ve spise od dra Maxe Heimbuchera:
Die Orden und Kongregationen der kathoi. Kirche,
Paderborn 1896, ák, Oesterreích. Kiosterbuch 1911.
O'basilianech nesjednocených v. čl. mnišstvo cirkve
vychodni. Dvoř.

basiiiánk v. čl. předcházející.
basiliáns'á liturgie. Ke konci lV. století na

staly mnohe příčiny vicirkvi, které vyžadovaly
nutnost změnili posavadní liturgii, která byla v celé
církvi v podstatě táž. Některé z těchto příčin byly
stejne v cele církvi, jiné zvláštní v té neb oné
cirkvi. __Koněm patři: zmáhajtci se viažnost kře
síanu, ]lmŽ liturgie dlouho trvala, zneužívání děko
siovne modlitby k šiřeni bludův ariánských, změna
katechumenátu, kázně kajícnické a kázně energu
menu. .\a východě podjai se úkolu iítnr ii tehdej
šim poměrum přizpůsobiti, hlavně vša zkrátiti,
sv. Basihus, jenž byl od roku 370 ,-379 biskupem
v_Caesareji kappadocké. — Liturgii, již sv. Basi
lius upravil, byla bezpochyby iítnr ie sv. jakuha.
Uvážnne-ii, jak veliké vážnosti sv. Šasilius na vý
chodě požíval, pochopíme snadno, že se všude
jeho liturgie na východě rozšířila, zvláště mocným
vhycmpatriarchů cařihradských, kteří ji záhy při
jali. Liturgii sv. Basilia zkrátil ještě brzy na to
sv. JanZlatoústý. Obou těchto litur ii se užívá
v ruzpych řečech (řecké, arabské, sovanské), a
to v recké cirkvi rozkoiné, pak u sjednocených

eku na západě i na východě, u Melchitů v řeči
arabské. Pravidelně uživá se liturgie sv. jana Ziat.,
kdežto liturgie sv. Basilia užívá se jen o nedělích

doby postní (vyjjmajic neděli Květnou), pak na Zeleny čtvrtek a eliký pátek, 0 vigiliich vánoční a
a slavnosti Zjevení Páně a o slavnosti sv. Basilia,
která připadá na východě na den 1. ledna. Ze
liturgie sv. Basilia v té podobě, jak nám ji různě
rukopisy podávají, anebo jak jest obsažena v li
turgických knihách řeckých, od sv. Basilia nepo

chází, o tom není poch bnosti. — thsto jest, žemše tak zvaná předsv cených chle ů (Aurougym
"by ngorn-mayěvwv),jíŽ se u ekův užívá dle před
pisu sněmu trullského (can. 52; laodic. 49) po celou
kvadragesimu (vyjímajíc soboty, neděle a svátek
Zvěstování Panny Marie), nepochází od sv. Basilia,
jak se mu zde nebo onde připisuje. Spiše třeba
považovati za jejího původce patriarchu Germana
(s počátku Vlll. stol.). Že sv. Basilius jsa bisku
pem liturgii složil, dosvědčují zřejmě: Procius, pa
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tríarcha cařihrailský (1- 447), v díle „Hsgí .mgaóu'

mw; 1 : Ústa: „nov?-WW;, de tradlttione dlvlnaemíssae, Migne PP. V. 849., pak jáhen Petr
( o r. 512): De incarnationc ct gratia Dom. nostri
]. Christi, e istola ad Ful entíum c. 8. n. p..-149
Mlgne ,dále Il sn m nices_ký (787) u llar
duma lil.. aj. m. (Proab-t. Die imr le des Ba
silius,Katholik1882,l|.561a 1883. Tita./lm/cr,
Líturgikl 345 It"/agua Realcncyklopaedic IL,
Dr. . aft-a, O mši sv. 75, 176.)

Basillanua. sv. mě. v oLaodicei spolu s Theotlmem; Mart. Rom 18. |r :„Laodiceae ín Syria

passiolcasanctorumm“_l'lheoatlmciset Basllíanl't.sba
Basilica \'. Bascak

l_lbnslllca aurea zove se u Řehoře Vel. (Epistll.Praef.), Anastasia (\'ita s. Silvestri) a jinde ba

silika Spastitelova v Lateráně, bezpochyby pro svojinádhe
basilnicatrli, basilicanl, nazývaali se ti, jimž svě

řena byla péče () basiliky; byli to zpravtdla pod
“áh ově

lánbnasilici libri v.baačsílíky.Basllldesuli sv. mč. Řmě za cis. Aureliana.Mart. Rom —?.s ,vojín v Římě
v pronásledolvánieDlokleclánově amMaximíniánově;

Mart. Rjom 12. červ — 3.5 v. mč. vaAlexandriiza císařemŠevera; Mart. Rom.s30. červn — 4.s
mě. na Krétě za pronásledování Decíaova; Mart.
Rom. 23. pros. — 5.1-rodem nepoch bně ze Sýrie
(dle jiných z Aleexandrie), zakladatel ostické
sekty basill diánů (basrlídovců), ži v době
HadriánaaAntonía Pia (ted kol.120—140)\Alex

andrii. Basllidianě tvrdili, žetučitelem jejich mistrabyl jakýsi Glaukias, prý tlumočník sv. Petra.

325,Xka

O učení [)*-ové zachovaly se z rávy velice sobě

odporující. \'e Fílosot'umenechu lippolytových, íježodávaji nepochybně původn -,ovo jev

ýtíab'. jakožto evoluclonlsta a pantheísta, u lre(Adv. 3—17) akožto dualista a

emanacíonista. 3. dle zprávy Oriěenovy napsal také„evangelíum“, _jež se nedocho k němu na sal
též kemmentár, z něhož dochovaly se citáty u

menta Alex. Mravní zásady B——aa jeho syna lslldora byly ještě přísně, ale v sektě B-ů vybu jely
v libertinismus a antinonílsmus. Sekta basilldíánů

zasnlkla kolem r.4.ocS 1902, .377
lidiánůcjevi se vliv idei buddh stických. Srvn. Bar

ŠŠŠ/ŽŠ" Geschlhlchte der altkirchl. Literatur l.,
basilika (baslllca). Podzemní katakombmé ko

molry hrobnl slouž ly hlavně,a to i v pozdějšícholetích. k uctívání památky zesnulých a k úctě
mučednlku; officielním bonoslužebným místem kře
stanskě obce b ldům soukromý, někdy i soukromé

basiliky ldí z možn'cl'ía seudoklementinskě Reo ice X, 71 sdělu apřlklad, že jakýsi bohatý
ob an antjochijs' al křesťanskéobci kdisposici
„domus suae íngentem basilicam“). Z takovýchto
okuromých basrllk vyvinul se na př. ó-ylaterán

ská, hberíánská, jakož i ada afrických basilík;

ó-y takove podržely pak z části měno někdejšíhomajite e domu. Soukromě takov to sály věnované
bohOSIužbě nazývaly se: nyoacuzzqgwy, on'zocnyn

domhímogx vglaxtw,kdomlnlcum, ecclesia, conventlculum; název basilika (=1) aaúm' scíl. olm'aneb
omi, královský řlbytek) v el v o yěej teprve ve

lV. stol abyl fmmoznačován každý chrání vůbeíc.Dříve převláda o miněni, že křesťanská b. jestp

Obr. 1. \'nítřek basiliky sv. Pavla v Římě.
Český slovnik bohovědný ".
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mým napodobením římských basilík světských totiž
tržnic a budov soudních (basilica forensis, basilica
iudiclaria). Teprve Zestermann pronesl mi

ění, že b. křesťanská vznikla neodvisle od ó-y

antické. Weingartnerírn1858 a Mes smer 1859 odvozovali vznik 0 y z ého domu. zvláště 2 tak
egyptského sárllumřímských paláců. Richter

(2187š')ga Kraus (1896) první poukázali ke vlivu
staveb coemeterlálních na tvar basilik. Richter
snaží se celý tvpus ó-y odvoditi z architektury
katakombové, kdežto Kraus vysvětluje vznik 0--y
rozšířením nadzemní celly coemetetiální. Debío,
Bezold Schultltze a Marucchi vykládají distfosici
5--y z disposice římského don. u. Pravdě nejpodob

I'.11..

H—
OI-r. 2. Půdorys basiliky sv. hula v Ři...č.

nější jest názor, jenž prvopočátek b-y spatřujecellách“ nebo „memoriíc je7 stavěny byly
na coemeteriemí, jakožto budovy přímo k úko
nům bohoslužebným určené. Byl to drobné, vpředu
otevřené stavby s iednou ne o třemi apsidami
(„cella trichora' ). Uvnitř konaly se bohoslužebné
úkony; I.id shromážděn byl venkt: pod širým ne
bem. Přistavěním obdélníkové střechou opatřené
místnosti pro věřící vzniká &. est tedy b-u poklá
datl za samostatný útvar křesťanský, jenž teprve

později, při dalším uměleckém svém ro7.voji, věmě přímklsse k pohanské architektuře basili

kglní. Ve mnohých případech byly b-y antické

„
" Obr. 3. Příčný řez někdejší basiliky sv. Petra v Římě.

k účelům křesťanské bohoslužb adaptovány, po
dboně jako antické chrán\y.-—i lavn\známkou ba
silikálních staveb je__-stapsida ((h/lig"a obdélníková
loď (zpnu jednolodní, později troj-, pěti- až devíti
lodnn s otevřeeným z vn itřku krovvem střešním

anebo splocltým,l navvýchodě zhusta klenutým strop.em sida yla vpůdorysn nejčastěji polokru
hova (řidčeji čtvrhranná anebo polygonální) a skle
nuta polokupoli, jež bývala zdobena obrazzymmo
saikovýiui. V apsidě stál volně oltář, naproti němu
u zdi apsidy stolec biskupský a po jeho stranách
sedadla pro klerus Podlaha apsidy byla nad po
dlahu lodi povýšena jeden nebo několik stupňů
(Mpa), Dlažba bývalaovzork0\ aná, mosaikova nebo

baslllka

mramorová. Loď 0--y nazývala se má:, navis
x/Zqota, někdy také vzhledem k obdélníkovému
půdorysu „quadratu m popull“. Střední loď bývala
zpraudla vyšší vežli lodi boční a oddělen d
mch sloupy nebo někdy (v Malé Asii) pilíři. Ve

mnohých případnetch užito bylo pilířů z chrámů &jiných budova ntlckých. 'laké boční lodi bývaly
někdy zakončeny menšími apsidami. Krov z vnitřku
otevřený a viditelný býval pozlacován anebo poly
chroiuován; strop byval kassettován Střecha (hlavní
lodi sedlová, lodí bočnic.: pultová) byla pokryta
dřevěným šindelem (scindulae) anebo palenýmí ci
hlarní(tegulae,mea/716ml, řídčeji deskami olově
nými anebo bronzovými. Basiliky byly orientovány.
Loď jižní byla obyčejně vyhrazena mužům, se\ erni
ženám (matronaeumi. Katechtumeni méli místa svá
pobliž vchodu. Zřídka vyskytá se příčná loď, vsu
nutánmezi a sidu 1loď pooédcinou. Podél průčelí
větších basilík byla1předsíň (pronaos, narthex, „196
mvlov, porticus); vyskytá se častěji v Orientě, říd
čejí na západě, kdež místo je \ zastupovalo severní
kř\dlo předdwří. Předdvořt zatríum, arůgtov, at:-hj)
byl čtverhranný dvůr, obklopený sloupovýmí chod
bami, upros byla kašna (canthaíus, a_piálp)
S atriem anticrkých domů má atrium basilik jen ja
kousi podobnost. Od ranního středověku uživa lo
se atrií jakožto hřbitovů. Atrium vyskytá se ěa—
stěji \\ basilik na západě, kdežto na výdchoěa
vsev. Africe jest jen výjímkou. Kolkolem někte
rých basilik byla ohrazena prostora zvaná ambitus,

neuf/lol".as-. na \y chodě mělo ohrazení at_o mnohdyraz fortifikační.yVěží nejsttarší ó-y nem Teprve
počínajíc V. stoletím budují se opodála od ostatni
budovy; bývají v půdorysu čtvercové nebo kru

v,é mívají několik poschodí, jejichž stěny po
dvojuými nebo potrojnými okny jsou prolomeny.
Pokryty bývají střechou kupolovitou. — Z basilík

uchovala sobé nejlépe starobylou svou podobut ba.
sv. Klementa v imě; z někdejší bšrsv(vvi7. vyobr. v dilel. obr. 248 na str. 7 9) dochovaal
se trojlodní zbytek pod nynějším chrámem svato
petrským („grotte vecchle") B. v.Pavla (viz obr.

La3.2)2kn e.lV stol. zničenabyla 1823požárem,ale pn obnově šetřeno bylo bcd ivě půvoudni 0
doby. Srv Kaufmann, Handbuch der christlic cn

Archaologie 145—167:Kral/.r, Geschichte der cltr'stl.
Kunstl, 257; týž, Realenzyklopadiel, 109,VLLv časop. „Method“ ]. (1875), Zln Všir
smyslu nazývá se ó-ou — zvláštěvve slohušro
máríském — chrám trojlodní 's V)šš_ístřední lodí,
oddělenou od bočních lodí s_loupy nebo pilíři. —

=“ 0

. Veesmyslu líturgickém- jest b. čestným námnyníkajícich chrámů, především-„čtyř patrí
archálních chrámů římm'skch (basilicae maíorcs): v. jan v Laterán, sv.- Petr ve Vatikáně,
sv. Pav el, s. Maria Maggiore. (v každém z nich
jest „porta sancta“, jež na počátku jubilejního roku
se otevírá; návštěva čtyř těchto chrámů náleží
kqpodtnínkám k dosažení plpomocnýcb odpustků

—vro jubilejním); dále devíti jiných- hlavních
chrámů řimskýlch(basilicae minor e's:

renzo tuori le mura (tento kostel čítá se někdš
kbasíiíkám vétším),S Crócce, S.-Sebaštiano,
Maria in Trastcvcre S. Lorenzo. in Damaso S.
Maria in Cosniedin, ŠS. Apostolí, S. Pietro inoVin
coli, St. Maaria del monte santo;mmimo Řím do
stává se tohoto čestného názvu zvlášlě vymkajícím
poutmm místům (Lourd 1874, Maríentha Evl
sasku, L' čtrnácti pomocníků v Baavoorsku,S
ln valle di- Pompei, kalhedrála \' Luccř
Francesco v Assisi 1754 (,b. patriarcl\alis“), kolle

giátní chrám v caltagironě na Slcílil 18I6, kathedrá la v Chiavaari & V Čechách dostalo se
vyznamenání toho Svaté lloře \\ Příbrami brevem
papeže Pia X 1 13.u 1.905 Chráuíům takovým

.Maria
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dostává se \ýsad římskýchbasilik menších, zvláště:
„conopoeum, tintinnabulum a ca pa mag a
v prohlášeni kongrcg. ritů 27.1V11.
kapituly lucerskě). Srrvn. ?. szika CSSR v KD.
1905.411-1'l

basiliky, za Baar/.md (SCiI.vo'jui/ia),sbirka právní
vzniklá v době východořímskěho císaře Lva Mou
drého (886 911); jest to přepracování zákoníku _Iu
stiníánova. Skládá se 7e 60 knih, jež dělí tví
tujy, kapitol a para rafy. Důležity jsou připojené

scholie. Vy. C. E. [mnam/1,0 Basilicorum libri LXsv., Lipsko 1833——d70), atky k tom vydal
Lingga/lm! (t. 1846). Srvn. Knigcr, Geschichte der
Quelleen und Literatur des rómischen Rechls (Lip

-, Azarevič, istorija \'izantijskago prava
jaroslav 1876—77), Ústím/mov, Vvedenie v pravo
slavnoe cerkovnoe pravo (Charkov1893).

Basilinopolis(Basilinopolítan. dioec.), ně
kdejší biskupství v provincii „Bithynia Prima“
vMaié Asii; první známy biskup jest Alexander,
posvěcený sv. janein Zlatoústým kol 400; z jeho
nástupců známi jsou: Gerontius (451), Cyriacus
(518), Sisinnius (680), jiří|(787), Anthimus (878)
Na sněmu chaicedonskc'm 451 _bylo biskupství toto
předmětem tuhého sporu mezi metropolity niko
mcdským a nicejským, kteří si nad ním osobovalí

právo metrop.; spor rozhodnut vestoprospěch metropolity nikomedského zničeno bylo
město 3. Turky; poloha neent sbez áma,
dle Ramsaye na západním břehujezera Nicejského
(lsník-G-hueui), pobhž Bazar-Keui.

Basiliskus (rus. BHCIUHOK'I- 1. sv. mč., vojín,
v pronásledování císaře Maximíana spolu se sv.

KieonikemMar Eutrop lem (nepochy bně v Amasiji
i.Rom. 3. břez. (také vcirkvi vých.).

— l,v Comaané v Pontu z; císaře Maxmíanaspornkrutých mukách byls; Mart. Rom.
22. kv.; v církvi vých. téhož dne tsrvn.Ni./1a, Kai!
1,164). Dle Boliandístů totožný s předešlým, dle
toho by slavil se týžs věctecv obou církvích dva
krát: jednou se svými druhy, po druhé sám zvláště

Basllissal. sv. mč., panna, manželka sv. mč.
juliana (v. i.), v Antiochii za Dioklecíána; v man

želství zachovala s mužem svým plauenstvir;88Mart.Rom. 9. ledna. Atta S:. anuar.

2.0sv. mč. v Galicii kol. 232,sspolul se57sv. KalliniMart. Rom. 22. bř. — v. ., s olu se sv.
Anastasií, vznesené matrony sřímské, u ednice sv.

apoštolů Petra a Pavla, jichž těla pochovaiy, umručeny za pronásledování Neronova r. 66p
Mart. ROIII.15. dubna. sv. panna mčpodivka
devítiletá v Níkomedii, umučena za pronásledo-—

vánítDiokleciánova; Mart .Ro0m 3. září; Acta S:.1,609—610.
ebasilišek. V žalmu 90 [91], 13 Vulg. souhlasně

s LXX překládá „super aspidem et ba siisiscum
ambuiabis“, čes. prřaekld „po hadu a bťsiiíšku
chodití budeš“; text Mr. má v ak mm ');-_ij ');)

—„po713vsua po zmiji“. Srvn. Sedláček, Výklad

vPontu).M

žal

Basiiius, řec. Baotlsfoc, rus. liacuniil (Vasilij),
]. zAchridy, kol. 1145—69 arcibiskup thessaionský,:p. několik menších the Lsspisů (Migne, X,

929—35; 1119), měl několik disputaci \t/vkajilpíchsepokusů sjednocovacích; iiadrianovi l ko od
pověď na \yzváni jehok sjednocení poslal list,
v němž aby církev latinská ustoupila ve

spornyc'h otázkách (Filioqule1a azymon). Rozh0\ oryjeho jež měl 115 (ne 154) v Cařihradě s An
scimem(v. t.)zHaveibergu,naieziavy dal_|.Schmidt
(Mnichov 1901). Hergmrá't/nf, Phoiius 111,
05 n.,XrumóaL/ler, Byzant. Literatur esch 2.,

2.5 mč. bisku amasejjský v. si.leus—
3. sbiskup ankyrs ý (v Galatii) (336),- nástupce

Marcella, jenž od Ariánů byl svržen. V Sardice
3byl sesazen, odebral se se svými přívrženci

do Filipopole, císařem Konstantinem 350 rehabili
tován, disputoval 351 v Sirmíu vítězně s Photlnem,
žákem Marcellovým, předscdnl 358 semiariánskě
synodě v Anky-ře, usiloval jakožto náčelník se mi
ariánů po vydáni 3 firm. formule 0 potření přísných

ariánů (1658) Na synodě seleukíjské (359) podepsal 4. írm formuli 5 dodat ,že Syn jest Otci
ve všen., netoliko co do vůle, rz ] co do b
tosti podoben. U císaře Konstantina, jemuž Vyčítal,
že podporuje haeresl. upadl v nemmilost, byl 360

nodě v Cařihradě od akaciánů sesazen a do
iiiayrsienvypověděn, kdež '. jakožto pneumatomach.

jeho spisů zachovalo se pouze dogmatické po

jednání,;ež seplsai25společně s jiřim Lgaodicejským(Mígnc . rvn. Vacant ll, 461 nn.
— 4. biskup ankyrský kol. 787,podal (spolu s dvěma
jinými biskupy sněmu nicejskému vyznání rvíy,

v němž odvolává dřívěši svůjl odpor proti ctění13(1903),

:

obrazů. Srvn. urler, omencl

5. ankššský sv, kněz a mě. v době julíana Apo
staty(' 3); 3M77artn.Rom. 22. března. Srvn. ActaS.
Martius 111., —6( Vasilij) Barskij) v. Bar
skij. — 7. náčelník bošomilů, v. čl ogo mi
lové — 8. sv., bískuap olognský ve lV. století;„'iart. m. 6. bře a.- 9. metropolita caesa
rejský v Kappadokii 945—956; na ro7zdil od [J-a

eiikého zval se „Nejmenším“, :p. scholie
ke spisům Řehoře Nazianského; z nich jen část
tištěnna u Mig—ne 1080.
Huf/cr, Nomencl.130903), 879. — 10. cařlhredskgi
jáhen a archimandrita, společně s lektorem Tha
lassiem jménem mnichů cařihradských sepsal kol.
430 stížnost proti Nestoriovi, v níž žádá svolání
Všeob. sn.ému rvn. Hurtl,;r Nomencl. 13(1903),

— 11. cařihradský mnich kol. 750 spolu se
vProkopiem „trpěl mnoho za pronásledováni

ctitelů sv. "obrazu v době Lva isaurského.m..u27 —12.sv. mč.,mnichcařihradský,

trpěmiv doběa Konstantina isKopronyma pro úctuobrazů; Mar to.p — 13. : Cilicie,
kněz v Antiochii kol. 497, nestoriánský biskup
irenopoiský v Cilicii, :p. církevníidějiny 450—52
5 is ten, jehož užiiNikef. Kaiiistos, a jejž ještě Ph(7)

us znal, jest ztraac.en — 4. sv.a sv. Emmelia,
rodiče sv. B-a Velikého (v. t.), Mart. Rom. 30.
května — 15. biskupeemesský, ..rpžimtopis strýce
svého Theodora Edesskěho, jenž žil v prvép ooi
vině iX. stol. ',vyd. Pom aiovskij (Petrohrad 1892).

Srvn. Byz. Zeitschrift 18 2,m632, Xnunbacillch 152.zGiemony (Clem ny) O. O_bs._,

šodern z italie, apošt. vikářo v čínskéMprovinciiensl z. 1703,jeden z nejvýtečnějších sinoiogů své
doby. Kromě náboženských spisů pro iid sestavil
cenný slovnik činsko-latinský, jenž rozšířen b)l
v četnýchopisechv Číně avvaropě; Guignes
jej upravilk isku a pod svym jménem vydal
(D1c.tionn chinois, franc. et lat."yPariž 1813). Sřvn
Dahlmamt 37 n. 7. Host (FOCTL),rus. poutník,
jenž _krajínyvýchodní a Palestinu proputovai v le
tech 1465—66; zanechal popis cesty své, jejž V)d.
archim. Leonidas pod názvem „Choždeníe goslja
Vasilija"(Petrohr.1884)v Vl. sv. Pravosl. palest.
sborníku. Srvn. Palmnfi, 0Nomenci 1 — 18. sv.
biskup, mě. v Che neksu, Mart. om. 4.března. — 19. jerusarlems ký, jakobitský patrí
archa, 2. kol. 846; společně s nntlochijsk m patri
archou jobem a s atriarchou alcxandrijs ým Kry
štofem poslal cís. heoíilovl list ve prospěch uctí
vání obrazů; list ten býval připisován sv. Janu

Damasc.mwšd. Combéiis 1664, Mign715PG.rvn. [(rumbacllcr-i165.—20. (Vasilij)
Luž—insklj, n.l7r188 z otce rusínsko
sjcdn. kněze, stud. v rlkatol. polockém semináři,

...



12

v sv. na kněze 1819; 1825 dosáhl hodnosti doktor
s ; 1828 protojerejem a přísedícím petrohradské
komise pro záležitosti uniatův. . vysv. na
biskupa a stal se vikářem biskupa polockého.
1839 odpadl od víry katol., 1840 stal se pravosi.
biskupem polockým; 1866 vzdal se tohoto důsto
jenstvi a byl až do smrti své členem sv. Synodu;
-. 1879; na sal pam_ětisvého života, ež obsahuji
mnoho zpr v o spojení uniatúv záp. usi s cirkvi
pravoslavnou. Paměti ty (Zapiski Vasilija Luzin

sskago) vždány v Pravosl. Sobesědn ik 1884—85Srvn.1)a mm, Nomen .183 .bisskup neo
paterský kol. 930, :). v'klad ke dvanácti pro
rokům, z něhož pouze predmluvu vyd. Mai Vll
5403Migne CXI,411—417.Srvn. l/urter, NomenCIl

(1903), 879. — 22. arcibiskup noviorodský330—52 .rp. 1347 ve formě listu k bi upu tver
skému Theodorovi pojednání, v němž vykládá
obšírně svoje theoríe o ráji (O rajé zemnom).

V církvi ruské ctén jako světnecl,památka jeho 4.
října. Srvn. Palmtkerí, Nom 118 182. 23.z Ostro kněz, protopop 1603,úd pravo
slavného bratrstva ve Vih-iě, brojil po celý svůj
život proti unii brestské (1596);vvydal polemický

spis nadepsaný „O edinoj lstinnoj pravoslavnolvérě i o svjatoj sobornoj apostolsko cerkvi'
(Ostro 1588),v němž potirá domnělé blu y latiníků
iučen lutheránův. Srvn. Pa/mim', Nomcncl. 184
ž 185.— 24. sli lj)P etrovič, inetro olita

černohorský 17 atřikráte vážil cestu do etro
hradu vyprosit tam pomoc pro svůj lid; vPe
trohradě 1766; :p. „lstorija o Černoj (Jíorě'IV(Mo
kva 1754; znovu v „ tenija mosk. spol.

hist. a starož.rus.“18602. Srvrn. Palmitri, Nomencl.183. 25. iskup ra anejský kol. 1,nepo
chybně onen Basilius,o němžs V.JannZlatoústy se
zmiňuje jakožto o spoioužáku 5\évní (jiní mylně mi

nilí, žestímto Basiliem byl BasiliuslSeléí'íkióský,. t.v . rvn l/urler, NomencL [8 (1903 ,
26. biskup ze Sele cuie v lsauríi, jemuž pod

řízeno bylo 18 lsaurskoých biskupů,_Iuprilpominá se
v aktech koncilův odr to B neni

oním, o n mluví sv.u an lišt stý ved spise
3591 fsgznnt'wqc, jak mylně hotius (Bibi. co 168)apo něm ausqueíus tvrdí; bylt Chrysostomův b'.
v době sepsání jmenovaného spisu (r. —387
již biskupem a b'. Seleucijský nebyl biskupem v Se
leucii před r. 431 jméno tohoto čteme v aktech
kpolitské synody z roku 448 po prvé v dějinách.
Přišel s jáhnem svým Athanásem a několika kle
riky své dieccse, a vystou il vVli. sezení, D. listo

padu 448, energicky proti utychetžovi; akta synodypodepsa na třetím místě. vša Eutyches
přízni dvora a císaře vrchu nabjyl, a na rozkaz ci
sařova tribuna 13.dubna 449 biskupové proti Ent)
chetovi vystoupivši přísahati měli, že pravdu mlu
viti budou, bránil se 8. této neslýchané nikdy výzvvě
tvrdě, že Kristus přísahatí zapověděl. Aby Eutyches
z klatby vyvázl, svolal Theodosius ll.., přivrženec
jeho. „loupežnou synodu“ v Efesu, která se o
čátkem srpna 449 za přítomnosti řátel i nepř tel
Eutychetových konala. K těmto n ležel s počátku
i B. s jinými sedmi biskup. Penězi, násilnostmi,
stráží vojenskou, podvody, aihr ozbou usmrcenlm
zastrašen, po epsal Ir. monofysitský blud
chetův. Když ochránce Eutychetův, císař The odoo
sius ll., zemřel (v polovici r. 450) ádeín s koně,

svolal orthodžoexniLjeho nástupce arcian v sou
hlasu s papeže Lvem snněm církevní všeobecný,enž se v ijnu 451 v Chalcedoně sešel. B--ovi se

ylo zodpovidati ze souhlasu na loupežné synodě;nejen že přede všemi biskupy otevřeně k ort
doxnímu učení se přihlásil, nýbrž i důrazně vylhíčllnásilí, jemuž podlehl. Pozdě\ noc i 8. iijnar .451
přes to bylo nad ním proneseno ám'ůwta, byl s jí

Basilius

nými vinníky zbaven biskupské hodnosti, a v dru

hém sezení sněmu, 10. října 451,,gakož i vtřeti sessi,13. října, B přítomen nebyl, a orthodoxni bisku
ové neodsouzenl se za vloučené přimlouvali.

ae rve ve čtvrtém sezení, lv. října, byl omilostněnostaio se mu opětm istaaa hlasu na církevním
sněmu, nadále však nevystoupil činně, jen jeho
jméno mezi_ jinými v aktech koncilu se čte.
rozkaz císaře Lva l. svolal b'. r. 7své lsaurské
podřízené biskupy a o \ýsledku45porady s nimi
referoval listem císaři; v listě tom schvaluje li
usnesení sněmu chalcedonského a jest snad sám
tohoto dopisu autorem. List zachován jest v znění
latinském, ovšem že p_ůvodněpsán byl řecky. Ne
dlouho po roce 457 asi zemřel. Literární ozú
stalost jeho obsahuje 1. ečl, ll Dvé knih o ivotě

a zázracích sv. 'lhe ly (Patrolo a pars gr. LXXXV
pag. 27——1.68) ]. iB-ov výc uvádí Mlgne 41;nich už Photius (Bibl.e 168) má 15 za au

tzhentické. Nestorlovl slušciodpřipsazoti z ostatních26 řečí řeč 13. (dle Migneho), 18., a23., poně
vadž blud Nestoriův jinak orthodoxnimau B—ovibyl

cilzí. Styllsticky odporují živosti slohu B-ova řeča37. 26.r byla proslovena „coramepiscopo
udam“ a nelze m slitl, že b up B. v pr:

tomnosti jiného ř měl; řeč . a 36. nemají
známek pravosti. eč 0. nečetl Photius a není jí
v starých rukopisech. eči 38. až 41. vyskytují se
mezi spisy B-oovýml te rve koncem XVI. století,

kdy jeho spisy souborn tiskem vydávány býti za. — ravé řeči B-ovy, počtem 27, vykazují
vnl jší uhlazenou íormu, ne nepodobnou Chryso
stomovu a Nestoríovu slohu; sloh květnatý, bo
hatývvhodnými srovnáními & rhetorlckými ozdo
bami jinými, zdobí je. Nejsou to exe etické „ho
milie“, nýbrž .řeči“ , určené ku vzdč ni duchov
nímu posluchačstva. B. sám se zmiňu'e ve svých
knihách o sv. 'ihekle, že b rád vtd n na kaza

tellně; řed kázáním čítána šlylra perikopa z evangelia. ázání asi pilně studoval, mčlť B. pracovnu,
kde k„nihami se obíral“. Myšlenky psal si na
tabulku a 5 této do kvartové knihy (z » u'tgúůa,
čr fireg. . ): n;; běhal; ;rcuzoaqyóyqr). osluchač
stvo řečí jeho b 10 četné (řec1.,l) poučení žádo
stivé (řeč 3.), v říct a pozorne; z obratů a srov
nání řečnick' ch lze souditi, že všechny vrstvy oby

vatelstva: 1 kaři, rolníci, otroci, mali%,Bnámořnícia řemeslníci, v něm byly zastoupeny e B. p
siovil své řeči p_řeed r 431, vidno ztoho, že nelze
v nich znamenati rušných událostíz let pozdějších,
a ovbratu reič ' nní (vvvv) ten poohoršuje
Krista, kdo o božství jeho tvrdí, že jest utrpení
schopono“ ——nemohl prosloviti orthodoxnl b'., leč
v době,kdy nauka o communicatio idiomatum ještě
ustálena nebyla, tudíž řed, anebo brzzo ood
souzení Nestorio vě. — romě řeči uvedenych měl

B. ijlné ještě 3 řeči, kterés se nám nedochovaly,
a sice: „o patriarchu ájakobovi“ (viz řeč8.), „o En-ochovi“ (viz řeč 14. kvch ále sv. Thekly“ ,

o níž se v životop seč;11tézčzmiňu '.e Dvě knihy o sv.Thekle jsou nadepsán aareíou čmaxo'nov
lslsvxsía; 'Iaavor'ag sf; za; zmáčel; 117cáyíag mauzoleu
Kai nngoyáowgo; 9530.7743 .: Gai/mta tfjc uyl'ac
nowwyógwgog (')čzlrjg Žel-!Bprávě o sv. Theme

sal, má v tom důvod, že světice ta v Seieucii
onec žití strávila a zde obzvláštní úctě se těšila;

„zdobí erb města a její chrám plni stále davy vě
řícich domácích i cizrch“, pravi B. v [. knlnlze Bez
prostřední pohnutkou bylo B-ovi přání jakéhos
zbožného muže a ctilele sv. Thekly, jménem Achaia.
Knihy o sv. Thekle sepsal B. ř .
r. 431; zmiňujeťse o„ hanu“ lsokaslovl, jenž byl
r 457 pokřtěn a prav 1, že Dcxian jest biskupem
v Seieucii, týž Dexian, jenž byl 11--ovým předchůd
cem a účastníkem sněmu církevního v Efesu r. 431.

o



Basilius

_- Ke knize l. sloužila mu za předlohu ézéga ,m
xainalacónga íowgt'a,starší „acta Pauli et Theclae“ ,
dle nichž věrně (za: rpm) ser řídil. Ne doslovně,
jen obsahově sledoval „“Acta a přidal některé po:

sy a některé \ozhovory sám, tak že nelze říci,
Která : recensi oněch starých„ Akt“ B--ovi za vzor

lmiha jest samostatnou prací, a liči
v ní b'. zázrakky, které se na přímluvu sv. Thek ly
udály; sepsána jest po knize l., a poskytu e B-Ovi
pouze viběr zázraků, totiž ty, které se s éhly za
'eho žití nebo krátce před tím, a které jsou věro
bodně. Zázraků vyličuje 30; 31.., nedokončený, jest
snad pozdější přídavek. Knihy o sv. Thekle se
slohově uchyluj\ od lf-ových řeči; v těchto často
blbli, v oněch i klassiky cituje, v řečich živým rhe
torem jest, v knihách vypravuje mile a vypravo
vání jeho oživeno jest popisy a reflexemi. — Pra
vosti knih o sv. Theklen ní ra újmu tvrzení Phho
tiovo (! c.), že B. veeršem (page“,-) vylíčil život sv.
Thekl; jest sotva sporno, že básnisvětici oslavil,

třeba e báseň ta se nám nedochovala, vždžtspraví na začátku ll. knihy:„ Nnoho“— tudi snad

iveršem — „jsme už oz mučednici řekli, nejvice(yálm'ta) v předchozí kni “Spí osvatel obou knih
bydlil v isaurské Seleuciliz(evizknihul .), žiltu mezi

407aabyl duchovním hodnostářem tutéž,
protože kázal, k ierarchii (1) ícgatvgl o'zcgouaíu)sepř\čiitá a o Dexianovi biskupovvi jako bě rov

ne'm mimi: .. (D exialn) by_ltenkrgitoebiskupemv naší Seleucii“ (kniha ll.).— Zo ilmh jest
druhá prvé zajímavější: skýtá jednotlivosti z B-ova
života a mnohouudajův o tehdejších seleucijských

soíistech, otrocich, vojevůdclch,yrhetorechea pod.,)tudíž i kulturně-historické cen aturaž

Arm .nŠS.Sep/embn'rt. VII. Antwer iae 1757 íol. b.p546n ;“Baudzmw, Catalago us co icum mmss. b\

bliothecae Medícetae. Florengtiae 1764 fol.; ial,Sermons de Nes orius, Revue biblique lXB(]

str. 345nn.; [lm/m: Myrlobibloncod.1_168,Patrolo)
iaoipars gr. tomusucCÍll.; ČKD. 611.1—27. zens, kap cín franc., vstoupll do řádu 1635,

ngkcřliskolet stráviul v Anglii jako missionář při dvoře

král. jindřiškylMarie, manželky Karlal. a dce jinicha W., s. 6198, ařdu apologetických oemi
ck' ch spisů jazykem francouzským. . acaul

A augenol, Dictionnaire de théologieo catholique ll,404 "), Hu rlzr, Nomencl. IV“ (191 28

posloužila. ll.

metropolitathessa lo ký vx .,Šp. životo

Bils195svěhmoučitele Euthymia mladš. s(vyd. vROCh r.29e.V syv. jen spolusbratrem
Řehořem Nyssenským a ypřítelem ehořem Nazian
ským tvoří zářící t. zv. trojlístek cirkve kappadoc
jejiž největšími ozdobami tito tři světci byli, narodil
se kolem r. 330 v aesaieji kappadocké /. rodičů

vážených, boolzatýcha křestanských zbožnosti vynikajících. Oecje heo, Basilius, byl rhetor. Matka
Emmelia, babička Makrina dva bratři (svrchu zmi

něnýsŘehoř Nyssensk) a Petr,bbiskup v Sebaste)aMakrina se ctí jako svatí. Vzdělání nabyl

ga$vyšších školách v Caesareji, svém rodném městě,v Athénách, kde žil v nejužším řátelství s e
hořem Nazianským; oba znali jen vě cesty, jednu
do kostela, druhou do školy. Pob v v Athénách
asialet, vrátittise b'. do své domovm a učil jako
jeho otec rhetorice; leč brzyo íal se odříci
se světa, dal se pokřtití, navštívil kláštery v Syrii

a Egyptě ažil posléze blízko \\ káštera, ježsestra B-ova již (] ive byla založila a (de se svoji
matkou a s jinými eště ženami klášterním zp\
sobem živa byla. ylo to bižl Neocaaesare\e
\! Pontu Sem přišel častěji též Řehoř Naziansk"
oba s olečně zase pracovali a složili pěkný výbt

ze sp sů Origenovy'ch, zvaný Phiilokaliav!šágzyéuov;(hiami-fa). Brzy pridružili se i ni ks la
povstalo \ okolí více klášterů, pro ktervé B. saŘe

0G.“
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hořem Naz. dvě řeholní pravidla sestavil, jež do
dnesu mnichů východních sou uvveliké vážnosti
(viz článek Basiliáni). Později stal se 3. knězem
askbi v Caesareji kapp. 370), čímž byl

netoliko emetropolitou Kaagpadocie, nýbrž i ex
archou politicke odiecese ontu celé severnisie. Vn ěhodnosti mno o působil na
odstranění zlořándoůvv kle hl. simonie. zakládal
ústavy pro trpící, ale především vedl boj proti ari
anismu, za cr'saře Valenta zvláště mocn
kusy císaře, které podnikl, aby B-a zastrašit, jednak
pomocí svého náměstka (praef. pal.) Modesta, jed
nak osobněn aden Zjeveni Páně v kostele, úplně
selhaly, tak že u dvora bylo řesvědčeni, že dosud
žádný biskup tak neochvějn se víry proti \noc

ným tohoto světa nezastai. B. ještě dožil se smrti
císaře Valenta u Adrianopole, eč brzšopo té zemřel 379, nejsa ani celýchšO let stár;
přísná askese urychlila jeho smrt. B. jeví se nám

jdako vznešená a nezištná povaha, stejně nepoddajná v nauce jako v boji proti zlořádům. již od

svých vrstevníků byl nazýván Velik' ,leči většímbyl jako biskup než jako učenec. eho yděli
se na dogmatické, exegeticko-homiletické, saslketlcké
a listy. Mezis spisy dogmatické náleži pět knih
Contra Eunomium (Aaargumxóc 10:7buooe/ioř;Ewo
_uíou); proti tomuto vůdci přísných Ariánů a bi
sukupu v Cyziku dokazuje B. božství druhé bož
skě osoby a rovněž božství Ducha sv. a poolemi
suje roti námitkámAnAri.ánů 0 božství Ducha sv.
poje nává B. mimo to ve zvláštním spisu liegttou ayt'au uve—unum; věnovaném Amíiloc \ovi, bi
skupu ikonskěmu. Mezi spisy exegetické patří
9 homilii na hexačmeronn, jeež již ve starověku po
živaly veliké vážnosti, vysvětlujícc vše ve sm slu
střízlivém, literárním, a obsahujíce překrásná lí ení

\ondociStvořitele & krásy tvo rs.tva Mim mmámeBap atnácte homilií k Žalmům obsahu převážně
morál.n\ho Veliké vážností požíval B. jako řečník;
z jeho řeči se nám zachovalo 24, jež obsahují bud'
chvaalozpěvy na světce neb jsou obsahu dogmati
ckého a morálního. Nejznámější mezi ním je řeč
k jinochům, ve které se jim dává návod, jak čer
pati užitek ze spisů pohanských. (Au'yucligu; zouc

včuvc,,gnwc (ív ěš ):)/Župan: (\'HpFŽOL'WoZóymr, do češt.řel. Vyhnis v Pro ramu mn. přibram. 1881)
ako včely,jež ssa'\z větin en to, co je jim pro

spěšné, mají si jino i z oněch spisů osvojiti jen co je
dobré, špatné \nají zavrhnouti. Mezi spisy asketické
mimodvě řeholní pravidla svrchu zmíněná náleží

množství mal ch pojednání, hlavně o životu mnišském. jeho list dává nam bohatý materiál histo
rický pro onu nábožensky tak pohnnutou dobu; lís
tyto jsou formou tak krásně, že sám pohanský rhetor

Libanius dal jim co se slohu týiče přednost předsebou,ač ble ornžáke ztěch listů, tak

zvané kanonické, dávají předpisy týkající se kázněkajicné a požívaly vždyn doě veiklě váž
nosti. Koneěně byl H. ireformátorem liturgie tim,
že modlitb a obrady v církvi caesarejské obvyklé
uveedl v ur itou formu. V církvi řecké konás edo
dnes dle této liturgie bohoslužba o 10 svsátcích.

B. klade důraz v boji proti kaciřstovivedle Písmasv. na cirkemi trad\ci, v nauce onejsv. Trojicí
hájí jednotu podstaty v Bohu a trojici osob a je
prvm, který roozeznává přes mezi ovaía (pod
stata) a ÚJO'O'luau;(individuum neb osoba), háji bož
stv i druhé i třetí božské osoby (této velm\ opa
trně vzhledem na odpůrce té pravdy). rovněž pro
cessíonem Spiritus S. ex Patre per tilium, zabývá
se lidským poználnim Boha z jeho pusoobení, po
tvrzuuge účinkyk rtu sv., při svátosti pokání rozeznáv zcela určitě contritio, coníessio a satisfactio
a dothuje konečně skutečnou přítomnost Krista
ve Svátosti oltářní. Nejlepší vydání spisů B. je
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Maurínskě od Garnertía a Marana 3. 101. Paris1721. Migne, Patr. gr. t.-29 —32.Literaturu osv.

víz ve spisu lPatrozlšogie od Ott. Bardenhewera,
Freibur i. B. 19 . vyd. při Basílíoví a rlpakuvae
spisu átkladylpzatrologie“ otl dr. ].Brnno 1907,s 2. [Dv —V ruském přeskladau
vyšly spisy B- -102vvy v se mi smzcích pěčí mo
skevské duchovní akademie 1845—48; v druhém
oprav. vydání 1891—92. Památku sv. lf-a slaví

církev vých. vden jeho úmrtí, 1. ledna (x\lelloa-šsKal.2l,47 n.), v kterýžto den i Man 3--n

zmínku slmy „Caaessareae in Čapoadocía desposítíos. Basllií Epíscopí", podotýká „cuius cele
britas decimooctavo Kalendas lvulii,qua die ordi
natus fuít cpisco us, potissimum recolítur“ , a 14.

června připomín na prvém místě památku s_evb'-a.Slaví tedy církev záp. památku sv. lí-a l4.č eravn ,
den vysvěcení jeho na biskupa, přeložení tcostalo
se vzhledem k svátku Obřezání Páně.

asilla ..sv mě. v lexanodmrií7spolu se sv.Adríonem a V' torem. Mart. kvnětn.a —
2. sv. rn ím(, pocházelaoz král.k roudu, od
vznešeného ženicha, ehož zamítla, jako krřesfanka
obžalována, císařem allienem k smrti odsouzena,

načež mečem dbyla roklána. Mart. Rom 20k.v. ——3. sv. mč art. Rom. ve Smyrně, spíše

všaka v Sírmíu(l1v Dolní Pannoníí. Mart. Rom. 29.

sanasín 1. Bernard, kanovník saragosský nakonci XV. stol. „De artibus magicis et mago

rum maleíiciís“ (Paříž 1485, 1506). — 2. (Bazin)Tomáš, 7: 412 v Candebececu v Normandii, byl
kanoiníkem v Rouenu prof. knn. práva na univ.
v Caenu, stal se 1447 biskupem v Líssícuxu; od
franc. krále Karla Vll. jmenován clenem veliké rady;
ukrále Ludvíka Xl. upadl v nemilost, uchýlil se
do Trevíru, stals arcíb. caesarejským í. p, po

zdejíkoadjutoreikísarcíb. utrechtského; z. v Utrechtu1491, .r). dějínyK arla VII.a [ udvíka XI. („llístoire
des rě nes de yCharles Vll. et de Louis XI.“ 1407

ž14 , vyd Qm',c/rcra/ 4 sv., Paříž 1855—59) a

ŽdpowggmlíPanny Orleaanskěe(vyd. (_)m'c/mratv „Proces3. tr Vasiljevič, ::.1793,
z. 1877, v lletech 1836369 prof. náboženské, histo

rickévapošrětní malby na akademiivpetrohradské,
žVák ebuajelva, strávil 11 let ímě; mimokopie dle Rafa Domenichinavprovedl řadu

samcstatných maleb chrámový .Bast net, kněziranc., spis.oasketícký; vyd.: „Con
íe'rences spirituelles sur les devoírs de la vie re
lígieuse á l'nsage des communautés“ (Arnieens 1860,

4sv .), „Consíérences spírítuelles sur les F(tes de
l'année “a(2 v..)Bas asas(l3ascama, :) Baazapa'), město VGa
1aad,skdaem_jonathas Machabejský zabít byl od Try
fona (l MaCh. 1323). Vulg. čte sice 1332: „Era
tem nix multa valde et r.on venít ín Galaadaítímu,
ale v textu vypuštěno několik slov, nebot" text

C má: „mm „7.1936m up* páva (rozuměti dlužnO'
dO jcrusalema), /ai 123379;zm 61.0" si; up- I'ulaa
ó/w- B. stávalo nepochybně v místech nynějšího
ánvrší Tell Bázúk, severovýchodně od severního
břehu jezera Genesaretskěho.

Baskath (Bascath, npgp, Baoqóóů),město jež

uvádís eo)os. 153“mezi městy pokolernílJudova, ro
díště ldydy,t matky krále _loosiáše (4K 221—Vulg.má na tom ísztě „Besecath“). Poloha neznáma,
ale jelikož 105.115*“uvádí se mez í městy Lachís
a,Eglon leželo nepocuhybněpoblíž těchto měst.

baskícký překlad Písma sv. jazykem baskickým,
jenž není příbuzný se žádným jiným jazykem evrop
ským, ani s jazyky semítskýmí, jímž inluví Baskové,
nár ek asi půl millionu duší čítající, usídlený
u zálivu biskajskěho, po obou stranách záp. Py

Basílla — Bassa

renejí ve Španělích a ve Francití. Do jazyku tohopřeložil AZ teprve reform pas orjean Lícarragne

(Rochellan1571);prekladželío několikráte znovub 1 vydá . O pre kusíl se na konci
VII. a na počátku X\líl. stol. Petr d'Urte, pře

ložil pouze Genesi a & prvých kapitol Exodu;
práce jeho zůstala v rukopise. K podnětu biskupa
bayonnskěho přeložil r. 1740 .\'/ kněz jan llara
neder, ale překlad ten nebyl tíštěn. Na základě

jeho, jakož i překladu Liqarrragueova vydal knězarríet č ří evangelia (Bayonne 1855). Péčí prince
Ludvíka ucíana Bonaparta vyšlo celé Pís s .

v překladu basklíckém, a to v nářečí labnrdínskení(Londýn 1859 a mimo to částí Pís .
v různých nágřečlíchbaskických. Srvn. Vigor/rom;
Díctíonnaire de la Bítble l 1496 —99.

Basnag l.j cq sde Beauval, kalvínský
theolog a církevní hístorík,n.1653v onueu, stu
doval v Genevě a Sedanu, od 1676 byl kazatelem
ve svém rodišti, uchýlil se po zrušení ediktu nannt
ského 1685d oHollandska, bylo0111691 kazatelem
v Rotterdaměo, od 1709 v Haagu, kdež z. 172-3;
svěřen mu také úřad historiografa generálních
států. Proslul jako spisovatel i jako politik; ve
věcech státních často byl žádáno radu Jeho četné
spisy jsou z částí dogmaticko--polemíckě, z částí
historické. Hlavní jeho díla: „Histoire de la reli
gion des ěglíses reíorn.e'es" (2 S\.., Rotterdam 1690
a častěji); „Histoire de l'eglíse“ (2 sv., t.
protí Bossuetovvi), „La communíon sainte" (t. 1688),
„Histoire des juíís depuis jesus-C-hrist jusque'

a present, pour servir de suplplétment a histoirede Josephe' (55 1706 oíd lo cenné a

celkem nestrannes;vbylo několilkráte v dáno; lnejlepšívydáníjestz roku17171de
Flottemanville, str' c předešl.,rovněž theolog
a hístorík, 71.1638 v ayenxu; byl zprvu kazate
lem ve Vauxcellesu, potom v Bayeuxn, odebral se
1685 do Hollandska, kdež stal se kazatelem va
lonské obce v Zlítphenu, kdež: .172I. Proti Ba
ronioví polemísoval ve spisech: „De rebus sacrís

et vecclelsiastícís exercitatíones“ (Utrecht 1692,), a v „Annales polit.--eccles.“ (3 sv

Rotterdalm 1706), v díle „Morale theol.eet polit.sur les veríns et les víc sde l'horn “(35
Amsterdam 1703) pokusíle se 0 oddělení morálky
od dogmatiky a připravoval tím půdu racionalismu.

a_solus sv. vyzna v,ač poustevník v Cham
pagni, pocházel ze vznešen'é rodiny v Limousínu,
o ustil svou otčínu a odebral se do Remeše k hí
su_pu Aegídíoví, jenž mu dovolil aby v jeho die

cesi grodléval, kde mu libo. Nějaký čas pobylvklá teře Verzy, načež uchýlil se do samoty,
kdež po 40 let žil; :. r 620d e26. list. v Mart.

Rom.$připomínásserltoho dne jeho památka.
basrelíef (7,evlašského basso rilievo v plastice

vypuklína ze záklatní půdy jen málo vystupující;
VIZ rel ef.

Bass (Sa bbathaí, exe etsa židlovský,u. v Kalíší 1641, z. v Krotoszyně l 6892řídilknih
tiskárnu v Dyrenlurtě; :p ífte' clhakárníin (_koní
mentár k Rašiho výkladu Pentateuchua

gilloth, Amsterdam 1680), ftě jesěnlíS-Él)6(katalogliteratury hebrejské, t. 1680,SlŽOlkIW
Bassa 1 sv. mčv íko'metlíí sjwmlu5)manžne

lem svým Claudíanem, jakož i s Viktorem a Vikto
rinem; doba neznáma; Mart. Rom. 6. březzn.a —
2. sv . mě. v Karthagu spolu se sv. Paulou a Aga
thoníkon; Mart. Rom. 10. sr pna. — 3. sv

v Edeesse v Syríí matka sv. Theogníse (Theogo
nía), Agapíaa lJista,,aiež po příkladu matky machabejskě povzbuzov a k statečnosti v snášení
muk; byla se svými syny sťata v době císaře Ma
xímíana. Mart. Rom. 21. srpna
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Bassac, franc. opatstzvi| benediktinské sv. Štěpána v dep. Chha,rente .,1009 připojilo se 1664
ke kongregaci maurinse

Bassaeo de (Bassaeus Bassaeanus dlero
diště svého Bassée ve F1a_ndrii)]. Bonaven
tura 0. Caap., byl zprvu řeholním kanovníkem
řádu sv. Augustina, později vstoupil do řádu ka
puclnskeho; z. 1 ; arochianus obedicns seu
de dupllci debito parochianoiutn audiendi verbi et
missae parochialls“ (Douai 1633), potom v rozšt
řeném zpracováni pod názvem „Theophilus paro
chialis seu de quadruplici debito in píopria paro
chia persolvendo: concíonis, missae, confessionis

paschalis, paschalisque communionis“ (Antvergy1635, Rouen 1635, m1638, Paříž 1657, 1679;
franc. přeložil Benedikt Puys. Proti tomuto spisu
prudce polemisoval jindřich Albi t.) S. J., háje

sady řeholníků, v anonymním spise: „L'Anti
'lýcophile ou response au ]. qui porte pour titre
l e Theophile paroissial de la Messe de paroisse“
(Lyon 1649). Překladatel spisu Puys ozval se spi
sem „Reponse chrestienne. " (Lyon 1649), načež
Albi "pod pseudonymem Pavla z Cabiacu vydal
obranu sveho spisu: „A olo e pour l'Anti-Theo
phile (Lyon 1649). Prudká tato kontroverse urov
nánna dohodou obou protivníků 25 zá ři 1650. Pascal
jedná o kontroversl už po svém způsoobu v „Lettrees
provinciales“. Sr.vn Harm-, Nomencl. 111a(1907),
102 — om š cina vydal spisek B-úv znovu

v Litomyšli tiskem jarhtaArnolta r. 1665. — 2. EisO. Cap., nepo c)11t>něpříbuzný předešl.; byl
šřtve take řeholním kanovníkem augustiniánským,
načež vstoupil do řádu kapuc.: byl lektorem theol.
a provinciálem;z. 16;70 :p. „Flores totius theolo

giae practicae tuín sacramentalis |_tum moralis ex
probatissimisc doctoribus“ (Antverpy Lyon1663,B .1690). Srvn. Huf/er, Nomencl. lV3

(1916),sao 5.ani [. Gia
omo Antonio S.6861.„vynikající kazatel italský, u. v Benátkách 1686 va-P

dově 114 jeho kázáani „Prediche" vydal vGiov.

Battista v Bologni 1752, sbírku jeho básní „Pocasielatine e \';(lgari“ 749. 2. (
sano) Giovanni 1585 zpěvák a od 1595 učitel
zpěvu v semináři v Benátkách, od 1615 koncertní
mistr při chrámmu sv. Marka t., vynikajici skladatel
instrumentální; z jeho skladeb uvádíme: „Motetti,

Madrlgali det Canzoni trancese dl diversl eccell.auttoria 4, 5 e 6 voci“ (1591), „Motetti per ccn

ccrti ecclesiastlici“(1598.—) 3. (.ii\ovanni Battista, 11 kol. v Padově, 1677—82 varhaník a
potom kapelníkAkademie della morte ve Ferraře;

vBergam 1.11716 autor celé řady oratorií (La
Morte delusa, La 'Fromba della divina misericor

día), mši (Messe concertate648689, 17101, Messeper li Detonti concertat Missa canonica,
Missa s. Pauli) a jiných sk adeb církevních (Con

certi sacri 1692, Mote tti 1690, Antilooned e 2 Tantum er o 1170 Armonici entusiasrnmidi Davvide
overo almi concertati 1690,Sa1mi (li cotnpieta
1691, Salml concertatl 1399, Completorii concenti

17,01 Lgšrime armoniche o sía il Vespro di detonti 16 Le note lugubri concertate ne Respon—
sorii dell' uílizio de rnorti 17 ).

Baasssano 1. Gia como (jacopo da Ponte),
ital. malíř, u. kol.1510- 15 v Bass,sanu t. 1952,
vzdělal se v Benátkách dle velikých mistrů; ná
boženské obrazy maloval nejradě i jako genreově

scény s po7atllm krajinným, leckcíy je u něho příběh biblický jen vnejší záminkou e genru. Pojetí
jest živé, kolorit mistrný, se _silnými kontrasty
temnosvitu; charakteristickými jsou u něho ně
ktetě barvy, zvláště zeleň a červeň ež jako draho

kamy6se třpytí. Srvn k'11/m,Gescll:\i;htie der Maleret -—2. Giovanni v. Bass

Bassse Fontaine, opatství praetononistrv diecesitro eske, zal. 1143, zaniklo v rev
asseliers Frann..t,.r „SummaOalexandrina sive

R. PN Alexandri t eologiae moralis compen
diurn abasolutissimum“ (Rim 1705, s..)

Bassen van, Bartoloměj, hollatstdskýmalíř a
architekt, .v Haaagu 1652, na obrazech svých zná
zor-ňovat s oblibou interieury chr ové se zajíma—
vou štaííáži ; v ražskě obrazárně Společnosti vlast
přátel umění - ndolíinum) jest jeho obraz „Vni—
třek renaissančního chrámu“ (v levo při malém
oltáři, uprostřed hlavní lodi ostaveném, slouží se
mše sv., již přítomno jest n kolik sedících kanov
níků, v pravo v Širokém, vysokém průchodu mezi
pilíři, jenž poskytuje pl'llhled do lodi posttanní,
posta\eny son malé varhany na balkoně nade
dveřmi; vlcvěm popředí klečí na klekátku Cerne
oděná pani, o něco \ice na pravo kráčí pán v čer
veném obleku, provázený psem, dále v pozadí
několik lidí prohliže' ících chrám) Srvn.

Berl-cr, Kilnstler- Lexi on 111 110; Katalog obraz-firmv Rudel/inym v Praze, str.

Bassermann jindř itCh' sevalng. theonl10g,u. 1849ve Frankfurtě n. M., 1875 pom ným
zatelem v Arolsenu, 15876soukr. docentem v]eně,
téhož roku mimoř. prof. v Heidelberku, 1
prof. praktické theol. a 1884 řed. theol. semináře
a univ. kazatelem tamtéž; :). „Handbuch der geist
lichen Beredsatnkeit“ (1885), „System ev. Liturgik“
(' 883). „Geschichte der cv. Gottesdienstordnung \n
badischen Landen“ (1891), Der Katechismus fin

eev. -protest. Kirche im Grossherzogtum Baden

erklart' (1891), „Zur Frage des Unionskatechisrnus“(1901), „Uber Reform des Abendmals“ (1904),
„Wie studiert man evangelischc '1heologie ?“ (1905).

dBasset Joshua (Josue) „ kol. 1641,z. onyttě 1720. magister theol. v cambrldgské Sidney
Sussex--Coll_ege, konvertoval 1687; :p. několik apo0.1
děl; mimo . „An Essai towards &pro osal for
a Catholick Communíon“ (1704,1705,1 1), .
ason and Authoríth or the Motlves of a late Pro

testant's reconciliašion to. the Catholick Churchtogether with Rem supon some late Diseourses
againstTransubstanatriation“ (1687),„Ecclessiaetheo
ria nova Dodwelllaana exposita, cui accessit rerum,

quae indtligentes lectores fugianst, indiculus. et
ad exteros paraenesig“ (1713 Srvn. Harte/, NomencL lva (1910)

esse-Terre v GGnadeloupe.
Bassettí Marcanto onio, malíř ve Veroně, 1.

588, z. 1630, vzdělal se v Benátkách hlavně ko
piemi dle Tintoretta, pobyl nějaký čas v Římě,

načež vrátil se“ do svého rodiště; provedl řaduobrazův oltářníc
.Dominik, souč. spis. ital.; mp.„eRli

gioneinterna" (1906).——2. lannřK t., bisk. vAnagni
1708, z. 1736, r.)t „De sodalitiis seu contra er

nitatibus et laicís. t'e vicario apostloolico“ ( ímS.rvn. Huf/er, NomencL1V3(191293.
3. (Bassus) Karel Ondřej,_č1en kongr'. oblátů

milánských, probošt aniglerský, po7ději tritijský,.rp. D„e ofticio canoníci (Milán 1621), „Curator
animarum e ss. litterarum doctrina et ss. Patrum

uthoritate concinnatus“ (Ben. 1575 Milán 1,618
t. Hradec 712), „Monaca perfetta rittrata dalla

S. Scrittura“ (Milán 1627); tento posledni spis vyšel
také v překladu něm. podn zvem: „Vollkoommene
Klostertíau, d. i wahre Tugendtorm ttir alle der

geistl. \'ollkonnnenlíeit$ bevierige Seelen
\válscher Sprachen Mnichov 1700,724 str.)

4(Bascius) Matouš ,Min.kObs., 71.1495
v Bassi (Bascio, v marce ankonsk , byl zprvu\. kl. obse antů v Montefalcone (Umbrie), 1525

zalložil přísnější řád kapucínů (v. 1. ' reeforma jeho1528 papežem Klementem Vll. schválena, 1529

....
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byl 3. zvolen za gen. vikáře, resígnoval \šak po
dvou měsících a vrátils 7 do ř. observantů;
působil ako kazatel horlivě až do své smrti;
5.11 Ben tkách 2. srpna 1552. Srvn. Acta Sir. Au
gustus l., Sn.

Bassian (Bassíanus, rus Bacclmn'bll.sv. mě.v Africe; Mart 9prosince. — 2. sv. m.,č
lektor v Álexandrii; Mart. om. 14. února. —

3. biskup eíesský, proti něrguž téhož důstojenstvi se domáhal soupeř jeho těpán; sněm chal
cedonský 451 jednal v 11. sezeni svem o platnosti
volby obou & ve 12. sezení je sesadil; monofysíte
zpíralí se sesazení B—-ov —4. sv., vLodi

v ziptalii kol. 378—413, řlítel sv. Ambrož e; Mart.
Rom. 19. ledna — 5. at riikěev (kníže Vasilij
lvanovíč zvaný Kosoi). zaujímal důležitá důstojen
ství při dvoře lva all1.;ve sporu vzniklém při
dvoře Ivana III. 0 3následnictví trůnu. byl jako při
vrženec strany,k terá podlehla, donucen vstoupili
do kláštera kiríllo-běloozerskěho; 1503 žil

Moskvě; vešel v přátelství s Maximem (v. t.)šekem; byl 1531spolu s nim obviněnz bludůva
poslán do kláštera volokolamského, kde v tuhé
vazbě zemřel (asi r. ). B. byl rozhodným od

ůrcem osefa Volockeho . t.) a strany jeho.
orlil vá nivě proti statkům klášterním. Ve svvmé

zpracování církevního zákoníku (Kormčaja kniga).
jež pořídll krozkazu metropolity Varlaama, vypu
stil všechna místa přející klášternímu majetku a
umístil tam nové statiina potvrzeni svého názoru.
B-ovl připisuje se ještě jedno pozoruhodné dílo
XVI. stol. proti klášterním statkum ve formě roz

mliuvySergija a Germana,vvalaamských divotvorců.
no to 11. zavrhoval názor josefaa \'olockehoo přísném pronásledování bludařů, byl tudiž

viněn z volnomyslností a judaismu. Některé jehospisy vydány v časo ise „v.Pra Sobesědník" 1863

?Odnázvem „Polemi eski a"sočinnenija inoka knjazaassiana Patrik čet/.a" urvn.22P'almnri, Nomencl.—87; Bagarl.m1..—-227.— 6. Rylo,
od r. 1465 igu_men serřuilevske' lavry, 1468 arcib.rostovský, vynikaal vym uvností; :. 1481; .r). list
k velkoknížeti Ivanu lIl., emž jej povzbuzuje
k statečnemu boji roti Tatarům 7. Sannin

bratr josefa Voloc eho, učedník Patnucia Borovskě o archimandrita kláštera simonovského,

roku 1506arcib. rostovský, z. 1515; .r). životopis
svého mistra Patnucia a polemický spis proti poslu

papeže Lva X., Mikuilsáši Schombergovi. Srvn. Bag.mr. lil, 228. ptv erský, zprvu archi
mandrita kláštera tverského, 1478stal se biskupem
tverským ; z.1507n.1508; v době, kdy b 1
chem, přeložil don. ruštiny
(Vostokov míní, že učinil toliko přepis překladu
někým jiným pořízeného) Srvn. Palírna/i, N0
mencl. 185.

Bassin v. Basin.
Bassinet de, Alex er josef, kněz franc.,

„. v Avin oně 1723, vyanlilkdajicíkazatel, kanovníka
gener. vkář verrsduský, v revoluce odepřel

přísahu na civilní kolnsutitucikněžstva, žil v úk tu,za Bonaparta byld yčas vězněn; propu těn
na svobodu uchýlil lseudo Chaillootu, kdež zemřel
90 let stárr.r 1813; „Histoire sacrée de l'Ancien

et du Nouveau Testament, représentěe8par fl ares
accompa čes d'un texte historique“ 285804— ). Srvn. Hmm-, Nomencl. lil (1895), 5852.

Bassllron (Baslron) Filip (řečený „Philli

pon"), hud. skladatel kol. 1500;atiskem vyšly odněho pouze jd a(1508) mše ajedno motetto
(1505), několik mší, motett sa j. zůstalo v rkpse.asso v Bassi, Ba

Bassolis (de BasoliissusBassollus) de jan,
.Min.z,vaný„ Doctor ornatissimus“ b lkol. 1313

prof. v Remeši a kol. vMe chlín, z. 1347;
žák Duns Scotův, jehož učení hleděl v přehled
nější pořádek uvěsti a novými důkazy odůvodniti;

zjeho spisůibylčtiskem vydány: kommentářk PetruLombardov pera Joannis de Bassolis, doctoris
subtilis Scoti tidelis discipuli, hilosophi ac theo—
logiíprofundissimi. in quatuor ententíarumlibros,
aurea" (1516 1517)

Bassora v. Mese

Bassusl. sv. mc;nveAlexandrii; Mart. Rom.
14. ún .noš tik ve ll. stol., žák Cerinthův, nepochybn totožný s Kolorbasem (v. t.).

3. sv mě. v Hunealeji vThracii; Mart. Rom.20.listo. 4. nius, městský praefekt v Římě,
71.3 7 ze vznešené rodiny, z. 359, při av křest..
V podzemnik ryptě („grottách“)u . erra na
lézá se jeho sarykooág 7.gbílého mramoru. ozdobeny
10 reliefy znázorňujícími výjevy ze S. | N. Z. (Občyt

Obr. 4. Náhrobek Junia Bassa.



bastagarios »

Abrahamova, tSv. Petr jako vězeň,ůKristus Pán trů
nící, Jeti Krs a,Pána žSoudPllá ,Job, Adam aEva, Kristus aPán vjíždi do erusalema, Daniel
v jámě lví, Sv. Pavel jako včzen), objevenýr. 1597
poblíž hrobu sv. Petra, jedna z nejkrásně šichpamátek starokřesfanských (viz obr rv.n
Kau/mann, Handbuch d.c hristl. Archaeologie 499,
Marr/cchi-Jágmůller, Handbuch d. christi Archaeo
logic . — mč. církvevy c,h. jedenz vo
jínů v Nikomedii, kteří za pronásledování Dio
kleciánova vid0uce statečnost sv. Theopempta
v mukách, uvěřili v Krista a za to zemřeli smrti
mučednickou. Men řec. a arm. ledna. Srvn.

Nil/er, Kal.2ll, 627. —6. sv. Ilič., biskup_v NizzevAdobě Decíově; Mart. Rom 5. ms. 7. per
ský mč.., jeho martyrium vynd.Chabot (Paříž 1903)
_ 8.5 m.č le mě vdobě Diokleciánovč.Mart.
Rom. 11. května

bastagarlos, aJ'frm-myámoe,od ,?aouí,|"'m : nom;
v církvi vých. jeden z nižších služebníků chrásmo
vých, jehož úkolem jest v procesích nositi obraz
sv. patro

Bastholm Christian, ev. theolog,n. 1740vKo
dani, hlavni repraesentant racionalismu v Dánsku,
byl od 1778 dvorním kazatelemm; z. 1819; v četných

svých splinscchovyslovil svoje racionallstické návydal učebnici homlletiky. (Den

geÉytligemBTalekunst“, 1775).
Bastia Josact, ital. katolický publicista, n. 1827

v Cento, vychován Boloongn,i stal se doktorem
práv, později viceguvernérem vlády papežské, když

pak Bologna dostala epod novou vládu italskou,
uchýlil se do soukromi,r 1859 jal se spolusdFangarezzim vydávati katolický časopis „'dLEco

omagne“, ale stav se. terčem pronásledování
musil uchýlili se do Říma, kdež mu papež Pius lxa.svěřil redakci časopisu „Osservatore Romano
později i úřad sekretáře uberniálního. Z ohledů
zdravotních vrátils ooBologny, kdež po ně

kolik let redigovialečasopis „La Vero aFedele“,načeža do smrt svěbbyl spolupracovaníkemb
lognskžhočasopisu„ L'Unione“. Články jehoosvět
skem panství papežové vyšly také ve zvláštním

otisku pod názvem „ll dominio temporale dei Papi“.
Z. v Bolo0an

Bastian Lazzaro di Iacopo (zv.t.pSebastianit),benátský malířvdruhě pol. XV. st. an č..sXVl
:. 1512, akaladtel nového směru, jehož hlavním
repraesentaantem stal se Vittore Carpaccio (v. t.),
2 jeho prací zachoval se: oltářní obraz sv. Vencc
randy ve vídeňské a ademii, sv. Antonín, Bona
ventura a Lev v galleril benátské, oltář sv. Jero
n ma v kostele Assunta v Asolo Veneto, trůníci

adonna v 5. Donato v Muranč (1484), Koruno

vání Panny Marie v gallerii bergamské, Narození
Paně v ga lerii benátské, MadonnavvMuseo civzico
ve Veroně a ]. rvn. Thief":- Becker 111,20—asatíd, Ferd. dej., „. 1571ve Vallzazdo
lidě, vstoupil 1588 v Salamance do Tov. Jež., po
volán do íma, aby v kongregaci „de aux' iis“
hájil učení o milosti svěho řádu; vrátlv se do pa
nělska, vystou il pro překážku sliby rušící, jež te

ne teehdy vy la najevo, ze řádu; stal se kanovní
em valladolidským a professor em na universitě

valladolidské. Jeho disputace, jež měl ve zmíněné
kongregaci, a jež Livvmus Meyer vydal v „Historia
Congregationis de auxiliis“, svědčí o 'eho ostro
vtipu a hlubokkém vzdělání. Srvn. urlcr, No
mencl. III3 (190

Bas e.1 L7udvik, právník a theolog, kazatel

krá120vskýeagrof. ráva v Paříži v letech 1686 až' ract re des ofticiers de l'évěque"
(llZařiž1692 , „L m rědullitě des déistes confondue
par Jěsus hrlst; l'accomplissement des prophěties

O

Basutsko l7

que M. Jurieu ne croit pas encore accomplies, et
l'apologle de l'É lise romaine contre les ěcrits de

cet hěrétique“ ( arřiž 1702, 2.7v.yd 1712) rvn.Hurter, Nomencl. IV8 (191 ,', 748—749. — 2. de
la, Petr Chiniac u. 1741 advokát a od 1796

resident kriminálního soudu v Sedaanu; obhájce

zásad gallikánských; sp.., Dliscours de l'abbe FlDeury
sur les libertés de l'Église gallicuane“ 1765), „Dcanonique et historique sur roit du s. Siege
et les decrets, qu'on luí attribue“ (1779),
sur la prěeminence de l'ěpiscopat sur la prětrise“
(1766), přel. do franc. Pereirův spis o mocr biskuu

& obstaral noově vydání Buvignoyova traktátu „l'autorité du Pape“ (1783);m t.ovyd „Discours
sur la nature et les dogmes mdoela reli lon gau
loise servant de prěliminaire al'histoire e l'Église

gallicaine“ (1769), vydal znovu Pellouitierovo dsilllo„Histoire des Celtes“ (kn ěžmu připo'l lss.
le temps, 0u la religion chrětienne fut lětabliedans
les Gaules“), jakož i Baluzovo „ ap larium regum francorum“. Srvn. llnrzaz,oNomencl. III2(1895),

Bastien Petr 0. S. B.
skémm, souč. kanonista franc. , .r „oCnstitution
„Conditae a Christo“ de Léon Xll. sur lcs lnstituts
Š voeux simples et leurs relations avec l'autoritě

diocésaine“, „Directoire _canonique á l'usasage desCongre'gations:: voeux sim lesd 'apres les plus

rěcents documentsdu Saint- iége, avec des spím
dices concemant les filles de la Charitě, les eli

gieuses á voeux sismples appartenant auxordres$“, „sLe ures qui atteignent la liquida
tion des biens ecclsésiastiqueset des congrěgations

rcligieuses'“ , mimo"to vydal: „Měthode élěmentaire
du chantnegrirěgoBast Guillaume André- René, kněz a
theol. spisovatel franc. „. 1741 v Rouenu, studoval

v Paříži u sulpiciánů, vysv. na kněze 1766 v eAngersu, byl proi.a od 1778 kanovníkem v Rou u,
v době revoluce avydal někollk brožur proti civinlni
konstituci duchovenstva, 1792 uchýlil se Lon

dáýna,později do Holiandska a possléze do Vestls;ka 1803 vrátil se do Rouenu, kdež stal se
vikářem a kapitulním děkanem. Jakožto nadšgenný
pn'vrženec gallikanismu byl od Napoleona [. jme
nován 1813 biskupcm séczským , jelikož však ne
dosáhl potvrzení papežského, spravoval nějaky čas
diecesi sěezskou jakožto kapitulní vikář, jímž byl

jmenonván za souhlasu tamní čapituly, jež všakbrzy na základě informací z ima souhlas svůj
odvolala, načež B. uchýlil se 1814 do soukromí

laurent u Pont-Audemer. Vydal
abbé Tuvachem „Lectlones theologlae“

d.1818), mimo to

v opatství =maredsous

_—

solu s
ouenl779—84, 10 sv., znovu vy

(). „Doctrine catholique sur l_Jemariage“ (1791),
„De l'absolution donnée a l'rtarticcle de la mort par
un pretre schismathue constitutional“ (1797) „Antl
dote contre les erreurs et la répulation de l'Essai
sur l'indiifcrence en matiěre de religion“ (1823),
„Concordance des lois civiles et' des lois ecclě
siastiques touchant le mariage" (1824), „Prěcls sur
l'usure attribuěe aux préts du commerce“ (1825);
mimo to napsal svoje memoiry, jež vydala „80
cižětéd'histoire conteniporaine" 3 sv., Paříž 11899). Srvn. Huf/er, Nomencl. 111(1895), 742
NB! NGNC

Bastonus (Baston, Best,on Bcsodu nus)
Jan, 0. Carm. v Noriolcku, zučastml se 1424sněmu
sienskěho; vp. „Super universalia Holcoti“, „Com
pendium theologiae moralis"-, „Quaestiones ordi
nariae" , „Lecturae S. Scripturae“, kázání na evan
gelia a epištoly a j.;

tss,ko Země Basutů, apoštolskápraetektnra

mlžnl Africe. O katol. misssle v území basutskémnejvětší zásluhu kongregace oblátů P. Marie
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Neposlkvrněné(.OÍ M. 1..) Pryní ":nissii založil tu
dr. Alla 1862. Úze isb- kéd nláilekželozprvuukl.d Mvikariátu natalskee'm'u,pozd kap.

vlkarlátu l_lkiionberleyskému; 1894 stalo se vikalriátemsamosta . Prvním apošt. praefektem stal se
P Monginoux 0. M. 1., také nástupcové jeho byli
členy zmíněné kongregace. Katolíku "est v B

kolem 8900 (celková fopulacc kolemu.;309000) duchovní sprául obstar ívýhradně členové řečené
kongregace; je tu 19 nží a 6bratrů- laiků. Mimo

toopůsobi tu sestry sv.knRodiny,ichž jest celkem 46(34 evropských, 12 domor h.)

Baszko God slaw (zvaný Pasek)i2polskýkro
nikářsna konci lll. stoleti, kolemrr. 7llby284novnikem-kustodem pozna ňským, z. alsi5.por

sepsal cennou kroniku „Chronicon Poloniae“,,gdoueío r. prvou část její zpracoval na z kladě
kroniky27130guialovy (v. t.); druhoou sepsal samo
s.tatně Kroniku tuvvydal Sanuncrrberq (Wroclaw

1729—30), pot _7..4. 7041077070414(Varšava 11725);do polštiny přel. ji mim/77 Xman/wu (Varš. 22.)
Srv Zsirócrg. Dzíejopisarstwo w wlekach lsireni
nich (Varš 1879).

Baště 1. Juraj S J., ". 1693v Dubrovníku, dobrý

kazatel a missionář, 5. 17.65 Latinčkhya„Št životo
piSy všech jesuitů z Dubrovníka. tsďvxp

„Bésede karstianske za nediplnileh iChhlazieh anahcd godišta“ (Benátky 1765) sal též vlašsky 2(Qua
resimale). Sivn. Ljubiz', 0 lucdal 1,1460. — Petar, kanovník, „. 1749v rvoniku, : 1814.Byl
snolupracovnikem při vydání Dellabellova slovniku,
přichystal velikou sbírku dubrovnických básn iků
v 223sv.az, která přišla do rukou nakladatele Mar
toehiniho. Mimo to 3,0. .Nauk karstjanski u kratko

složen od kardín. Bellarmina“ (Dubromík 1783);„Život sv. Vlasi, biskupa 1 mučenika“ (t. 803).

uko.p „Pokornníkuvicžban" (1805) Srvn.gnómOgrledalo 11,443 k.!
Baškin (BilllIKlntll'Mdle Znamenského: Bakšin,

Summoni) Matěj, ruský haerctík XVI. stol. Rok
narození jeho nenlznám; Kostomarov míní, že byl

původu tatarského. Zbohatl obchodem a zabývalse s oblibou otázkami náboženskými. Blud jeho
vyšel na jevo timto z ůsobem: K popu kostela
Zvěstování v Moskvě bimeonovi přišel r. 1553 ke
zpovědi podivný kajícnik, prosil ho za poučení,
predkládal mu otázky,k nimžžSímeon neuměl mu
odpověděti, potom přišel k němu do domu, před
čital různámmíssta z Písma a nevyčkav objasnění,
sám je vykládal. Byl toB Pop Simeon, jemuž se
řeči a otázky li-ovy zdály povážlivými, zpravil
o nich protopo a Silvestra a Silvestr cara. B—a
zatkli a podrobili výslechu, z něhož vyšlo najevo,
že jest bludař a žcj cho blud záleží částečně ze
star ch prvků haerese židovstvu přejicí„ židovstvu

jujlu čeja eres“), částečně znových protestantských;dále vyšlo najevo, že učitell jeho byli lékárník
Matěj : Litvy ajiný Litvan Ondřej Chotěev od
stata nové haer'ese spočívalav tom, že neuznávala

božství Kristova, euchaarislii pokládala za pouhýchléb a víno, obraz asochy nazývala modlami,

zavrhovala svátost pokání, tvrdíc, eže jakmile člo\ěk přestane hřešiti, že již hříchu
nemá, a zamítala spisy sv. Otcůu, eživoty svatých,
kanony sněmu církevních, uctíváníobrazů a všechny
církevní obřady. B. a přívrženci jeho p oje\ili,ž
přijali za svénánzory Maxima . )lšeka one
příslušnosti toho, aby kláštery měly stat .o (špat
nem životě duchovenstva, o bezduché o řadností
licové víry atd. Majíce Maxima ve vážnosti, B-ovi

přívrženci jednomyslně zhavrhovali joseta (v. t.)„Frosvetitele“. Ve výslechu prozrad118.takě,že
učení jeho schválili běloozeršh mnichové. Blud jeho
byl tudíž v souvislosti s utichnuvším sotva spo
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rem josetitůn s běloozerskými mniclliy)a Élich přivrženci (srv 1. Bassianus s.tr lí tudíž
i hěloozerští nmnichové podrobeni výslechu. Z Ki
rlllova kláštera předvolali před synodu žijícího tam
na odpočinku trojického igumena Artemia; potom

předvolán byl běloozerský mnich Theodosij Šilhavý
(Feodosiě Kosoj).T ento měl velikou účast v názorech h loozerských nichů a rozvinuv je do kraj
nosti, zašel v bludařslví ještě dále než 8. Spoolu
s ním zavolán byl do oskvy jeho druh lgnatij a
několik jiných mnichů. V tehdejší bázní o pravo
slaví snadno bylo obviniti kohokoliv : bludařství
pro kteroukoli podezřelou otázku a pro každé
slovo káravé;atak na př.pohnán byl naasoud imuž
tak bezúhonný, jakvm byl hlasatel křesťanství u Lo
parů Theodor it, nejspíše proto, že káral přiliš bez
ohledně život špatných mnichův ení di\u, že
Maxim ek, yž byl pozván k účasti na synodě
proti bludařům, nemálo se polekal, mysle nejinak,
než že i jeho chtějí soudit ro kacířství. Synoda,

jež íllěldaokonati soud nad b udaři, sešla se 1553 atrvala ; 7. jednání jejiho zachoval se jen
úryvek do0soudu nad Artemiem Troick ým. Ob\inili
jej mimo jiné z toho, že osmělil se kritisovati ná
zory joseia Prosvětitele, že nezavrhoval židovstvu
jicích a že vyhledávals styky s německými p_.astory
Sněm ho suspeendoval a internoval do kláštt.cra
Týž osud potkal 'lheodorita, jenžvvšak brrzy by1

gropuštěn. B-a a přívržence jeho umístili v kláterních vězeních. b'. zemřel v kl. volokolamskem
heodosiovi Šilhavému a lgnaciovi poda

řilo354seuutéci na Litvu, kde šířili svoje učení, eště
radikálnější nežli bylo učení 8--ovo, velmi bízké
socinianismu, záležející ve výlučněm uznávání knih
32, v popírání nejsv Trojice, božstviježíše Krista,
jeho vtělení, úcty svvatého kříže orhruaz úct
světců, cirkevnihó podání, spis vOtců, všeliké
církevní hierarchie, svátosti, vší křesťanské boho

služby a v popírání [poslutšnyostivůči kterékoli pozemské vrchnosti. prchl později i Arte
mi', ale stal se horlivým yzastáncem pravoslaví,

zvlánštěýroti Theodosiovi Šilhavému a sociniánům.
77mmmxkž'j, Učebnoe rukovodstvo po

istoriirusskoj cerkvi (1904) 183-183; A. Pa !mie„Bachkn ve Vacant-Man enotově„Dic1ionnaire
de théol. catholiuqe“1,1 6—-; Brok/zam-Efran,E
cíklopedičeskij sloevar 111,2 —224.

bat. (na, litím) u chrezů, míra tekutin, totéž

jako„ etha“při věcech suíy'ch, diesátá část „koru'“,l:. obsa oval 3 „šališe“ nů“, 72 „logů“ a
rovnal se asi 392976

Bataillard Karel, franc. a ologeta; .r). „Accord
du chuistianisme et de la phi 050phle“ (1802), „le
double concordat“ (1802), „ 'ami des gouverne
ments ou les principes et les lumiěres de la saine
philosophie opposés aux paradoxes et aux maxi
mes pernícieuses du philosophisme“ (1802),
duel, considěre sous le rapporort de la morale, de
l'hlstoíre, de la legislation et del'opportunité d'une

loi répressivee“ 9)."ea v. Bas
Batavíaaa, apošt. vikariát, 1.11.1842; nejrozsáhlejší

ze všech apoštolských vikariátů vůbec; obsahuje

hollandské drža\y na ostrovechemalajských: java,
Sumatra, Borneo, Banka, ,l=1025res,Timor,
Key; celkem351,912.147 qkm se obyv.(z nich kol. 000000 mohamedánů)Í katolíků jest
však pouze 65.000 (33.5000 domorodců, 30.000Evro

panú); duchovní S&ráw svěřena jest jesultum působí tu 94 kněží, fráterů—laiků a školních bratří,
464 sester řeholních (voršilky, františkánky z Hey
thuizenu a Ti|Iburgu); miss. stanic hlavních a po—
družných jest 164, škol 131 s 10.104 žáky. — Když
Portugalci opanovali javu a okolní ostrovy, zapo
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čala se tu šířiti nadějně víra katolická, jež však

byla potlaičena, když Hollanďaně 1592ostrovů těchse zmocm d roku 1807 Ludv ik Napoleon
stal se králem hollandským, Pius Vll. rozdělil hol
landské državy mimoevropské ve tři praefektury:

dvě v západní lcndií a jednu, praefekturu batav
skou, v lhndii \;" té době působili tu odr. 1808h ollan šclí missionáří: jakub Nelíssen a
Lambert Preífen. Nelíssen byl prvním praetek tem
batavským; z. 1817; po něm následoval Preííen.

RokMu1829vystavěn v Batavíi chrám NanebevzetíP. Marie. R. 184220.září Řehoř XVl.ovýši1prae
fekturu hatavskou naapošt. vikariát. rvnim apošt.
vikářem stal seM sreg ]. Groot, titul. biskup ka
nejský. S pěti světskými kněžími musil obmezíti
se na pastoraci nečetných katoL Evropanů, kteří

síukojvitšiase musili namnoze kostely simultannimi.Qdyž kbez vědomí vlády dva nehodné kněze
nahržadíl jinými, byl i se všemi kněžími vypověděn
a do Hollandska zpět poslán. R. 1850 b 10 v celém
apošt. víkariátě pouze 5670katolíků, vět inou lzvro

nit. Po Grooíovi následoval 8521) lsgr. Petr
Maria Vraneken, tit. blsk. kolofonský, jenžz. 1874,
načež Pius IX. svěřil správu apoštolského víka
riátu batavskeho hollandskvm jesuitům, kteří tu
již od r. 1859 společně s nečetnym duchovenstvem
světským byli působili. Teprve jesuité započali
zase působití mezi pohany, navázavše na zbytky
někdejší missíe na ostrovech Timor & Flores
až do 1858 byly pod vládou portu alskou
šený rozkvět církve katol. v Hollan sku měl blaho
dárný vlív'1na kolonie: vláda zaujala vůči katol. mis

síím stanovisko spravedlivější a příznivější. V úřadě
apošt. vikářů vystřídali se: LClaessen S..] (187
93)PStaa1S. j.( 97),L nS.j. (od 1907).—Pius lX. oddělil 1855 od aplo .vikaí-íátu ó-ského
britske části ostrovů Labun aeBorna azřídil

z nich zvláštní praefekturu. Srvn./11601 Batlanžicrv „The Catholic Fncyklopedia“ 11,346—347
ICI-4m S. ., „Kirchlíches Handbuch“ 111,415—419.

Bate ulíus, hebraista anglický, „. 1711, z.
v Arundelu 1771, žákkjana Hutschínsona (v. t.)
.rp. „An enquiry into the occasional and standin)g
slmilítudes of the Lord God in the Old and New
'l";estaments or the forms made use of b ]ehova
Aleím to represent themselves to true elíevers
helore and since the Law by Moses. With addis
sertation on the su posed confusíon of lan es at
Babel“ (Londýn 17 ), „The inte rity oft e He—
brew text and many passagessof crrpture, vindí
cated from the objection s of Kennícott“ (t. 1755).
„A new and llteral translation of the Pentateuch
and historical books of the Old Testament to the
end of 2. Kinnsg íth notes critical and explana
tory“ (t. 1773), „An Essay towards explaíning the
third chapter of Genesis and the spíritual sense

of the Law“ (tw1741), „The taíth of the ancient
Jews innthel os,fMose and jthe evidence ofthe types vinldaicated“ (.t 1747)

Batellí (Baltgsellj)sl(an Krištof, v nikající ar
chaeolog, „ o Corvario díee.u in

byl kanovníkem při kostele María MaggiorevkŘíí'ně, domácím praelátem Klementa Xi.. sek re

tářem breví k panovníkům, etit.arcibiskupem amasíjským; 1.755; :p. „sDis rtatio de sarcophago
marmoreo Probi nicíi ete Probbae Faltoniae in
templo vaticano“ ( im 1705), „Víta Clementís Xi“
(otišl. v čele „Bullaria“ tohoto papeže, t.1723).
„tlExposio aurel numismatls Heraclianl ex rnusaeo
Clementís XI.“ (t. 102702), „Ritus annuae abluitionís
altaris maiorís Basil icaae "Vatirca in die coenae

Domini explicaium et illustraium"aea. 1702). Sram.Arie/ring, Fortsetzung und Ergánz. zn _lóchers

)%en. Lex. [, 1508; Huf-fer, NomencL W“ (1910),

'kolleje v Salamance,
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Batelov, městys a fara v díec. brněnské, v dě
kanstvíjihlavském, s3000č. farníky. Kostel úhledný
sv. etraa Pavla slohu barokního vyst. 1756—60.

barv;4717'rl/a'méa 'lopogralíe diecese brněnské, 346
Bath, angl. benedikt. klášter v hrabství somer—

setskem, zprvu kl. ženský, zal. 675 králem Osrí
cem, zničen od Dánů, načež r. 775 králem Ottou
znovu zbudován a řeholním kanovníkům odevzdán,
970 od krále Edgara osazen benediktíny R. 1088
byl biskupský stolec z Wellsu se svolením krále
Viléma II. řeložen do H-u: prvním biskupem stal

se Jan z illuly. nVe Xlll. stol. vypukkl spor mezimnichy ó-skkými a kanovníky wel kvmí o právo

'voliti biskupargapež lnnocenc lV. rozhodl r. 1245,že volba příslu | střídavě každé z obou korporací,
a biskupství aby nazývalo se biskupstvím„ bathskc
wellskym“ (díoeccesís Badonensis et Wellensis).
7,a jindřicha Vlll. klášter byl zrušen r. 1539; bl
skupství zaniklo krátce potom, oslednim kalo

1íckým biskupem b 1 Gilbert Bourne (1554—59).Bathaller (Bati ardus) jan Praed.vLyoně,
mistr pařížský, muž vyníkající zbožnosti, učeností
a výmluvv;nosti opravil a doplnil franc. překlad

„Le enda aurea" jakuba de lVoraglne („Legende
de aínts nouveaux“ , yo 76.) Sr.vn ygl'l'ťllšz,Gel.-Lex.í., 852; [lurtcrL yNomlencl.lis (1906), 1054

Bathe (Battaeus, Bathaeus Vilém S. 1.,
u. v Dublíně 1564, stud. \; 0x tor ,jako student

vynikl jako výborný hudebník a l.znalec hudbyt (ro).
Bešednámní nAýnBrief introduction to the1584, „A Brief introductionA trothe
Skill of Song yt. 1600); pozzdějí odebral se na studie
do Lovaně, 1595 vstoupil do Tov. jež. v Tournai,

pokračovval ve studiích v St. Omešu a dokončil jePotom poslánbbyl do panělska, kdež

působíolvve Valladolidě aVůosleze jako rektor irskéč 161, .r). „Appa
ratus ad administrandum sacramentum poeniten

tiae“ (Milan 1614), hlavně však proslul spisem,Janua rum seus max1meaccommrn-o
datus, qluo patetit aditus ad omnes linguas intelli

šendas“ (Salamanka 1611,lat:špan) spis ten často
Kyl vydáván a přízpůsobován různým jazykům;menskěmu dallpodnět tk vydání spisu stejno

jmennému „janua línguarum)reserata“ (1631) rvn.11r!:r,Nomencl.lll (1907), Gll, Tommemvgzl|,

Bgatnhílda,Bathíldls (Balthíldís) Sv., írancká
královna rodem z An losaska, z rvu otrokyně
v domě ma ordoma Erc ínoalda, o 649 manželka
Chlodvíka ,po jehož smrtí (657) ujala se spolu
s nezletilým synem svým Chlotharem 111.vlády a
pečovala všemožně o chudé a zajaté, a'kož 1o roz
květ klášterů; ;al. opatství corveysk (v. i.) a žen
ský klášter v Cheles Paříže, do něhož 664s
uchýlila, a tam z. 30. leduna680. Mart. Room. 26. led.
Dvojí její„ Víta“ (z nichž jedna jes. soudobá, druhá

pozdější) vydals Krum/1 v Mon. Germ. Scri t. Mell, 47 n;s .Delsel, lkonogr. il, 1 .

obath- kól, 51Prvnng,aramejsky php ny:), „dcera
hlasu“; slovo to značí vlastně „výkřík“, „zvuk",
v rabbínské literatuře užívá se 110však na ozna
čenou hlasu Božího, člověku zjevení sdělujícího;
V ŽldOVSkO-řeckém písemnictví flvawr; 15xm'n' m'mu
vu'n';rabbíní mínílí, že hlas ten po zaniknutí pro
roctví jediným jest prostřesdkem, jehož Bůh i na
dále užívá k zjevování svém

Batho (Baturich), blahlí; mnich trisínského
kl. lnnichenu v Pusterthalu, působil prý ůsěpěšn
jako missionář mezi Slovany, stal se pozd_ě'í ka
planem biskupa frisinskěho Ellenharda '1 8
a kanovníkem ; pam . čce. Srvn. Siad/cr-f/jím,
Heil.-Lexl 7.
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Bathory 1. Štěpán, od r. 1575 do smrti své
r. 1586 král polský. 8. byl jeden z největších ganovníků na trůně polském a spolu byl v dob
velice krritických horlivýma mocným ochráncem
náboženství katolického Narodil se r. 1533z rodu
uherského, byl nejprve knížetem sedmihradským a
při zvoleni na trůn polský shledal věci katolické
ve stavu ubohém. Za jeho předchůdce Zikmunda
_Augusta lutheranismus í kalvinismus, arlanlsmus

í učení českých bratři opanmaly velikou částšlechty tak, že Polska nebyla da eka odluky od
Říma. Vláda B-ova tvoří ve směru tom obrat. Za
jeho panování a později počíná haerese rychle
upadati, načež skoro úplně zanniká. Byv zvolen za
krále polského (nebyl nikdy protestantcm, jak
mnozí spisovatelé nes rávně udávají), zabezpečilsice B. dissidentům n boženskou svobodu a svo
body té vždycky dbal, ale spolu celou energii svou
věnoval podpore a zvelebení cirkve katolické v ze
mich polských. R. 157, hlavně za pomoci biskupa
Karnkowskeho (v. t.), rovedl slavnostní přijetí
úchval sněmu tridentského na synodě piotrkowskě;
celým srdcem podporoval práce Tovar šstva ježí
šova v Polsce a založil mu četné koleje, stíhal
přísně přehmaty jinověrců, bděl pilně nad stavem
církve v Polsku, obklopoval se výborn' ml duchov
ními, jako je Stanislav Sokolowski, etr Skarga,

nton. Possevino, pričnov se o unii schisma

tíků s církví zápaadn,í udržoval nejlepši stykys Apošt. stolicí a dle úmyslu papeže Rehoře XII
a Sixta V. chystal se k veliké výpravě, ne “prve na
Turecko samo, pak na urecko o.skvu
V dějinách církve v Polsku bude 3. zaujimati
vždy místo vynikající. Z čeltlné literatury 0 13-111
uvádíme jen některé spisy z nichž možno poznati

jeho orgiěr k cirkvi: W. Zabawki, Stefan Baatory, w;1887 Prarling5 .W) et POS
sevino,raParis 1887; mjrkf, drodzeníe i refor
maccya w Polsce 1830; Lito-ash, Szkíc hístoryí tak
zw reformacyi w Polscec, 1867;. !. Dsieduss'ťkí,

Piotr Skarga i jego wiek, Krgków 1850;020123151)Historya Jezuítów w Polsc a.j — 2. dřej,
bratranec krále Štěpána u-eho, „. 1563, kardinál,
bisk. warminský, dal se 1599přes výstrahu papežovu
prohlásili za vojvodu sedmihradského, byl však
téhož roku ve válce s valašským vojvodou Micha

elem o ztrarcienaé bitvě na útěku od sedláků zavraždn31.1?051'10.
Bath- Rabbílmna331113 :dcera množství;vPísni

pis. 7':, ,očí tvé jako rybníkŽ'XXhesebonské. jež jsoupřed branou Balh- Rahbím“ - 1911)(ugo5„m)./".a"
Vrzlg.„fi1íae multítudinís“; čes. prř.ek1 l
tvé jako rybníky v Hesebonu, jenž jsou u brán/
Dcery-Množství: ); dle jedněch to byl název brány
dle města nyní již neznámého,k němuž vedla
branou tou cesta, dle jiných jest to poetické syno

nymgn Hesebonu samého, jakožto „[městal lídnatě
Bath-Šua v. Sue.

Bathuel 1. “naj-;;, Uat'lowý/Í,syn Nachora a

Melchy, otec Labana a Rehek—y,manželky lsákovy(Gen. 225, 2415,2520, “). 2. měs to v území
kmene Simeon \. Bethu

Bathurst, blskupstvl v círk. prov. sytíneyské

v Australtíí,l zřízeno 1865; statistická data (1904):27.100 ,25kněžis světských,5řeholnich,7frá
terů- lalkůt,Ql18 íar, 1 kolle, 57 škol s 3496 žáky,
3 ženské řeholní kongr. ( 2 řehoílncc).

Batlffol Petr, 11.1861 v Toulouse, stud. theo
logií u sulpíciánů 1882—85, filologii a dějiny pod
vedením Duchesneovým na univ. ařížské 1886—89.
křest. archaeologíi v ímě s Ehr ardem a Wílper
tcnt u Rossiho; vrátív se do Paříže, zal. s Lagran

04 _.

Bathory — Batoni

Eem 1892 časopis „Revue biblique" ku pěstováníist.-krit. methodyvxexegesl .S'.a \'Z., sta lse 1898
prof. dějin dogmat a rektorem katol. Institutu v Tou
loouse; .rp. „Anciennes littératures chrétiennes: La

littérature greque“ (ař. 1,897 třetí vyd. 19013;
L' bbay de Rossano" (Pař. 1,891) „Histoire uBréviaíree romain“ (t. 1"3, 2. . 1895, v překl.

angl. Londýn 898), „Tractatusv Origenís de libris
ss. Scripturarum“ (Pař ), „ tudes d'histoire
et de theologie posltlve' 1(2 sv. 12—90 90 , „ ix
lecons sur les Evangilees“ (1903), „L'Enseignement
de jésu o,57. vyd. 1910), „L'Avenir prochain

dlunCathsolicísme en France“ (1907; mimo to hojnéky v „ueRev bibíique“ a v„ ulletín de l'lnsti
tut catholique de Toulouse' a ve Vigourouxově
„Dictionnaire de la Bible“. Vyznamenán b 1 důsto
jn tvím pap. praelata; pro názo své v ak v dů
sledclch encyk11„asPcndi“ 1. resígnoval na

professuru a re torstvíc; _bylyt shledány závadyv jeho spisu „Études d'histoire et det
positive, jenž dán na index;
se po lrobrl (srvn. Smolík, „O učení modernistův'

24 373); žije inyní v Paříži.BatlníěM Venc esl av, františkán bosen
sk', sal se 1879 sekretářem řádu frant. v Bosně,

2 cefinitorem prov. bosenské, V.:) dějiny řádutlrantíškánského v Bosně pod em „Dje ovanje

Franjevasca u Bosni | Hercegovlní“ v(Záhřeb 1881až_. 8.88 )
Batkesn v. Babken.
Batmanson jan, kartusián angL, 1531, stud.

\; Oxíordu, byl převorem kl. kartusíánských v Hin
tonu a potom v Londýnně; :) „Commentaria ín
Proverbia Salomonís'“, „Comemntarla in Cantica
canticorum“ , „De uníca Magdalena contra Fabrum
Stapulensem“ ajiné Srv Vigallfollx, Díction. 1,
15 9; ÍÍllflcr, Nomencl. 111(1906

Batnaae (.syr Bat an,) někdejší lbiskupství pod

metropolí eedeslskou_3aGa/nr (Series 437) uvádí biskupy
Benoni(Battoní) Pompeo Girolamo, italský

malíř, u. 1780 v Lucce, z. 1787 v Římě; _elikož otec
jeho byl zlatníkem, byl ion spočátku innym jako
lzlatník; později však oddal se malířství, za kte
rouž příčinou odebral se 1728 do Říma, kdež uči
teli jeho byli: Sebestiano Conca, A ostino Ma
succi a Fernando Imperiaali. Pro chr rn S. Celsso
e Giuliano zhotovil oltářní obraz: „Kristus v obla—
cicc,h obklopený anděly, se čtyřmi koříciml se
světci“; 1760 byl uně o objednán obraz pro
velechrám sv. Petra „Pád imona Mága“, jenž měl

býti Íroveden v mosnalce, ale práce jeho nedošla
schv lem 1 bylahumístěna v chrámě S. Maria degliAngelil ho ných praci B—ovýchv jiných městech

italských uv dime: v Miláně (S. Vittiore): „Zázrakblahosl. Bernarda Tolom v Bres |(S. Maria

la Pace): „Obětování P.vjležíše veschrámě“ (1738);v Lucce (olivetaní): Bartoloměj“ , (S. Caterina
da Šiena): „Stigmatisace sv. Kateřriny“; v Messině

(Chiesa delle Aninírne del Purgatorío): „Martyriumsv. jakuba“; v Parmě (S. Antonio Abbate:)
zání sv. jana Křt. na poušti“ (1778). Provedl také

Brida/elitypapežů Benedikt a.,XíV Klementa XIII. a3. by nejproslulejším ital. malířem své
doby. Papež jmenoval jej cavalierem" asvěřil mu
vrchní dozor nad papežskými uměleck' mí sbírkami.
lv cizině požíval B. zvučného jm na, pracoval
aké pro císařovnu Marii Terezii. B., podob ně 'ako

pařitel jeho Meus snažil se důkladným stu íem
přírody a klassic ého umění dospěti k dokonalosti,
jeho díla mají tudíž ráz akademický, svědčí o plné
dukladnostl, jsou po pečlivých studiích hladce a

Růvabně malovány, připomínajíce francouzské marre doby rokokové. Srvn. [(u/m, Geschichte der
Malerei ||., 823—824.
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Batowski-Kaczor Stanislav olský malíř,„.
1866 ve Lvově studoval 1881?na krakovské
umělecké škole, d1885 ng vídeňské umělecké
akademii, posléze v letech 1887— 88 na akademii
mnichovské, podnikl cesty do Paříže, italie, Špa
nělska, Maroka a na Krym, od 1891 žije ve Lvově;

eho obrazů uvádíme: „Kázání Petra Skargy“
(15151, „Sv. jiří“ , „Sv. Antonín" , karton k ma-Iova

němu oknu v krakovské kathuedrále rit. lat.a(1896),
oltářní obraz v témž chrmá ; „Sv. odín dvxavarianty 1,9021.903) Srvn. „zname-Bata, Allg.
der bild. Kílnstlel 111,37.

Batrachíté, cultores vanarum, ctitelé žab. svůj
kult opírali o Exod. 82; osektě tě zmiňuje se Fi
lastríus (De haeres. 11);ojustínian ji zakázal (lex
5 cod. de haer

Batrun, biskupstvís \a'.bGí1)aíl.Bat-šebá v. Beth
Batt sv. v Beatu
BaitagíooGiovaanní di Domenico da Lodi,

lombardský architekt a sochař doh renaissančni
na konci ..;stoi provedl mimo jně krásný ko
ste iS. María incoronata v Lodi 1487, zúčastněn
byl' při stavbě chrámu S. Satíro v Miláně, pra
coval plány pro chrám S. Maria della roce
vCremě. Srvn. T/rieme-BB,:cňer Allg. Lex. der. bild.
Kiinstier 111,38—40

Batt la 1 Domenico, malířa rof. v Nea
poli, 1.at. 1846, maluje interieury chrm ové a vý
jevy z církevního života, na světové výstavě ví
denské vystavil 1873 obraz „Dopo la Pre hieru“;
na mezinárodní mnichovské výstavě 190 obraz
„Květná neeeděl“ seo, souě. spísov. ital.;

:r'p.asketicko-jčoetická díla: „Quadrí della Passione_“,„l\'ella ría della Risurrezione“, „Aurora

ivina“, Am_orche spira“ (sv. František zaAssisi,„Píccoli Šanti rancesco, ital. s 
nián, řezbář, zhotovil 1668—76 krásné skřín pro
sakristii chrámu „Annunziata“ v Pontremoii.
4tBa ttaglia jan Fidelis, biskupchurský,n
1829v Prásansu (Graubilnden), vysv. na kněze 1855
v Římě, kdež sdtu viGerman od 1857 prof. na
chlap. semináři v Čhuru, od 1859"na kolie uMaria—
Hilf ve Schwyzu, od 1874 spirituál 1.1k i.ž sester

vnaingenbohlu, 1879 kanovníki a kanclé ř v Churuisk konsekr. 1889; n. 1908; zpracoval
nově postillu Gořfinovu arvsy. rozjímání pro ře

holnice. Srvn. »Dic kat/z. Kira/ze: 11(1900), 25.9
13attažřlin11 František, u. 1823pro filosofiev semm i později na universitě bolognské (1850),

kanovník arcijáhen, člen aka mie s.v Tomáše,

stal".se 1879 bisk.rimínskcym1882 arcib.bolog1_1,1885 jmenován kar inálem, z. 1892; .r). vý
bornou příručku „Logicae, metaphysicae, ethícae
instltutíones, quas in usum tyronum seminar ii Bo
noniensís secundum d. Thomaee.Aq doctrínas tra
debut" (Bologna 1858; kniha tato několikrát byla

znovu vydána a zavedena jako učebníLce v premnohýchysemmlnářich ital. a franc.);„ per

iovinettí“ (Modenla71881). Srrvn. Hurter, Li\řcímencll.lil (1895) —11 — .M rc016451
min, od )16907biskup-[nocerský, od 1716 cesenský;

z. 1717 v Ceseně; rep „istoria universale di tuttti
l Concilii genervalie particoiari dí 1S7antaChiesa“(B 1,686zno uvyd. 1689, 1696,14), „Annaii
del rlŠacerdozlo veu'dell imperio, intorno all' intero
sec. XVII. die nostra salute“ 1701—1—1),

„lstruzione ai arochí per ítspíegare ai popoii lorola pararola dí io“ (2 sv.,t Srvn. Hurter,
Nomencl. W5 (1910), 91—

aBattuínl omenico, prof., souč.ital. spis. hist.:.) „Manuale dl metodologia storlca ad
uso de lí studiosi di storia e particoiarmente per
Licci, nstitutí tecnici, Semínari etc. at
nella clvíltá e nelle lettere“ (ve sbírce ,Fede e Sci

enza sv. 6), „11Crlstianesimo ele science sto
riche filosoiiche“ (v téže sbírce sv. 20.), „11Renan

1'Hamac e-la Storia dí Gesu, o gli errori mo
derní su cCrísto dínanzi al tribunale della critica
storica" (v téže sbírce sv 24,), „1 Socialismo ela
Democrazia Cristiana di fronte aiI' incivilimento“,
„Lepretesa essenza del cristianesimo dell' Harnack.
Contributo di apologia storico- critica

Batta ndier Albert, kněz, od 1882protonotář
apoštolský, konsultor kongregace biskupů a řehol.,od1898 vydává publikaci „Annuaire pontifical ca
tholique“ (Paříž); mimo
Baptiste Pitra, ěvěuue de Porto“(t. 1896), „Guide
c_anoniquepour les onstitutionsodes Soeurs á voeux
símp es" 2. d. 1900.

Battarel Ludvík, orat., u. v Toulonu 1679,
1752, .rp. cenně dílo „Měmoires domestiques pourservir :: l'Histoire de l'“0ratoíre (tiskem vydáno

teprvel 9012—905 v Paříži péčí P. lngolda). Srvn.Hurfcr,N0mencI.1V3(1911558.
Batteux Karel, kněz a filosof. spis. franc,

1713, z. v Paříži 1780, byl prof. řec. a řím. fílos
v Paříži, členem Akademie franc.; :_p H„lstolre
des causes premiěres, exposě sommaíre des pen

sées des)qphiiosophes sur le príncipe des ětres"(Pař. „Les Beaux-Arts reeudits au nměme
principe“)90. 1746), „Morale d'Epicure tirěendes ses
propres ěcrits“ (t. 1758)

Bah ány1.1gnác, hrabě, u. 1741,s. 1798,
ímě, stal se proboštemslud. v ešti, Trnavě a

při dómě v_lagru, 1780 bisk. sedmihradským, roz
hodný odpůrce re.'orem joseta 11 v oboru církev

Obr. &.Butonl: Pád Šimona Kouzeinika.
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m'ín, na shr.: mažděni magnátů 1790—-91 vůdce cír
kevně smýšlejících, podporoval horlivě činnost cir
keevm vkoědecou, založil v Bělehradě Kailmském
(Gyula--Fehérvár) tiskárnu, bibliotheku a hvězdárnu
(Batthyaneum); :). „Noorma vitae clericalís“ (1781),
.,Leges ecclesiastic.e regui llungariae“ (3 svazky,
prvvní 1785: dva vydány teprve po jeho
snuti1811 a 1812).“— 2._|o s,ef hrabě, 71.1727 ve
Vídni, od 1752 kanovník v Ostřihomě, od 1755i

iulovaný probošt prešpuíský, od 1759 blisk sedmihradský, od 1760 ar'cib. kalocsky, od 776 arcib.
ostřihomskýaprimas uherský,1778 kardinál, z. 1799
\ Prešpurku; obětavý p_řítelčinností vědecké;
kapitulní knihovnu ostrihomskou dal poříditi opisyo'
\zacných rukop ISůV.

Bat iniKonstantin O. Serv.l) M V., 1832,

„Delapirincligiistheologiae naturalis et revelatae“
8Msv., , „D rebus divinis sive de DeoM.divinisque atlributis" (t. 1826, „De mysteriis
gratiae divinae sive de salutifero dominicae incar

ualionís mysterio“ (t. 1827, 1828,2 s.v ), „De0cultuSS. et de uovissimis“ (t. 1829;rozprav ovy

dány sousborně pod názvem „Theologia ogmatica“(1837.61
Battistav)(iiovanní Giuda Glona \. joná
Battle, benedikt. opatství v hrabství sussexském

v Anglii, zal. Vilémem Dobyvatatelem 1066 (pnní
mniši byli z benediktinského opatství v Marmou
tieru v Normandii), zrušeno

Battistelí ]osafat, „. 1,659 od 1705bisk. ripa
tronsonský, od 1717folignský, z. 1735 :) „Ricordi
a' Paarocochl e Confessori“ (Foligno 1720),D„Depa

rochi residentia“ (b. r1.),„Dioecesana synodus“(1722, 2SV.; Modena 1724). nm. Huf/cr N0
menc1.lV*_i(19101309.

gg Frant. josei, horlivýstoupenecre
form.)t'církevního změn: a hudby, 71.1836v Bartholo
maberru,g :. 1900vvGurtisu, za ožil 170 časopis
„Kirclíeuchor“ , jejž až do své smrti v daval. Když

u.ch správcem v Gaschurnu, vycv1čll si z osad
ntků svvch, prostých horalů, sbor tak dokonalý,

ohibezvvadným způssobem rovozovati skladby

starých italských mistrů; :p.„ (iš llturgischen Gesangsgebete beim Hochamte“ ezno 1875), „Li
tvrgicher Katechismus in Fragen und Antworten“
( t. Hradec 17

Batturích, biskup řezenský817—48,opat bened.
1. sv. Emmerama, rodem z Bavorska, vychován

\IíířěmceFuldě, přítel Hrabana Maura, arcikaplan Ludvíka
Batz 1 Jan Bedřich, katol. theolog, „. 1770

v Bambergu, byl od 1794 prof. círk. dějin v Bam
beru u, od 1796 subregentem knež. semináře, od
180 ředitelem universitního dommu a gymnasia,

spolu prof. morálky; po zruášení university stal se
rektoremlycea,o od 1805farařemv Baunachu, kdež' „Christliche Religions- und Kirchen

šáeschíchtez (1797, dila toho však vyšla pouze pr7vníast), „Lehrbuch der chrlstkathol. Relipgion" (1799
a častěji), „Kleines Lehrbuch der kath 1. Religion“
(1800a častěji).— 2. jan josef, bratr předešl.,

. ., u. 1775 v Bambergu, prof. filosofie,
od 1805 do maatiky v Bambergu, od 1811 farář
v Bíihlu, kde s. 1814; založí11809časopis„Theol.

Zžeitschrift'h jejž redi oval až rdo r.1810, načež ho18 vádv Breeerm
ažBelzuberg'er llévm, doktor lékarstvr, katol. spis.

ro mládež a lid, n. 1809v hannhausenu u ug

purku,ez 1883 t., psal v duchu Krištofa Schmida;spisy ho („B alushóhle“ 1831 j.) vyznamená
vaji se eušlechtilou populárnosti a provanuty jsou
duchem křesťansskýrn

Bauclo de, Karel, ital. ;theol. XVll.stol, rodem
z Capue; xp. „Tractatus de iudicio universali“
(Neapol 1640), „Varia opuseula de miscellaneis

Battini ——Baudenbacher

practicis casuum conScientiae“ t. (1651), „Selecta
casuum conscieutiae reconditorum“ (t. 1652),„Praxis
confessariorum, tractatus magnopere necessarius
ad munus confessarll“ (1633, toto dílo dano na

índexg') „Donec corrigatur“. Srvn. Varani, 11,478
Baueke (Pauke) 1 lori an S. 1., missionář,

u. 1719 ve Witzingenu ve Slezsku, vstoupil do
T0\ arysstva ježíšova 1736 od r. 1748působil 5 ve

likým úspěchem mezi divochy v Paraguay; 217648byl deportmán, žil v Jindř. Hradc ked
července 1779, zanechal v rukopise obširnýz spis
H„in und Heer. Hin siisse und vergntlgt, Her bitter
und betríibt. Das ist: Treu gegebene Nachricht
durch einen ím Jahre 1748 aus Europa ín West
Amerlka, namentlich in der Provinz Paraguay ab
rcisenden und im Jahre 1769 nach Europa zurilck

kehrenden Missionarium“ (v knihovně cist. klážt.ve Zwettlu), vydal v ovém zpracov

ler „Ein Ěsuit iu Paraguay" (Řezno 1870).
Srv.ns [Manda-, eutsche jesuitenvmissionare 140.Bauček(Bauschek, Bauzek)V ojttěch zPar
dubic S ]„ rvn et hu, jenž vstou 11do nového
řádu jesuitskěho v kolleji pražské, oktor a prof.

heol. na uneiveersltě vídeňské, muuž učený a výmlumný, Vindni 1571, these, jež hájil na sy
nodě olomouecke 1568, vyšly tiskem pod titulem:
A„ssertiones theologícae pro tuenda iidei catho
licae veritate, defendendae publice a Rev. P. doctor
Addalberto Bauzek, Pardubicensi Bohemo, Societatis
Jesu in universitatc Viennensi theologiae profes
sore, in futura synodo dioecesana ad dlem nouum
Maji huius annl 1568 Olomutii“. Srvn. l'rullla'ř.
Ruk0\ 108.

Baudeau Mikuláš, řeholní kanovník opatství

v Chancelade u Pcrigneuxu „IpvA se 1730
.r;.„A„nalšse de l'raouvrage du pape mBenoit XlVsur les éatiiications et canonisations approme
par lui mómc“ (s 5 tento poslal v rukopise pa
peži Benediktu Řw, jenž ho schválil; tiskeur

vyšel v Paříži r. 1769; znovu vydal jej M1“lil/If
vl„Theolo4goiaepcursus completus" 1839, sv.otom zab val se B. studiemi nlá
rodohospodářskýmí a za ožil 1765 časopis „les.
éphemérides du citoyen ou chronique de _'rlesprlt
national et bibllotheque raísounée des sciences
(potíral zprvu názory uesnayovy a školy fysio

kratickě,"Hozdeivšak byl jich přivržeucem); mimo
rem ěre )introduction a la philosophieeconomique“ (177 „lděes d'un citoyen sur l'ad

ministratíon des ]tinances du roi“ (1763), „Idées
d'un citoyen sur les besoins, les droits, et lesd
voirs des vratis pauvres“ (1765, „Lettres sur les
emeutes populalres“
ques de Louis Xll et du Cardinal d Ambooise, dc
Henr lv, et uduc de Sully sur l'administration
des ínances“ (1775). . 92.

Baudelius sv. (franc. Bauděle) ve 111.nebo N.
stoleti, pocházel ze vznešeného rodu v Orleansu,
pojal za manželku zbožnou divku; rozdavše jmění
sve chudým odebrali se manželé do Nimesu (Ne
mausum), kde . mnoho pohanů obrátil k víře
Kristově; z. smrti mučednickou, byv st'at Mart.
Rom. 20. května: „Nemausi in (Šalliis sancti Bau—
delii Martyris, qul comprerhensus, cum sacriticare
no,llet etl nfide Christi immobilis inter verbera
et tormentan p_ersisteret, martyrii palmam pretiosa
morte suscep't“.

Baudem ondus O. S. B., mnich elnonský, později

opat blandínský, z. 692; .rp.život sv. Amanda((v. t.),
jehož bylž ákem a lpísařem (otišt. Act. S.:. Febr. 1.,
1834830u Maóillana 1710 Srvn. Huf/er, Nomencl.1

B udenbla8cher Karel _Ios., CSSR. v Deggen
doriu (Bavorsko), 71.1871 v Neresheimu- ve Virtem

N

3



Baudet — Bauduer

bersuk ' xp. „Geschichte der Benediktinerabteí
Niederalteich“ (1903), „Gotieszell, ein Klosterbil d“
(1 3), „Geschichte von Os terhofen- Damenstift“
1 ), „P. Benedikt Rothenhausler, ein iehens

blld“ (1905), .,Der kath. Priestcr bringtU Auufklárung,Freiheit und Fortschritt“ (ká , „Urkundi. Ge
schichte der Walltahrt Halštníeile“ (2. vy 1907).

audet Etienne, Ešlynsik.franc. mědirytec, ». kol.1636 ve Vineuiiuu :. vPařiži 171 mezi

r tinami jeho jsotštaklé lněkteré náboženské (na př.učedníctví sv těpána“ dle Carraccci.a)
Baudissin Wolf hrabě, evan .theoiog. „ 1847
v Sophienhofu v olštýnsku,o 1874 soukr. do
ent v Lipsku, od 1876m of. SZ v Strass

burku, od 1880 ř. prof. t., od 1881 v Marburku, od

1900v Berlině; v.„ Translationí7s0anti uae arabícaelíhri jobí quae supersunt“ (187 ulogíus und
Alvar, ein Abschnitt spanischer 0Kirchen eschichte
aus der Zeit der Maurenherrschaft" (187 ), „jahve
et Moloch“ (1874), Studien zur semitischen Reli

gionsgeschichte (2 díly1876, 1878)1„Geschichte desalttestamentlichen Pricstertums“ ), „Einleitung
in die Bucher des Alten Testamenltcs“ (1901),„ Es
mun-Asklépios“ (1906.

Baudoin Frant. viz Balduin 3. (díl 1 str. 884).
Baudon A., franc. spis. asketický; z jeho spisů

vyšly v něm. překladu: „Di kleinen UnvollkOm

mcnheiten der Christen im eritleben. Briefe aneinen Schuigenossen,1ibers v. . em
emrer“ (Koiin 1 „Der eMzonat des heiliagsten
Herzens“ (Hildesheim), „Praktische Betrachtungen
fiir den Monat des h jos 1“ (t ..)

Baudonivia (Baudominla), jeptiška kl. poitier
ského v Vi. stol., sepsala životopis sv. Ratiegundy

(z.(587),) ješjsížžákyni byla. Srvn. Huf/er, Nomencl.
Baudot581.9Anatoie de, franc. architekt, „ 1884

v Sarrebourgu, učitelem a vzorem ohyi mu
Viollet-le-Duc; restaurovai četné kostely (na př.
dóm ve Puy-en- Velay), dokončil věže dómu v Cler
mont Ferrand, vystavél dle vlastnich návrhů chrámy
v Prívasu (Ardcche) a Rambouilletu (Seine---et Oise)
aj. , .r). důležité po'ednáni „ glises de bourgs et
de villa e.s" 2. s.OSB ve Farnborou hu,
souč. spis. franc., spolupracovník Cabrolova„ ic
tionnaire d'Archeologie chrétienne'“, mimo to vydal
v „Collection iiturgique“ redigované Cabrolem tato
pojednání: „Le Bréviaire romain “, „Les Lection

naíres“, „Les Evangeiíaaires“, „Notions générales
de Liturgie't, „La Ded edes gllíoses“, „Le Pallium“, „Le Pon tifical“, „Lee Martyro e“Baudouin 1. František viz Baleduin 3. —
2. Micha el S. ], 1962 v Quebecu (Kanada),
vstoupil ve Francii do Tovaryšstva jež; byl poslsáln
jako missionář do Louisiany, kdež pusobil dlouhá

ta mezi indiány z. v ' rsuiean
3. Petr Ga br lei, 71.1689v Francii, sloužil né
jaký čas ve vooště, ozději vstoupil do stavu du
chovniho, přišc do olska, kdež usadil se ve Var
šavě při kostele sv. křiže 1717 Přiučiv se jazyku
polskému, oddal se horlivě duchovní správě a skut
kům milosrdenství. Založil ze sbírek, jež s veli
kým sebezapřením byl vykonal, ústav pro nale
zence (1732, jehož vedeni svěřil Milosrdným se
strám; poz éji rozšířil ústav svuj vc špitái„ Ditka
ježíše“ netoliko pro nalezence, nýbrž i pro dítky
nemocné a neduživé. 1768.

mčj S. 1.,asket. spis. franc,
. Nevachhe (dep. iiautes Alpes), vstoupil

do Tovaryšstva jež. 1721, byl prof. rhetoriky, rc
ktorcm v Aixu; když Tov. jež. ve Francii bylo
potlačeno, žil v Lyonu; 2. ve Vienné 1787 rp.

„mL'Ameelevée a Dieu par les rétiexions et senti— ,ments (Lyon 1765), „La religion pratique ou i'dme
sanctifiée“ (t. 1766), „L'áme religieuese élevée a la
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perfrectcilon“(t. 1758),„iš'áme contempiant les gran
deu eDieu “ (t.l 'ámc sur le Calvaire“(t. ulr7s '.íme peenitsente“ (t. )a spisy
jeho došly" veliké obliby a dosud bývaji vydávány
a do jiných jazyků překládaný Sebranééspisy H—ovy

;rydaloMignz v Par. 1855,st. Srvn Sammaruoge/102

BaudreexeiiFilip jgkub, hud. skladatel, 71.kolr 1635v csu ve vábsku, studoval theologií,
byl od kvurfírsta bavorského poslánndo

se zdokonalil v hudbě, po[ návratu stal se fnluářemv Kautbeuernu v Bavors u; vyd.: „Primitiae mu
sicaies: Te Deum, Missae Requie,m Motettae“ (in
špíuk 1664), „Psaimi vespertini de Dominica, tie
B.V., apostolis ei festis (Kolin 1.668

Baudriel.B dicřh,ma|ířna ski 1808
v Elbcrfeldu, z. 1874 v Kolluě, dobyl sobě"značných
zásluh o rozvoj sklomaalby; vyd. \ letech 1851—61
čassopís „Organ iíir christi. Kunst“, byl mezi zakla
dateli a horlivými podporovateii důsseluorlského
spolku umělců, 1871 poslancem na něm. říšském

a pruském zemském sněmu, pracovnalAtanktéhorlivěv katol. spolkovém život.—ě 2.jan .Bed ř.,
bratr předd, světici biskup \; Kohné n. R, 71. 1804
v Elberfeldu -. 1893 Koílně, 18-7 vysvěcen nakně 1843uvikář při vdómě kolinském, 6eng
vikář (do 1876), 1850 svčt biskup tit. biskup are.
thusský), 1853 dómský děkan, ] 4 66 správce
arcibiskupství, papežský domáci praelát a assistent
trůnu, vyznamenával se rozhodným církevním smý
šlením, .er životopis kardinála (Jeisseia „Der Fi :
bischof von Kůln joh. Kard v. Geissel und seine
Zeit“ (Kolín

Baudriilart ]. Alfred, oratorián, prof. hist. na
institutu katol. v Paříži, n ní rektor téhož ústavu,

71.18'9rp.„lPhilipe e.t la cour de France“(Pařiž 1890—1901,s.v), „eD Caciirnalis Quirini
vita et operibus" (1889), „L'Eglise catholique, ia
Renaissance, ieirotcstantísme (1904,11.vyd.1912),
„Le Renouvellement intelieetuel du Clergé au )(ch
siecle“, „ zanam“, „i. En eígnemcnt catholique
dans la France contem oraine“, „Cours d Histoirc';
zúčastnil se při vyd vání dila „La France chré

tienne dansi lu'histoire" (1896); jest spolupracovnikem časo „Le Contemporain' , „La ehi
storique“. 10923p0čalv dávati veiikvolepou
encyklopaedii hisltoriekoupodn zvem ,Diciíonnaire
d'Hístoire et de “éographie ecclésiastíques't
2. André, souč. katol. sp's. franc. (laik), byl čle
nem „ÉcoÍeFrancaise“vvaě „LesCatacom
bes de o.me H stoíre et Description“, „La ha
ritě aux premiers sičclcs du Christianisme“, „i a
Religion romaine “

Baudrr.y1 d'Asson Antoine, spisovateljanse
nistický, u. v Poitou, vstoupil 1647do Port-Royauaui,

z.leitci81ry.„tri.te au P Annat, jésuite, touchantun tiqu a pour titre abonne fortune des

janseécniistes“(1657), byl také jedniom ze spolupracovníků Pontchúteauových při jeho spise „Moraie
pratique des jésuites“ (1669).——2. Mich lOSB.,

xp. zdařilý spuis „sManuaIe sacrarum Caeremoníarum iuxtan S.RF (Paříž 6416 Ben 1673,

6. vyd. t l7t19,1745). tSrvn. Hurter,1Nomenci. iii“(1907),1214.—3. Pe ,.n 170, -,..„rp
nales de l'ahhaye de St Ghislain“, 1z5nichž část

ivV3d(l1910)Alb. Pongceiet 1897. Srvn. Huf/ar, Nomencl.

audluerlAerande Gilles, kněz a theol. spis.franc., n. v eyruss -sMassar (v diec. auchské)
1744, byl prof. v semináři auchském, později fará
řem ve svém rodišti, :. 1787: poridil franc překlad
žalmů, jejž vydal podnánzvem. „Les saumes de

David traduits sur le texte hébreu, accompagnésde rétiexlons qui en déveioppeent ie sens, edt
notes qui en éclairclssent les principaies difficul
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tés; aux quels on a joint le textSealatin de la Vulate ct la traductíon de M. “(2 sv., Paříž
785), „Version de l'Ecclěsidasnžaavec des réfle

xions morales et chrétien nes“. Srvn. Vigaulroux,
Dict. ], 1515 Huf/er, Nomaencl. lil2 (1895l),32ominik, „. l742,z.1 r.of

círk. dějin v Mastríchtu Š.„ t„'LaReligionchrétienne
justlíiée au tribunal de politique et de la hi
losophle“ (_Lutích1788), „Essssal surl'lmmortalit de

Dil]0n 1781,Sll.butich1805). Srvn. Hurter, No
unio (A audonius) Marcus a, 0. Caa.,p

muž učený;vv.d „Paradlsus phllosophlcus unius ac
trium doctorum angelicci, seraphici et subtílis ho
rumque concillatoris fonte írriguus“ (Marseille 1654,

16649; „Parad sus l_Itheologlculsunius ac trium doctorum ec . 64; WC); v obou těchto
spisech hledí . dokázati —-1ne vždy tasnt
že mínění učitelů těch, zdánlivě různá, lze prece
uvésti v soulad; „Compendium totíus theologiae
tam speculativ ae quam practicae“ (t. 1673). Srvn.

„ur/tr, Nomencl. [V 091 0), .Baudy šP rock 1 “. B., 11.25. listop.
1845 ve„Velkých Svatooňovicích, pol. okr. Trutnov.
Studoval na mnasiu v Broumově a v íítomyšll.
Vysvěcen na ěze v Hradci Králové r. 1871, na

čež byl kaplanem v Českých Vernířovicích Bohm.Werněrsdori) a administrátorem v rusnici
(Deutsch- Prausnitz). Po desetiletém blahodárném
působení v uchovní správě (1871—188l vstoupil

jako první ech do kongre ace beurons é v 0 at
ství emauztřkém v Praze,k ež dne 21. srpna 881přijal rou ho sv. Benedikta, a dne 12. listop. 1882
složil sliby řeholní. Byl českým kazatelem a zpo
vědníkem při chrámu emauzském, katechetou na
něm. dívčí školeu Pann Marie Sněžné a v Ma
riánském ústavu,aazast val rozličné úřady v klá
šteře; zejména velikých zásluh si získal jako in

sgektor klášterních statků. Přes mnohé tyto rácev imal si bedlivě českého života veřejného, eské
literatury, obohatil sám českou katolickou litera
turu, a tím vším zároveň požehnaně pěstoval če
ského ducha v klášteře emauzském mezi mnichy
beuronnskými. . v klášteře milosrdných sester
v jihlavě dne 24. ledna 1905, načež byl převezen
do Prahy a pochován v hrobce kláštera emauz

skéhovng VyšehraděacePřispíval do „Rádce duchov"gr—'o ko Pá,ně“ „Eucharistíe' a doo'ctěha“. Hlavní jeho práce jest: „ íms
Missál ili mešní kniha církvessv. ,již pro věřící
upravil a poznámkami Iiturgickými opatřil (v Praze
1891) V rukopise pozůstavrl: „.R Decrouillea Roz
jímání kněze o rnešnlch formulářích na každý den

v roce“. je to překlad spisu: „Priesterliche Betrachtun en u )er die Messe eines 'eden Tages vonPfarrer
R ecrouille. Autorlsierte eutsche Ausgabe nach
der zwelten Auflage des franz. Ori inals von Přarrer

Jac Van Wersch“WSStrassburg i. l );u kázky
překladu 113--ova ány v ŠEucharistil'. í/ý'čk.Františe ks 1., sv. římské církve

kardinál-kněz, kníže--arcibiskup v Olomouci, majitelvelkokříže rak. 3. řádu Leopoldova a rak.

řádkuFrantiška Josefa, doktor bohosloví, Jeho cís.a král. Veličenstva skutečný tajný rada, vévoda
a kníže, král.- české kaple hrabě, římský hrabě a
biskup pap. trůnu přístojící, člen panské sněmovn
rakouské a moravského zemského sněmu atd. at
N. 26. ledna 1841 ve Hrachovcl na Moravě, kde

jeho rodiče měli mlýn. Studia gymnasi'ni konalu piaristů v Kroměřl 1, bohoslovecká v lomoucí

a na kněze byl vysvěceen 19. července 1863. bykaplanem ve Vyškově, ak adiunktem na c. k bo
hoslovecké fakultě v lomouci, kde byl povýšen

na doktora bohosloví a stals lperořessorem blblického studia. R. 1873povolánsby za ř professora

— Bauer

N. Z. na universitu pražskou a byl zároveň rektorem
alumnátu v Praze .jak v Olomouci, tak i v Praze vedl

si čile l v životě spolkovém (tovaryšský spolekKřesťanská akademie) 1 na poli literárním, zvláátšě
přidědlctví sv. Prokopa (srvn. Desoldův překlad
ptera knih sv. lrenea); napsal mnohé stati do

as. katol. duch.“: „Církevní život na Valašsku“ ,
„Euseb. Soir. Hleronynmaoustav. anenství blahosl.
P. Marie", „janseniovci“, Ob asn nl slov sv. lrenea
o sepsání evan elií“ , „V'šeo ccný sjezd katolíků
rakouských r. 1 77 veeVídni“ , „Sv. MakaariaíÍ.
padesát homilií duchovních“ atd. ne 30. du
1882 jmenován byl biskupem v Bipně. Dvakráte
zvisitoval diecesi brněnskou, všude horlivě a nad
šeně slovo Boží káže a katechísu' e. Zvelebil
vBrně mariánské pobožnosti květnov, uvedl tam
ošetřovatelky nemocných z kongregace lll. řádu
sv. Františka, která v Brně zkvetla ve veliký ma
teřinec s. něžným chrámem sv. Rodinya s něko
lika filiálkami; založil po diecesi konference sv.

Vincence, spolek sv. Klementa Hofbauera, apoštolát
křest. dcer a jednoty sv. joseefa. K\řžroo všeobecném katolickém sjezdě ve ídní zástupci

všech Slovanů sešli se k poradám o idei cyrillomethodějské, na presenční istlně první se zaskvělo
r.eBau r, biskup brněnský, tehdy usneseno

zalonžitíApoštolát pro všechny Slovan. Biskup

hned tehdy ujal se apoštolátnlámyšlen y,b yljelímšířitelem &útočišttměmk( dyž vládaváhala potvrditi
stanovy) a zůstal mocným ochránccem jejim, tak že

vyvinula až v epochální mnohoshaně unionistick sjezdy velehradské, konaněp djeho pro- _
tekíorátem za ú sti takořka celého sv0ěta. B. svým

nákladem pořídil hlavní oltářépro katheclrálu v Brněa skvostnou kapli pro tam ší biskupskou resi
denci. Jemu děkuje diecese za nádhernou budovu
diecesního kněžského alumnátu; on po velmi úmor

dlouhoretém jednání s velikými ossoblním

obětmi položil základ k opravěhkathžeídrálabrněnské
a vystavění ejích dvou nov podporuduchovenstva diecesního štědrýnvíčžíhaléřemp(20.000
korun) zaaloiils spolek „Sodalltas mutuo levamlnl
sacerdotum'. Duchovenstvo i lid brněnské diecese

ho uplřímně milovali & bolestně se s ním loučili,
tdžjay o-rníže míru byl od sv. Otce poslán (13tna 19004)a odešel (19. června 1904) na knížecí
arcibiskupsuý sttolec sv. Methoděje do Olomouce.
V 0 omouc kníže-a-rcibiskup B. mír a pokoj zjednal
svou nezmernou 1askavostí,skiomností a (Pastýřskou opatmostí. Sotva se poměry pončku uklid
nil), B-a znovu upoutalo oblíbené eho pole sta
vitelské: vystavěna konsistorní bu ova, opraven
k. a. zámnek v Olomouci, vystavěna monumentální
kaple bl. Sarkandra v Olomouci, rozšířena budova
semináře kněžského v Olomoucii acholeckého
v Kroměříži, kterému zjednáno úpln učiliště
mnasijní s právem veřejnosti, na rozsáhlém lesn m
hos odářství v stavěna lesní dráha, onejmoder
nějl veliká plaa.atd Spolkový životaa katolický
lisk má v B-ovi naadšeného přítele a štědrěho prí
znívce. Duchovenstvo l lid věřící čím více o visi
tacích a různých slavnostních úkonech pontifikál
ních poznává B-a, tím více k němu lne láskou
upřímnou a dětinnou oddaností. Kromě svědomitě
a neumorně práce pro blaho diecese sobě svěřené
B. po celých 25 let zastával obtížný úřad ta em

nikaha zapisovatele biskupských konferencí ra ouh,kdes eum skýtala příležitost bohaté zku
šenosti svoje ku blahu katolíků rakouských uplat
ňovati. Dne 27. listopadu 1911 menoval ho papež

Pius X. kardinálem sv. římsk církve. [Elzr] —2. Ante, dr. 1vB56 Breznici v Charvatsku.Boho
sloví studoval vZáhřebě, Pešti a Vídni (v Augusti
neu). Byl kaplanem v Žáhřebě, Samoboru, lvancu
a zase v Záhřebě. R. 1885 byl stud. praefektem

"J
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v šlecht. konviktě a katechetou nejdříve na muž

ském paed agogiru1a otom na vyšším gymnasiu záhřebském. 90 b 1 redaktorem „Katol.
Listu“ v špatných časech. ojoval prudce proti
univ. prof. dr.u Spevcovi, který veřee'ně popíral
božství Krista Pána. jako výtečný ilosof vedl
věd booj proti materialistiekým univ. professorům
Šulekovi a Brusinovi. Proti c.horv vládě bránil

konkordát. Od 1887—1910byl univ. professorem;přednášel fund. theologii a ti osofii na bohosl. fa

ku.1tě Velikou činnost rolzvligul jako zemský poslanec ve sn . O(v opposici,koalicí1.
R. 1910 stal se kanovníkem9 a r. 1911 arcibiskupem—
koadjutorem v Záhřcbě cum iure successionís. S.

věd. díla: „Naravno bogosl ovlje'; (Záhřeb 189)
Opča metafizika iii ontolpžšja'R l. 94), „Wund
tov metafízički sustav“ (Zh Rad jugosl. akad.č.127,132,144.),„Područjemateríjálízma“(t. ),
veliký počet pojednání v .. ato 1. Listu“ od1 1877
do 1911. rvn Plan/",ale Prilozi za kult. ov1'est
hrv. svečenstva. Záhřeblo 10 s. 453n ]. (Phi/—

3. Benedikt, farář,ppapežský komoří. arcib. šk.inspektor ve Wollmatingu \\ ostníce, u. 1847 ve
Waltesweiern (Badensko); :p „Nach dem hi.

Lande" (1887, 2. vyd. 1833) „Das Frauhenkloster
Lichtcnthal“221896), „Zur Feier deer 800jáh nng des terzíenserorden im Fraucnkloster

Lichtenthal“Z l(sit898), „Prakt__11_andbuch z. Eriernender latein. Kirchensprache“ , „Der Tempel

ber in Jerusalem und seine Heilig_t__timer“(2. vyd.189 ), „Nach Spanien und Portugal (1905), „Vom

Bodensee__,__Ver angenheit und Geganw art“ (1906).B 1n,0. Cist. (křest. jménem Frhard)
v klášt. ebrašském, bíbliothekář aprof. dogmatiky,
mor. a oriental. jazykůu, :p.„'1'eoh glia universa

(iogrnatica, historica, critica, genio puriori accommodata“ sv., ircb. 1785— 792), „Veritas reli
gionís christiano—catholicae systematice proposita
contra atheos, theistas, paganos, judaeos, muham
medanos et pseudoreformatores“ (t. 1784), „Epi

tome seu delinealio theologiae" universŠte“ ( ezn
1787).Srvn.o,!lurter Nomenc1P(1895232—234.
-— Bruno, 71 1809 \! Eisenblaerku (Sasko Altenburg), stud. v Berlíně, stal set m18345 r.do

_ientem;hy1 zprvu přívržencem aone skupicnl'lyktheo
login, kteří přejímajíce vědeckou methodu a tilosotic e za_kladyz filosofie Hegelovy, hleděli přitom
održeti „iádro“ křestanstvn a církev ni dogmata

tohoto stanovískarlži" „Kritik der Geschichtedesrtijohannes k der ev. Geschichte der
Oífenbarun(“(1838), v němž zázračný ráz evan

gelii háji h_osoofichynproti Straussovi.Roku1přelo nu. Dospiva stále k názorům
radikálennějšř'm,do_proBvádějebezohlednou kritiku Písma

sv. , svým spisy „Krí2tikder evan G.eschíchte derSynoptiker“ (1841—42 846)způsobi1
takově pohoršení, že vládsa,vyžádavši si od evang.
theol. fakult dobrozdání, zbavila jej r. 1842 učitel.

úřadu. B. byl i nadále literárně činným ve směru

nastoupeném,.r,Úrp.: „Krítik (der850Evangelien und Geschichte ihres rsprungs“ 2,44sv. ), „Kritik
der Apostelgeschíchte“, „Kritik der Paulinisclten
Brlefe“, „Christus und die Caesaren“ (1 Z
nejstarší evan elium pokládal evangelium sv. Marka,

al mě za výplod fantasie sgisovatelovy;historičnost Ježíšovu zprvu připoušt 1 později i
oiral a za osobnost vymyšlenou prohlašov %.

10 2 v Nixdorfu u Berlnai 6. Edgar abratr
Brunona B-a, u. 1821 v Chaarlottenburgu, studoval
theologií a práva v Berlíně, xp. obranu bratra svého:
Bruno Bauer und selne Gegner“ (Berlln 1842) a
..Der Streit der Kritik mit der Kirche und dem
Staat“ (t. 843); mimo to. „Die Geschichte des

Luthertums“ (Lipsko 1846—47, 5sv. ), „Uber_ dieEhe im Sinn des Luthertums“ (t. 1848). Z. 1886.
Český slovnik bohmědný II.
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- _7.Er hard, stavítela kameník v druhé polo
vině V. stol. vdobě krále Vladislava ll.; pochá
zel z ezensskav usadil se v Chebu. kdež byl ve
službách tamní městské rady; provedl několik
chrámových staveb (kostel sv. Mikuláše v Chebu,
v Engclhausu u Karlových Varů)a praci kameni
ckých (sakramentář pro kostel sv. Vácplavav Lokti).
Připisuje se mu také přestavba arciděkanského
chrámu plzeňského 1460—1480, stavba františkán
ského chrámu v Kadani a s itálního kostela sv.

Bartolomé e_v Chebu Z. ve unsiedelu kol. 1493
Srvn. ollak v Theme-Betka _Ailg.Lex. d. bild.Kiinstler 111,66—67.- 8. (Pat er) František

b_j., mission ář, 71.1!Praze, působil od 1749 v Me—9. ulgeentius a s. Anttonio, piarista,
71.1735 v Enzersdoriu v Rak., vstoupil do řádu
1747 byl zprvu učitelem a později vicerektorem

ve65š1echt.ústavu savojskěmv eVídni; 5. ve Vídni
65%. „Dissertatio de electricitatís theoria etusu“ ( 'deň 1762), „Entwurf einiger vortrcfflichen
in'en aus der Naturkunde und Gróssenlehre“

Lt. 1764. rvn. _7ar. Srl/aller, Kurze Lebensbbe
schrcibungen gel. Mzinner aus dem Orden der
frommen Schulen, 105— 10. Gilbert, kněz
řádu praem. v druhé pol. XVlil. století; dva jeho
splsky přel. byly do češtiny: „Katechismus neb
pravidla zdvorilostí v otázkách a odpovědích
k užitku mládeže, přeložen od josefa Urbana,
učitele školního v Chřině. Přidána jsou též pra

vidla zdravi, moudros ti asbvohabojností od AlšePařízka. V Praze 1809“ yarip/., Historie
literatury českt:2 V1,1299) a „rPamětihodná pravidla,
čeho při těžce nemocných a umirajicích šetřiti sluší

těž co a jak se jímespasitelně \'nukati má. řel.lan Cehm 1. V Praz 187 (t. Vl 11.
enrman cv. theoioog, u. 1850 v Níxdorfu, od

1873 učitel a domácí duchovní na paed lažtššwgiřuebratrské obce Niesky v Hor Lužicci, ditel
téhož ústavu, od 1899 člen ústředního ředitelstva
v Berthelsdorfu u Oehranova; : .četně přednášk

a letáky, _věnované otázkám vnitiní missne (hlavn
péči o ádež); vydává časopis „Bema—mia,Som_1__
ta;,_1s_jí__russlaus der Brttderge meeinde. “

teolog, n. 1860 ve Wieslochu (Badensko_),21od1892 soukr. docent v Marburku, od 1 2m

rof. t, od 1907 ř. prof. praktickětheolo(19%830vKrá
ovci; 473.„Predigten_i1berWorteJa-z ), „D

klóstliche Weg d. Pau ,Predigten liber 1 Kor. 13"904), „Schleiermachler als patriotischer Prediger“

9071).— 13). F., .r. „Kurze Fr'uhexhorten undFrahlehren be der 1 Messe aut alle Sonn- und
Feyerta e des ganzen ahres' (Prag 18 .
Jan ja ub,1uter.theoog,n 1729 v Genkingenu

(Virtembe_r7$ko_),professor theologie v Tubinkách,kdež z. 1772; 171. „enT amen exe eseos Psalmi
XVI“ (Leyden 1759), „Disputatio nauguralis de

regendi_s límítibus critíces textus hebraíci“ (Tubin 1760), „Stricturae quaedam ex philosophia
Hebraeorum“t. 17 , „Accentushebraici“ (t. 1768),
„Dissertatio inauguraiís de inscrlptione s_epulehralí,
uam Hiobus mortbundus sibi ipsi visus, pomvoluít, cap. X,23—271t.7'72 , .,Dísputatio phi

olo lco-hermeneut_ica _in táoracuum om. ., 17“
(t. 774).— 15.j 111ch au špurský zlatník,z. 17%, provedl raidu z ařilých n dob bohoslužeb

ššch; v zámecké kapliv Hoříně jest od něho
kný kalich. Srvn. Theme-Becker, All em. Lex.

.biid. Kiinstl., Podla/ta, Soupis okr. m ln. 24. —
Jirří Vařvínec, racion. rotest. theolog, „.

1755 v Hilpoltsteinu, s. 1806 v eidelberku, byl od
1789 rof. theol. Altdorfu, od 1805v He_1delberku;

ntwurf einer hist. -krít. _Einleitu|_1_ř'\n das Alte'estament“ (1794, 2. vyd. ), ermeneutica

sa cra .VT_T.“ (1797), „Enhvurf einer Hermeneutikdes (1800, sv.), „Hebr. Mythologiedes
3

F*OGSP.
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N. T.“ (1802 (3, ZSV), „Bibl Moral d. A. T."
(1803), „BibL Moral d. N. “1804( ), „Uber den
moral. Charakter jesu“ (18049. Dle B-a jest posu
zovati knihy biblické výhradně se stanoviska lite
rárné-historického, jádra v nich obsažen odo
bratisse lze pouze vyloučením součásti mystických
a mythických; jen to, co v nich se shodu' e se zku—
šenosti a rozumem, jest pravdivo . rei
Ludv ik, 30, pr.01 na universitě lipské,
stal se pozdé'iirektorlem l cca v Hirschhergu (ve
Slezsku). kde 811799 z etných jeho spisu spa

ai v obor theologie: „Theologia Thucydido

Paulina“ (1777832),„1_.ogicaPaulina“ (1774), iJ_RhetoricaPaulina" (17 1.8 Kris ian Be řích, pro
theol., n. 16962)v Hopfgartenu (Durinskdo). studoval

v Lipžku, stal se prof. theol. ve Wittenberku, kdež
£“ „Dislputatiode Melchisedeco et ebr.Vll,72“ ( ipsk 1720), „\'erniinltige GeWissheit der

liebraischcn Aoccentuatio t 17 „Erlautérter
Gruiid- Text des Predigers Salomo' (t."217i2),„Die

Weissa iingen von Jesu dem wahretn1Messias in
den iiiniž Bitcl:ern Mosis eiitlialten“ 37),1„7Ei2nleitung zur hebraisc en Accentuatiotn“17.(t
„introductio in prophetíam loelis, ac expositzío
eiusdem prophetiae" (t. 1747), „Decades Ill dispu

tationum Thi 01 iae aditvindicandos textus V. T.pro Christo . T.c ta“tos (Wittenberg 1747),
_Regía Davidis theologcia. quam libeer Psalmorum

. 9 511), „Collectio nova dis ut. ad
vindícandostextus (t.175').—1.Le0

old, vídeňský architekt, 11. 1872 v Krnově ve
glezsku, odebral se 1890 do Vídně, kdež studoval
architekturu, a vstoupil do šlepéii Otty Wagnera,
ale smělosti svých uměleckých idei nezřídka před

stihl svého mistra. Obdrželv stipendium podniklstudijní cesty do cizinny. R. zúčastnil se kon
kurrence vypsané na jubilejní kostel ve Vídni po
zoriihodnýni návrhem kostela ve slohu moderné
renaissanénim s mohutnou kupoli a o sobě stojici
kampanillou (reprod. v „Praktischer Filhrer auf
dem Geblcte christlicher Kunst in Osterreich",13i.
Z konkurrence vyppsané ministerstvem vyučováni
na návrh jed -oduchého larniho kostela vyšel l—'.

jako vítěz —20. Ludv ik .rar.„Theologia inoralis“(Mohuč 1796). — 21. Luk aš, maliř '

Feldshergu (v Dol. Rakousicmv, zhotovil roku 1756obraz (sv. kříž, sv. jaku Větší) na postranní

oltáře kostela ve Břeclavi, 1757 obraz (sv.ějilji) nahlavní oltář v Dvorcrch (Hot) avMoraě
Maria Berna ,knéz, kazatel franc., u. r.—1829

v Pešti z rodičů židovských; prial katolicismus,1852 vstoupil do řádu karni., z něhož '
dlouho vystoupil. Proslul jako výmluvnýkkazatel
ve Francii eku; kázal také ve Vídni.
Roku 1866 pozván byl do Paříže. aby tam kázal
v době postmi při dvoře královském, ijmenoxán
byl dvornim kazatelem čestným kanomikem a ap.
protonotářem. Smutně však zakončil svou tak pěkné
započatou kariéru: vystoupil ze stavu duchovního
a oddal se spekulacím obchodnim. ást svých
kázání vydal tiskem: „Le judaisme comme reuve

du ChristLianismte,conferences préchées a23i);enene“(1866), but ela vicc“ (186
stavitel aLkameníke v Clubu na k%n iXV. stlÍ sylři,
mistra Erharda B-a (v. t.); Dobrohost z Ronšperka
povolal jej do Ronšperka, aby tam vystavěl chrám
Nanebevzetí P. Marie. Kolem 1515 přesídlil se do

Horní Falce. — 24. rd S. ")„ v Muri
(Aargau), vstougil do I“'Tiww.jež 843, přednášelděj. církevvni v onnu, Marla-Laach a Lovani, byl
spoluzakladatelem a pilným spolupracovníkem časoisu „Stimmen aus Mari-aLaach“ psaloootázce

onorlově vzhledem k neoinylioiosti papežské a i.:„1883 v Kirchrathu (Hollandsko Wa ltter
ev. theolog. n. 1877 v Královci, od 1903 soukromý
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docent v Marburku; :p. „Der Apostolos der Syrer
v. Mitte des lV. Jahrhunderts bis zur Spaltung der
s r. Kirche“ (1903), zpracoval novvě H. Holtzmannův

andkommentar zum Evan elíum, Briefen u. Offen

barung des johannes“r (1Riuerlee.v Baeue

Bauerová M. johann aaňgseud.joh. Balder),učitelka v Augšpurku, 11.1 Ebrbendorfu v Hor

mFa;lcku .rp. „Ztlge aus dem Leben des hl. Aloy
siuís“a(2. vyd.), „St. Annabtlchlein fitr die Frauent“

Baui'et (Bautetus) Vilém de, rodemz Auril

iacu, zprvu lékař Filipa z Valois, později biskuppařížs —;i319 připisuje se mu raktát „De

septem Ecclesiaeq sacramentis“ , několikrát tlsksekmvydaný (Pař.148 1494, 1500, 1550, 1587,
1512, Lyon 91.80, Florenc 1579), ale dle ué

tifa (Scriptores ordinis Jaraedlcatprum ], 512)j'estautorem dila toho jiný ilém Pařížský, dominikán
a zpovědník králův, zemřevší kol. r. 1312. Srvn.

Hygien Nomencl. )"aug Ště án de, biskup autunský(1112—-39),
uchýlil se do láštera v Cluny, kdež zemřel v ná
ručí Petra Ctihodného; připisuje se mu spisek., De
sacramento altaris et iis quaea ad lllud varios ue

l:.cclesiae ministros ertinent“ (vydal 1517 Ln
zažMggtflonu, otišt. o Migm v PL. CLXXll, 1

Baugln Lubin, franc. maliř, n. 1610 v Pithí
vlersu, z. I663v Pařiřiž;1 byl zván „le petit Guíde",
poněvadž snažil se nápodoblt- "malby Guídona
Reni; mimo to byli mu vzorem malíři Parmegia—
nino a Cor-regggio — vůbec 1 to umělec nesamo

statný, jehož prace však té ily se veliké oblibě.B. oval většinou obrazy náboženské; mnohé
nich opro hrámy pařížské, které za revoluce

b ly odstraněny; v obrazárnách francouzsk ch na—lza se řada jeho prací („Sv.R ina“ v ouvru,
„.P Maria sježiškem a sv. janemR"ovlmuseu v Nancy

augut František S..,gsochař, byl od r 1709—17! v kolleji kutnohorské,
maje na starosti domáci dílnu trulilářskoua rez
bářskou („curam habens arcularlae“ ) a zastávaje

s počátku také různé nižši služby (1709 byl fortnikem 1710 kredeněnikem); pozděj mél na sta
rosti dílnu a práce v kostele prováděné („curam
habens arccu.l et tabricae“); v letech 1723—1725byl

v kollleji jihlavské (1723 habet curam aediticii
sccolh , : „socíus praefecti fabricae coll.'?;z16. února 1725 vjih alvé; provedl morovýs oup
Kvutné Hore, postavený ex voto tamní obci roku
1713—1715 (srvn. Zd. Wirth, Kutná Hora tah. 85
a 86; \iz obr 6.,) v Sedlci u Kutné Hory sochu
sv. jn aNep. (srsrvn .,Albuiii svatojanské“ str. 14,
list 47, viz obr. 7), vBudějovicich kašnu se so
chou Samsona trhajícího 1va(srvn. Braniš, Soupis
okresu českobudějovického ').

Bauhhusíus Bernarddus S 1619;:p. „Epi

grammatum selectorum libri fl“ (Antverpy lňlmó,
vr)d ; znovu otišt. v Praze typ. Acad

bratr laik, dovedný

gw&
Bauchinger Matěj, farář v Pechlarnu (Dolni

Rak.), 71.1851 ve Frankenburgu Horni Rak ),
„Clemens Maria Hotbauer“ (188, 2. vyd. 1891,
4. vyd. 1901).

Baimi . Ant., archaeolog & architekt, n. 1830,

stud. na technice pražské, vstoupil a185a3dovebni kanceláře architekta 1 U.1m a; r. 1874
spojil se s arch. Bedř. Milnz er em;"zúčastnil se
od prvooočátku horlivé praci „ řestanské akade
mie“, byl členem uměl. odboru ednoty pro dosta
véni chrámu sv. Víta; společn s arcli. Miinzber
grem provedl nákressy na obn0vu kostela čině
veského, na vnitřní upravu děkanského chrámu
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Obr. 6. Bnugul.: Mmiúnaký sloup v Kutné Hoře.

vNepomuku, farního kostela ve Velelibech, farního
kostela ve Mšeně. na nově tři oltáře, |razatelnu
a zpovědnice do děk. kostela hostouňského, plány
na novou věž a opravu kostela v Chroustově, nákresy
na novou věž a opravu kostela v Záběhlicích, ná
črtek na soustavnou opravu děkanského koste
ve Vodňanech, restauraci románské kaple sv. Mar
tina na Vyšehradě, nákresy na vnitřní výzdobu a
oltář do rom. kostelíka na ipu,nnkres na nový
hlavní oltář do farního kostela v Husincl, plány na
kostely v Nové Vsi u Kolína, v řezov Hoře
u Příbrami aj. Restaurační práce B—oovy neesly
ovšem panujícím tehdáž duchem „puristickýms“.
V prázdných chvilich zabýval se 3. plnně badaním
archaeologický m. Z archaeologických jeho článků
uvádíme: „Procházkypo okolíp ražskěm“ (archaeol.
popisy kostelů v Kýjích, Hostivaři Záběhlicích a
Holubicích) v „Pamm.arc Vl.l (1868 „.Roudnlee

Vypsání stavitelské“ t. Vlll. (1868—69),62 poříčí
Orlického“ (Čas tolovice, Kostelec n.10874 cmedlc,byhrad Potenštein) t., „Budeč“, t..(x —77), „in
ventář krumlovs ý“ v ,Melhndu“ (11V.(1878) Se
zálibou ubíral se B. studiem miniaturního malířství
českého; z oboru toho uveřejnil: „ ivot sv. otců,
kteří přebývali na pou i“ v m. a.rch“ VII.
(1868), „Popsání památekI krasopisných a malíř
skýchvknihovnáchuloženýchl „Rukopis'yknihovny
Lobkovické na Roudnici“ v „".Pam arch. IX. (1871
až 1873), dokončení Wocelova článku o Velisla—
vově bibli v „Pan). arch." X. (1874—77). Společně
s Ferd. Le1neremvydaln návod k popisování pa

mátek umě-ecko- hlistorick'ch2.aod názvem „Otázky'leÉ"( ětna 86. 2. H.

rfil. (v8Bsaclenu2(kant. Aalrgau,_Švýci),
v i(irtlurfu, přirodopisec; .rp. ZhellteilunngínPilzhy“phen (1900), „Mathem. Geo ra hie“ (19 i);

rediguje časop. spro stu d. de tudium undLebt n“ — Vilém, protest. theolog, 11.1809
\e Flonheimu (Porýnskě Hessensko), od 1839prof.

ann 27

v prot. semináři, od 1872 prof. prakt. theol. na
univ. ve Štra ssb,urku z. t. 1878; byl spolupracov
níkem při vydávání spisů Kalvinových, :p. „Capito
url::lkButzer' (1860); bsáh lou svoii rukopisnou„Thesaurus epistolicus Refonnatorum Alsa

ticloruum“aodkázal štrassburské zemské biblíothece.
dolf, malíř, n.18291v Mnichově,—53 PO

Bau
z. t. 1865;"žák Schraudolphův, jemužl
máhal při provádění fresek v dómu špýrském; na
hřbitově v Mnichově provedl freskky „Zmrtv'ch
vstání“ a „Vzkříšení dcery ]aírovy“ , dva oltářní
obrazy v Geldotingu u Straubingu a 1.—
Ludvík, katol. historik, dr. til., 71.1846 v
kirchu nVirtembeisko), 1871—72assistent hist. ko
mise v Mnieho v,ě 1872—95 archivní úředník kniž.
Ftirstenber a, od 1895 rada říšského archivu v Mni
chov ',vy . „Quellen und Akten zur Geschichte
des Bauernkriegs in Oberschwaben“ (3 sv., 1876

až 1878) „Fiirsteenbergisches UrkundenbuchV. —1Vll.“Š—l), rologia Germaniae (2 sv

190%; „MitteeiNlungen94aus den FílrsbenbergíschenArcnlven“ (2 sv., 189 902);.r „D augrai

schaften im wtirtt. lSchwztlben“ (1879), „eGeschichtedesAAuslga“(3sv 880—95),„Kloster Allerheiligen
in Scliat'íhausen“ (1881), „Die Territorlen des bad.

Sceekreíses“ (1894), „96D1e12 Artikel der oberw.áb Bauern 1525“„(1896 3. julius, filosof,
„.h ve Frankfurtě n. M., gymn. rof v Berlíně
a Frankfurtě n M., od 18h9 . kc,

mimo četlné spisy zoboru filosofie a děiin filosofievydalt spisy nábožensko-filosofické: „eRal
wissenschaftliche Be riindungderMoral, derRechtsund (iotteslehre“ (1 BB): i\euchristentum u. reale

Religion“ (1901, proti Harnackovi a Steudielovi);„Uber Religionenund Religion“(;1905) ch 
mtltsart jesu nach jetziger wissenschattlicher und

psychsologischerMethode erkennbargemacht“ (1907)kLotzeův, odn seevšak ve mno
hýehevěcech odchyluje; jest realista, tvrdí, že orga

0br.7.:Baugnt Sloup svalojanský v Sedlci u Kutné Hon.
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nlcko-duševní život jest úzce vázán na hmotu,
Boha pojímá jako mathematicko-mechanickou intel
ligencr. — 4. haei, theol. luter. XVII. stol,
rodem z Creilsheitmu, superintendent vHohenlohe,

„Adam protoplastus, Historie Adams unnd der

;atria_rchen in acht und fiinfzi Predigten“ (Norim68), „Predígten íiber ie Passion nach dem
Marco? (Frankfurt 1668),„Evangelische Gewissens
postíjle“ (t. 1669),„Lexicon aiiegorico-evangelicum“
(Norimberg 1674), „Sacrorum Anaiectorum tomus
singuiaris, variorum typorum ex S. Scripturau ct na
tura desumptorum.. .collectanea continens“ (U_Im
1665). — 5. Rudolf („Agrícola Rudolphus — ju

nior“ n. „Wasserburgensrs“, takév„í-adropurgiusRhaetus“), humanista, „. kol.1 asserbur
u jezera Bodamského, 1511bakalářvv Krakově, 15 4

ůsobil při dómské škale v Ostřihomé, potom ve
'ídni, od 15130 pětně v Krakově, od 1518 první

učitel poetiky a prhetorik na tamě ši univ.; :. t.
1521; vyd. ele ie na sv. ikmunda olského

Bauman Baitas r, něm.kalvín.theol.,
prof. řečtiny a hcbr. v Heidelberku, z. 1622; xp.
„Tractatus quatuor utilissimi: primus: de triuum
Iinguarum orlentalium, hebraeae, chaldeae et syrae
antiquitate, necessitate ac utiiltate; secundus:
appellationibus Dei, uae in scriptis rabbinorum
occurrunt; tertius: de rim ct Thummim et Bath
kol; uartus: de modo disputandi cum udaeis"

(Norimmberk1609- ,_„Dgssertatio de libro salmorum“ (Heidelber
aumberg er ]iří.5 atol. švýcarský spis. a pu

blicista; 71.1855, chelredaktor časop. „Neue Zůri
cher Nachrichten“; :p. „Geschichte des Zentral
verbandes der Stickereiindustrte der Ostschweiz"

(1891), „Aus sonnigen Tgea n“ (1897),_„Was ich
sah“( 1901), Blaues Meergund sccwh rze Beereg
(1902), „St. Čalieur-Land, Si. Galler-Vol_k“ (19 3),„Der sel. Nikolaus v.d. Fliiu“e

Baumburg. někd. klášter řeholl.kanovníků augur-_
stín. v horním Bavorsku, půvo em svým sahající
do prvých dob křesfanstvi v Bavorsku; zprvu
šterní hospodářský dvorec, ve Xil. stol. štědrou

podporou sulzbnšskčho hraběte Berengara zveleben,- poslední probošt Lindemann
Baumelster1.Josef František, sochařvKarls

ruhc, 71.1857, v Kostnici, stud. 1877—78 na aka
demii mnichovské; činnost svou věnuje téměř
zcela umění náboženskému; hlavni jeho práce jsou:

mramorový krucifix (1882); „Pietá“ „Kn's_t_u_sna _Gol otě“ (1884), relief „Kristus“ , „S\. Fra
še v. Bernr (1892); „v.S Petr aPaveitt',

„Anděisatrážný“ (1895 , „Sv. Cecilie" (1901), „SrdcePán Srdc P arie“ (190.2) 2.K rei

... ?"

vynikaicí nábož. malíř ném., 11.1840_V6Zwiefai
tenu ( irtemberersko), studovalod 1855 na mnichov

ské akademii,vyt_vori1 řaduvoiatářníchčobrazů („Nanebevzetí P. „.BSv rtrnolo Sv. Lin
hart“, „Smrt sv.M_lolsefa'), frgsek, kartonů pro sklo
malbu & i. Mnichovská „Společnost pro křesťanské

umění vydala v barvotisku _jeho__„Posledni večeři“jakožto památku na sv. přijrm

Bau me—les—Dames(tes-Nonnalnš),v_ franc. Opatství ženské v dep. Doubs založ toletl sv.
bratry Romanem a Lupicinem, 763 od vody Gar
nlera znovu vystavěn a důchody nadán, přijal 789
řeholi sv. Benedikta

Baume-les-Messieurs (les-Moines), franc.bened.

opatství v dep. jura zal. prý sv._Koiumbanem, zretormován opatem ernem (z.9 jenž byl také
opatem v Gigny; 1760 dostal se B. světským kaa

noviiaikům, kteří 1769 spojili se s kanovníky sv.
Báumer v. Baeu
Baumgarten 1. Alfréd, lékař ve Wóríshofenu,

„. 1 2 v Barmenu, žák a nástupce Kneippův;

"ráMe (1859) Protestantenverein“

Baumbach — Baumgarten

mimo hojné spisy o Kneippové Iéčebneé methodé,
fin./Š'm„Sebastian Kneipp,8Biograph. Studi “.(1898—nd OSB., 7.. vPasově, vstoupil 1839
do kl. kremsmilnste rslkélgmv sv. na kněze 1843.
od 1850 proo.f a 1873—77 ředitel gymnasia v Krems

mtlnsterru, ..rp,.MichaelDenis. Eine literargeschichtiic_heBiographle“ (Gymn.P—r 1852)„, Das Jahrrund

sčine "_íaenpin Meinung und Bra ucil der Heimat“
(nymn r. 1860), „Auus der volksmássigen" Uherlie erung der lleimat" (Linec
. Ale xan der Gottlieb, filosof,jeden z nejzna

menitějš_ích„ggvri Kristiana Wolffa, n. 1714\ Beriině, 40 prof. fil. v Halle, od 1740 ve
Frankfurtě n. 0., kdež .1762, sepsal na základě

názorů Wolffových první aesth_etikut(„Aesthetica“,2 sv., Frankfurtlt750—58), 0.3) uč bnice
„Metaphysica“ (Halle 1739) a mEthtica hilocs“ (t.

1740), jichž užíval Kant dlouho za priručky k_esvým přednáškám. 4Mí chae 1, prof. theol.,

1812 v Haseidorfu (Houlštýnsko), _b_yl 1839—1846so kr.docentem\ Kieod159 pastorem
iesviku, 1850—58 rof. v Roztokách meklen

burských (Rostock); broje proti státnímu církev
nictví a zasazuje se o voionou křesťanskou clrkev_,
byl 1858 úřadu zbaven, :. v Roztokách 1889. Byl

stoupencem směru v bibli()věřících; jako spisovatelvelmi byl činný; Jp.„ onmmentar zum
(1843 násl.), „Apostelgesclliichte“ (2 díly 1852; 2.

vyd. 185 „N__achtgeschichteSacharjas (1854),„G c
schichtc J_esu" (1859), „Krrchengeschrchtlrchí 18,7)11)

K„irchiíche ZeitiríPgern“ (1874), „Eine Krisis innerhaib des Protestantenvereines“ (1876),„ oktor M.
Luther,Volksbuch“ (1883).—5. Otto, evgngdheoi.,
7.1858 v Mníchově, od 1890 mimoř. prof. v _leně,
od 1894ř prof. prakt. theologie v Kielu, vydával
1891—93„Evang.-soziale Zeitfragen“, od 1892—1900
„Zeitschrift fíir praktische Theologie't, kterýžto

časopis od 1901 pod názvem „Monatsschrift f_1__lr
die kirchl. Praxis“ dále vydádává; :) ;,Hfrdeš'slage und Bíldungsgang zum Prediger
Seelsorger unserer Tae “(I 890), „BisrnarcksŠteei
lung zu ReligioounuK.irche“( (1900), „\\'eeue Bahnen:
Der Unterricht"rn der christi. Reli on im Geiste der

modernen Theolog_ie“__(_190), „ redigten aus der
Gegenwart“ (1903) ie Voragsrsetizungsiosígkeitdeer prot Theologic"(1903), -Proi)1eme,
Hauptfragen der modernen EvangeL--\rerktlndig'ung“
( 904), „UberrKindererziehung" (1905), „Herders
Lebenswerk und die reli ióse Frage der Gegen
wart“ (1905), „Unsoziale Einrichtungen der evang.

Kirche“ (1906); obstarall 3. vyd Lipsiovy Dogmatiky (1893) — 6. Pa aria, katol. spis., dr.

%ut'.a theol. u. 1860 vvRilttershausenu, stud. v Říměilos. a theol., 1894 vysv. naae,kněz vyzn. 1895dů

stojenstvím papežského dom. praeláta,l ži _ev Římě;
_)„ Die deutschen Hexenprozessee“e Rossi“ (1892), „Undicí lettere Ponltificic ail' ln
gilterra1131— 87“ (1896), 11dlzlonario dl erudi
zione storico-ecclesiastica dei Moroní, rícerche ín

tomo alla proprietá Iuetterariadiesso“ (1896), ntersuchungen und Urk tlber die Camera oilegií

Cardinalium 1295—1437'8898), „KirchL Statistik“1905), „Veríassung und r anisatíon der Kirche“„Aus Kanzlei undž mmer, zur kurialen
lof-)und Verwaltungsesch.airer1il—X..]ahrh“

(1907),„Chartularíum čampiSSancti Teutonicorum
in Urbe“ (1908), „Von der apostol. Kanzlei" (1908);
vydal veliké dílo „eDí kath. Kirche unserer Zeit

dihre Diener in Wort und Bild“ (3sv 18899Jaž
1902, 2. vyd. 1907). ——.7 omarius) vSamue 1,

u. 1624, od 1660 luter. pastor v Magdebulrku, posléze superintendent v Lubeku, kdcz:: :p.

„in epistolam sancti judae commentarius“ l(\li3ttemberk 1684).— 8. Zikmund Jakub, prot. theol.,



Baumgarten-Crusius — Baumstark

bratr Alexandra Gottlieba [:“-3, u. 1706 ve Wol
mirstedtu, od 1743 professor theol. V Halle, kdež

1757; byl neobyčejně nadán; stál uprostřed pie
tismu a racionalismu, jsa edním z hlavních re

pracsentantů tak zv. „umírn ne pravověrnosíi“ ,)ežv pol. XV111.stol. na něm. protest. fakultách pre
viádala; vydal veliký počet spisů téměř ze všech
oborů theoeiogie (seznam jich udává Adalun

Forts. 1und Erg. zu jóchers Geiehrten- Lexikonf,1539— 43-)
Baurlrřarten-Crusiius Ludv Bedř. Otto

hlavni representath racionalistíckěho suzpranatura|lSmU,1l 1788VMerse,burku 82 univ ka

zatel V Lipsku, čod 1t81284mř., od 1827 ř. professor
theologie \ lj)en 3; .rp. „Einleitung in das
Studiunrn d. gmatik l(1820), „Lehrbuch d. christi.Sittenlehre“ 127) .Grundztl e der bbi. Theoo
iogie“ (1828) (Ubber Gewissens reiheit,1..ehrfreiheit

Lehrbuch d. christi.
Dogmengeschiehte“ (1831—32,2„5.v) „Theolo ische

Ausiegung der Johanneíschen Schriften“ (184—
2.sv ), „pOuscuia theologica“ (1836), „Kompendium
der christ Dogmengeschichte“ (1. díl 1840, 2. díl
vydal K.g.llaseBau rteaner
zal 1ul4l Ottou z

- n ní je tu vychovávací ústav sester iásk
ll)70brěhoPastýře a odr 889 hospic františkánu,
kteří mají administraci fary a duchovní správuvVře
čenem ústavě. — B--sk)" muiař, koleem i
v b'--u vzniklý návod k sepisování listin (ars d1
ctandi) se sbírkou vzorů z kanceláře Rudolfa Habs

bnrsklěllo,vyd.5Baernwald ve „Fontes rerum Austn“o.dd ,s

e?' někd. cist. opatství u Lince,achiandu, zruš. cis. Josefem ll.

Baum arlm5er 1. Alex adn er S. J., 184 ve
Sv. Havu St. Gcallcn), syn Havla ]akuba B—a,
vstoupil 1860 do Tov. ež., stud. filosofii a theo
logii ve Fedklrchu, aria- Laach a Dítton-Haliu,
vyučoval řetem ve Feldkirchu (1867—69) a Ston
hurstu (i873),o d718 3 spolupracovník a od 1
spolured. časop. „Stimmen aus Maria-Laach“; žil
v Lt xemburkn z. 7. září 1910 B. byl vynikajícím
literarnim historikem a cestopiscem; :p. monumen
tálni dilo Geschichte d. Weitliteratur“: l.

asien u. Nillánder“ (18974 d190111)' IKll'aund Oslasien“ (1897,4 vvd.v1902),1

der Grlechen und Rčmer" (1900,4\y__d.1
„Latein. und grivech. Lit. d. christi. ólker“ (1900,vyd.1905;) „Franzósísche Lit“ (1905); V1.

„italienische lilven" (1911 „Érgt-ilnzungshanditzul.——.. nterSuchungen und Urteil zu denL
raturen verschiedener Vólker Gesammelte Aufsatlze“
(1912); mimoto vydal tato liter.h-istorická a cesto
pisná dila: Goethe. Sein Leben und seine Werke“,
„Goethes jugend" (1879), „Goeesth Lehr- n

\Vanderiahre“ (1882), „Goethe u. Schiller“ (1886);2. vyd. 1885— 3. p'či Al. StockmannaS. ].

ayhdrlen" (3 sv.: „island und
die Faróer" (1889 e3.v 1902), „Durch Skandi
navien nach St. ersburg“ (1890 3. v d. 9012,„Reisebilder aus Schottland' (1884, 2. vy. 1895,

, sings religióser Entwicklungsgang“
(1y877), „Longfellows Díchtungen (1877, Vd.
1887), „001ostxvan den ondei, Leben und Werke“
(1882, v holl.přek11886), „Das Ramayana und die
Rama—Literatur der l_nder“ (1894), se zdarem po
kusil se také V poesii, siožív duchaplnou alle
rukou slavnostní hru „Caideron“ (1881. šp an 18%2),

sbírku 2sonettů Die Lauretanische Litanej, Sonette“(1883, vy.d ] ,.3 vyd. 1904, vholl. překeL 1890);

: islandštiny přel1903„Die Lílie“; mimo to napsal„Papst Leo X11“ (1903), E„rlnnerungen an Bischof
Greith“ (1884), životopis svého otce „Gallus Jakob
Baumgartner und die neuerc Staatsentwicklung der
Schweiz“ (18%).— 2. Augustin, církevní hud.

':|

šlndietn
jIlji.

O...

\ |
1911n .; „Nordisehev

300 jeho Alexander 1890).—

29

skladatel, u. 1814 V Mnichově žák Ettův, :. 1862
iakožto ředitel kůru u sv. Anny VMnichově; složil
několik mší, žalmů a i.; vyna ezl hudebni steno

rafl;i :). Kurzgefasste Anie tung zur musikali
sehen Stenographie oder Tonzelehenkunst“ a „Kurz
gefasste Geschichte der musikaiischetn Notation“(1 .—3. (Paum artner) Au us |,n dr.p

71.koi.152;$ V Mnic ově,1577— 9 vládní kčeancléřV Landshutu, 1599 V Landshutu, měl 27. ervna
1562 k rozkazu vevod Albrechta V. na sněmě tri
dentském řeč, V niž lišil nešva v církvi bavorské

átai], aby provede ny byly potrebné reformy, aby

zrušen bylecelihát a dovoleno přijímání pod obojí.—-.—4Eug dr. ph.a ur., prof. ve Frýburk u Bad.,
n. 1879t., esp. „Geschichte und Recht des Archi

diakonates der; oberrhein. Bistlíigmermit Einschluss
von Mainz unthlrbuz 111'“(ž 7). —-.5 Havjakub, v nikající katol st tník Žvýc., 71.1797v Ait

stssůttenu,ž821 vládní archivář, 1822 vladni sekretář,en Viády, landammann kantonu svato
havelskéhol (St. Gallen), před 1841stoupenec strany
radikální, stal se horlivým přívržencem strany ka
toiickč,založii 1842 rvnl katol. denník ve \'ý

carsku; byl jako publicista,astátník a historik horlivě činným; :. ve u(St. Gallen) 1869'
.rp. „Erlebnisse auf dem Feldehlder Politik“ (1844),
„Die Schhweiz in ihren Kampfen u. Umgestaltun en

1830—50“ (11853—66,4 sv.5), „Geschichte des antons St. Gallen" (l. a 11. 868.111. sv v.yda1 syn

6.i(_Banmg:1rtnier) Jeronym, norimberskýp cri, u. v Nor bmerku
1498,z 1565, žká Luttherůvr &Melanchthonrův, 1525
senátor, horlivý podporovatel nového učení v rod

městě, jež zastupoval na mnohých reformačníchsněmechříšskýc ,kni haminashromáždě

nými ze zrušenýcch klášsterů polložiiizáklad k městské knihovně norimber ndřieh, katol.

š

paedagog,n 845 V rChamu (kanton lšsg),1s

ššsv. na knězee, 1371 prof g mn., ředit7ei18t83e1.semináře VZugu oloogief. Lehrer“
MP sych

d.1899), „Paedagogik fill Lehrer“ (1884,
3), „Methodik fur Lehrer (2. vyd. 18990),

A. Comeni “(1892), „H. Pestalozzi“ (1896),
:Geschichte deursPaedagogikk“ (190.)0,2 4. V)d. 19033),
„Ein Blick auf die Schule und die Schuibestrebun
e nde es letzten und im Anfang nnseres

řahrhundernts“(1896), „Lesebuchlein fur die Primar

sch uien des Kantons Zug“ 1895 11.1,898 111.1899,1903, „Lesebiichiein fíir die chulen des Kant.

l7.u“ (1901); spoluredaktor„ „PaedagoŠ Blátter“.—
atyá's, katol. fiyiosof, „ 1865 V chretzheimu.na kněze, od 18965oukr.

docent V Mnichově, yod 1897 rof. filos. ve Frý
burku v Br., od 1901 ve Vratislavi, :p. „Erkennt

nisiehre des Wilh v. Auvergne (1893), „Philoso
hieddšs Aianus de lnsui s" (1896) —9. einS.._l, n. VEichst ttu 1699, z. 1764, professor

kanoi. práva anmorálkyzč: „Conclusiones ex quin
que libris Decretaiium deductae et ratione ex au

thoritatek illustratae“ “(Mnichov 1751, 2 sv.).VB.a ker.
Báumleín v. Baeumle
Baumstnrk 1. Hermann, 71.1839ve Frýburku

V Br., stud. prot. theol. V Heldelberku a Lipsku
odešel 1850do Ameriky, působil jako luter. kazateÍ
ve státu lilinoís, od 1 ako professor Vsemináři
„Konkordía“ v St. L-ouis, 1870 konvertoval k církvi
katol., redigoval časopis„ Wahrheítsfreund“ VCin

cinnati, společnně se svým ratree2m :p. nsere
Wege zur kathol. Kirche;i,2(1870 v.yd 1,871)V St. Loouis . niíoid, bratr přede'zšl,

1831 Frýburku V Br.,s tud. pr,áva vstoupil

18570do vslužby justiční, stal se radou kraj. souduostnici, konverto avi 1869, horlivě háiii zájmů
církve Vbadenském zem. sněmu; posléze byl presi

u Dillingenu, 1>-88v
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dentem zemského soudu ve \Valdsltutu,z. v Maann

heimmu 1900;d:). „Gedanken eines Protest. uber diepapstl. Einlaadung zur Vereinigun mit der rómisch
katholischen Kirche“ (186), „hein Ausflug nach
Span '(1 18681, „lsabella von Kastilienund Fer
dínandnvon Aragoníen“ (1874), „Cervantes“ (1875),

„Diehspanische Nationalliteratur im Zeltalter der
habs .Kónige“ (1878)„ onnel u. Leopaoldl.“
(1873),r„ hili p 11. von Spanlišn“ (1875)„, sCasas,john Fis er und Th.

Schicksaleyeines deutschen Ksatholiken( 883 1885); přeložil některá díla Cervan
tesova aCalderonova; pod pseudonymem „Lukianos
Dendrosthenes“ uveřejnil satyrické „Fegfeuer e
sprítche“ (1872, 5. vyd. 1873, druhá řada 187 );

přispívaleda/časopisů „Hist.——polit.Blátter“ a „Alte
und a:.:INu Louuís, franc. círk. historik, „. 1826
v Bellegarde (Lolret), 1852 vysv. na kněze, stal se
prof. pn chlap. semináři v Orléansu, od 1877 byl
prof. na katol. univ. v Lille, od 1888r ektoremt,

vyznamenán důstojenstvim papežského praeláta; :p.'apótre St.jjean",(1869 „Histoire de St.
Ambroíse“(1871, 1899 do něm. př.el Bittl 1873),
„Histoire de la venerable More Barat“ (2 sv. 1876
6.vyd . 1892, do něm. řel. Zardetti: „Leben der

ehrw. Dienerin Gottes MagdaalenaSophia Barat
und (jriindunš der Gesellschaft desh .eH rzens]esu " 1884, 2. vyd. 1893), „Histoi edel Mme Du

chesne“ (1878, 3. vyd. 1901, vněm. |.přcklazdě 1888),„Le Vicomte Armand de Mehm',2(1880 yvdání

1893), „lHistoirevdu Card. Pie, eveque (le Poitiers“
(251886 d.189ř3),„Le General de Sonis“(1890 1898 do 11 lL. van Hccmstede 1898),
Le Card Lavi erie“ (2elsv. 18961898), „La ven.

Louise de Ma llac" (1898)„, mest lelievre“ ,
(životopis zaklad „Malých Sester chudých“, 1905),
„Un siěc le de l'Eglise de France 1 .100“,(1901)

,eL doute et ses avictimes“ (1865), „Lla foi et sesvictoires“ (1881 1.883)
auny těpán nS. j., 564 v Mouzonu (Ar

dennesn vstoupil do Tov ]cž. 1593; byl prof. rhe

torlky a 16 let prof. morálky;z 1649v St. Polde-Léo -,.,..rp mde peches, qui se commet
tent en l.ltous ětaiots“ (Pařeižp1630,1633, 1634, 1636,
1639, 6411 164 ' Lyon 1636, 1646, Rouen 1643;
dílo to 1640 dáno na index); 1 tohoto jeho spisu
dovozuji protivníci jesuitů obviněni laxismu; Pascal
zahrnu vých prov. listech potupou;
-Pratique du droit canonique au gouvernement de
l'Eglise correction des moeurs et distribution des
běněfices; le tout au style et usage de France,
avec la décision des principales questions sur les
matíere běněficiales, qui se traitant dans les Cours
du royaume" (Paříž 1633,1640), „De sacramentís
ac personis sacris" (2 sv., aříž 1640—42; dáno na
index 1640); „Tractatus de censuris ecclesiastícis“
(Paříž 1642), „Libri tres. ín quibus, quae in con
tractuum ac quasi ontruactuum materia videntur

ardua ac difficília,xetsíucleantur“ (Paříž 1645), „Novabeneficiorum pra ín qua explicantur, quae ad
bencficia, eorum xnaturam ac speciem pertinent,

suntqpe secundum magis communes l_jurisdicum canonici tum gallicí observatio ata ac

(113653117(t. 1649). Srvn. Huf/er, nNompencll.1113(1807)
Bau .,Albcrt něm. malíř, „. 1835 vCáchách,

stud. veDíisseldorfu a v Mnichově; z obrazů jehou\ádim „Křesťanští mučetlnici z doby římských
císařů“ e(1870

), „Sv. Pavel káže po rve v Římě“,
ristus—Soudce' (1865)|,„ aečet níhrobu Kri

stova“ (187 „Dcera mučedniova“11886( 2.l 6. — ust, e\ang. theol., 1844 v Lai
chingenu ve Virtembersku, od 1897Žíékanve Weins
bergu, .r/t. „Deutschland in den jahren 15117—-1527“

Baunard — Baur

(1872), „M. Luther“ (2.vv.d 1883), „Z\vinglis Theo(1885— Chrilo ie ), eltansshcauung des
stentnms“ 896), ,johann Calvin (1909); přel. Aug.
Sabbatiera, ílosofienábožens 1"..—3Ferdinand
Kr istían, protest. bohoslovsecraclonalistický. Nar.
21.června 1792ve Schmicdcnu u Canstattu ve Virtem
bersku ako syn luther. pastora. Studoval od 1805

na evangelickěm semináři (t. zv. škole
klášterní) v Blaubeurenu, 4 na uni

versitě v Tubinkách prřyp ečetl s péremv ruce všecky Otce církevní )ůsobiv pak krátký
čas v duchovní správě stal se supplentem v Schón
thale, otom učitelem (repetentem) v evangelickém
semin ři v Tubinkách ,kde učinil první pokus lite
rární cbšírnou reccnsí Kaiserova spisu Biblische
Theologie uveřejněnou r. 1816 v Bengelovč archivu
(Archiv fitr die Theologie 11,656-717). R. 1817

stal se professorem filologie (lat., l_řečt.) a dějepisu v semináři hlaubeurenskéma 1826 profes
sorem dějepisneho bohoslmi na evangel. fakultě
v Tub kách, kde zůstal až do své smrti (2. pro

since 8160)— fp(atřil k nejplodnějším theologůmprotestantským X1 století. Vynikl jako filosof,
jako dějepisec a zvláště jako kritik ve směru 

atlvním, destruktimím. Ve filosofii drzel se 3 po
átku názorů Schleiermacherovýrh, jakož dal na

jevo \ prvním spise svvém „Die Symbolik u. My

tlztologie oder die Natl'rreligion des Altertums“2in ve 3 svazcích veeŠtutgartě, 1824——25),spise
to, kterým právě obrátil k sobě pozornost tak, že byl
povvolán na universitu v Tubínkách přes obavy.
které se vzbudily proti němu pro některé názory

jeho. Později přidržel se pantheismu HegelovesaVidělf v dějinách světových stálý vývoj či proc

bytostí naprosté Šabsolutna), v křesťanství pakpouze jisté údobí | fási toho vývoje. Vtělení ne
mu události jednotlivou, ukončenou, nýbrž

odvěkým určováním se bytosti božské, kterým Bůh
stává se v každé době člověkem (v jednotlivcích)
jen potud, pokud jest člověkem od věčnosti
sve všeobecnosti), Kristus ak jako Bohočlověk
nebyl mu osobou jednotlivou, nýbrž člověkem ve
sve všeobecnosti. Utr ení a ponížení, kterému se
podrobil, snáší prý eng v každé době ako č:ověk;
smíření pak jím vykonané není prý ilem v čase
skutečně ukončeným, nýbrž Bůh smiřuje se věčně
sám se sebou, a povýšení jeho není prý nic jiného,
než věčné navracovaní se ducha k sobě samému.
Podle toho také dějiny nejsou u něho vypravmá
nim toho, co se událo, nýbrž podle toho, co podle
názorů jeho dítí sem n nevypravuje dějin,
nýbrž dělá je. Názor tyto projevil hlavně v těchto
spisech: „Das Manicňáische Religionssystem nach

den Quellen neu untersucht u. entwic “ (V dubinkách , „Die christliche Gnosis oder die

christliche Religionsphilosophíe in ihrer eschíchtlichen Entwickelung“ (Tub. 1835), „Der egensatz
des Katholízismus und Protestantismus nach den

“(Tub. 1833; 2. v d is to namířený
roti Móhlerově „Symboli_“;ce „Die chrlstliche

elne von der Versóhnung' m ihrer gescihsichtlichein
Entwickelung von38der Hltesten Zeítb aufdneueste“ (Tub.l „Die christlicheb Lehre voln
der Dreieinígkeít und Menschwerdun Gottes in
ihrer geschíchtlichcn Entuickelung“ ('l'.u 41 - 43,
3 sv.), „Vorlesungen uber die Domemngeslchichtď,

Lež po jeho smrti vydal syn jeho erdinand Bedř.aur (v Lipsku 1865 67 ve 3 sv.). Zvláště však
zjednal si jméno svými pracemi kritickými o pů
vodě křesťanství a o kánoně novozákonním. Zalo
žilt' jimi v theologii protestantské nový směr a zi
skav ve svých žácích četné stoupence, sdružil je
kolem sebe a stal se zakladatelem skol
novou školou tubinskou. Popřevtoti božský
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původ křesťanství, vykládal křesťanshí katolické
ze srovnání protiv, které pr bly mezi směrem
židovsko- křesťanským, petrinismem, a mezi smě
rem universalisiickým, paulinismem.Rozeznáva1f
při Kristu dvě věci: klad či živel mravní, lid
ský, všeobecný, a formu židovskozákonnou, ná
lodni, kterou prý Pán ježíš stále se zahalovai.
Mimo Pavlan cvybavii se prý žádný z apoštolů
z pariikularismu židovského, nýržb představujíce
si království Boží jakožto rozšířeni vlády mojžíšské
na pohany, m siiii, že pohané ma í přijmouti obřízku
i obřadní zá on a tak státi se č eny národa židov
ského a účasti nabýii ve spáse messiánské.
lišili se prý tedy apoštolé od ostatních židů ničím
jinym, leč uznáním vykupitelské důstojnosti- eží
šovv. Pavel však chopil se prý základu a vz ěial,
rozvedl jej. rozhodně prohiásiv, že všichni mohou
dojíti spásy bez zákona věrou vježíše Krista, ze
mřelého pro hříchy všeho lidstva. Z těchto směrův
sobě protivných nastal pak prýyboj mezi petri
nismem či židovsko- křesťanstvím, majícím hlavní
oporu svou v Petrovi, a mezi paulinismem či proti—
židovským universalismem, šířeným od Pavla,a
trval stále, až jim v 11.stol. vzešel společný ne
přítel v gnosticismu: tu prý sbližovaly se vžd
více, až po mnoha bojích s gnosticismcm a mon
tanlsmem a () sporech o slavení velikonoc se
srovnaly úpln v katolicismu. Vzhledem k tomuto
názoru o původě a rozvoji křesťanství, učinil si
též 1\ lástni názor 0 knihách novozákonních tvrdě,
že Apokalypse sv. jana,\ 'e které prý jest řed
staveno prvotní žídovsko- křesťans ví či petrinismus,
a listy ke Galatským, Korintským a ímanům, v nichž
prý vyjádřen jest čistý petrinismus, jsou nejstarší
Apravé pamatky křesťanství půvoondiho, sepsané
odt ctěh, jímž se připisují, ostatní však knihy novo
zákonní že nejsou původu apoštolského nýbrž
tim pozdějšího, čím více se vnich vyrovnává pro

tiva mezi petrinismem1a30paulinismem. Evangeliapovstala prý ažp r. 30, janovo docela až roku

170—180. Mšyienky své o petrinismu a paulinismunaznačil ku 1829 ve svém programě o řeči1Ž

Štěpánově, rozvedl je však po prvé ve svém po
jednání: „Die hristuspartei in der korinthischen

sGemeinde“ (v Ttib. Ze itschr. fur Theolo ie 1831,61—206, Nachirag r. 1836,5 .3—32). rvní pak
útok primy na kánon novozákonní uěinii ve spise:
„Die sogen. Pastoraibriefe des Apostels Paulus
aufs neue kritisch untersucht“ (Štntg 1835), klada

v něm listy a_storáIv-iaž do polovice 11.stol.,pořadem2 im., it.1.Tím,.apopíraie mimo
chodem pravost i některých jiných knih N. Z., ze
jména obou listů sv. Petra (na 5.143. Později
učinil to zvláště v těchto s isech: aulus der
Apostel Jesu Christi, sein Le en u. Wirken, seine

Worte und Lehre“ n.(Štutg 1845), ve kter' m popřeltravost všech listů Pavlových vy aším "
or., Gai., 'akoži ravostSkutkůapošt., ačotělchto

připustoil,Le nezn mý autor jejich použil některýchZpráv Lukáše i ve způsobé enníků zazname
nanýchoClzemémna o plavbě sv. Pavla do Říma.
„Kritische vtersuchungen iiber die kanonischen

Evangelien, ihr Verhtiitnis zul einander, ihren Charakter und Ursprung“ (Tub.1 7), „Das Markus
evangelium nach seiner Komposition, seiner Stel

iung in der Evangelielniiteratur, seinem Ursprungund Charakter“ ('ib.u „sDa Christentum u.
die christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte“
(Tub.1853). Spis tento jest prvním dílem jeho cír

kevnich dějin, v něm podal přehledně všeckxdsěvnázory, které si učinilo původě křesťanství imo
to u\ercjnil řadu různých pojeednání (Untersuchun
gen) o církevních zřízenich a jednotlivých knihách
kánonických, ato nejprve v „Tubinger Zeitschrift
fiir Theologie“, potom od r. 1842—47) v Th eoio
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gische jahrbiicher“, a na to v „Zeitschriftt die wis
senschaftllche Theologie“, zejlnéna„ odaru řeči či

giossoialiii“ (1830), „o účelu a pohnutce listu k Ří
manúm" (18'6 půvlosdu episkopátu“ (1838),
„o evangeliu s)v. jana“ 14 ), „o cv. sv. Lukkášc'1846) jako druhý díl církevních dějin _vydal

„Dle :christhche Kirche vom An ang des viertenbisz mEnde des sechsten ahrhunderts in den
Hauptmomcnten ihrer Entwíc elung“ (Tub.i 8;59
2. vyd. v Lipsku 1863); díl třetí „Die christliche

Kirche des lJhlittelalters" vydal na vzákiadě jehorukopisu jeho sny (Tub 18fl, 2 lepsku
1869), kterýž die _řednáškovych sešitův otcových
vydal též „Die eschichte r neuereninrcheg de
Zeit" (1863); podobně na základě jeho sešitů před

náškových zet jehoxEduard eller uveřejnil, Kir
chengeschichte d. i1.X jahrhundertsl“ (1862.) Předdějepisnými kniham těmito předcsia „ 'e Epo

chen) der kirchlichen Geschichtscioireibung“I (Tub.
1852 jeho stoupencům (kn škole tubzin
ské)) patřili mimo Lirně Eduard Zeller, (jenžniknuti casopisu ilb. Zeitschrift fitr Theo ogizea“
r. 1840 založil v r. 1842 Theologische jahrbiicher
aje nejprve sám, 07. eji s -em redigoval).
Albert Schwegier, C. ianck, L. Georgi, Kar. Rein
hold Kóstlin, Albrecht Ritschl, Adolf Hilgenfeld,
Gustav Voikmar, obler, eim a j. Že proti de
struktivnímn směru jejich vystoupili nejen katolíci,
nýbrž i \ěřici protestanté, jako Hengstenberg, Aug.
Neander, 'l hiersch, Bunsen a i.., netřeba podotýkati.
Nesouhlasili však s !!-em \ev všem ani stoupenci
jeho, na př. Hilgenfeld, kterýuuznal ravost nejen

listů'kŘim, Korint. a Gaiat., nýbrzš1| stůl. Thess.,
Filipp. a Filem. a evang. Matgul ovo i Markovokladl do starší doby než on kolaB- o-va (nová
tubinská) rozešla se ještě za jehoa života, duch
jeho však vane dosud u mnohých, zejména pokud
se týká názorů 0 knihách novozákonních, jakoby

nepochálzáiy od apoštoiův a jejich žáků, jen že jekladou ždo Ls toieií a neuzná\aji, že by byl

jaký spolrlbýval mezi apoštoiem Petrem a Pavlema jejich stranami. Vizttéž: Zeller Die Tiibineer
histor Schule (v Sybciově Histor. Z'eitschrift, ]

. —-173);Makay, The Tubingen School and its
antecedents, v Lon 1863; funk v „Kirchen
lexikon“ 11,s. 8831, s. 64—75; Vigaunmx, Baur et
i'ěcoie de Tubingue ve spise Les livres saints et
la critique rationaiiste 11,s. 464—495; Vígouraux
Padla!m, Škktola ubinská ve spise Bible a nejno
vějšiobjevvaaiestině, Egyptě iAssyrii, 1.s. LX11.;
Samud Berger, Baur et les origines de l'ecoie de
Tubingue, ve Štrasburku 1867; Gandal, Baur ve

Viglourouxově Dictíonnaire rde ia bibeie, [, s. 1522až 1525/S'iz. —4.Giib t.v Bau r.—5.Gu
stav, ev. theol., 1.1818erv Hammelbachu (_Oden

wald), 1841 soukr. docent, 1847 m. ,1849 vřlproof.an

V)

v Giessenu, 1861 hlav. astorus 1
burku, od 1870 prof, ředitel kolleeakkazatelské a
univ. kazatel vLipsku;s 1889; :p. „Geschichte der
atittes Weissagurěš; (1861), „Grundziige der Er
ziehungslehre “ (l ), „Boe lhius u. nDante“ (1874),
několik svazků kázání aj. — 6. jan t..0 Cap..,

136 v Sterzingu v 'lyroisku, missionář vhBuduSy „auzier.Dlernudiechsw.ed
Generialitát" (1887), „Argumenta contra orientalemeccie m“ (1866,r v.yd 1895).— 7. Vilém,
bra tr SlGusta va B-a,0e .ntheoiog,_n 1826 v iLnden—
feisu (Odenwald), 1864pastor při Anscharově kapli
v Hamburku, 1872 dvorní kazatel v Berlíně, 1883

gen.89superintendent rýnské provincie v Koblenci,
,.Išq,„Das deutsche evangelische Přarrhaus“(1902), „ as Leben des Freihcrrn von Stein“ , „E.

M. Arndts Leben, Taten und Meinungen't; s K6
gelem zal. ročenku „Neue Christoterp e“

Baura Václav, sochař na konci XViii. stol.,
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zhotovil mariánský sloup na náměstí v Rolkycanec n. nóbl/fi: pam. okr. rakym 119.
Baurain Liěvin, souč. franc. spisov. theol.; do

„Revue Augustienne“ psalo ruské církvi 3 theeo
io ii (srvn. „LitI. 8|av “1 167

auramitský(Vulzg. „BauramiteŘÚáÁzmothw t.)1 a . 11“ nee'bo romi“ 2K .2331; obojí

značíu rodiště jeho Ěaahurim (v. t.).sch k Kašp rjan, dr. fil., u. v Hoštce
1757,dvstoupiri, jsa již magistrem filosofie,

28 zářbil11776 řádu praemonstr. na Strahov, kde.břez. 1782 načež primici slavil
v na Studoval po té

oileji theologii a iinguistiku (hebr.) až do
r. 1785, kdy jmenován bi skriptorem knihovny

strahovské a 15. dubna 187 knihovníkem jejím.23. ledna 1797 při'atbyl 1po předložení disertace
z asketické filoso ne do sboru doktorů filosof. na

niversitě ražské. Téhož r ku ucházel se o misto

ibliiothekárc na lyceu ve Hrradci, ale nedookPočát em roku 1802 prřiiainabízené misto

lbliiothekzářekniž. Lobkovilec v Reudnici za roční.Sepsal s pilným administrátorem klá
era uršuiinek na Hradčanech ]osefem Bartschem
son-bibliografický popis vynikajících knihoven

v echálc11,který uveřejnil Bedř. Kar. Hirschíng vesvém Versuch einer Beschreibun sehens
wiirdigdelrBibliotheken Teutschlands". iná jeho
práce: „ 'iihe lm von Brabant Fragment eines
epischen Gedichts aus demaschwábischen Zeitalter
von Rudolph Dienstmann von Montfort“ otištěna
jev Meissnerově Apolin. Zanechal rukopisně jině

deůkladnědílo, o kterémďracovai po celý čas svépůsobnosti v Roudnici ie Geschichte des Hauses
okbowitz sanimt einem Urkundenbuche'. Uioženna

v knihovně strahovské (479 r. V1, sign .
29). Mimmo to „sAnnotatíones in Novum Testa

mentum“ rukopisné 6 . nachladiv se
na cestě z Roudnice do Prahy, zánětem plic na
Strahově 5. června 1828 a pochován v Úhonicích
v hrobce bratři řeholních.

BaussetLu dvík Frant. de, kardinál, „. 1748
v Pondichéry, kde otec jeho, markýz de 8., byl vy
sokým administrativním úředníkem; stud. ujesuitů
a sulpiiciánů, gen. vikář aixský,1778 administrátor

biskupství digneskěho,1784 biykup alaisský, v doišě
revoluce uchýlil se 1791 do výcar, ale vrátiuz1792 do Paříže. byl dlouhý čas vězněn; po

vřeni konkordátu ujal se opět8své diecese, stal se1817 kardinálem, :. v Pařížii ',.rp: „Histoire de
Fenelon d'aprěs les documentss24originauX' (3 sv

Versailles 1808, Pař.1823, znovu vyd. Mišne 1862),

:o).-Ugang-=

Histoired e._| 8.13 ossuet“ (4 sv., Pař ] 14, 1819,
Versailles 1821, Besancon 1847) Srvn. Hurler,
Nomencl. 876—878.

Baustert jan Petr, farář v Rindschleidenu(Lu
xemb.), u. 1867 v Ellu ([ uxemb. ), redaktor měsíč
níku „“Lourdes-Rosen , vyd. v nem. překl. spis
dra Boissarie „Les grandes uěrisons de Lourdes'l
(„Die grossen Heiligungen v. ourdes', 2. vyd. 1902).

ogButain LudvíkEvženMaria, filosofntheo.1796 v Paříži, od 1819prof. filos. ve Štrass
lbugrku,ale 1822byl mista toho zbaven. Potom stud.
merredicinu, ale nenaaělezaje duševního klidu, svelikou
horlivosti oddal se studiu theologie. B v 1828vysvě
cen na kněze, stal se ředitelem sernin ře Ale svými
názory 0 poměru rozumu ke zjevení (tradiciona

lismus, fideismus) př1pravil sobě veliké nesnáze.Biskup štrassburský révern zbavil ho ředitelství
semináře a odsoudil 15. září 1834 jeho názory; od

souzení to bylo schvákieno brevem pap. Řehoře XVi.
7. 20. proos. téhož roku. K intervenci msgra. Donneta, koad'ulora biskupa v Nancy,b' . pode sal
18. iístop. 835 šest vět, jež obsahují plavov rně
učení o poměru rozumu ke zjevení.B .obávaje se,

Baurain — Bauwens

že nicméně budou spisy jeho 0 souzeny, odebral

se na raadu P. ac rdaira ldoe íma, abyžjdrobil soudu samé sv. Sto eRe
hooře XVi. ustanoveni byli k lprozkoumáníp jeho díla
„Philosophie du chrishanisme“ kar ezzofanti

Perrone. Ti uznali, že dilo to není sice hodno
zavržení, že však nutno některé výroky v něm po
opraviti. Zatím biskup štrassburský řivzal k řízení

diecese koadjutora msgra Roessa. en přimměl B--apo návratu : ima, že zřái 1840 odepsal zase
oněch šest vět, oněkuci jen modifikovaných. Kdy

ak B. 1844 ho iai založiti náboženskou družinyu,
msil 1 nařízení kongregace biskupů a řeholníků
osvědčiti svou Čpravověrnost tim, že podepsal
26. dubna 1844 tyřív ět' o lsvzájemném poměrurozumu a zjevení. R. 1 e8. gen. vikářem

Ěařižským a r. 1853 rof. morálky na Sorbonně,l_iteirýžtoúřads velikým úspěchem zastával; sv Pavr,dii že z 'evenf Boží jest nejvyš—
ším &jediným tzdrojem veho pooznánl a všeliké

jistoty, a že tudíž také filosofie musi principy svéerpati jedině ze zjevení. Rozumu jest pry
znatky věrou nabyté pou/,e řezkoumatl & tgk
k evidenci je povznésti. B. v ůsiedcích toho po
píral, žebby človk pouh'mms'větiem rozumu mohl
poznati jsoucnost Boží, akt zev_eni a .S . „Phi
losophie du Christianisme“ ( ař. , „ mo

rale de I'Évangiie lco5mparěe aux divers systemesde morale'I (Pař.155), „La philosophie des lois
au point de vue chrétien“ (25v . ), .L_acon
science“ (Paař. 1860, 2. vyd.1861), „La reii on et

ia libert_éconsiderées dons leurs rapports (Pař.l1848); sou to konferenční přednášky, jež mě

v chrám notre-damskěm v Paříži. Srvn. De Aíe'gny,abbé Bontain, sa vie et ses oeuvres“ (Pař. 8841),
Hamr,. Nomencl. V3 (1912,) 1186—1187, Vataul
zilaugmot, Dict. 11,481—483, Kar/mik, Dějiny filos.
348— am'nger—Bannwarl, Enehirídion symbo _

303m10(1908),433—434.; Kadeřávek, Padesát prof.
Baute _lan, farář v Messingenu v Hanoversku,

». 1848 v Oslterkappeinu, .rp.„1:rinnerungen an das
hl aLand' ), „(.ier mbs Pilgerreise“ (1895),za,reth Andachtsbiichleín fiir den Verein der
hl. aFamilie 1899) a .

Bautista an 0. 8. Fr.,n v Mexiku 1555, stal
se definitorem, byl quardiánem v různýcch kl. me
xických, obeznámil se důkladně sjazykem indiánů

mexických nahuatiským, azteksklýmgavydaiv jazyku tom n kolik spisů, : kol
Bautraxler Gerar S. B. kvi.se1tenstet

tenském, 11.18 Wallern (Horni Rak.), vstoupil

do řádu 1857 přispíval iitiurgickými a archaeolo
Řickými čián .Linzer christlicheunstblátter“ (Campannologlia dioecesis Lineensis
869),„Grazer Kirchenschmuck“(Wert der Glocken

kunde 1872, Planeta licata 1873, Kirchenfenster
1873, Kanontafeln 187, Die bildliche Darstellung
des heili en Geistes 1874, Pedum pastOrale 1874,
Der Kar inaishut 1876), mimo to vydal postnílká

záni „Das heilige Testamentée su Christi )am Krcuze
in sechs Fastenpredigtenl“ ( rixenBautz _loosee,f dr. theo , :. 1843erekenu(Po

rýnsko), odr 1877 soukro1docent v Miinsteru, od
t., :p. ,D,Die Lehre vom Auferste(i„877), Der Himmel“ (1881), „Die

yd 1905),e“„DasFegfeuer“ (1883),

huungslmeibe“r
iiólle" (1882,2v
„Weltgericht und Weitend
der christi. Apologetik" (1887, 3. vyd886)19(56)„.%21rund

21153—1903derkat h. Dogmatlk (4 sv., 1888—93,2 vd.
Bautzen v. Budyšín.
Bauwens Amand, professor ráva kan. a círk

v Lovani, :. 1724, přítel Van .spenův , .r).
concordia sacerdotii et imperii“ (Lovan 1723c;
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dano na ingex 1725). Srvn. Hurler, Nomencl.1V'
v. Bau ček.

Bava Ondřej, italský the_olog na konci XVI.

století, 7%"„istruzíone della vita crlstlana“ (Turin1564—6
Bavaj, Baval, 113,Hmi, syn Enadadův, náčelník

polovice Cejly (v. t.), jeden z těch, kteří pomá
hali Nehemiášovi při stavbě zdi jerusalemských

Bavia de, Ludvik, špan. spis., -. 1628,pokra
čoval v dějinách papežů, jež započalvvdávati
Gundis. lllesca, přidav díl třetí a čtvrtý. ereera

arte de la Historia pmitiiical y5catholica desdeGregorio Xlll. alnnocenzlolX' (1572,—1591 Madr.
, 1613,Barcelona10916); „Quarta parte dela

Histonia pontifical y catholica“ (19151—95, Madrid
1613). Srvn „url:/. Nomencl. lil—'(1907) 824—825.

Bavinck Hermann, kalv. theol.., u. 1854v Hoo
geveenu (Nizozemsko), byl far. ve Franekeru, od
1883 docentem theol. škóly v Kampenu, od 1902
prof. dogm. a apol. na „Volné univversíré“v rn
sterodamu; hlavním jeho dílem jest obšírná kalv.
dogmatika „Gereformeerde dogmatiek“ (4 sv., 1895
až 1901); mimo to xp. „Beginselen der psvcholo le“

(1897), „De zekerheid descogleloofs“ (1903), „ ae- a .
Allowin) sv., .S. ., z..1října

ko1. 653, z hraběcího rodu v Haspengavě (v Bra
bantsku), po smrti manželky své Agglethrudy sv.
Amandcm ze hříšného života obrácen, vstoupil do
kláštera, provázel sv. Amanda, posléze žil jako
reklus; jest patronem gentské diecese a kalhedrály.,jež jest historicky nespolehlivá, vyd.
Knut/! v Mon. _Germ. Script. Merow. W, 527

Matt. Rom. 1.Oříijnua:„in Portu Gandae sancti Ba
vonís Coniess Srvn. Silmarily-Haim, Heil..—Lexl, 419; Deml, lklonogr. ll.,

Bavoroorv (Barau u), fara lv86diec.ebudějovtioclkévevikariátu vodňanském, přip. jižv X.slV ,ko
stel Nanebevzetí P. Marie, patron ekníže Adolf ]os
Schwarzenberg; duchovní správu obstarává farář

se dvěmakckaaapl ny; 3604 kat,ol. 2 irv., 12 židů;
obšv česk

Bavorovsky' (Bavorovinus) Tomáš, pocházelBavorova, stal se 1546 arcijáhnem plzeňským,

1552 kanovníkem u sv Víta v Praz a1559Ka
jáhnem bechyňíským & působil nějak'10\\ě; 1559zvolen za děkana metropolitní kapitul
1561resignoval na důstojenství to a vrátils edí)

zn,ě kdežz. 1562, .r.„pDesattero kázání os v.epo
káni“ (v Praze 1552,znova vyd. vyšehradský kanov
ník Jos. Ditrich 1822), „O umučení P. našeho Ježíše
Krista křesťanské a pobožné rozjímání“ (v Prostě

jově 1552), „Dvoje kázání přl slavnosti nové mše(1557, znova vyd. Ditrihc 1822), „Postilla česká
anebo kázání a vejklady na evangelia, kteráž se
v nedělské dny přes celej rok čto “(v Olomouci
1557, nákladem Viléma z Rosenberka, 380 listů ve
fol ), „Zrcadlo věčného a blahoslaveného života,
vkterěmž se vedle jisté zprávy Písma sv. spatřiti
může, jakym životem a v kterých místech svatí po

sm2rtizůstávají“ (v Prraze 1561, zno uod Ditricha22.) Nejznamenitějším dílem B—ěho jest „Po
stsilla“,psaná způsobem jasným a jadrným; B. hájí
v ní viry katolické způsobem důstojným, touží do

sektářství v Čechách se rozmáhajíciho, přísně káránepravosti bez rozdílu stavův (srvn. „v,České
postílly, 182—189). Některá kázáni vyňatá z po
stilly [:*-ského vydal“ kan. Ditrich: „Výklad sv.
čtení na veliký pátek“ (v Hradci Král 1822), „Ká

zání o smanželství“ (v Praaze 1822), „Káznáníevan11.1: nad sv. Trojice“ (t. 1822).
Srvn. Wreck/1,Rukověti, 5ln—52; týž, „KnězT. Ba
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vorovský a jeho věk“ v ČKD 1864, dr. 747; V.

Novák, „Postilla česká kněze Tomáše dBavorovského“ ve „Sborníku historickém“ 1885; 127.711—

hubu,vDrt'ějinyčeské literatury 62—ko. 1. C1rkevní dějiny. Původní kelt

aké ovbyvatelstvo podrobeno by_lor. 6—15 př. Kr.imanny, kteří tu zřídili provincie „Raetia“ a „Vin

delicia“, a založili dů Iežitou kouloznii„Augusta Vindelicorum“ (Au špurk, v. t. hy vznikla obec

křesťanská, jak o tom sv dči Acta sv. Afr ív. t.).vněž tak v Řezně („Castra Regina“), k e za
choovaly se křest. náhrobky z doby Diokleciánovy
(z druhé pol. lil. stol.). Ve stol. V. působil v Raetli
sv. biskup Valentin. Mezi přistěhovavšími se kol.
r500 Bavory šířilo se křesťanství hlavně z roma
nisovaných území sousedních, částečně také pro
střednictvím ariánských Gotů. Když kol. 550 Agi
lulfln ové dosáhli panství v B-u pod svrchovanosti
franc ou, půsoobilí v B—u jakožto vérozvéstové
u_čedníci sv. Kolumbana, frančtí mnichové Eusta
síus, opat z Luxeuilu (z. 625) a Agilus (v. t.), po
nich pak zvl. sv. blskupovvé Rupeert, Emmeram a
Korbinian. Sv. Bonifác stanovil jakožto papežský
legát 739 hranice biskupství řezenskěho, frísin
ského, salcpurskélio a pasovského. Od něho zalo

žená biskupství Vlrcpurk a Elchstatt, (dielo augšpurská, jakož i původem svým do lV.s sáha
jící biskupství špýrskě přiděleny byly k oclirkevni
provincii mohučské, jejímž prvním metropolitou
se stal sv. Bonifác (747). K jeehoopopudu zbudo
vali poslední dva Agilulfln ové a šlechtici četné
kláštery, jež přispívaly veiikou měrou k šířenía
upevnění křesťanství. Papež Lev iii. povýšil 798
Salcpurk na arcibiskupství, pod jehož pravomoc

podřízena biskupství řezenské, frísinské a pasovsk. V X. s.tol utrpěla církev b-á veliké rány vpády
Maďarů, a nad to byla poškozena vévodou Arnul
fem 907—937 enž hledě uchovati sobě souve
renitu oproti králi Konrádovi, v letech 908—914

přemnohé statky klášterní čdal v lénno velmožůma vojevůdcům svým. ásttečnně škoda ta byla na

pravena , když Arnulí králi Jindřichovi i. se poidrobll Cirkevní kázeň povznesl! sv. Volfgang,

skup řezenský (972 4) Oldřich(Ulrich),
biskup augšpurský (924—973)sVJindřichl ] ISvatýzaložil 1 skuupství hamberské.V pol s.t01
třI církevní knížata z B-a pocházejíci dosedli na

trůn papežský: Klement ll. (Luidger, biskup bamberský), Damasus 11. (Poop biskup brixenský,
rodem:' B-a) a Viktor 11.(čebhard ,biskupe eich
státtský). Wittelsbachové, vládnoucí od 1180,pod
porovali štědře církev; vystavěli a důchody opa
třili četné kláštery a kostely. Roku 1216 založeno
bylo malé biskupství chiemské. so investi
turu, boje hohenštaufských císařův a 3Ludvíka lV.

Bavora s papeži způsobitllycírkevnímu životu v B--unemalé šk V XV. stol. trpěloB. vpády husit
skými a husitismus počínal se ujímati zvláště v říš
ských městech Norlmberce, Augšpurku a ezně

Za vévody: Albrechta 111.a papežského legáta Mi
kuláše z usy provedenakbyla visitace a reforma
klášterů mužskychi skýcc.h Povvystoupení Lrutherově byla universita l“língolštadtskáza protd
Ecka a zvláště za esuitů ta od 1549 pusobícicah
ohniskem činnosti atolíckě. e 8. bylo zachováno
náboženství katolickému, jest zásluhou hlavně pa—novník kte zůstali církvi věrni. Albrecht V.
(1528—1579)eřřičinil k staršímu zákonu o násled
nictví (z r. 1 ustaano veni, že panoovnik musí

býti \ znánílikatolického. V třicetileté válce kuriirst axmil n.l (1598—l651) hájil v čele ligy

katolické věcIdkatolickou proti „uiníl“, založené kalvínskými Wittelsbachy falckými n i nástupce
jeho Ferdinand Maria (1651—1679)zakládali četné
kláštery mendikantů, aby odpomohli nedostatku
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duchovenstva. Neustálé války za kuriirstů Max
miliána Emanuela (1679-—1726)aKar1a_ Alberta
(1726—17-15)nebyly rozkvětu církve příznivy. Max
milian lll. losei (1745—77) zaváděl různé reformy
nesoucí se duchem t. zv. osvíceného despotismu,
jenž měl v zápětí poručnictví státu nad cirkvi 1770
nařízeno bylo „placetum regiumm“Za Karla heo
dora (z falckě linie, jež opět katolickou se stala)
byla 1785 M chové znzena papežská nuncía
tura. Maxmilián íV. joset ako král od 1806 Max
milián l.) působením liber lniho ministra Montge
lasa vydal 1800 ve prospěch protestantů zákon
toleranční. Saekuiarisace byla vB-u bezohledně

provedena; biskupské ostatky byly zabrány;o v Horním a Dolnínm -u ja v Horní Falci bylo zru
šeno 97 praelatur a kolem1200 klášterů mendikant
ských. Roku 18171)y| uzavřen s imem konkordát,

ímž králi přlřčeno právo jmenováni arcibiskupů aLiskupů, obsaz ování kanonikátů i v „papežs kýcch"
(lichých měsících a j. Roku 1818 1. dubbna vydal
papež ius Vll. bullu církumpskripčni „Dei ac
míní nostri“ (bulla ta byla vsak teprve dne 23. září
182.1 pap. nunciem v níchově publikována), již
stanoveno bylo nynější církevní rozdělení země ve
dvě arcibiskupství a 6 biskupství. K ústavní listině

818 připojen byl edikt náboženský jímž kon
kordát částečně byl zrušen a státu přiřčenodaleko
sáhlé právo dozorčí. K upokojení katolíků vydal
král prohlášeni, datované v Tegernsee dne 15. září
1821, v němž praví, že konkordát má býti poklá
dán za státní zákon, př1 vydání ústavy že nebylo
úmyslem králov' m žádati na katolických podda
ných, co by sv domí jejich odporovalo, žádaná
prisaha na ústavu že vztahuje se pouze k povin
nostem občanským Král Luvdík l.

1868) vládl s npocátku liberálln(ě,p,ozději však, majerádcem ministra Karla Abe 4), konserva
tivně; církvi katolické byl (horlivým ochránncem,
zřídil zase znovu nekteré kláštery, svolil k usídlení
novýcch řádů, zvl. benediktinů a redemptoristů, po
volával na stolce biskupské znamenité muže (Sailer,

Weis, Stíghl, Reisach aj.) a dovolil jim 1841 volnéímem, na univ. mnichovskou dosadivlvy
níkaící katol. učence (Górres, Philllps, Mohler,

Kleež, podporoval katol. vědu a křest. umění;nnícmen nenabyía církev plně, konkordátcm zaručené
s.vobody Poslední léta panování dobrého jinak
krále Ludvíka zkalena byla nešťastnou jeho náklon
ností k tanečníci Lole Montezovvě; a když míní
sterstvo Abelovo odepřelo prropůjčiti jí indigenát,
bylo 1847 propuštěno, král přiklolnil se k liberál
a noví jeho ministři jali se vystupovati bezohledně

proti církvi. Ale vzmááahÁícikrse 1nespokojeností donucen, vzdal se král Lu trůnu. Za syn
a nástupce jeho Maxmiliána .11.(1848—64) dosáhli
biskupové svým zakročením (1850 a 1853) někte
rých ústupkův se strany vlády v těch nařízeních
dřívějších, jež protívila se ustanovením konkor
dátu, jakkoliv v hlavních věcech zůstalo vše při
satrém. Za Ludvíka ||. 864—186)zaujala vláda
(ministr kultu Lutz). zvláště po prohlášeni neomyl
nosti papežské za článek viry, stanovisko neprá
telske, podporovala hnutí starokatolické íboj kul—
turní, odvolala 1873111suipky vletech padesátých

učiněné. Za 033) l., respektive za prince-regenta
L_uitpolda(od 1 6), blahovůí panovníkovou a přičiněním bavorského středu jenž založen b 1 roku
1869jakožto strana víastenecxá, „Patrioten- arteí“,
stal se ve všech orech církevních utěšený po
krok, jakkoliv stále ještě nejsou veškery sprave

dilivě požadavky konkordátu splněny. ll. Sta
t.ika V B—udel posl7edniho sčítání z r.byslo katolíků 4,(668108 075 proc.), protestantů

l,.861079 (48 21 proc.), příslžgíných křesf. vyznání9075 (014 proc.), Zidú 587 (081 proc.), jiných

.“

Bavory — Baxter

6183 (009 proc.) Země rozdělena jest ve dvě cír
kevníprovincie:I.tMn„chov-Frísínkya all. Ba

er Cirkevní provincie mníchovsko- frísinská
skíá á se z arcidiecese mníchovsko-frisinské a
z biskupství: Augšplrk, ezno aPasov; zaujímá
Dolní a orní B, vábskoaHorníFatc. Církevní
provincie bamberskás ldá se z arcibisku stvr
bamberského a z biskupství: Eichstátt, Špýr a irc

Burk; azaujlímoá Střední a Dolní Frran,ky Rýnskou-a vévodství sasko—koburské a
sasko- meíningské. Podrobně' ši data víz ve člán
cích pojednávajících o jednot ivých diecesích.

avory Paídro ), ves a farav díec. brněnské,
děk. mikulovském, 564farníků něm., kosie lsv. Ka
teřiny z r. 1740. Patron: majitel panství mikulov
skc'ho (nyní kn. Hugo Dietrichstein). Srvn. Illu

dička, Typoír. diec. brněnské, —-.48Bavoryňs ý Benes (Benedikt) 7.Bavoryně
a z Vlčího pote, rodem z Turnova, stavu ry
tiřského, pobyl nějaký čas ve Vítemberce, kdež
seznámil sess.M Lutheremma Fil. Mclanchthonem.
Ve věku dospělejším po delším uvažování při
stou il k ednotě bratrské r. 1510, v níž později
r. 15 1 od al se stavu duchovnímu a posléze zřízen
byl 1532 na biskupa. jako biskup vypravil 1535po
selství k Lutheroví a Melanchthonovi. I?. z. v
Boleslavi 1535. Zeespis sů jeho bylo po jeho smrtí
vydáno jeho pojednání o náboženství pod názvem:
„Kniha tato jest o pravem náboženství křesťan
ském Skrz bratra Beneše Bavorynskěho, dobré
pamětí nejvyššího Pastýře a správce zboru hole
slavského učiněná a n ní skrze tištění na světlo

od Mart. Michalec vč aná“ (v Proststějově u janaOlivetského 1543). lahoslav mu připisuje takě'

spis „Rozmlouváni čtyř bratří (radostného, smuttněho, střídměho a pokojného) o pravém ajist
něm požívání dokonalého spase i v okojí svět
domí dobrěho“ (vyd. nejprve u eb. livctskěho,

a potornvu1563uíjř2íka Dačického v Praze). Srvn.ji;-ekk, Rukověť1,2..53
aovost Alfons, 5theol. ital., ». v Bologni, ře

hoaní kanovník sv. Salvatora, několikrát generál
svého řádu, 2. |) , .íp. „Coniroversíae miscella
neae unlversam theolo tam complectenies omnes

que philosophicas oapíníonesenucleantes“ (Benátky580,1589, Bologn 607), „Disputationes catho
licae, in quibus praecipue Graecorum quorumda m
o íníones orthodoxae fideí adversae re1Clu11hír

(ex;ágš 1607).Srvn. llurter, Nomencl. ll3 (1907),ann Rudol i, u. 1832 ve Stendalu, stud.

\' Berlíně, stal see 1862 soukr. docentem v Bonnuu,
- :p. eGrenzen protestantischerLchríreíheít auf Kanzeleund Katheder" 1865), „D

Politik der Pápste von 6Gregor [. bis regor Vll“
(2 sv.,tElberieldlBaxte.r1 Richard, vyník. an l. theol. nonkon
formístický, n. 1615 v Rowtonu hrabství Shrops
hire), autodidakt, byl zprvu dvořanem, věnoval se
později theologii, stal se 1638 angl. duchovním, byl
přívržencem Cromwe,llovym v jehož vojstě 1645
působil jako polní kazatel, od 1649farář v Kidder
mínsteru (Worchestershire), 1660kkr.ál kapl. v Lon

dýně, odstoupit od restituovaně episkopální církve,byli vě,zněn načež působil jako kazatel

nonkontormístický; z. 1691—z "ehor náboženskovzdělavacích spisů v nikaj: med Pastor“

(jakásimpastorálka,1637,) „TheSaintrs' EverlastingVněčéoodpočinutí svatých", 1649), „A para
phras tnhe New Testament, wlth notes doctrínal

and practical“ (1685) jeho spisy vyd. M. Sylvesterpod názvem „Relíquíae Baxterianae“ (Lond.1696);
nově' i vydány —30 v 23s eho nábožensko
vzdě avaci spisyi 4 sv. 0 B-oví nazván
byl mírnější kalvinistický směr v anglické cirkvi

__

N
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_,b.axter1anis.“mem Srvn Ger/ach, „Richard
Baxter nach seinem Leben und Wirken“(Ber1ín
1335) Schmidt, „R. Baxter's Leben und Wirken“
(L sko 1843).— 2.eRog r, n. vAnglíí, professor

vgeorgetownu v Kolumbii, později far. VHStiladclfii,s 1v824 34. roce sveho vě- :p. „H
of the Reformation in England“ (Preston 1814);
na obhájení katol.víryvyda1;„xE amination 01
the ProteStant reasons for the Independence of
the ancient British Church“ (t. 1815), „Letters in

Defence of the Trinity, againsttthe letters ofthe
RT. C. Ho11Lamd,Unítarian Minisstcr“ (t. 1816).Sl-lurtsr, Nomencl. V3 (1912)Bav Ba us.

Bayard Claudius Martin, rod. z Lothrinska,
stud v Paříži, doktor obojího prMaa :p. „eD
petuís et generaiibusúcariís dialogus“ (Pař.15%%);
„Allusío in Cardinaiatus originem et ofiicinm“ (t.
1512), „Tractatus cuompendiarius de legato cardi
nali a latere misso“ Z(t. 1542). Srvn. Adelzmg, Fortsetz rg óchers Gel.-Lex. !, 1549;

Hamr, Nomencl.lilaz(100)6), 1554.er kněz arcidiecese olomoucké,

vaiyvltožnovtlěo18713,ordin. 1896, žije jako pensistave Frauenhofcnu v dicc. $\ atohippolt Z prací
jeho uvádíme pojednání „O paínátnosteschcpoutního
místa Zašové“ v časoop. "1 . 2
tonín, malíř, zhotovil 1836 pro kostel v Radouni
oltářní obraz, představující sv. Havla, vymitajiciho
zlého ducha _zposedlé žen. Srvn. Podlaha, Soupis
polit. okr. měn. . . ugtíst, malíř archi

tekltur, n. 1803v Rorschachu u jez. Bodamského,8175v Karlsruhe, studoval zprvu stavitelství, od
1828 věnoval se cele malbě architektur se znač
ným úspěchem; zvláště dovedl s velikou obrat
nosti znázorňovati vnitřky kostelů, kapli a klášter

níchn ádvoří. Srvn. Theme-Buin, Allg. Lex. derbild. Kíinstler 111.,99.— 4. Be dikt, O. Praem.,
u. v Iané r. 1686, vstoupil doll.kanonie strahovské
1708, kde po složení sia\nýchs slibů 2. ún. 1709
vysvěcen byl na kněze 11. října 1714. Vyučoval
nejprve filosofii v Milevsku po pět let, zastávaje
spolu úřad cirkatora. Po té stal se r. i719p rofes
sorem filosofie v arcib. semináři v Praze, odkudž
povolán byl roku 1723 do Třeboně za protesspra
theologie na kollcji řchol. kanovníků sv. Augustina.
Po čtyřech letech vrátil se do Prahy, jsa jmeno
ván podpřevorem na Sttara.hově Po dvoou letech
však roku 1729 ujal se zase professury theologiea
v arcib. semináři. R. 1 3 pros. zvolen byl za

probošta panen kláštera v Doksanech a infuiován2 kvě 734 de zakusili mu bylo válečné hrůzy

zvláště za vpádu Sasů r. 1741 v listopadu a vpádu
Francouzůn pod Broglieám v září 1742. voD ksancch 21154 v stáří 68 let. Byl/milovníkem
hvězdářstvi a podporovatelem věd. s.lp
philosophlcum seu universa Philosophia 50 quae
stionibus philosophicis et Urano- sophicis de
coelorum ac syderum natura constans, adjectis 50
apophtegmatís politico—mofraiibus.“ Praa ae, typ.archiepísc. 1721 (581 fo.l).2 „Rosa rebonea,
seu theses theologicaes cum fragmentis historicis
de ortu ct mutationibus Canoniae Rosensís ad S.
Acgidíum Trebonae". Novae Domi, ]oan. Frid.
Jackesch, 1726 (l\ ..) 3. „Selectae quaestiones
theologícae ex secunda Secundae de Fide divina.“
Pragae1730 522s n.V111). 4. „Theses theolo

gicac de virtutibus l'taheolo,c,gicisSpe et Charitate. “ragae 1731 (430 str. V111.).5. Quaestiones theo

iogicae moraies de sacram. Baptis im.“ Praňae
Aula Re ,Matthias Ad. Hó cr, 1732.1(526str ll.)Srvn. řurfar, Nomencl. IV (1910) ]
5. Frantisek Peeerez, šp oi . Va

lencii, prof. hebrejšting v Saiamance později kanovnik v Toledu, vyc ovatel synů Karla 111.,po
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sléze vrcthnlí bibliothekář král. bibliotheky v Ma
dridě, 1794“; hlavním jehoodilem „Disscrtatioisagogícaatde mis hebraeo-samaritanís“ (Valencie

1781) položenn iuíyizáklad k zevruiínějšimu poznáníhebreejských míncí;háj1věm proti Tychsenovi
pravost židovských mincí se starohebr. nápisy; na
obranu svého stanoviska vydal také ješte spisy:
„Numorum hebr.-samaritanorum vindicatio“ (t. 1790)

a „!7egídimídad de las monedaas hebr.- samaritanas“(t.17 9.3) Mimo to vydal znovu dilo Mikuláše Antonia
„Bibliotheca hispana vetus“ (Madrid 1788, 2 sv.)

a .r). „De alphabeto š)1inlgua de los Fenices y desuas colonias“(1. 177 es Tharsis et insulae“

(Barcelona 1753). Srvn. Hurterm,Nomenc1 V3(1912),450—451. — 6.1gn c,malíř morav., n. v ozon

cích u Brna, zhotovil 1875 [pro tamní chrám oltářníobraz; z. 13. jak 18. j., filolog, 71 1673
W Steinwiesenu_v Hor. avorsku, vstoupil do Tov.
jež. 1690, byl prof. rhetoriky, filosof. a kontrov„ po
12 let rek,torem novicmistrem a instruktorem; 2.

ve Vircpurku 1750; ap. slovníky: „.Lex„germ--lat.
et lat.l-gternt.“ (2 sv.,včasto vyd.; 11.vd.y1a805)„L.1ex t-gr_aec.“ (25 vyd. |762),1akoží B„re

vis et faculis methodus 5addiscendí linguam_ grac_cam“ (v Dillingenu 1751, v Kostnicr 1759).

8. Pa\ el Ignác, český architekt doby barokní nlakonci KVM.a na poč. XVlll. stol, u. 1656 vo

jihlavř)razstal se 1689 měšťannem Starého města praaožl.,1:733 započal 1700—1702 přestavbuI
kostela kláštera sedieckěho ve slohu barokně go
tickem, 1690 přestavěl shořeiy' kostel sv. Haštala
vPraze, v letech 1697—99 provedl pěknou fasádu
kostela sv. lgnáce v Novém městě pražském, 1702

stal se stavitelem ve službách knížete Schwarzenberka; 17090bnov11 vyhořelý kostelík sv. Barr

boryPuoTřeboně, v letech 1710—14 vystavěl kostel
sv. koalg nad svatoprokopským údolím blíže
jinonicou rally, 1712 kapli sv.trjana Nep v PosloIoprtech, 1715 morovou kaapt.li 0. [ olla/e
vT-hieme-Becker, All. Lex. der bild.nKlinstler Ill,
1()0—1“01;'rant.11arc.rtavitel Pavel ignácBae „Pam.archaeoi“ XX1V(1910),12311.—

oligang S. ., missionář,dn. 1722 v]ežchiessz
lítz (Hlorní Franky),c\r'stoupíid 72
působil 1752—66v u,byi pofdě'iozpoveěduíkcína synod. examinátorem biskupa v anta-Fě N0\á
Granada) a průvodcem jeho na pastorálníc(h ce

stách; po vypuzení jesuitii vrátil se do své vlasti:. ve svém rodišti 1772; :p. „Reise nach Peru“
(Murr, jou al zur Kunst und Literaturl, 114, 111,
113) a miuvrníiciaymaršiiny. Srvn. Huondzr, Deutsche
_lesuitenmissionáre Da lmanu, Die Sprrach
kunde u. die Mission n7.8

Bayerle ]uiius, sochař, n. 1826 v tDuíisseldorfu,t.7318 ; z jeho prací uvádíme: ris akříž.“,
„Sv. Luitbert“ (1858), „Kristus a apoštolsé“a(relief),
„ adonna“.

BayesJoshua,
71. v Mancheststru
k listu ke Galatt'lm, uveřejnněnnýv ommen

onBathe Old and New Tes taments“ (Londýn 1737).
Baeuš y Subias l,“ Franc c,o šp malíř,u. v aragosse 1734, vMadridě 1795, žákmějos

!uzana Martineza a Ántonia Gonzaleza Velasquezna,
proveedl malbyvvk.rál kapli v Aranjuezu, ve fraiškánskěm kostele v Madridě, v kathcdrálách to
ledské a saragossské a j. — 2. Ma n,ue1 bratr pře-_

dešlěho, kartusíán, rovněž malíř; l1vyzdo_bil3svljámi

.!D

prelsbyteriánský duchovní angl,
1746; vyp. kOlIlI'Ileltllář

malbami mnohé svatyně svého rádu

moon, bratr obou předešl., malíř, 71.174_6v Sara1793vvAranjuezu, žák a pomocník sveho
drastsraFrantiška. Srvn. Thump-Becker, Alig. Lexi konrbl.ld Ktinns tler 111,102.

Baeyux (Bajocae), franc. bisk. v círk. prov
roucnske, 18025spoj se zruš. bisk. lisíeuxským.



36

Exuperius kol. 390;Nejstarší známý bisk. jest sv. Ruiini
v radě jeho4nástupců jest několik světců:
anus (kol. 43), Lupus (kol. l41:15),25Vi%gr (nal-Rlclíščo.
Vl.7stol.), Ragnobertus (kol.
(z. 30); sny ody byly2v B. konány 1157aa )1300. Datastatistická 42.8945 kato.., 73 , 643 suk
kursalii, 11 lkuracií, 2 mužské tfrantišk ni v Caenu
a praemonstráti v opatství ]uaye- Monda e (Mon

Deij) a 19 ženských nábož. kon re adio athedrálaó-ská zbudována byla ve Xll.— l
B_aylel. Mar ek Antonín, prof.theol. fakulty

v Aixx, 825 v Marseillu, 5.1877t., přeložil do
franc. zdařile několik biblických knih pro publikaci

„La S.toBible avec commentaires“ (Paař. 186 n.
o.er„ Hsomeliessur les vangiles“ (2 sv.,

Tournati 1 65), „Massilon, étude historique et liiterai r"e , „S. Basile, archcv de Cés ree: Cours

d'éloquence sacrée“ (Avi non 1878),3vydával tý
denník „Le Conseíllerl cat olique“. u,r/arNomencl. lll' (1895)1, 2 Pe skeptický
filosof, u. 1647 v Carlatu (hrabství íoixske'), z. 1706
vRotterdamu; prvého vzdělání naab lu svého otce
ref. kazatele ja na B-a, íilosoiick studia kona
u jesuitů v loulouse, kdež stal se katolíkem, ale
již po 17 měsících odpadizzět ke kontessi ref.;
blzprvu vychovatelem v enevě, od 1677
fi os. v Sedanu, od 1681 prof. íilos. a dějin v Rotter
damu; 1693 pro názo své náboženství byl
místa toho zbaven. na ež věnooval se výhradně
spisovatelství. Vynikal bystrostí a obsáhlou uče
nosstí; bylz rvu přívržencem Cartesiovým, zaujal
pozdeji stanovisko rozhodně skeptické, prohlásnv,
že rozum lidský snadno sice odkrývá y, ne
snadno však nalézá pravdu B. měl veliký a zhoubný
vliv svou skeptickou kritikou křesťanství; článk
víry pokláda za naprosto odporující rozumu, a
pry tudíž tím záslužnějši jest jim věřiti; sám však

jeeho spisů nejdůlež.jsou: „Cri
tique gen. de l'Hisíoír edu Caivinismc de Mr. Mnaim
bourg“ (Vllieíranche [Amsterodam] 1682 „Diction
naire hist. et crit.“ (v Rotterdamu 169 —97 2 sv
v Amsterodamu 1730,45 v.aj. ), „Pennsées diverses
écrites a un docteuur de Sorbonne :) l'occasion de

la comet e 1680 (Rotterdam 1682), S„l_Reponseaux
questions d'un provincial“ (1703) vn. l,; Fmbat/:, Pierre Baylct (1838, 2. vyd. S11848). Del
valve, Fssai sur Pierre Ballet (1906), R. Euckm,

Pierre Baylet, der 1grosse keptikerr.Eine psychoio ische Analyse (1903), V. Oólet v Dict. de theol.
ca hol lI,484—491,Kacltmk,Déj.tilos,1

BayierJindřich, stal se kanovníkemv Kos

nici, iblyll důvěrníkem protipapeže Klementa Vllt.,
jenž 387j(mmenoval biskupem kostnnickým Kapitulalekolstnic &však zvolila za biskupa Burkharda
z Hewenu, stoupence Urbana V1. B. obdržel 1388

blskursivi Valence-Die a 1390 biskupství aletské;
uživa však i nadále titulu „Admidnistrátor pertuus ecclesiac Constant.“; Benedikt Xill. užíval

jela), služeb v poselstvích do různých zemí. Z

Bayiey 1. Alvnselm v. Bailey — 2. Jakub
Roose e,lt ye (Neg York) 1814,zprvuanglikán, konvertovvaiy1842v ímé, studoval u sul
piciánů v Paříži, vrátiv se do New Yorku, byl 1844
vysvěcen na kněze, stal se prof. a vicerektorem
semináře ve Fordhamu, potom rektorem; 1853

skupem newarkským, 1872carcibiskupem baitimorským; z. 1877; .r . „ Sketch of the Early

History of the atholic Church ind the island ofNew York“ (New York 1853, 2. vyd.1870), „Me

moirs of Simmon Gabriel Brute, First bBeishop ofVincennes (NewY k1855).— 3. Ro rt Sla

tee,r angll.duchovnineodvislé církve, n. vLichficldu1801.19;85xp., Concordanceto the lie
brew Bible juxta editionení Hooghtianam, and ac

jpezavrhova.

Bayle — Bayrhamer

commodated to the English version“, „sAcourse of
lectures on the lnspirahon of the Scriptures“ (Lon
dýn 1852).

Baylon v. Pascha

1. Benjamin,i anglikánskýlduch správcekostela sv. jakuba v Bristolu, s. ; :p „An

Essay on inspiration: I(Londýn 1707,12.0vyd. 1708).— 2. Tomá ey.
Bayma 05th S. J.,lmathematik a přírodozpytec,

„. 1816 v iemontu v italii, vstoupil do Tov
1832, yi prof. na arcib. semmnáři v Bertinoro,
v nepokojích roku 1860 odebral se do Stonyhurstu
v Anglii, r. 1868 do Kalifornie, kdež stal se rekto
rem kolleje sv. lgnáce v an Francisku, později
stal se prof. mathemmatiky v Santa C1,ara kdež z.

1892; Jíďve„Molecular Mechanics“ (Cambridge1866),ot Religious Perfection“ (původne
psáhnoitalsky ve slohu „Následováni Krista, v an
glickém zpracovani vyd. v Dubiině 1638),„ ADis

cussion with an lnfidel, beiemg aYreview ofABitchner's Force and Mattee“r (NewY k1901), „Al
gebra“ (San Francisco 1890), „Geometry“ (1895),

„Analytical Geometrr“y 1887,) nd Sphe
rigasl9 rigonometry“ (18 ), „lnfinitesinmalaCalcuius“
A ...

Bayne v Bainnse
Baynes Pavel puritánský t7heologanglický, „.

v Londýně, z. v amodrigi 1617 zjeeho spis ,vydaných teprve p0j mrti. uvádímme: „A uComm
mentary on the tlrsltechapter of the Ephcsians hand

ling the controversy of Predestífnation“ (Londyn1618), „A omemntary on the rst and second
chapters oí Saint Paul to the Coloslsians“ (t. 1634),

mmentlary upon the whole Epistle to the Ephesians" (1.143).
us v. Ba

Bayon Mi kulánš, u. v Pont- a-Moussonu kolem
1570, doktor theologie, stal se kanovníkem ve Ver

, z. 1638;::). „De sacramentis Ecclesiae et
sacrosancto missae sacriticio liber“ (Verdun 1620),
„De decem praeceptis Decalogi et quinque prae
ceptls Ecclesiae" (t. 1622 „Solutions des cas de
conscíence" (t. 1620), „Tractatus de contractibus
tam in genere quam in Specie“ (Paříž 1633

Bajona, Laapurdum), franc. biskupství
(zaujímající departement Basses--Pyrenées) v círk.

rovincii auchské. Kdy bylo založeno, nem známo
jiste bylo v b'. sídlo biskupskévXv. sotlet|. Od
r. 1802 spojeno se zrušenými bisku stvími Oleron

a.Lescar Data statistická (19043):4 .347 katolíků,43 fary, 449 sukkursalií, 91
ayon e.1 Emmnanuel esslcaevO. Praed.,

vToulouse 1832, prof. fil. na katol. univ. pařížské,
883, J)). „Le Monastere des dominicains de

Langres" (Langres 1881, 2 sv.), „ es ur Jéróme
Savonarole d'aprňs de nouveaux documents"I(1879).—2. H cint O. Praed., bratr předešl.,x „Vie
de s. athcerine de Ricci de Florence, relí ieuse

du 1181'518ordre réguiier de s. Dominique ( 522—
1590); 2sv.). Srvn. Harrar, Nomencl. 111“
(1895

Bažys'rlilagnuš Jakub, zlatník augšpurský, n. 1574,z. 16 zhotovil 1611 pro biskupství eichstattske'
nádhernou monstranc i, komponovanou jako „kmen
Jesse“, bylajiž tehd'ážccenenanna60.000 2.1,ale
přišla později nazmar; pouze vyobrazeni jeji se

zachovalo. Srvn. T/íims-Bzcker, Ailgcm. Lexikonder bild Kíinstler lil.,
Bayrhamer Fillip O04Pra n. 2. srp

v Thannhausen ve Švábskur eSmtudovalna jesnit
ském lyceu v Augšpurku z něhož přijaat byl do

praemonstr: kanonie v onbžsgeu,brku kde složilsliby 14. října 1736. Předn el tamtéž právo kan.

a proarořádal archiv, zabývaje se historií svého klá.Z. 27. pros. 1761. Sp.: l. „Historia Roggen

_“



Bayrhammer — bázeň

bur ensls|7lišlonasteriíex documeníisvetustíssimis ablze—$ ae, Joan.G. Vogelius, 1.)9 (to ..)
2 „Svavclolentiaperpetuoque ílorentla Lllla collecta
in solenni ínauguratione et solennitate reaedificatae
Ecclesiae Ro enburg". thzburg, Jo Chrísts.tWag
egg, 1758 ( .). „Opus tm erfectum.rd. Praemonstrf
vitaeSSanctorum ac Beatorum(M s,).4 „Natales Sanctorum Cand. Ord. Praeem.
olim a R. D. Van der Sierre publicati, nunc aSPhil.)Ba rhamer augtnnentatí. (

šayrhammer Maurlls O. S. B., .r .„Promptu
arium concionatorum, exhibens díversos conceptus

ipraedicabiles pro íestis totius anní. Aug Vindej57 (480 st r. VIII.).
1788 510 de Quido v. Arcltidiaconus (l. dil,

nowicz Jtan, scholastík kathedr_álykrakovskéna poč.nX\'ll.s toL; 5). roku 1610vvresem „yaRelac
krótka znalezsienía ciai Šwictych nieczenników

Sykstusa i Chrystřlnymui prsteniesaienia ich 7. Rzyntado Polski“ (do c atbory v Krakově);

o téže události všdal takév pojednání prósou roku11312;nepochybn je také autorem anonymně vy
daného veršovaného spisku „Tryumph albo opisa
nie procesyey, która sie dzlala przy przenlesieniu
košci swíetych Sykstusa i Chrystyny panny“ 0613).

Bazarov loann lvanovič, theolo ruský, u.
1819 v Tule, studoval v petrohr. duclt. akadentii
1839—43, vysv. na kněze 1844, dosáhl 1845 st puně
magistra theol., 1851 ustanoven při nově zřízeném

ruském kostele \e Wiesbadenu, p zdějí v jiných
městech německ)h"ch,posléze ve tut artě, kež18)895',;). „O chrissatínskom vospitanit“ (Petrohr.
1857), „Biblejskaja ístoríja“ (Karlsru e 1854; bi

hlická děje2prava, vynikající přiměřeným zpracová
ním; byla 29kráte znovu vydána); „Perepíska 5 zapadnym učenym aronom Haxtha enom pov

prosu o soedinenii OCverkvejvostočnuoj s zapadnoju“(Moskva 1877), „O čtvěry l znantja na vo ros
nevě ríja i nevěděnija“ (Be lin 1873), „Christianskíja
uběždenija věrujuščago“ ( tut. 1877 „Samoučitel
Zakona Božila“ (Petrohrad 1869,2. vyd. 1880); mimoto získal so 2 ačně zásluhy tim, že první se

znamoval ciz nu s liturgii ruskou, l'vydax tytos písy:
„Ilawtvlic očer Ordnun der Gel)ete íllr die Verstorbenen“ Štut art 1 Die Ehe nach der
Lchrc und de itus der) orthodoxen russischen

Kilrclhte“(l_(arsruhe 1857), Die russische orthodoxe
:šin Umriss ihrer Ěntsteltun und ihres Lebencs“e( tutgart 1873), „Liturgie er orthodoxen

orientalischen Kirche in der (:estalt, wie dieselbe
in den Hauskapellen verrichtet wird, zum Gebrauch

der deutschen Besucchrš des russísclten vGottes—
dienstes bearbleitet" (ltutgart 1878) Pa!
3:3:1'25Nlomem 188—189; Pravou-l. bagosl.nm:. ll,

Bazas(Vasatum, Vasatensis dioec.), někd.
biskupství v Gironde, patřlvší k círk. rovlnccil
auchské; z nejst. dob znám jest biskup extillus,
jcnž zúčastnil se sněmu v Agde ) a Orlěansu
(511); v B-u slavena byla synoda 1181, biskupství
zrušen 11.80

Bazaotha xma, Bačáv, druhý ze sedmi eunuchů
Asvěrovýeh, Esth. 110.

bázeňa strach (metus seu íimor jsou po my
skorem totožné, nekryjí se však úpln; bázeň est
vznešenější, ideálnější a jest si vědoma důvodu,
proč se bojí; strach jest hrubší. inferiorní, někdy
náhlý, hezdůvvodný; krásně jest to vyznačeno ve
známé kostelní písní: „5 bázní vzleta beze stra

cu“h atd. PoOgemmbázně jest poněkuda širší, neboťpodle obvykl ho názvosloví můžeme snad každý
strach zváti bázní, nikoli však obráceně. !. Bá
zeň a strach vzhledem ku příčetnosti
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činů. Bázcň nebo strach jest vzrušení mysli dě
sící se nějakého budoucího zla. Vz ledem k činu
jest strach buď příčinný nebo souběžný. Strach
příčinný (metus antelcedens)lest příčinoujednání,tak že možrto říci: zešel zestrachu,
utraceni plodouze strachu2 před hanbou. Straach
souběžný (metus concomitans)doprovází pouze
čin, nejsa jeho přičittou; l díme: čin se děje se
strachem, na př. utraceeni plodu se strachem, aby
se nikdo o tom nedověděl. Vzhledem k předmětu
svemu jest strach buď bezdůvodný nebo vážný.
Bezdt ttvodným stává se strach bud' pro nepatr
nost obávaného zla (strach nepatrn ), nebo pro
pravděnepodobnost jeho (strach lichy). Vážným
či velí k' rn metus gravis) jest strach, který
z7vážnných důvodů zla pravděpodobného se děsí.
]e-li hrozící zlo toho rázu, že se ho kažžtíý,í ráznýmuž děsí, sluje strach ten vůbec váž bso
lute gravis); vznikl-li však ze slabosti tělesně neb
duševní, aděsí-l li se něčeho, eho by rozumný,
zdravý a otužilý člověk se nebál, sluje strach ten
v prípadě vážný (relativegravis), jímnapadení

ývaji nemocní, starci, děti; sem čitáme ř

stracltl“před strašidly. Strach před rodiči, pěstounem, amežele,rn představeným, chlebodárcem a p.
čitáme zpravidla za strach ne att-ný; může však
dle okolností í vážným býti. ážný strach vzniká
buď z příčiny žíve ln ě nebo oso itč; příčina
osobitá pak nahánístracltbuď spravedlivě nebo
nespravedlivě. me-li se po příčet
nosti činu, jasno jest, že strach souběžnýpastrach
bezdůvodn' na příčetnosti ničeho nemění; v úvahu
padá jedin onett strach, který jest spolu příčinný
tvážný; avšak ani takovýto strach nepr ekáží
vůli, nýbrždnaopak obádá ji jakožto silná pohn utka. ejdna strachem veden, učinil tak
svobodně a doblro
odvrátil očekávanévzlo (3.1

strachem tedy jeho čin přhičetlnostl6neS vykladem tím souhlas raxe katoIick církve
která za odpadlíky poklláaala ony křesťany, kteří
ze strachu před smrtí nebo mukatni zapřeli viru
svou. Ač však strach, třebal vážný, neodnimá
příčetnosti činu, přece jen může mítí vliv na plat
nost činu, oeč mž rozhodovati přísluší právu a
soudu. Ovšem nelze upříti, že příčinný a vážný

ach pro vnittřní soud vinu alespoň umenšttje; a

jsestližc, zvláště při náhlém a nenadálém nebezpečí,strach takovou silou propuká, b)f i jen
krátko, veškerou rozumovou ůvahžuudušuje (jakož
se stává při zděšení nebo uleknuti), mění se straclt
ve vášeň předchozí a může, nab vá-lí neob) čejně

5in i úmyslnosti a tudíž iapřl etnosti, byti naújmu, nd i, ales kratší dobu. úplně

vloučiti. — Ob lrněji: leřepfdl, Katolická mratvočlia'u'l 69.70.—ll. Bázeň a strach , pohnut
Dle učení sv. Tomáše (S. Th. 11,11,

2.) čtverv' jest strrach, jenž může býti pohnutkogu
činů: fílíalis, initialis, servilis, humanus. 1. Tím
filialis čllí bázeň syn o,vská která bojí se
hříchu nikoliv pro trest, jimž hřích bývá stíhán,
nýbrž pro vinu, kterou Bůh nade vše milovaný se
uráží; neliší se tedy bázeňssynovská ničím než
en názvem od lásky dokonale, nejpřednější to po
nutky nad řlrozen. 2. Timor initialis člll

bázeň po átečná, která jest jaksi stredem mezi
bázní synovskou a bázní otrockou, ana nejen viny,
nýbrž i trestu se bojí; jest pohnutkou nadpřiro
zeo u; nyní obvykle jl řadíme k bázní otrockě,

neazývaíce jimbázní spasitelnou (o niž ihned bude8.1“ or servilis čilibázeň otrocká,
která boji se trestu, a běží- 11o hřích těžký, děsí

e_šaekla;te1jestá bud' spasitelnou nebo hrubou.
a) pasitel az eklem (tlmorsimplcíter seu ámaterialíter tantum servilis) po
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učena zjevením, že jsou tresty pekelné, bojí se
jich, odvrací se od hříchu a dospívvá ku předse

vzetí, vše vynaložiti na odvrác_eníhrozícího trestu,
jí obrací se člověkvydatněi acestuuspa scní.Jes
to ona bázeň, kterou žádá sněma__tridentský(sess. [.cm 8; sess. Xl.V cap. 4. de en.;) [estpohnutkon
nadpřirozenou vedoucí k lítosti nad řirozeně, ne
dokonalé sice, ale k svátosti pokán postačitelné.

Poněvadž s ní spojens jest počátek lásky B_oží(láskaBoží nedokonal1á),s Tomáš ji nazý\á ínltialis.
b) Hrubá bázeň otrocká (timorservlliter seu
tormaliter servilis děsí se , nikoli však
hříchu; z ní nero i se ošklivost hříchu, nýbrž jen
nespokojenost, že peeklo bezstarostněmu životu
vadí; neni to pohnutka ani nadpřirozená, vychá
zejíc ze sobeckě sebelásky, a nišlechetná, vylučující
lásku k Bohu. O otrocké bázni obšírnčji: V.řefál,
Katolcká mravouka, l, . imor mundanus
seu humanus čilibázeň světská, kteráprýští
se z lásky světské, t.j. z touhy po světských ra
dostech, a při činu (at dobrém, at zlém) nehledí
si jeho mravnosti, nýbrž jen nepříjemných, snad
časných následků, jest ovšem pohnutkou nešle
chetňou, nikoli snad proto, že nepříjemných ná

sledků se _boií (neboť to jest člověku přirozeno),nýbrržp ,ež na odvrácení těchto ne řijemných

následků ohotova je třeba i hřešiti, dos hne- |i tímsvého účelu.— zeň a strach příčinou
mravní nemožnosti (impotentiamoralis),pro

kterou zákon dočasně své "závaznosti pozbývá
viz čl. „_impotentia nemo 1V. BázBoží, .Duchas s.;v
svatehodna místě sedměmv iz či. „dary Ducah “;)
pomáhá nám z lásk hu vneškcrčho, zvláště
však těžkého hříchuyse střežiti. V podstatě své

souhlasí s onou ázní kterou_ sme výše zvali:mior tilialis“ (S. Th. q .a. 9), a jest dle
almu 110,10. počátkem moudrosti: .,lnitium sa

pientiae timor Dnn1ini."— V. Báz eň a strach

při svě_cení a při uzavírání manželství viz donucen Vřš
Baazeusz (Bassaeus) Vojtěch, kněz řeholesv.

Ducha, prot. lat. literatury na univ. krakovské; .rpu.
„Observationum grammaticarum libri uinque“
(Krakovv(l 567), „De vera Christi Ecclesia, ritu ac
caeremoniis“ (1571), „Wyprawa n-ewinnego czlo
wieka, dy po nesprawíedli_wíe w czym kto obwinia al)u mu czci uwlaczz“a 1566.

Bazianus (Bassianus, Baxxlanus) 11.
století v Bologni, kdež také právo círk. studoval
a jemu vyučoval, maje též velikou znalost práva

římského, což se u něho zvláštěZchválí;eLest prvním doktorem obojího práva. 2. jako anovník
v Bolagn 1197. Cinnost jeho spisovatelská týká
se glossováni dekretu Gratianova. Glossa ordinaria
k Dekretu Grat. často ho uvádí, citáty z něho
označeny zkratkou (siglou) Baz, B., chybně též

:S..

čl_tánsemezi dary Ducha

Bar, Bari., Bax, 'elikož někteří zaměňo
vali ho s legistou S]ancm assianem. Srvn. P/zil
lip. KR W., 174n.; odm/l:, Lehrbuch des KR.,43

_l,agto__nz'n,2Intr. in .,53; Murter,Nomencl.11š1906
Bazin 1. Bernard viz Bas ..,G

spis. franc., :p. „L'AAllemagne ciatholique auleX
siécle. Windthorst, ses aliés et ses adversaires“

(Paříž 1896), „Sainte Hedwi e, sa vie _et ses oeuvres“ (t. 897).— 3. Ob_s, „.
vAunxo nle 1637, bakalář theol.., byl superiorem

konventu v__Dijonua definitorem provincie v Lyonu;z. v Auxon 17 -,.,.rp agrand' messe et la ma
nirěre de l'entendre, et d'y asssister saintement,
selon l'esprit de Jesus Christ et de l'Église“ (Lyorí
1687), „ cla' rcissements sur la sainte messe justi
fíés par l' critnre, les conciles et les Peres"
(t. 1898).— 4. Tomáš v. Bassin.

Bazeusz — Baženov

Baziothta „_niítg, město, jež uvádí se v]os.1523'

mezi jižními městy územi kmene _Iu_dovaspolusměsty Hasesual a Bersabee; LXX překládá však
mu“a! na.-,na:avrwv, četla tedy minu; (: dcery je

jich),k1ere'muž_t_očtení dlužno dáti přednost vzhledem k Nh 7„( i v předměstích jelchj“).
Bazzanehllall ]oanchim, farář v Castello Tesino

v diec. tridentské, současný spisovatel ital.. vydal
r. spis„ Manuale d'Uříicío per il lero Cu
rato“, jenž se dočkal několika vyvdání. Do něm.

preložil jGeÁ'jan Steck r. 1892 od názvem „Manuale fí_lr as Seelsorge--Amt“ ( rident 1892).aazzi Giov. Ant, ital maalíř. viz So
Bazzocchlni Benvenuto, souč. theol.oitmalaský,

.g. tocpogragšgou studii biblickou: „L'Emmaus dl
Bažanovl. Vasilij Vasiljevič, :p. básnické

překlac_l_y1. Písma sv „Pjat glav iz proroka leremii“ ( etrohrad 1860)a „Réčl prroroka Ieremií,
periood vremeni ot prizvanija leremíi k prorněestvu
do uašestvija Nabuchodonozora. Opyt perelože

nija“ (t. 1861); mimo to „Duchovnyiae s_t_i_ch_otvorenija“ (t. 1868 S film",en Nom

2. Vasilij Borisonvič, vynikajici rus.l:_llaopuiárntspisovatel thcol., 71.1800, stu .v seminář tulskěm
a na petrohradské duchovnídakademii, vysvěcen
1826, stal se učitelem mravovědy při kadetním
sboru, 1827 učitelem mravouky na universitě petro—
hradské a cxhortatorem v pensionátu universit

lpři gymnasiu, 1835 učitelem náboženství ca

revmiče Alexandra 11, od 1849 prokurátore_m sv. sy-_
nodu, zpovědníkem carské rodiny; 21883;_
„Posučitelnšja slova i rěči“ (Petrohrad 1831,

' 8). _..Rělk vospit_an__nikamuniversitetskago pansiona íperv oj peetr tn'gskoj gimnazii“ (t. 1834

„Pravoučltelnyja pověbstldlja dětej“ (t. 1855,16._vyd.1905), „Ob objazannostjaeh christianina“ (t 839,
8.v1905,)„Voskresnyj den“ .,1858 _5.[vyd.

1889;1__5B_„Pr_iměr_y_906blagočestiia iz žitij c'n"(L1858 „Voin christíamn“ svg_a859,
5. vyd. |),899 Objazaannosti osudarja“ .t.1859,)
„O včrč' 1žízní christ anskoj' (g.18585,9 8. vyd. 1904),

„O religií; o religií estestvennoi, o nedostatočnosneja; ob otkrovenii | o christianskoí religií“ (t.l
3.vyd.190_5),„Sokrovišče duchovnn,oe or mira so—

biraeemoe,__iz tvorenli sv Ti_chona, epis__kopavoro"(.t 1862, 5. vyd. 1.904) Srv Palmitri,
t'ž v Diction. detlntěol. cathol.

II, 111 pod heslem „ ajanov“; Pravorl. 0032015. II,

Bažanskij_Po rflryl, rusínský kněz a skladatelhudební, v s.v 1863v ovvč na kněze,
působilvvnduch. spr vě v různých místech v Haliči;

složil několik zpěvoher, psal __dorůzných časopisůo církevním i světskémz

Baženo.v1 Vasiljakovvluevíč, pr08f6.dějepisua zeměpisu na mn. kazaňskémm, 17 z. 1831;
.r). „Rěč o neobchodimosti čtequa kníg sv. Pisa
ní a i drevnich sv. otcev erkvi“ (Kazaň 1823;,

p ! ístoričeskago razsuždenija o dějstvijach pro—
mvsa v ustroe nil carstv zemnych i narodov" (t.
1823).— 2.1van Vasiljevič, ». 1855,studoval
v semináři tverskěm a naaduchovni akademii ka
zaňské (1877—81), byl prof. řečtiny a hermeneutiky
v semináři vjatském, od 1883 rot. Písma sv v se

mináři kostrom ském— :;;. „vjatye blaagověrnye
knjazjaujaroslavskie_ F :odor 1čada ego vid 1 onstantin“ (Kostro 1890). „Sv. Antonij Velikíj“ (Pe—
trohr. 1890), „Bla ov: rnaja knjaginja Anna Kašin
skaja“ (t. 1890), „ aš. nskij Srětenskij ženskíj mo

1893), „Rimskie__kardínal , ich prava' “(v „C rist. čtenie“
895), „K voprosu o sožirgavnii trupov kak pogre

beníi“ (t. 1898), „Kostromskoj Bogojavlensko-Ana
a?“3
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bdelium — bdělost pastýřská

stasinskíj monastyr, istoričeskíj očerk“ (Kostrom
1395), „Charakteristika četvvertago Evangelíja so

-storony "soderžaní' a i jazyka, v svjazíQs voprosom
oproíschoždenii vangeelija“ (K Q;7 srv. Lit.Slav. lV,3 31—333),„'Otllčltelny charlakterldosto
ínstvo istoriogratii v"četvertom lEvangelii“ (v Prav.

snbasslědniku . Srv Palmícri, Nomencl. 190;Efran, Encikl. slovar. Dopl.
bdgelínm, n'2'13, uvádí se v Pismě sv. dvakrát:

v Gen. 212,kdež lsle praví, že nalézá se v zemi Hevilath, a v Num.l "kdež barva manny přirovnává

se k barvě ó-a. Překladatelé Septuaginty okládalí
&.za drahokam, přeloživše na grv ěm míst avůgač.
na druhém xgúozalioc, odobn Vetus latina, ježpřel. .,carbuucn(:.ulus“ kteří vykladačl mínili, že

jeěsttc achát, diamantN kámen lazurový aj. r vnější est však mínění většiny exegctů, kteří

kládají za vonnou pryskyřici. Strom, jenž &.poskytuje, jest nepochybně omrnlphora Roxburghíana
(Balsamodendron Roxburhhíí — Balsamodendron

uku ), rostoucí v Belud istanu. Srvn. L. ["aut'k
v „Lexicon biblicum“ 586.

bdělost katechety. Úkol katechety jest: dítky
vzdělávatí v křesťany uvědomělé a bohaboj né. Vy
učování náboženské jest k tomuto cili prostředek
nezbytně potřebný, ale nikoli jediný. Dobrý kate
cheta jest více vychovatel, než učitel. V'chova
vůbeec má za mocnou pomocníci kázeň ú elnou,
rozumnOu; účel kázně jest navykání dohru a
odvykání vadám, neslušnostem pokleskům, ná
klonnostem zlu mravnlmu, pokud tyto a podobně
rotívy slušnosti a mravnosti u dččti se objevují.
ohrý učitel a vychovatel tím obzvláštěs se vy

znamenává, že umí zavádětl a důsledně udržovati
kázeň. Předůležžítý k tomu prostředek jest dohled,
bdčlost; tčto jest katechetoví netoliko na méně,
ale jest mu jí daleko více třeba, než učiteli svět
skčmu právě proto, že on jest po výtce vychovatelem.

Nejbližší ovoce bdělosti jest poznání ,jlednotlivýchdětí dle příznivých nebo nepřiznívýc okolnosti
ve kterých doma nebo mimo dům se nacházejí.
dle schopností, dle vrozených nebo později vaby
tý_c_hnáklonností, dle letory, způsobů, vlastnosti
jejch Le poznání takového treba jest učiteli a
vychovateli, vysvítá jasně z úkolu, kte' na sebe
vzaal spolu s úradem učitelsk m a vychovatelským.
Bdělost katechety eví se ve kole, v kostele ! mimo
školua kostel. — dělostvve škole obrací se ke
všemu chováni školních dětí za vyučování, před
ním a po něm. Katecheta navykni sobě polokru
bem přehlížetl stále všecky děti,a hned postře
hoval a zamezoval, cožkoli některé z nich odvíád
od náležitě pozorností na práci učitelovu a protož
také od vědomé a dobrovolně účasti se strany
'ích. Bdělost, všímavost katechetova í ktomu pjři
liží, aby dětí zachovávaly řed vyučováním a po

něm vsechcn předepsaný tškolní řád. Systemisovaný katecheta má v věci povinnost, jako
kazdý z ostatních učitelů;0 katecheta z duchovní

správy dbá toho zvláště před svoji hodinou, Eoní pak, jestliže tato jest poslední ráno nc

(vaýjímkou)vodpoledne. - Bdělost (náležitý dohledděti stele pokud se týče poovínně
jneajichúčast dle školních zákonů, n leží ovšem

učitelům ( 3iš. zák. [ 7. áddškolni aVYUČ 956 a 4.,) 1.ale i tu bdí katecheta nad
chováním dětí, pookud jen moožná, nechat koná
služby Boží sám, nebo kněz jiný. Definitivní ka

techeta jest k dohledu povinen jako jiní učitelce,sám- lí neslouží mši školní nebo neřídí určitou
boznost. Bdělost jeho dojista poslouží slušněťíÝu
chováni mládeže, když tato vidí, že katecheta jich
sobe všímá, chování jejich pozoruje. Katecheta
1 duchovní správy není k dohledu v kostele
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ovínen jako povinni sou světští učitelé, ale

udc bdíti nad dětmi eclo rovoln ě, pokud mu dovolí prázdeň. 0 doh na děti za pobožnosti.
ku kterým školní řádenezavazuje, starati se jest
duchovnímu správci spolu s katechetou, mnoho
zajisté na tom záleží, aby děti záhy navykaly ná
ležitým způsobům a projevům nábožnosti ve chrámě
za posvátných úkonů. Bdělost katechetova, jakož
i každého vychovatele svědomitého obrací se, po
kud jen možná, koch vá i a jednání mládeže na

stech veřejných. kolní a vyučovací řád

Tklád4ádučiteli ovínnost tuto výslovně (O káznní5574 as dl.). vědommitý vychovatelvobrací bdělé
zraky sve k místům, kde si děti společně hrají, se
koupaji, na ledu se baví, prácí nějakou na polích

konají, dobytek pasou a t. p. Dohled takový dějen jako mane, za obyčejné vycházky učitelovy.
Seplovlnnozí bdělosti vychovatele přirozeně souvisíochra ování a zabraňování ktomu cílí,aby
dítky vzdalovány byly všeho, co by jejich nábo
ženskomravně vých snad i jejich tělesnému
zdraví nebez ečno býti m?l-hlo.Včásti Vll. (.) šk olni
kazni 55 7 a sld. vyčítá ško ní a v učovací řád
určitě za nebezpečný dětem docházky o kaváren a
hostinců, členství ve spolcích, účast pří veřejných
zábavách tanečních, demonstračních průvodech atd.
Ustanovení tato zasluhují pozorností katechetovy,

poněvadž na jich základě možno jest tdovolávatise úřadů politických proti osobám, erě by ku
včceem přímo zakázaným děti školní vedly, podnět

a příležitot dácvealy,poučení a napomenutí katechetova nedbaajic ;.
bdělost pastýřské jest oko duchovníhosprávce,

jehož úkol jest rázu vychovatelskeho. ako vůbec
náleží ke zdárně působnostl vychovate skě ostra

.žítost a bdělost, kteráž vede k poznání povahy
chovancovy, jeho dobrých a vadných náklonností,
poznání těch okolnosti, které na chovance dobrý
nebo zlý účinek provozovati mohou nebo již pro
vozují: podobně třeba jest, aby duchovní správce
dobře znal svoji osadu & pilně sobě všímal, které
okolností a věci účelům duchovní správy zvláště

na této osadě prospívají a které ím překážejí,
prácí pastýřskou ne lodnu ní ne o ji ažmrný pastýř bedlív pozoruje, co se na osadě
ejho děje, aby zastavil nebo vyplenil zlo, které se
na osadu vloudilo, nebo se bátí jest, že vloudí se,
jake časopisy a knihy se na osadě čtou, namáhá
se, kterak by prameny jeho ucpat, příčin a pod
něty k němu odklidil; zahlazuje stopy za, které
snad leckde se objevuji. dělost pastýřská rovně
tak postřehuje okolností a věci dobré a prospěšně,
kdekoli se objevují samy, snaží se zaštípiti, ve
praxi uvésti, co y účelům pastorace prospělo.
Bdé ost duchovního správce valně risp ívá k udr
žení dobrého řádu a náležité !kzně, zamezuje
svůdnictví a rozpustllost, potlačuje zlořády a ne

pravvosti již vgejicch počátku, posiluje slabých &zadržuje mnoh ho který již byl v nebezpečenství,
žeeodchýtí seood cesty pravě, Bdělost duchovního
spravce jext a, opatr rn ,varuje sei stínu vyzvě
dačstvi nebo udavačství; pastýr opatrný ustavičně
bdí, ale nezdás že by bdč, ne osuzuje a ne
kárá všeho, nevsěřlhned každé pov sti, nevšímá si
věci nepatrn' ch, kdež úřadem svy nemá co
jednati. Bdč ost neopatmá, všetečné vyzvídání,
propůjčování sluchu lideem pomlouvačnýmm, všeli
kým pověstem roztmšovanjm — býv dobremu
na škodu, přivádí duchovního v nenávist, úřad
jeho uvádí v nevážnost. Bdělost pastýřská jest

by ustavičná, poněvadž gotřebnost ji nikdy neestává, c) je též obecn t ] bdělý pastýř při
liž ke všem, nikoho nevyjímajlc, nejprve k sa—

měmus obě a k dommu farnímu, ke chr na škole,
k jednotlivým rodinám & osobám, ku všelikým
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okolnostem, godnětům, které jednotlivcům neboveškeré osad pramenem dobra nebo zla jsou či

snadno býti mohou. Bdělost gastýřská byla zastarších dob také v církevní k zm určitéji upra
vena, zvláště skrze nařízenou vísítaci osa y
Farářove byli povinni v určité dní navštěvovati
'ednotlivé rodiny a domy na svých osadách;
!( návštěvám těm družilo sc žehnáni domů, jehož
ritus posaváde se nalézá v rituálu římském. (Be
nedíctio domorum ln Sabbato sancto Paschae. Be
nedictio domorum alio tem ore tacíenda) Ve sta
rém provinciálním rituálu eském nalézají se be
niedkce famí na dobu vánoční a tříkrálovou (ko
Iedy). Nynější Manuale rituum obsahuje Benedíctio
domorum in Vigilia Epiphanlae a Extra Vigiliam
Epiphaníae. K modlitbě žehnaci přidružovalo se
vždy vykro oxání svěcenou vodou a vykuřování
kadtdlem Bbét toto pak družílo se k vlastnímu
účelu těchto návštěv; účel ten byl, aby duchovní
správcové přihlíželi k dobrému řádu křesťanskému
v rodinách a naléhali na odklízení zbytků pohan
ských, pověr obzvláště, a v prvých dobách nená
hlého udomácňováni křesťanského náboženství též
na odklízení rozmanitých těch búžkův a skřítků, jež

sobě noví, ještě neustálení křesťané skrývlallvdvomech svých.N ávštévaddomů v té starob e formě

nyní již se neděj e'mna v zemích a %ajinách,kdež bludy a bouřezn boženské (jako i v echách)
ctíhodnou a prospěšnou praxi katolickou porušily
tolik, že ani po katolické protireformaci nebylo
možno vzkřísiti ji zase v bývalém rozsahu jejím.

\'ic však méně nahražuje bdělý duchovní vpastýřstarobylou visítaci osady, když k ne mdo
chází, když (jako místy se ošud děje) chodě dům
od domu sbírá almužny v as adventní, nebo při
5 ěvky na opravu farního chrámu. Za takovýchto.
príležitosti & vůbec ve společenském styku se
svými osadníky všímá sobě domúv a rodin jedno
tlivých. Dávné církevní nařízení o statistickém
přehledufarních osad ve zvláštní, Liber status
animarum zvané knize také dosvědčuje, že církev
od jakživa přihlížela k tomu, aby duchovní správce
nad osadou svojí bděl, nařizujícprostředky vhodné
k seznánl osady, jednotlivých domův a rodinn, hmot
ného a morálního stavu jejich, okolností křesťan
skému mravu příznivých nebo nebezpečných a
škodných. A znalost osady, co jen možná dopo

drobna, jest nezbytným předpokladem účingélťbdě
loshtiepastýřské. čte.?(Batávh 1 Mach. 54: „A _vzpomenul si

(ju das) na zlost synúuB., kteří byli lidu osikdlema léěkou, úklady mu člníce na cestě"; byl tok men
bydlící nepochybně mezildumejcl a Ammonity \'ý
chodně od rtvméhomoře, judas prtřltrhl k nim a

spáliilďěže ciel-ie,?ohněm, se všemi, kteříž byli nan c
beán (beanus, slovo odvozované z franc. „bec

jaune"(=1ž1utý zobák, mladé ptáče), nebo z napo
dobení hlasu ovčíhoo(„b é,“) tak nazýván student
na universitu nově vstoupivší, jejž starší studenti
přijímali do svého středu žertovnými, nezřídka

obhroublýmiVobřad
,biskúp v Aberdeenu (Aberdonía) veSkoteskuuv X1. stol .Mart. Rom

Beaardsley Auburey Vincent,6 enisálnivkreslířa illustrátor angl., u. v Brightonu 872, z. en—
torfu (ve Francii) 1898, autodidakt, jenž vzdvělalse

s neobxžejnou energií die starých klassických mistrů ant ny, Důrera, Botticell11110a Michel
angela, ozd ji měly na něho vliv 1 umění apon—
ske, řec á antika a francouzské umění XVII. sto 1.

Přes tento eklektismusyzachoval si B. neobyčejnousvéráznos t. R. 1894 jeho illustrace k „Sa
lome“ Oskara Wilda, vaytl hož roku vydal společně
s Henrym Harlandem prvé číslo uměleckého čtvrt

Bean — beatifikace

letníku „The Yellow Book", kterážto publikace
vzbudila značnou sensací. V následu' ících letech

ozdobil svými illustrascemi knihy: +„heRRapea ofthe Lock“, „Bon-M EdgaraaPoe „Tales
Na sklonku svého žolvota stagl se 1897 katolíkem a
zemřel šťasten ve své víře

]. panna, uctívaná v diec. senské

ve Francii,vnepochybísíé sestra sv. mč. Sanctiana;v Mart. Romm. uvvíád pod jménem „Benedicta"
29. června („ln territorio Senonensí sanctae Bene
dictae Vir inis“). — 2. mě. v Africe, spolu se sv
bisk. Cyril em a 11 druhy; Mart. března.

Beata z Cuenzy, příjmí španělské visionářky
ísabelly Marie Herraiz„0 e ve Villardel--Agui1e,
kteráž r. 1803 tvrdila, že ]ežiš dlí v ejírn srdcci,
eBůh posvětil 'ejí bytost a OSVObOdllji od za

chovávání přlkáz ní církevních, předpovídala pře
tvoření světa, nové hlásání e\angelía a pod. Lid
pokládal 11za prorokyni a věřil jí; inkvlsíce cuenz

ská ji odsoudidlaa$piotíačíla další šíření jejích blouznivých výstře !.
bea beatas) nazývají se ve Španělsku terci

ářk)e vubec, jak klášterníkce, tak i ve světě žijící.atcícum ve středov at.: víatícum (v. t.).
Be e.n dioec., někdkČšpanělské bisk. baezské,

zal. ve Xíll. stol, brzy spoj. s biskupstvím jaěn
ským, v XVI. stol. s bisk. guadixským.

beatiflca vísío v. vlssio
beatifikace jest prohlášení sv. Stolice, že ně

který sluha Boží vynikal svatým životem, že konal
i zázraky, že est v nebi a že smí proto od věřících,
ale jenp oku by nebyl prohlášen za svatého, způ
sobem omezeným býti uctíván. Toto prohlášení
jest výsledek dlouhého a zevrubného zkoumání

gprocessus, causa) o ctnostech a zázracichl sluhyžího ktcr' se koná jak na místě, kdež íl a ze
mřel, takv ímě. Dle ho jcst soud dvojí:oordi
nariátní a vapoštolský. tOrdinariátní veden jest od
místního bisku a a apoštolského delegáta, a má
účelem náležit prpzkoumati, co se o zemřelém
sluze Božím v e\ésti lidu zachovalo, a dle toho
náležitě zpravití (iníormovati) sv. Stolicí, zda jest
pověst o svatosti a zázracích sluhy Božího opravdu
taková, že by se s úspěchem mohlo pomýšleti na .
zavedení procesu ku blahořečení. Odtud méno
procesu nrdinariátního:informativní. Nejdřív
musí býti tedy proveden proces ordinariátní, jenž
sestává z dlouhé řady seděm V prvním sedění
úředníci k vedení procesu jmenovaní skládají pří
sahu mlčelivosti a svědomitého zastávání uřadu;
v druhém se jím úkoly svěřují; v třetím poostu
lator causae, t. theolo, který () beatifikaci

žádá a o její proveáelní se stará, předkládá „positiones et artic ulo,s“ t. ].sepsánívšeho,čeho
se mohl o sluze Božím dovědéti zkoumáním sou
kromým, a jmenuje svědky, kteří by o sluze Božím
mohli podati zpráv. V ostatních seděních jest vý
slech svědků Sv kové jsou dvojího druhu:

taikovi, kteříuslluhu Božího osobně znali (testes desu), a tako ,kteří od jiných o něm vypravovati
sílyšeli (testes de auditu), kteří zase jsou bud' te
stes ex vídentibus a testes ex audientibus. Svěde
ctví svědků de auditu musí b tí podepřena zázrak
čtyřmi dle slov Benedikta XIX/.: „ubi deficit testl-_
monium humanum, supp'leatur divíno", kdežto p i
svědcích de visu stačí zázraky svědkové

skládají gřísahu mlčelivosti a praavdomluvnosti.Vedle sv dků předvedených postulátorem musí
býti aspoň dva svědkové jmenováni ex officio sou

em, aby se docílilo největší nestrannosti. Soud
ordinariátní vede se, pod trestem neplatností, přesně
dle předpisu sv. Stolice. Úřednía uředně prozkou
manýopis soudníchakt (tran ssumptu m)pošle se
zaep četéný & s prů odnímí listy soudců po pří
sežném poslovi do “Říma kongregaci ritů, originál
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pak uschová se v archivu ordinariátním. Od oka
mžiku, kdy soud ordinariáiní byl zaveden, nabývá
osoba, o kterou se jedná, titulu „sluhy o
žíh0“. Od zaslání akt do ima až "k jejich ote
vření musí uplynouti deset let; aby mohla býti
otevřena dříve, třeba svolení papežova. Po desítti
letech žádá postulátor prokurátorem od papeeež

svolení, aby akta směla býti prefektem kpngregaceritu otevřena. Dříve však musí býti zjišt no. že
pečeti jsou neporušený a podpisy soudcův a úrřed—
niků nezíalšovány, slovem, že akta nebyla žádným
způsobem pozměněna. Toto otvírání akt (apertio
processuum) děje se prefektem ritů nebo, byl--|i
soud ordinariátní veden ne od Ordinaria, nýbrž od
delegáta sv. Stolice, apoštolským protonotářem za
součinosti notára a promotora fidei, jehož
úkolem během procesu jest, na vše, co byloopodezřelé nebo proti ředpísům, upozorňovali a či
niti beatifikací obtížera námitky (animadversi
ones), odkudž ta ě jeho jméno„ advocatus dia
boli'í, a za součinnosti svědků, kteří pečet & ruku
podepsaných znají. Otevřená a za pravá a nefal
šovaná uznaná akta s dovolením pa ežovým se
opisují nebo, jsou--li psána jinou ře í než latin
skou nebo vlašskou, jde--li o ctnosti, mohou býti
psána tež francouzsky, se překládají. Opis úřední
odevzdá sc postulátoroví, který s advokátem a
prokurátoremobstará „summariumf', krátký to
a jasný výtah z akt, který pak tvoří podklad dal
šího zkoumání. Vedle summaria sestaví advokát
„informatio“, t. j. vylíčení ctností sluhy Božího
vůbec a jednotlivých, víry, naděje, lásky, opatr
ností statečnosti, mírnosti a spravedlnosti zvláště.
Oboje odevzdá se pak promotorovi, který sepíše

animadversiones, námitky, na které odpoví v „responsiones“ advoka Vše (summaríum, informati
ones, animadversíones a responsiones) tvoři spis
„positiones super íntroductíoue causae“, který se
rozdává kardinálům konsultorům kongregace ritu,
aby jej studovali a se připravovali na „con re
gatío ordinnarria“, ve které se jedná o ot zce,
7da ruch svatosti, hrdinných ctností a zázraků
soudem ordinariátním byl prokázán a zda tudiž
může se stanoviti komise na započetí beatifikace
(„an sit signanda commissio introductionis causae
Servi Dei N.“). Příznivý výsledek kongregace ode
vzdá se papeži, který stanoví komisi („signatura
commissionis“) na započetí procesu. Tímto tem
proces stává se apoštolským, Ordinariusnesmí
bez apoštolské delegace do soudu zasahovati a
sluha Boží nabývá titulu „ctihodného“ Od smrti
sluhy Božího až k souduupa oštolskému- musí uply

nouti 501et: jinak třeba dispensebpapežské, kteráse z důležitých příčin, zejména aby svědkové ne
pomřeli, uděluje. Trvá—li během let stále ruch sva—
tosti sluhy Božího, ano roste -lí, névyskytla—li se?:
mimo to závazná překážka a žádají--1í biskupové
nebo jiní hodnostáři,jako knížata a panovníci, beati=
fíkaci, může se začítí proces apoštol ský. Dříve
musí však býti prozkoumányspisy sluhy Božího
a na druhém místě musí býti soudně zjištěno, že
se sluhovi Božímu nedostalo úcty veřejné proti
zákazuUrbanaVlIl.(processus de _noncult )
Tento proces de non cultu může býti veden před
soudem apoštotským nebo po jeho započetí Vede-li
se před ním, vede se z plnomoci Ordinaria, vede—li
se po započetí jeho, nutna kněmu plnomoc svaté
Stolice, která se dává tak zvanými litterae 1e—
missoriales, které postulátorskrze prokurátora
od sv. Stolíce žádá, což platí pro každý další akt.
Lépe jest provésti proces de non cultu napřed,
aby mohl od Ordinaria hned s akty o ctnostech a
zázracích poslán býti do Říma. Aktaprocesu jsou
pak zařazena k ostatním aktum. a„con
grcgatio ordinaria“ odpovídá také na otázku: „an

Ceský slomlk bohovědný ll.
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conflrmanda sit sententia Ordinarii de non cultu“
byl--li proces veden Ordinarlem, nebo: „An constet
de non cultu“ byl—liproveden z pinomoci papežské
po započetí soudu apoštolského. Přiznivou od
pověď zkoumá zase papež a schváiiv ji dovoluje
vydatidekretde noncultu. Proces apooštolský,

ežho zavedení postulátor žádá svolení (litterae
remissoriales) jest dvoí nebo vlastně trojí: první
o ruchu svatosti sluhy ožího vůbec, druhý o ctno
stech zvlášť a třetí o zázracích, které se na jeho
přímluvu staly před jeho smrti nebo o ní. První
soud o ruchu svatosti vůbec vede se teď již jmme
nem sv. Stolice, zase na místě, kde sluha Boží žil
a zemřel. Akta zašlou se zapečetěna atd. jako při
soudu ordinariátuir'n do Říma, kde se způsobem
svrchu uvedeným úředně otvírají. Důležitý úkol
připadá zase promotoru fidei, jnnž předáni akt a
provedení soudu bedlivě zkoumá, ab ohlásil nc

platnost, kdšlby některý i sebe menší předpis byledáno-li vše v pořádku, scházejí se
ardišnáljověkomise v „con regatio ordinaria", aby

se na základě akt přesvě čili, zda ruch svatosti
ctihodného sluhy Božího jest dokázán („an constet

e farna sanctitatis venerabilis Servi ei
Byla-li odpověď kladna a byla-li
schválena, uveře'ní se dekret „de fama sanctitatis
venerabllis. ato se ve třech schůzích či kon

Žregacich zkoumají ctnosti ctihodného sluhy BoPrvní z nich jmenuje se „antipra epara
toria" a koná se v domě kardinála ponenta_,
t. j. onoho, kterému bylo papežem svěřeno starati
se o náležitě vedeni soudu a které se zúčastňují

jen konsultoři ritu, abykkardinála o ctnostech ctiodného náležitě informovali a svá dobrozdání pí
semná odevzdali, by z nich promotor sestavil
„animadversiones“, na které pak odpoví advokát.
Nová „positio“ z toho povstalá rozdává se kardi
nálům a konsultorům. Když ji prostudovali, za
hajuje se „con re atio praeparatoría", knží
se dostaví kar in lové s konsultory, kteří opět
odevzdávají svá voia. Z nich sestavuje promotor
námititnky, akteré zase musí od ovědět advokát,
z čehož. povstává nová „positío“ Když byla i tato
prostudována,zahajujese „congregatio ene

n.

ak i od papeže

_ralis“ ve Vatikánč, jíž se vedle kaidinálův a kon—
sultorů zúčastňuje také papež a ve které i kardi
nálové odevzdávají svá dobrozdání písemné. Papež
ponechává si rozhodnutí, které po několika dnech
modlitby a studia prohlašuje dekretem, že hrdin—

„nost ctností ctihodného sluhy Božího jest doká
„zan.a Po dekretu o ctnostech začíná zkoumání zá—
zraků, které jako dosavadní soudy vede se s toutéž

až k ekretu, kterým se zázraky
uznávají. Konečně, když i ctnosti i zázraky byly
prozkoumány a schváleny, zahajuje se „congre
gaatío generalis super,tuto mužeetotiž

.s jistotou přikročeno býti k beatifikaci (, an tuto
»procedi possit ad beatííícationem “..) Bylo--lí i na
tuto otázku odpověděno kladně,vydá se dekret a
konají se přípravy k veřejnému a slavnému blaho
řečení, jež se děje pravidelně v basilice sv. Petra
a v den papežem stanovený. Blahořečení zúčast

"ňují se kardinálové, konsultoři a úředníci kongre
gace rítů bez papeže, který teprve 0 nešporách
sestupuje do basiliky u_ctítostatky nového bla-ho

učedník ,jest procesmno
hem jednodušší, protože hrdinnost ctnosti byla již
jasně dokázána smrtí samou. Diuužno provésti

_Ordinaríem nebo apoštolským delegátem jen pro
cesy napřed o pověsti a pak o smrti mučednické,

*její příčiněa o zázracíchjakož 1otom zda mučedník
nebyl protizákonné veřejným způsobem uctíván)
Ksla vnosti eatifikáce jest basilikasvato
petrská zvláště vyzdoben a. Nad vnějším portálem
visí obraz blahoslavencův, nad vchodem vnitřním

4
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něk
oltářem pak zastřený 'tomným

kareiínálum, praelátum a konsultorům rítů má postulit rřeč o životě a skutcích blahoslavence,

přeckláda paik apoštolskéb žádaje, aby se
uverejnilo Kdšž kardinál-arcikněz basiliky k tomusvo!i|, předčit tajemník ritů breve. Obraz blaho
slavencúv se odhaluje a třikrát okuřuje. Následuje
Te Deum. Potom zpívá se sv. de communí
confessorum nebo, podle stavu2 blahoslavencova,
martyrum, virginum atd. 5 orrací nového
slavence. Věřícím, kteří by beatifikaci byli přítomni,
udělují se za obyčejných podmínek plnomocnné od
pustky a rozdávají se obrázky a životopisy beatifi
kovaného, což se děje i odpoledne, kdy sám papež
sestupuje do basiliky uctít nověho nebešt'ana. —
Vedle teto pravidelně a formální beatifikace, která
se koná _pe mde non cultu, jak z řeče
ného zře'mo, jelst ještě jiný způsob blahořečení,takzvan „bea tiíícatio aequipoollens“, která
se děje per viam cultus, a záleží vtom, že
papež trvající jížzveřeánou úctu vyznavače nebomučedníka potvrzuje le předpisu Urbana Vlll.,

když se totiž zvláštním procesem zjistí, žek sesluze Božímu aspoň 100 let před rokem 1634,k
Urban Vlll. zákony otom vydal, veřejně úcty se
svolením Ordinaria nebo kongregace ritu nebo pa
peže dostávalo. — Stanou-li se na přímluvu blaho

slavencovu aspoň dva nové zázraky, může postulátor žádatí o 'eho kanonisací íli svatoře
ení. Kardin love se scházejí v „congregatio

ordlnarla“, aby se poradili, zda sem oud kaa
nonisační zavésti. Zní-li odpověď příznivě & je-li
schválena papežem, jmenuje papež novou komisi
pro započetí procesu. Postulátor žádá pak„ litterae
remissoriales“ na prozkoumání zázraků nových

které se děje jako soudiykdřívější až ke kanonísaci.Rozdíl mez: beatifi kací a kanonissací jest
v hlavních bodech tento: Beatifikace úctu sluhy
B dovoluje jen některé diecesi nebo řeholní ro
dině nebo některému městu, kdežto kanonísace ji
ncjen dovoluje, ale ukládá, a to celé cirkvi. Pri

beatifikace

kanonísaci jest pžapež sám soudcem a většina theolo ú má za to, 'edná ex cathedra, kdežto při

beeatítlkacípapež ja o soudce vůbec nevystupuje.ejen dobrozdání konngrelgaceeritů schvaluje. od
kudž se beatifikace také menuje kanonisací ne
dokonalou a jejím stupněm. Úcta blahoslavených
jest omezena: blahoslavení nesmí bez papežského
índultu býti patrony dieces , měst, zemi atd., jejich
officium nemá oktáv , jejich svátek nesmi býti za
svěceeným emaíj mse votivní, obrazy jejich nesmí

býti bez apoštolskéhov svolení v kostelích uctíványa na oltářích vystavová,ny jmn ajejich smí býti
udána v kalendářich či dírektářich jen těch míst a
osob, kterým úcta jejich b la dovolena, jejich
ostatky nesmí se veřejně v pruvodech nosítl, jména
jejích nevzývají se v církevn.ích hodinkách a mo
dlitbách leda s omezením na místa a osobya a.td

ějiny Původně zkoumali svatost nebo mučed
nickou smrt sluhů Božích a úctu jejich ve své die
cesi dovolovali biskupové nebo metropolitove.
Z listů a spisů svatých Cypriána, Jeronýma, Augu—
stina a jinych vysvítá, jak se biskupové o to sta
ralí, abys skutky mučedníků a vyznavačů
zevrubně byly zaznamenávány. chměnav imě
byli za tím účelem jmenováni zvláštní notáři, po
zději papeežem Fabiánem díakoni a suhdíakoni.
Papež Klement rozdělil sedmipahorkove město na
sedm dílů. aby sedm diakonů snadněji a přesněji
mohlo zpráv omučednících sepisovati. Záznammy

k povzbuzení křesťanů
any a

také jiným diecesím zasílány. Gelasius ]. stanovll,

že čtena smí býtígen ta martyrologila, jejichž hodnověrnost byla zaji těna. leti vyskytují se
čím dále tím častěji prlpady, že si biskupové vy
žadovali papežského uznání úct mučedníkův a vy
znavav,ačův ač set,ak ovšem zn ka, dálojiž ve sto
letích předcházejících. Ano, sv. rysostomus byl
papežem za svatého prohlášen proti vůli biskupů
orientálních. První slavná papeežská kanonisace

byla Oldřicha, biskupsa aužšpurského, roku 993 ja—nem XV. na koncilu later nském Od té doby ná

Ohr. 5. Beauliknco.



beatinstí kacíři — Beatus

|eží beatifikace papežská k věcem obvyklým, ač
biskupové nepřestávali úctu osob svatých a zá
zraky omílostněných ve svych díecesích dovolovati
a těla jejich veřejně uctivati. Teprve Alexander lil.,
aby piede el možným nedopatrením, zakázal 1170
verejné uctívati, koho by papež za ctihodného ne
prohlásil. UrbanV/11.1konečně stanovil, že defini
tivní autorisace úcty některého si_uhy 13.,i kdyby
byla v některé diecesi od nepaměti nebo aspoň
od sta let trvala, náleží jediné imu. Odtud
i dnes se vedou soudy, jak svrchu udáno, zvané
dc cultu, oněch sluhů B., kteří aspoň 100 let před
rokem 1634, kdy Urban zmíněný zákon vydal, byli
uctíváni. Dnes tedy nesmi si žádný biskup, arci
biskup, patriarcha neb kdokoliv jiný osvojovati
právo, prohlašovati nějakou osobu za svatou neb
blahoslai enou, ba ani všeobecný sněm bez pa )eže
ani kardinálové sede vacante. Jest to výlu ným
právem papežovým, tak výlučným, že theologové

považuji kanonisacíZapro jráji v_elikývýznam a vztahk víře a mrav mět papežovy neomyl—
nosti. Klassickédiloa opbeatifikaci napsal Prospero
Lambertini, pozdějšíBenedikt XIV.: eservorum
Dei beatificatíone et beatorum canonizationc't, Bo

jině otom dílo, více praktické,
jest: „Manuale theoretico--practicum pro conficien
dis processibus sive ordinariis sive apostollcis in
causis beatifícatlonís et canonizatíonis servorum

Dei... cura et studio Januarii Trama“,N;,a1poli187 .

beatinšíí kacíři vizhadoptiaané viaBeatus 3.beatítuc.sines.v blah ossslaven
Beatítuoo Vestra („Vaše Blaženost“), dříve

oslovení cs_ecněji (k biskupům adsvětským hodno
stářůin) užívané, později (již od r 1159)Jen přioslovení papeže, podobně jako„ Sanctitas estra“
a Beatissime

eaton (Bethune) 1. Dai id, kardinál-arci
biskup v St. Andrews, odpůrce reformace, n.l494,

byl v letech 1519—25 vylslancern v Paříži, ápotomstrážcem pečeti akuba poxeren vyjedn vánim
o spojenstvi s rancií, stal se 1537 biskupem mi
rcpoixským (ve Francii), 1538 kardinálem, 1539arci
biskupem v Andrews a primasem skotským,
1543 kancléřem Skotseka, 1544 pap. legatus a la
tere, 1546 29. května zavražděn ze msty za to. že

dal odpravíti luteránského "kazatele Wisharta.2. James, strýc prř.edeš1, .kol. 4173 byl arcib.

glasgowským1—15notom st —andrewskym22—39, od roku 1515 kanclcřem skotským ,byl

tlaké iedním z vladařů v době nezletilosti jakuba V.;v.St Andrrews 1539—3.jam synovec kard.
bavída Beatona, 71.1517, poslední sarcibiskup glas
gowský; stal se arcibiskupem 1551,:. vPaři'žíl

Be ce, neznámá jinak Fíorent'anka, kterouž
Dante jako 91etoudivku poznal a vášnivě ctil; kdž
pak po krátkém manželství, nedosáhnuvši ani '4.

roku, zemřela, hořce i oplakBávalské komedii“, v níž ájak žská Moudrost pro
vádí ho po části očistcea aoráBjern.Někteří (Bartoli,
_Gíetmann)pokl B.za pouhou alle oríí církve,

jiní identifikují i s dcerou florenckěho m šfana Folcaortinariho, (: provdala se za florenckého rytíře
Simona dei ardí a zemřela

lmBeatrixa (Víatrix),čeisl. Blažee,na Božena, 1. sv,am.,ě pohr atěla bratři svým Sim

Eliciapaa |.IFaustina, kteří za Diokleciána v Tíberu

yli utopení; sama několik měsíců ZŠGQOZdeě-jisbylaod pohanů zardousena; Mart Slrvn.
Ada E.,—Š':julíus 111, 47, lloard 117,2. : Este (Atestina) sv OSB., nefb1.Beatri—x
d'Este, z markrabské rodiny d' Este, založila kl.
sv. Antonína ve Ferraře a sama do něho vstoupila;

:. 28. ún.126;2 její kult a problován 1774, pam18. ledna. Srvn Acta S:., ebr.í ,;759 Analecta

azvěčnilv „Bož— jes
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jur.pontíf.X1X (1880), 668. 3. z Estt,c bl.,
z mrakrabskěho rodu d'Este, jeptiška v kl. salarol
ském, později v kl. emmulském, z. 1226v 20. roce
svého věku; pam Lškv — 4. : an
želka uherskeho krále kOndřeje íI., po jehož smrti
vstou ita do kláštera gemmulskéhon 1239;

. . . . ist. ,převorka cist. kl. Naza
retuuLieruvBrabantsku z.29.(dlejíných27. n. 28)
čce.1268(n. 1269).—6. knžěnnakrájínská, vdova,
sestra knížete jindřicha; srvn. Kulda. Círk. rok W
2.31. .z Ornacie,b1. 0. Cartli., 11.kol. 1306
z rodiny šlechtické, vstoupila jako dívka l3íetá do
řádu, vynikala odříkáníin a zbožnosti, zal. klášter

vEym enu, do něhož vstoupila a 1jehož převorkou
se stala; .::.t.g.25 lístopaúdu kol.1dSO9( le Acta s.Sed. W, 1868 5:39 305);
Piem ix. za blahoslaavenou; pam
sepsali _Bellanger (Grenoble
1900. ze Silvry bl.,1424 z portug. hrab

vila při dvore jana il. Kastilského, pro žariivosltkrálovny uvězněna prchla 1444 ode dvora do
dominikánek v ',í'oledu kdež po 401etém přísném
životě. odporována jsouc královnou isabellou, za
ložila ř d ke cti Neposkvrn. početí P. Marie, jenž
r. 1489 papežem ínnocencem Vílí. byl potvrzen;
:. 1. září 1490, dříve než řeholní roucho přijala.
Srvn. Anal. jar. pant. lll,5454.9

Beatrlzet (Beautrizet, Beatrícius, Beatri—
zius, Beatricetts), mědiryjecpocházejícíz Lo
trinska (snad z Lunévillu), 11.kol. 1515, činný v Římě
v.let 1540—65, zhotovil rytiny dle Raffaela, Michel
angela(„ Poslednisoud“1562, „Zv s.tov P. Maríe“),
Girol. Muzíana („Vzkřišení dcery jairovy“); dále
podobiznu apežeeiaP V.

Beattie ames, u. 1735, prof. filosofie morální
v Aberdeenu, filosof tak zvané Školy ot,ské žák
1omáše Reida, jenž oproti skepticismu uěíl,

zdrojem Pbez ečněho poznání jest zdravý lidsky
ro um;.r you the nature andnímmutabílítyofztruth“P(Edínbžirg 1770), „Essayo npoetr y annd
music as they affect the mind“ (1776, „The Ele
ments of Moral science“ (Edínb.1790Š, „Evidenceof the Christian religion (Lond. 1796,1814);z
v Aberdeenu 803.

beatus, blahoslavený nazýváse onen sluhaBoží, ktereremu po ze koumání života,
ctnosti a zázraku sv. Stvolice přiřkla veřejnou sice,
ale na místa a osoby omezenou úctu, a kterého

tím určila hodným, aby byl jednou prohlášen zasvatého. Viz článek beatifik

Beatus (Blažej) 1. (Batt) sv., dle stareho podání první věrozv st Švýcarska, roodem ze Skot
ska, byl prý po řtěn od sv. apoštola Bamabáše,
odebra se do ima, odkudž rý sv. Petr poslal
ho do výcarska, později uchl líl se do samoty a
bydlil v jeskyni u jezera thunského kde dodnes
eskyn vesnice „Sankt eatenber0g",- z. 112.Ně

kteří identifikují jej s poustevníkem 8. z Vendóm

lnikvo historičnosti jeho vůbec pochybuíí. Památka
n..G Dume rmuth (Basilej 1889),nPgtgšhas_i

s,te Bo

: 'o

.112,1198,vSntiickelberg 14, Stammler(Be

2 5\. ,přišelÍ asi uprostřed V. stlol., posrlán byv odpapeže, z do Gallie ah lásal tam evange

Iium; uchýlilmse pozděi rdo samotyv u Vendůme.kdežžžil až do smrti. . . .,ln castro

Víndecíno (: Vendóme)Bdepositio sanicfiBeati con
fessoris't (San Biego)t : any (Liebana) v Asturii, kněz a opat beneld. kl. ve Va|
Gabado v diec.1eonské na konci Vlíí. stol., uěitel

Ethería, biskupa omského (Auxulma), s nímž s o
lečně potíral ladoptíány (v. t.), dle něho adopti nénazývali katolíky „beatínskýmí(beatskými) kaciří';

vě knihy proti Elipandoví „Ad Elipan
(sepsána r. 785, po prvé vyd Ste

_“

dum epistola“
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vart 1616, kpotom častěji; v Migne, PL XCV1, 893
ž1030), kommeniář tkatenu) k Apokalypsi, duze

žitý tim, že v něm užito gramenůn ní ztracen
vyd. Florea v Mladrldě 177 srvn i,!lcr Die eltkarte des Ram:-ay, Rev. des bibliolhě
ques 1902, 419 n.,gsfjur/cr, Nomencl. 13, a674—
Rhenanus, elsasskyhumanista,n.1485chhlett
stadtu, kamž se byl otec jeho přestěhoval z rodne

vsi Rheinau, pročež zván by_lRheínauerl l(Rlíena
nus), ač původnlí rodinné jméno bylo„ -,studoavl na prosluulé lat. škole schlettstadtslkě, kdež
jeho učiteli byli humanisté Crato Hoffmann aJero
nym Gebwiller, odebrals se potom na další studie
do Paříže, žil pak ve Schlettstadtu.v Strass
burku a v Basileji, zabývaje se vydáváním spisů
klassiku, církevních spisovatelů, jakož humanistů
italských a francouzských. Když v Basí eji vypukly
náboženské různíce, uchýlil se . r. 1: zase do
svého rodiště, jež zůstalo věrno víře tato lic,ké a
žil tu v ústraní, oddávaje se práci vědecké; z. 1547
v Strassburku, vrace e se z lázní spojení
s přemnohými učencr, s nimiž si horlivě vdopisoval
o otázkách vědeckých. Vůči reformaci zau imal po
dobné stanovisko, jako r_asmus, s ním rovněž
byl s řátelen. Proslul svými doobrýrni eíd cemí cír

kgšn ch spisovatelů, zvláště Tertullíána (Basilejl
eron) de, a Belliberone,

MikulašF lericus (Clerc de Beaube
ron), u. 1714:v Meray v diec. bayeuxské; byl se
spisy sv. Augustina obeznámen tak dukladně, že,
kdykoliv otázán bylo nějakém výroku světce toho,

dovedl z paměti citovati kapitolu istránku, kde se
výrok ten nalézá. 9 let byl prof. theolo ie;

.. „De homine lapso ettrecuperato" ( ucemburk 1772, 2 sv., znavu oti vMigne, Theo
logiae cursus compl. X, 643—1136). Srvn. Hurler,
Nomencl. V3 318—39

Beaucalre de Pěguiilon (Belcari us Pegui
1io),de, František, biskup mettský, u. 1514na
zámku Creste "(Bourbonnais), provázel kard. Karla
Lotrinského do Ríma, od papeeže Pavla lV. jme
nován r. 1555 biskupem mettským, zúčastnil se
1562—564 ěmu tridentského, kdež proslovil řeč
ovítězshí nad llugenoty u Dreux; ře ta(„ Oratio
de victoria Druldensi adversus rebelles“) vyšla ti
skeem 1563.V rokováních sněmovních hájí14ros.
1562 mínění, že biskupové maji moc svou ímo

od Boha, a nikoliv od papeže, 22. g_i-os.vyslovilmínění své o residenční povinností iskupů v ten

myssi,že kní zavazuje zákon boěský; vypracovaltext dekretu o klandestinitě a ]. 681v zdal se
svého biskupství a uchýlil se do svého rodiště,
kdež z. 1591;r:p. „Rerum allicarum commentarii
ab a. 1461 ad a. 1580 P.,D1net Lyon 1625),
„Concio seu libellus advveyrsusimplum Calvini ac

calvinístarum dogma de linfantium in matrum uterosanctiflcatione, in quo eraque alia Calvíni etiam

dogmata expenduntur" (Paříži 566).eaueorps de,j., hrabě, souč.katol. spis. franc.;

Beauberonra(Ptau8

&. „Lourdes (3 sv Lees Apparitions, 11 Lees
uBérlasocns,111.Les Pélegrínages), Pař. 17-12.

ourt Gaston Louis Em mlagnuel daurBeeasne,omarkýz franc. dějepise n. 1833v

říži, jeden z nejdůkladnějších katol.cbadaltelůvfran
couzských; 94131.„Histoire de Cha “(65Pař. 1881—9), „Captivvitě et derniers moments de
Louis XVI" (2sv., t.,21892)založil výbomý časopis

ue des questions historiques“ , jakož 1společ
nost „Socíétéabiblío ra hique“

.£,n 7, z. v Perigueuxu
eaauteez 1

míckých spisů proti kalvi
1650,rnvydal několik poenisu

Beaufort (Bellifortis) jindřich de, kard.a
státník, n. kol 1375 na zámku Beaufortu, stal se

-—“Beaumont

1398 bisk. líncolnským, 1404 wincherstersky'm, ně
kolikrát byl lordem-kancléřem, na sněmu kostníckém
podporoval r. 1417v olbu Martina V. 1426 stal
se kardinálem-knězemtitulu sv. Eusebia, byl poslán

jakožto legát do Německa, aby zorganisoval křívýpravu prroti husitům; kdyz vy rava se
nezdařila, ponukl jindřicha V1 k válce s rancii a
korunoval jej 14331 v Paříži na krále; předsedal

soudu, jenžwpannutruOrleánskou odsoudil k smrti;447 ve ncheste
zBeau ency (Balgentiaeu m), někd. opatství
v dep. oiretském ve Francii, založeno prý již

1033 osazeno bylo řeh. kanovni ky, 1104

augustzinlán; 1562 zničeno odekalvinistů. V btbkonány dv synooyd : 30. červ e1104 ve říčín
sňatku Filipa 1. s yBertrandou, l.lae1152 za pričinou
rozloučení sňatku Ludvika V11.5 Eleonorou z Guy

'U».

nBeaugendre Ant. O. S. B. koglšreg.1708maurinskévkl. St Germainv Paříži,n. 16 ,vyd dal
„Hildebertí, prímo cenomanensis ep., dei7nde turo
nensís archiepiscopi opera. Accesserunt Marboldi

rhedonensís lep., ípsius llildeberti supparis, opuscula“ (Pa 1087.
Beaulieu (Bellus Locus), několik opatství toho

jména ve Francii a Anníin i. au nův:
a) B. u Ardres (Pas de Calais, díec. Boulogne,

b) b'. u Dinanu (C0tes du NOlld,ld1Íe.CSt. Malo),c) \; předměstí v Le Mans, 2. benedi
ktinúu: a) 8.0Correze (diec.alLílmoges), al 855,
B u Loches (dep. lndre-et- Loire, diec. tourská,
s monum. c,hrámem zal. kol. 1010), c) B.-c-n--Ar
gonne (diec. verdunsk zal. cca 642, dle jiných
teprve v Vlll. stol., až do r. 1610náleželo ke Clugny,

potom kekongregací st. vanneské; 3. aem onstr átůzB uBar- sur-Aube (diec. troyesská, zal.
1112); 4. clsutercláků ) B. Aveyrorn (diecese
ordezská), b) b'. Haute-vMarne (dlec.y langresská),
c) 3. v hrabství Southam ton (diec. wincherster
ská), zal. 1204,zrušen 139 — Také převorstvla

ženské kláštery toho jména existo a?Beaulieu arie ésir hud.vs Iadate1,(ro

dinnéa jehoNjméno b 10_Martin), „. 1791 v Pař.,1863 v Niortu, ž k Štt.ěp Mikuláše Méhula, za
ložil v Nlortu hudebni společnost („Association
musicale de 1 Ouest“), jež od roku 1835 pořádala
každého roku veliké hudební produkce v různých
městech; společnosti tě odkázal 100.000 tr. Také
založeni pařížské společností pro pěstování klas

sické hudb(; jest jeho dílem. Vedle skladeb světských sklá a oratoria, mše, hymny a jiné. Z jeho
spisů týkají se církevní - „Mémoire sur ce
qui reste de la musique del'a eGrčce dans
lespremiers chants del' Eglise'n'czNiort1852),„Mé
moire sur le caractére que doit avolr la musique
d'eglíse" (Pař.18.58)

Beaumarchais de v. B
Beaumont 1 Claudio Francesce, ital.malíř,

pocházející z franc. rodiny usedlé v Turíně, kdež
1766 vzdělav se u Trevisana

v3Římě, vrátil se 1731 do Turína, byl jmenován
dvorním malířem krále sardinského; zhotovil pro
chrám v 'lurině a v okoli značný počet obrazův
oltářních. V turínské pínakothece jest eho obraz,

představující oMoijžíše a isra_elityfpře měděným
hadem na pou _—02 Kr išt de Re aire,arc íb. pařížsský, ». 170 v Clhateafu de la oque,
stal se 1741 bisk. bayonnským, 1745 arcib. vlenn
ským, 1746 po dlouhém váhání arcib. pařížskm
měl mnohé boje s parlamentem, jenž jej čtyři rat
poslal do vyhnanství pro jeho narizeni, udíleti sv.
svátostí umírajícím jen po prokázání se zpovědní
c-edulkou vystupoval roozhodně proti jansenistům
a hájil ov. _jež. proti nim i roti encyklo aedi
stům (zvl. v past. listu : 28. íjna 1763).1erus
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věrně k němu lnul, král si ho vážil, ale pro sla
bost svoji a mravní zkaženost sveho dvoru málo
mu byl nápomocen. Varovný hlas B-ův řed ne
bezpečím revoluce vyzníval na prázd.no ..z 1781
v Paříži. Vynikal dobročinností; živil na 1500chu
dých. Vydal řadu výborných pastýřsk ch listů na
obranu církve proti útokům nevěrců. eden z nich,
pojednávající o autoritě církevní, byl pařížským
parlamentem dne 19. září 1756 odsouzen k spá
lení. Pastýřské listy B-ovy vyšly pod názvem:
„L'(: llse. sa autorlté, ses institutlons et l' ordre

des esuites defendus contre les atltaques et lescalomnics de leurs ennemis" (Pař ), vn m.
překl. pod titulem „Die Kirche, ihre Autoritát, ln
stltutlonen etc., nebst vollstánd. Apologie der je

suiten“ (Lisško'lz)1844,wgfhúzy_ 1844). Srvn Huf-ler,Nomcncl (1912 arie (Marie
le Prince z Bomontu), franc. spis., „. 1711,
autorka několika populárních paedagogických a17ná
boženských spisů („Magasm des enfants ou dia
lo es entre une sage gouvernantc et ses elěves“,
1757), z nichž do češtiny přel. (z překladu něm.)
K. Thám „Vyučování v křesťanské víře a dobro
mravnosti, kniha pro chudé řemeslníky, čeleďa lid
\enkovský“ (v Praze, 2 díly, 1813 a 1818), lépe
Šim. Vrana pod titulem .Katechismus v rozmlu
vách anel) kniha k spasitelnému poučení a poté—
šení lidu venkovského“ (2 díly, v Praze 1837, nákl.

„Dědictví Svatojanského"; srvn. posudek Frant. jos.Šlámyv KD 1837,305-3—11).——.4 z B-uslečna
(Mademoiselle de B.), dcera ze šlechtické prote
stantské rodiny ve Vlvaraisu, konvertovala ke ka
tolictví a vstoupila do kl.; :)). polemický spisek:
„Réponses aux raísons qui ont oblige lesp réten
dus rětormes a se sěparer de l' Église catholique
t-t qui les empltchent malntenant dy rentrer ou de
s'y tenir“ (Pař 1718); 5 is tento vzbudil značný
rozruch mezi kalvinci. ak. Lcnfant vydal proti
němu spis: „Préservatit contre la réunion avec le

siěge de Rome, ou apologie de notre séparatlmond'avec ce siě e contre le livre de MH"-de H.,
proselyte de 'Église romaínc, et contre les contro
versistes anciens et modernes“ (Amsterdam 1723).

——5. Vilém Robert Filip joseí, farářBříthrhmu sv. Mikuláše v Rouenu, :. 1761,
1'lmítation de S. Vierge“, „Pratique de la Devotion
u divin Coeur de jesusu“ Exercice du parfaít

Chrétien“ (1757), „Vie danesSaints“ , „Méditationspour tous les jours del é“.e
Beaune de 1. jann.0 Prnaed., ínkvisitor vjižní

Francii 1316—1333; zachovaly se něho ruzne
rozsudky, jakož i usudek jeho 0 bludech tratricellů

a Petra janat Oliviho (otíšt. v Baluze, Mlscellanea,Pa.ř 1678, 85). — 2. Renaud, n. vToursu
1527, z. v Paříži 1606, sta l se 1568 biskupem men

ským, 1581 arcibiskupem bourgeským, posléze
1595 arcibiskupem senským; byl od r. 1591 almuž
níkem jindřicha IV. a řičinil se ze všech sil o to,
abysse tento anovnk navrátil do lůna církve.
V jeho ruce složil král vyznání vír. . y po
kládán za jednoho 7.nejle ších řečn kův one dooby.
Zanechal preklad žalmu ( ař. 1575)aaněkolik řečí
pohřebních. B. byl členem komise zřízené jindři
chem V. r. 1600 pro reformu university pařížské.

Beaunler O. S. B., :)). ,Recueil historique, chio
nologique et topo raphique des Archevechés, Evc

chés, Al)l)a esl7et_Frlesurés de oFrance“ (Pař. 1726,2 W, 3.vy. v);n éo,pravené a roz
množené vydání tohoto díla započali vydávati fran
couzštíbenediktinio; ]. sv. vyšel r. 1905.Srvn. Huf/er,
Nomcncl. IV3 (191

„Beauptn Eugen, souč. kněz a'spisovatel franc.;„Pour Atpore“, „Au seu Ide lajeunesse“,
„L'Education esociale et les Cercles d'études“, „Les
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Cathollques eetel'Antialcoolisme“, „Les idées moarles
Beauport eBenjamin, franc. theolog uprostřed

XVI. stol., vyd. francouzskou harmonii evangelií
pod2názvem „Monotessaron Evangellorum' (Paříž
...

5Bzealuuer gard jan Mikulá S. j., znamenitý
franc. kazatel, u. 1733, vstoupil do Tov. jež. 1749
kázal s velikým úspěchem vrůzných městech fran_-_
couzských, také u dvora královského r. 1789,
vypuknutí revoluce uchýlil se do Londýn 17
později žil v Německu; a. r. 1804. Sbírka jeho ká
zání byla vydána tiskem 1820, apotom častěji

znovu,sposléze v Mlgneově sbírce „Orateurs Sa
crés“ vl.)(Xll

Beausobre lsák de, franc;3reform.ttheolog, 1:1659v Niortu (Poitou), stats 1683far.\ Chatil
lon-sur-lndre, prchl 1785 dos Hollandska, stal se
dvorním kazatelem princezny anhaltsko- desavskě;

y ar. |franc. kostele v Berlíně,po

zděii byl král kabinetním kazatelem, konsistornímjeendním z nej
radou a ája B. bylznamenit jších kazatelů efrlannc.reform. církve. Spo
lečně s Lenfantcm přcl ranc. („Le Nou
veau Testament de Notre--Seigneur Jesus-Christ,
traduit en francais sur l'original avec les notes

littéraires poulrm%clalrcir le texte," 2 sv., Amsteram 1718);m o..rp „nsDéfese de la doctrine

des Reforméšn“(Mat adeburg 1694), „Essai critiquede l'hístoire de íchěe et du Manichélsme“
(2 sv., Amsterdam 1734 a 1744), „Dissertation sur

les Adamites de Boheme, supplenmentfa l'histoirede la guerre des Hussites de Mr. Lenfa (“Lau
sanne 1745, něm 178. ), „Histoire de la réformation

en Allemmag-:ee“ (4 sv., Berlín 1785—86). jeh „Ser
m70ns“6\:ya 1 jeho syn (4 sv., Lausanne 1755, nem
17BeaussierMikuláš, oratorián,prof.kanonického

aráva, .,1826 :p. „Orlgine, progres et llmites deapuissance des pae ou Eclaircissements sur
les quatre articulcs u clerg e rance et sur les
liber-tés de l'é lise gallicane“ (Pař. 18221); ke spisu

O.

tomuujako do atek vydal: „Esprit de la compagnie

de jesúř634(t. 1826). Srvn Hurter, Nomencl. V5(1912)

Beauvais (Bellovacum,eCsaesaroma us), bisk. ve
Francii v círk. provó|re grv nm biskupembyl sv. Lucian (ak 275); v m sté B-u jest go
tická kathedrá la sv.0Petra, zal. kol. 1250, s boha
tými uměleckými poklady: R. 1802 bylo bísk. zru—
šeeno a s Aíniensem spojeno, 1822 znovuzřízeno.
Synody byly slaveny v letech 845,1034114,

1119(neboatlll'20g,1124,1161. Datastattstícká (1905)407.808k 9far. 501 suk Ln'asai,le 10 kuractí,
1 mužská kongreg. (školští bratří), 7 ženských
kongregací

Beaauvls de 1 jan Křt. Kar el Marie, 11.
vCherbourgul731, z.vPaříži 1790;znamenitý řečník;

ázal u dvora královského v adventě r. 1768 a.
v postě 1773, stal se 1774 biskupem sénezským,
vzdal se 1783 biskupství a usadil se v Paříži, roku
1789 zvolen za poslance do národního shromá
žděni. jeho řeči byly vydány tiskem v Paříži 1
7. jeho panegyrik vyniká pane yríka na sv. Augu
stina, proslovvena předsshrorm žděním kleru fran
couzske'ho, a pancgyrika na sv. Ludvíka, pronesená
před akademií francouzskou, z pohřebních, 'eho
řečí nejznamenitější “est řeč o Ludvvíl: XJ.—
2.jlljl František ,n. vMansu1693,x.vPa
říží 1775, vstoupil do ov. jež. 1709, proslul ako
kazatel, v adventě r. 1774 kázal také u franc. rál.
dvora; vydal řadu knih nábožensko-vzdělavatel

ných, jakož ] životopisyl lgn. Azeveda S. ]. (1774) abÍ. jana Brittona 8.1. (7 46).— 3. Vincenc viz
Vincenc z Beauvais.
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an jakub, u. 1730
Beauverlet--Charpeutier ; "( 1“ h kVytí a C Víll' amv Abbeville, :. 1794 v Paříž

(zprvu v L onu, od 1771 v Paříži); vyd. „Douze

Noels vari s our 1'orguedavec un carillon desmorts, qui se joue le jourd ela Toussaint apres
le Magnrticat", „Journal d'orgue a l'nsage des par
vísses et communautés religieuses“ (12 sešitů).

Beauvilliers de Saint-AlEnan Frant. Ho
norat Ant., biskupkbeauvaiss y 1728—74;.r). dleFellera kommentář Z; ení však známo, zda

598mlten 4vlyšeltiskem? Srvn. n,!lurtar Nomencl. lVs(
Beauxalmis, Beaux-Amis (Bellamicus, Pulcher

Amicus) Tom Carm., kazatel a theol. spi
s_ovatel; 71 1524, bvl dvormm kazatelem v době

Kaieřín z—rMedici, karlalX. a Jindřicha llí.; z. 1589v Pařii „Commentaria in evangelicam histo

riam slve concordia' ex antiquisl Ecclesiae patribiuiscongesta“ (Pař. 1570, 25 „115835,901506 ,
on 1594), „Histoire desssecíoelstirées de l'armée

sathanique, lesquelles oantoppugné le saínct Sacrement orspset dus ang dej C deeupisla pro

messe d' iceluy1faicte en Capernaum jusquez a present" (t 1570 756) „De cultu, veneratíone, inter
cessione, invocatione,meritls, fesiívitaiibus, reliquiis
et miraculis Sanctorum11566), „Deified et sym
bolo“ (_t. 1573), „Promissio carnis et san uinis

Christi in eucharistia'I68(Pař.l 582). Srvn. furior,Nomencl. lll (1)907 26.9
Bc auzěe Mi kul áš,68n. ve Verdunu 1717, z. v Pa

řiži 1789, .r). pěknou apologií pro vzdělanou mlá
dež „Exposition abrégée des preuves historiques
de la religlon pour lui servir d'apologie contre les
so hismes de l'irreligion' (Pař.1747, 1825 oiíšt.

i neových Démonstrationsréevavnžmlíquesx, 01173až 1 4), obstaral takéd „De imita
tione Christi“ (Pař. 1787).OSrvn. Hurley-» Nomencl.
V11 1912, 303.

Bebai 333, náčelník rodiny, jejíž členové vrátili

epod Zorobabeleni, ze zajetiFv počtu 623 (Esdr.Z") nebo 628 (Neb 7“;) Flsdrášem vrátil se

že synů B-ových Zachari šods 28 muži (Esdr. 811).
tyři ze synů B-ovy'ch k rozkazumlisdrášovu propustili ženy cizinkyy(Esd Bv.yskytá

se takém ezl těmi, kteřížrzpečeiillmsmolouvu s l-iospodlnem obnovenou Neh. 10
beba iosis (Bapaíwaic), jeden z názvů svátosti

vbířmováni vedle pojmenováni zgiaua, oipgayíg,
řevu—hoax.Srvn. Hin-nr, Theol. dogm. 1896, str. 269.

Bebbius Filip S. J., a. 1637. .r). „Vindiciae Ur
sulanae seu tomus prior, quo primigenia historia
ss. Ursulae et undecim millium virginum cum tra
ditione coloniensi contra adversarios asseritur“

(Kolín 164721; druhým svazkem doplnil dilo to
1.Crombac (v. t..) Srvn. Huf/er, Nomencl. Ills

August Ferdinand, předák sociál
nich demokratů v Německu (nar. 1840 v Koliněn

Rýnem). Jest jedním z nejlepších vůdců sociálnědemokrai ckých, ačn emá žádného vyššího vzdě
láni, protože navštěvoval jen měšťanskou školu ve
Weizl aru a vyučil se řemeslu soustružníckému

v Lipsku, kdekse také stal 1864 samostatným mistre . u1861 vstoupil do řad sociální de
mokracíe, kdežudomohl se jaks 'm nadáním tak
i řečnickým talentem předního sta. Odr 178l,
kdy zvolen byl do říšského sněmu, hájí Bebel velmi
obratně zasady své strany. . byl odsouzen
Bebeí pro velezrádu na říší německe" na 2 měsíce
a pro urážku císaře na 9 měsíců do vězení. Bebel
s Llebknechtem vedli síranu mezinárodních soci
alistů ve smyslu Marxově proti přívržencůmLassal
lovým, národnímu směru oddaným. Po krutých bo
jích byl uzavřen smír mezi stranami roku 1875

— Bebenhausen

v Gothě přijetím společného programu, v ně
byly ještě respektován zásady Lassa lloovy. O ně
kolik let později r. 18 1 nassněmu Erirfurtč zví
tězila strana Beblova úplně nad Lassallovci, tak že

z nového programu erlurtského byhlšvšecky Lassallovy theorie vypuštěny a ponech ny jen speci
fické idee rxovy. Bebel zúčastnil se též čet
ných sjezdů své strany a přispěl svým talentem
ku rozvoji sociální demokracie. Sepsal také celou
řadu spisů, které dočkaly se četného rozšíření.
Bebel není sice žádn' m hlubokým ani ůvodním
myslitelem, ale umí obře popularisovati cizí ná
hledy; proto spisy Beblovy, ačkoliv nemají vědecké

ceny, staly se hledanou četbou vlldových socialistic ých vrstvách. Napsal: Unsere Ziele (1869,10.
93,) Der deutsche Bauernkrieg(1876). Chri

styetřitumund Sozialismus, Die Fraau m der Verergnn
genheit, Gegenwart und Zukkunft (1883; kniha tato
byla vydána v mnoha millionech, přeložena byla do
četných evropských jazyků a přispěla nemálo kuzšíření zvráceného názoru na úkol a povolání
rženy). Další spisy jsou: Charles Fournier (1888),
Die Sozialdemokratie und das all emelne Wahl
reclii (190_5),Aus meinem Leben 1 10) a jiné. Od
r. 1890 žije Bebel v Berllíně a h ji urputnč starý
program Marxův proti neodolatelně přesvědčivé
kritice revisionistů, kteří usilují filosofické omyly

2.amovy z programu této stran vymýtiti. ——
Zjindřsitdci' humanista, 11.147 vlngstettenu (Vir—temb), a Basileji, od 495 by1
prof. v 'luubinkách, :. 1518, císař Maximilián ob
daril jej věncemvavřínovým,v.„ Ars versificandí";
jeho básně „Triumphus Veneris“ 5109a) Face
tlae“ (1506) jsou laseivní a obsahují prudké útoky
na klerus. Srvn. A ru,/kz Heinrich Bebels
Schwánke, 2 sv., Mnichov 1907.

Bebenbuirgul z, Lupol d, 28.biskup bamberský,
. XllL stol ze stasroašlescehtického roduříšských ministeriálů z B-u ezáhy kanov

níkem vircpurským, studoval sodI15314pod janem
Andreae v Bologni, kdež promovován na doktora
dekretův; od 1326 byl proboštem v Erfurtě, od
1327 kanovn. v Mohuči,o dv1343 Bamberku, 1353
zvolen za biskupa bamberskeho, konsekrován lnno- ,.
cencem Vl. v Avignoně; jeho jmenování biskupem
kostnickým 1357 bylo zrušeno; z. 1363. V bol iLud
vika Bavora s kurii stál na straně králově; stano
visko to jeví se i ve s_pisech jeho: „Tractatus de
íuribus regni et imperii Romanorum“ „(sepsano kol.
1338, tištěr1011508, 1624a častěji; jádro spisu
toho jest: ten, kdo zvolen byl na e, vol
boou tou bez ohledu na potvrzení papežské, na
bývá v italii a v ostatních zemích řim králi ac
saři podřízených iýchž práv, jako císař; papežské
pomazáni a korunováni propůjčuje mu pro obvod
oněch zemi titul císařský a pro všechny ostatní
země nadto také moc císařskou, byt s tim panov
níci mimo obvod říše římské jsoucí srozuméní ne
byli); „D_íctam_ende modemis eursibus et detecti
bus regni ac imperii Romani“ (sepsano kol. 1339,
vyd. Peter 1841 Bóúmcr, Fontes rer. germ. 1,487n
v tomto spise B. myslenky pronesené v předešlém
traktu hledi populadsovati v poeticko allegorické

rmě), „D_e zelo christianae religionls veterum
fgerman. principurn “(tišt. v Basileeji 1497 a častěji,

nmě přeel. )kníže anhaltský Magnus kol. 151611
Cygneusl60benhnusen, někdejší cist. opatství u Tubink,

jedna z nejkrásnějších stavebních památek Virtemerska (románský kapitulní sal, otický letni re
fektář, pozdně gotické ambity). lášter tento za
ložil falckrabi tubinský Rudolf ]. r. 1185 pro prae
monstráty; 1190 odevzdán byl cisterc. od 1560
pio.1est opatství se školou, od 1807 král. lovecký
zámek; 1873—75slohově restaurován.



Bébian — Beccon

Běbian Roch Ambro August n. 1789
v Pointe-á—Pitse na západoindickém franc. ostrově

Guadeloupe; otec Le_hoposlal jej do Francie, svěřivej kmotru jeho ab é Sicardovi, vybomému vycho
vateli hluchoněmých. 3 pm veliký zájem o hlucho
němé a vzdělal se pod vedenim Sicardovým v jich
výchově. Stal se professorem na ústavu pro hlucho
němé v Paříži, zdokonalil velikou měrou vyučováni
hluchoněmých; :.) „Essai sur les sourds- muets et
sur le iangage naturel" 1817), „Mimographie, ou

Essai d'ěcriture mimique' (1822), „Manuel d'enseignement pratique des sourds—muets“(1822 „L' edu
cation des seurds- muets mise a la portěe des insti
tuteurs prímaires et de tous les arents". Odmítnuv
nabídky z Petrohradu a New orku, kamž zván
byl, aby řídil ústavy pro hluchoněmé, založil sám
svůj ústav v Paříži, pozdějis stal se ředitelem
ústavu v Rouenu a posléze odebral se do svého
rodiště, kde založil školu pro černochy. R. 1819

vydal „Élognehistorique de l'abbé de 'EBach), někd. exemptní benediktinské
opatství vrNormandii, 7 mil jihovýchod Rouenu,
zal. 1034 normanským rytířem Herluinem, jenž stal
se prvním opatem; proslulo Lanfrankem azžákem
jeeho sv. Anselmem 7. Canterbury, vyhořelo 1264,
znovu vystavěno, ale sřítivši se věži 1273 opě
zničeno; teprve 1342 byl nově zbudovaný kostel
posvěcen V dobách válečných opatství nejednou
bylo vyloupeno. R. 1469 stalo se opatstvím kom
mendátnim. Ve franc. revoluci bylo zrušeno a zni
čen

Běcam el i. B., 1. mor. v semináři v Mou
linsu, xp. „Tractatus rdoematrimonio et dispensatio
nibus matrlmoniallbus secundum novissima Apo
stolicae Sedis decreta“ (Pař.1886), „'l ractatus de
casibus reservatis, in quo quuidquid ad forum con
sciemiae spectat, ex recentiorilms S. Sedis consti
tutionibus et decretis breviter explicatur“, „Tracta

tus de virtute in sacramento poenitentiae'tBeeanus (Verbeeck, van der Beeck) Mar
tin S.], rodinnéjeho jméno bylo Scheiiekens;
R. nazýva se dle svého rodiště, n. l563v Hii
varenbeeku v Holiandsku, vstoupil do Tov. jež.

1583, byl prof. theol. lve Vircpurku, Mohuči a Vídni,v letech 1620—23b izpovědníkem Ferdinanda li.,
jemuž radil k vlidnemu naki án( s protestanty a

k dodržení slibů jim daných; vynikl ujako spisovatel polemický; hlavni jeho spisy „Malanu
controversiarum“(l 623; přeeče,ytnávydání, nejlepši

kolinsk 1696),č„Compendium Manualis controver—siarum“ (Mohuč 1623), „Summa theologiae schola
sticae“ (Mohuč 1612), ,Analogia Veteris et Noví
'lestamenti“ (t. 1623, znovu vyd. Mig'ne ve svém
Cursus Scr. s." il, 9—6 ); sebrané jeho spisy
„Opera omnia“) vyd. ve dvou sv. 16303 00t0m
astěji. Sivn B. Dada, „Korrespondenza Kaiser

Ferdinand 11.und seiner Famiiie mit den kaiser

iichen Beichtvátern "Pv Mariinus Becanus und P.W. Lamormaini . „Archiv ftir čsterreiehische
Geschichte' (Vídeň 1877,sv. LIV), Harm-, Nomenel
111a(1907 ),7

Becbechiav. Beklhe chi
Beccadelli 1. Antonio degli (dle rodiště svého

zvanýPanormíta), ital. humanista,n.
iermu, studoval v Bologni, b 1 prof. na universitě
v Pavii; 1432 obdařil jej kr l Zikmund v Parm
korunou básnickou; král ara onský Alfons povolal

ho do Neapole. Z. 1471vNeapoii. Některé jeho básnějsou necudne';zzvl jeho Hcrmaphrodit“ (kol 1431)
vyvolal pohoršení současníků 2. Beecc atei
lus) udovico, učenec a diplomat, 11.1501vBo
logni, přítel Bembův (v. t.), provázel kard. Kašp.

ontariniho, kard. Morornoea a . nuncie papežsské

najejich ie acich, stal se 154 bisk. raveliským,54.gen vi ářem římským, 1555 arcib. dubrovnl
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ckým; resignoval 1564,uchýlil se do Prata, obdržev
tamní proboštstvtvi; 1572, jeho spisy ( ásné, hi
storické práce a listy) vydány byly dlouho po jeho
smrti ve 3 svazcích péči kanovníka Morancriho pod
názvem „Monumenti di varia letteratura" (Bologna
1797—99 ehož se
zúčastnil, . Conc.

. '. ,427).

Sepsal také „Vita del Card. P. Bembo“ (otištěno
v., Degli istorici delle cose Vcneziane" 11,228en.1718), „Vita del Cal-.d Reg. Polo (otišt. v . .

listů tohoto kard.. Brescia 1757), „Vita dei Card.
as.p Contarin7i“ (lBoorescia1746). Srvn. ÍÍIII'ÍU, Nomencl. 1113090 101

eccafumi D)omenico (vlastně Domenico di
Giacomo di Pace, řečený také Mecuccío a Mecarino,
měno b'. přijal dle dobrodince svého, jenž se ho
byl ujal), 1ta|.ma1iř a sochař, 11.kol. 1486 v okoli
Sie|: ,z. v Sieně 1551, vzděial se v Římě dle vý
tvoru Rafíaeiovýclí a Michelangelových; později
pracoval pod vlivem Sodomovým: hlavni jeho díla
jsou: freska v San Bernardina v Sieně („Zasnou
ben:P. M.“ a „tSmrtP. M.“), tabu ový obraz „Sv.
Kateřina“, chovaný nyní v „istituto delle belle Arti“
v Sieně, kartony k figurální mramorové dlažbě
v dómu sienském a 8 postav andělů z bronzu
vtémž dómč.

Beccareili víz quietism
Beceari CS _|., vydává důležitou sbírku pra

menů k dějinám aethiopským: rum Aethiopica

“de scriptclircs occidentaies incditi a saeculo XVl.a .“
Becearlai. (tie Beccariis)Antonin, O Praed.

rod. z Ferraty, horlivý přivrženec učení sv. 10
mášc, od r. 524 bisskup skadcrský,: .v Ankoně
1543, .r). kommentář k i. části Summy sv. Tomáše,
výklad žalmův a knihu job, komme'ntáře k různým
knihám Aristotelovým aj.; tiskem však ztoho,
jak se zdá, nie nelbylo v_ydano. Srvn Huflťr, No
menší. il3(1906.1) 7.6 2. Cessare di Bonesan a,markýz, ital. filns_ofprávni; n. 17 vM.l
iáně, stal se 1768 prof. státovědy v Miláně, z. t.
1794; ač byl vychován na školách jesuitských, stal

ischzáhy přívržencem „contrat sociai“; hlavní dílo
ho jest„ Dei (ieiitti e delle pene“ (vyd. anonymnměveMiláně 764 ), ve spise tom žádá zásadní pře

tvoření trestního práva, navrhuje odstranění trestu

smrčtei,Í\yjimají'.: dva přiipady, 'akož iodstraněniSpis ten přeložen by jestě za živobytí
B-oovad 022 jazykův a přispěl značnou měrou ke

zmírněníotrestního procesu. Sebrané spisyaB-ovyvyšly ve 2 sv. r. 1854 ve Florenci. — . nKřt
Anna, piarista, u. 1716 v Monrealu na"Sicílii,

vstoupil 1732 v Římě do řádu, stal se rof. filo

sofie a geometr ie u sv. Pantaleona v Řím' adpotomv koileji calasanské, r. 1743 povoobián oTu
rina na universitu za pro0.1 experimentální fysiky,
:. v Turíně 1781, vydal na50 spisůzzoboru fysi
hlavně o elektřině. Obšírný jeho životopis spou
se seznamem Šeho spisů podal Honíu i, Scriptorum Piarum cholarum monumeuta ,
srvn.Sci/alla, Lebensbeschreibung gelehrter Mánner
aus dem Orden der Frommmen Schulen Mši—144.—
4. Petr, souč. kněz a spisovatel italský;.rp. „Saggio
di fílosofia italiana e tomistica ad uso dei Licei'
„Saggio di Filosofia morale "

Beccaruzzi Francesco, ital. malíř,činný v le
tech 1520—50, napodobovatei Tizianův; hlavní jeho
dílo jest „Stigmatisace sv. Františka v akademii
benátské, tamtéž nalézá se „Snímánaís kříže“; ve
dvorní galerii vídeňské jest jeho obraz „.Sv janKřt. a sv. aed as“.

Beccon představený kl. založeného sv. Franti
škou ze Čhantal v Nanccy, z k1.o 1730, na základě
staršího spisu, jejž byl napsal Bonifác Dumonal de

E ši:
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Cherrasson zpracoval dilo „Mémoires pour l'hi

stoire ecclésiastique des tdelocěsesde Gentevde,Tarentaise, Maurienne, Aost ettdu décana de Saa
voie“ (1759) Srvn. l/urter, eNo.mcnci V5(1912),155.

ccus v. Be kos.
Becerra 1. 0. Minn,. vyd. ,Asserta theosubiilía

vel iheoiogica systemata Duns Scoti de esseniia

et eiticacia voluntatis divínae ct moraiitate volun_tatis humanae et de iide" (Barcelona 1737,174
2 sv. fol..) Srvn. Hurler,Nomenc1. Vla (1910),
1019.— 2. Kašpar, španělský sochař, architekt a
malíř, 77.1520 v aeze v Andalusii, 2.1570v a
drldě, studoval v imě zvláště na výtvorech Michel
angelových a Raifaelových, a pracoval nějaký čas
jako pomocník \asariho. Vrátív se do vlasti, usadil
se ve Valladolidu, kdež v chrámu milosrdných
bratři provedl postavy evan eiistů na tabernakuiu
hlavního oltáře, zhotovil ia ernakl proí jesuitsky'chrtim S. Miguel, jakoži ireliei „Sním skříže“
\ kostele u trinitárů. R. 1563 jmenován" byl dvor
nim malířem. V Pradě chovají se jeho obrazy„ Ka

jící _eMagdaina“ a „Bičováni Krísta“. Pro nchrámtrinitaru v Madridě zhotovil sochu „Zbičov ýKri
stus“, pro portál chrámu milosrdných bratři relief
„Madonna, matka milosrdenství“ , pro chram minimu
sochu „Spasitel nesoucí kříž“, pro klášter sv. je
ronyma vZamoře krásný kolossálni kruciiíx, v ko
stele sv. Františka „$mrtskosou, pro kathetiráiu

v Burgosu „Sv “ a „v.S ebastián“, prokathe rálu v Granadě. kruciiix" v životní velikosti,

Řrocohrám sv. jeronyma tamtéž proslulý, Pohřeb
ríBstův“ a něžné _lezulátko (nii'io Dios) a j.ccvhet Be
Becchetti FiliipkAnngeelu 50. S. Dom., biskup

vCitta delle Pieve, protipapežské svoje spisy před
smrtí odvolal; :. 1114; pokračoval v dějinách kard.
Orsiho až dor 1587; druhý díl sahající až do
r. 1608 v dán byl teprve r. 1859. Srvn. Huf/er,

NoB.menc1 3 (1912) 79.
Beccillo Caesar, rodemlz Urbina, zprvu lékař,vstoupil k oratoriánům, -. , . „Annotationes

marginaies in Ciaconium ctlcollationes ciaconianaehistoriae cum baroniana“ ( ím1 (1), „Acta s. Caji
et M." (t. 1628), „Evangeliorum connexio, in

qua textus ordine servato rerum gestarum series
indicatur“ (t.1622). Srvn.Hurlcr Nomenc1.1113
(

ec 1. Annto in, a. 1857 v Rohru v Dolních
Bavořích,dr. theol., praefektseminářevAmberl
:p. „Der Prrol des Lukasevangeliums" (1%0)„,
Amberger Parciiaifragmente" (1902),„Die 'l rinitáts

lehre edes hl. Hilalrieunsvon Poitiers“ (1903), „KírcrhI.Studi und Quell „Die menschl. Willensireí

heit“ e(1906); vydáveá sbídrkucapoiog. sBisů„ „beGlauund Wissen“. ed l-atol. asník a pae
dago , n. 1806 v Ebersherrgu, byl od 1836 učitelem,

v Mnichově, členem sdružení
„Gelsellsc aftnzu rden drei Schilden“ , jež pěstovalo

romantiku, o ooníčPchorobu aodpočinku, z v Mnic vě 1888; „sGe chichte eines
deutschen Steinmetzers“ (1834),"„Gedichte“ (,1844)

;ogs T„heophanie“(1855, 1876),„Zeitklange (1860),iiileben“ (1861), „Lchrbucht der Po etik“ (7. vy169 ), „Lehrbuch d'es Pro vyd. 8187)da|i“s
duchaplnou „Spruch- und RAisellnichlem 0883).—

3. Fra t1,Šek hud. Škaldate 750 v Mann—
heimuu,.nz. 1809 v Bordeaux; zlelskladeb jeho vyniká zv. „Stabat mater“ (vyd. 8.3 -— 4. (Jo
frid ]os et O. Pra ed., 11. v Poděbradech 172-d2,
vstoupil do řádu dominik., 1752 odebral se do Bo
iognya do Říma. v kterýchžto městech nějaký čas
stravil; vrátiv se do Prahy, stal se prot. theol.,
posléze převorem a provinciálem, z. v Praze 1787;
p.„ Tractatus speculativ-odogmaticus de iide,sspe
et caritate ad mentem d. Thomae“ (v Praze 1766).

-— Beck

Srvn. Harla, Nomencl. V3 (1912), 2891.0ŽVynika1také jako hudební skladatel; r. 17865 žil s
fonii, kterou věnoval arci.b n.t Příchovsk mu
z Příchovic, vjehož přitomnosti s velikou pochvalou
bla proveedena. Srvn. DI[a,bac'Ktinst-leriex.11
a 1 1.— 5.jakub Kryštof, theol.,
leji 1711, byl prof. SZ nau niv. t., :. kolem 1778;

:g„ „De dlluvio Noachico universali“ (Basilej 1738),e partibus orbis, quas ante diluvium Noalchicum
homincs incoluisse videntur“ (Jena 173), „Voli
stándí es biblisches Worterbuch oder Verbal- unnd

Real- oncordanz“ (2 sv., Basilej 1770), „Epitorgehistoriae Ecclesiae Veteris Testamenti“ (t. 1770
„Disputatio de codicibus manuscriptis graecis“

(t. 1774), „De 5editionibus principibus Novi Testamenti“(1—-.6 Jan b,iáš protest theo
log, 77.18047vJlingenun(\'irtembersko), od1836
mr. prof. v Basileji, od 1843 ř.prof. system. theol.
a kazatel v Tubinkách, vynikajici repraesentant
realistického bíbi. směru v protest. theol.; z. 1878

ách; rp.„Fin1eitung in das System der
christlichen Lehre “ (1838, 2.v 8170), „Die christ

che Lehrwissenschait1 nach dden blb is hen Urunden“ (1841, 2.v 7185), „Umrissd. biblischen
.neeleniehre“ 'šy(184 178 ), „Christliche

n“ (6 sbírek 18313—70šl,.2Leiiiaden"der christ
chen Glaubenslehre“ (18622 vyd.1869),7„Christche Liebeslehre“(251872—47 ). 7jos ef
arei, dr. iheoL, katovl.švýc. theolog & socialni

politik, „. 1858 vSurrs,ee vysv. na kněze 1884,st 1
1885 víkarístou v Basileji, 1888 prof. exegese a

ředitelem konviktu v Luzernu, 1891 prot. p_ast. na
univ. i'rýburske ve Švýc., pracoval na rcvisi syno

dálnich statutů biskupství basilejskeho a na šířeníkatol. spolků dělnických a jlnošských; odr190
vydává „Monatsschnft ttir christi. $ozia1reform";

<

„Uber Arbeiterseelsorge, Briefe an einen stád-IP

tischen Vikar“ rýburk lšwýc. 1. . arciA,u.g dr. theol.afil, 1840vnRhau vPorýn 
sku, ředitel semináře" v Heiligenstadtu, redaktor
časop. „Schulireund"; .r). „Geschichte des kathol.
Kirchenlíedes von seinen ersten Anfángen bis auf

die Gegelnwart“(Kolín187£), „Liederheitf. Mannerchór (1869,7. „l.ehrbuch der kathol.

Religion" (1891),v„Handbuch zur i:)rklarunsčekderblbi. Geschichte“ (2. yc 1902.
Kaš a ., 77 164 Rottenburgu u Neckacru,
\stoupil do 'lov.1622, od r. 1678 působil jako
missionář v Nové Granadě, b i od divochů za
vražděn 15. října1.684 rvn hm)/dar, Deutsche
jesuitenmissionare, 152.— 10.Kristian Daniel,
filos. heol.,
spisovatel velice činný; vydal V1'ce než 2005
theol, tíloio ických a hist. , ze spisů theolo icských

dime: mmatlaHermeneutiicesu lišrorum
Novi Foedteris“ ): :. vL11. ryš B. kl. rajhradsk hso,u „.33164—6
v Kladsku, 0vstoupil do kl. 1667, vy.sv na kn. 1670,
zabýval se súspěehem maiiřstvímařezbou; z. 1706
Srvn Xiu/er, Vitae monachorum in mon
Raihradensi, 21. — eopold O. Cist. v kiášt.
ehrašském, prot. filos. aetheol.,n 7114 85

incaarnatione Verbi divini“ (Vircpurk 11745.
rvn. Hurter, Nomencl. V3 (1912), 289. — 13.

0 <<

"O(irišski

ius OSB., u. 1715, ředitel kuru při dómě vefade;
výborný varhaník a skladatel; 5. 17931154——14Bedřich, kazate šp :. 649.,z 1701,
nvikajicí znalec vy'ch jalzykš,pzvl. arabštiny, vyd.

„araphrasis chaldaical. librichronicorum"(Augšp„Paraphrasis chaldaicu ii. ibrí chronicorum“
(t. ), „Monumenta antiqua udaicau (t. 1686)

„Magtšrologlum ecclesiae germamcae pervetustuml'
. u5. cihael, sprol.2 theol. a ioprient.azyků v Ulm :. 1653 t. 171 :)

italdaeorummphylacieriís" (jena1675, 1684),
p. de

S„Disp.

71.1757 v Lipsku, byl prof. t., jako

1



: Beckedorřtu — Becker

de accentuum hebraeorum usu musico“ (1678 a

1701),rn„iVlmndicíae_lesaíanae adversus Renatum Andr.Coriu (1U71m10)—6.va( nech, Peck)
pe mmu.“1529, působil téměř 40 let jakožto prot
kanonického práva a přísedící nejvyššího soudu
v Lovani, s. 1589, :p. „.Comm ad regulas iuris ca

met
noBeckaedorřluz, jiří Filip Ludolt, konvertita,
státník, paedagoga spísov., u. 1778 v annoveru
z rodičů prrotest. stud. prof. theol., potom medi
cínu, stal se 1810 vychovatelem kurprlnce hessen
skčho, byl11811—18vychovatelem dědičného prince
anhaltsko--berr_tburgského, stal se 1820 prus. tajn' m
vrchním státním radou v ministerstvu kultu, 1 21
svěřeno mu vedeni prus. obecného školství, k jehož
povznesení značně přispěl. Pcřestouplv 1827 k církvi

katol. byl pt'očuštěilnfvze služby státní, uchýlil se nasvůj statek Pomořansku, podporoval
katol. život v zadním Pomořansku a zal. 1857v
chovávací ústav „Al.oyslusstlft“ Od Bedřicha í

lěma lV. povolán znovu do služby státní, staal se1840pracsidentem nově zřízené zemčdělskér
1858; .r). populární apolo ií: „An gottesiiirchtlge

protestantische Chriss:ten orte des Friedens und
der Wiederversóhnung“ (1840, 2 v d od
názvem „Die katholische Wahrheit"), „Das cr
háltnís von Haus, 5 at und Kirche zu ein
anneder und der Schule zu Haus, Sttaat und Kirche"

(1849), „Offenbatun ulnd Vernunft“ (1853) Srvn.„MilínNomenCL 112),1115.
Beckeenhkaub(Bec enhub) jan,řre.čMenttrze ,

vynikajici knihtiskař, u. v Mohuči. stu Ioval boho
sloví v Heidelberku, působil od 1475 v trassburku
(společně s ]ířím Husnerem), od 1479ve Vírcpurku,
od 1485 v Bamberku, od 1499 v Norimberce u Ko

bergera); byl také báslnicky činným (jeho veršenalezají se ve Wimpfelingové spisu „De tríplici
nandore Mariae'

Becker.! Bernard, (wang7(bratrský) theolog,71.1843 v Ochranové, od r 2 docent círk. dějin
na theol. sem. bratrském v Gnadenfeldu; od 1888
ředitel téhož ústavu; z. 1894; „Zinzendorí ím
Verhžíltnis zu Philosophie und írchentum seiner
Zeit" (1886), „Die christliclte Volksunterweisung,

ein Bindeglíed9 zwischen der iRaeformatlon und demPietlsmus n]an, dr. til., farář
vNíederheímbBachu(okr.koblnélncsk), „ 1835vAren

berku; vyd.d„Philothea des hl. ranz von Sales“1872, 2. vdy. 1908), „Briefe des hl. Franz von Sa
les“ (1874, 2. vyd. 1897), „Das Dies irae, Ave marís
stella und Salve re ina homiletísch erklžlrt“.
3. Egeling (Ange us), prof. v Erlurtě, kazatel
v Mo- učí a Štrassburku, z. 1481; zanechal několik
spisu, jež zůstaly v rukopise, mezi nimi jest„ Liber

in canonem míssae “ "inn urlcr, Nomencl. 11“1(1 , 987. — 4. Ferd an,d arch eolog, .r).
cenné práce: .Daas Spottkruzíflx der rómíschen

Kaiserpalaste' (\'ratislav 1866), „Die Darstellung]eSu Christi unter dem Bílde des Fisches“ (t. 1866
„Roms altchrístl. Coemeterien“ (Dtisseldorl 1874),

„Die Wand- und DeckengemžíDlde der rómische nKatakomben" (Gera 1876), „Díe lnschriften der
rom. Coemeteríen" (t 1878), „Die heidnische Weihe
formel . auf altchrístlíchen Grabsteínen“
(i. 1881). — 5. František S. _|., 11.v Maastrichtu
1 z. 1884, prof. mor. a kanon. práva v New

Yorku; :p. řadu apologetických rozprav, z nichž' přel. Mansion do
turler, Nomencl. ]"2

. o,nard prof. theologie
a konsist. rada mohučský, kanovník wonnsky' a
aschaftenburský,z 1799, :p. heologiae moralís
compendíum“ (Mohuč 1789). „Programma de re
formanda theología morali" (t 1790); spisy ty jsou
bezcenné a racionalismem nakažené. Srvn. Huf-ler,

'\e Franklurtě n'. M.,
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Nomencl. V3 (1912), 546. — 7. Jan Tobiáš, _
v Králíkách (Grulich) v Čechách kol. r 1699n
1700. byl učitelem v Lednici na Moravě (1727
zdějí v Dol. Rakousích v Herrenbaumgartenu tfii)

z. 1779, složil řadu mši a
sef Blažej,

a Feldsbcrgu (l746);

jinýclhteslkladeb círklevních. 8. jodr. a fíl.,1857 v Gonsenhelmu,studoval
817 —85 na Ger1malníku, _vysv. na kněze 1883, od
1892 prof. na bisk. semináři v Mohuči, od 1904 re-

gens od 1907 kanovníkt - :p. „\Veissagunllgen alsKriterien der Offenbaruntg“ (1890), „D
sius in seiner p.adagog Bedeutung“ e(1891); l01:1

r. 1907 rediiŘuajeholll)spolet“5n_t'£s dr. Jos. Selbstem časopis „Der 9. Kaaerel Ferdinand.
71.1804v )s,ku byi od r. 1825 varhaníkem při
kostele sv. etravvLipsku od 1837 při kostele
sv. Mikuláše t., stal se 1843učitelem hry varhanní
na konservatoří, vzdal se 1856 svého místa a žil

v soukromí; z. 17 Já„ Smystenatisch-chronolo
Ěische Darstellung der usiklíteratur" (1836), „Diehoralsammlungen der verschiedenen chris.tl Kitr

chen“ (1845), vydal „Evan elísches4 Cholralbuch“
(1844) 10. Klement S. ., 4tavekaWtínnenbergu u Paderbornu, pr.of mográlk práva

v Mtínster z. 17 .r). Hístosrta ecclesiastica
praetíca“ (Munsteru l782-. „ rcnhcnge
schichte des XVI. XVll.jaltrhunidertsr bis zudem westphtllischen luligirieden“ „Dlsserta—
_tiones theologícae“ (1772, , ompenndium
iuris decretalíum ex ipsis decretalibus collectum
una cum reflexíonibus ad jus antiquum prímae at
que intermedíae aetatis et novíssimum trídentiní
concílii“ (1782), „Díssertatíones iuris ecclesiastící
(Kolín 1772,35 . lFleurií ínstitutioncs iuris
ecclesiastici“ (Munster 1774, 2 sv.), „ius ecclesia
sticum universa-e antiquum per prima Vll saecula
_exactis conc. chalcedonensís et corpore canonum
in universa Ecc esia graeca et latina tune recepto“

777), „71)e)electioníbus coadíutorum episcopa
lituul'i'(t. ecretum Gratíani abbrevíatum"1781), „De) regímine e iscoporum per tria príma"

staecula“ (t. 1784).KSrvn. urltr, Nomencl. V3(191 1),
403— — 11 risztian, malíř a litograf, 71.18091885 ., .Veita, žil
v letech '\838—43'Řim sotoupénect! zv „Naza
renů“ maloval veliký počet oltářních obrazův pro
kostely v okolí Frankfurtu, z jeho obrazů uvádíme;
„Kristus na hoře Olivetské (1838), .Kristus a Sa
marítánka“ (1839), „Madonna s ježtškem“ (1840),
3. byl zručným lítooagra;fem provedl řadu lito
ratií dle Fiihricha, Steínle a Veíta. — 12. Otto

Cist. kl. světelského (7wettl), 11.v ()Horním Pit-.mesreuthu v Čechách, vstoupil 1880d .světe1—.
s ěho, vysv . na knězze 1885; „(.iesochílchte det

christlichen Kirche fiír Volkssc ulen derk Diůcese;tPólten“ (v Kremži 18 ). 13. (Be )To

biáš Jan, u. [15).čce. 1648 v Králíkách (Grulich),_'stud. v Kladska v Prazze,v sv. na knězze 1673,“
stal se kaplanem a zpovědníkem řiklášt-ře Vor-.
šilek v Praze, 1679 děkanem v lostinném, 1681:
zvolen za kanovníka metrop. kapituly u sv Víta:
v Praze, působil tu jako německý kazatel, dat pro
presbytář chrámu metropolitního zhotovili sochy.
sv. patronů českych (n ni v deposítáři stavební;

huti); dal r. 1692yzříditt mramorové zábradlí sesochami kolem hrobu sv Nep. (v te způ
sobě, jak se spatřuje na reparodukcí soudobé ry
tin v „Album Svatojanském" al. 54. .), zal.
16 5 na Lysém vrchu u Králik poutní chrám Panny
Marie, r. 1701 24. "stop jmenován císařem Leo

oldeml. biskupem královéhradeckým a r. 1702

ubnna od papeže Klementa X1.potvrzen; v Král.
Hradci započal st větí 1709 novou residenci ahiskupsknu a r. 17 Os entínář s kostelem sv.
Nep., v Chrasti pak spoložil 12.dubna 1710 zá lad
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k novému kostelu a řístavěl 1709 východní křídlo
tamního zámku září 710; .mnněkolik něm.
a lat. spisů nálboženskýzch.Srvn.Pad1a/m Series"
canon. s. me o.p eccl. 20;—222 [Bezděka/, Drahé

aemny z ksoruny svatováclavské 1,495 —14. Vilém S,.j. :p. „Standeslehren“(1.„D1echrist

licheElrzitňhiung oder Pflichten der Eltern“, 3. vy.d

ilichten der K1-nd13rAeundrder christ61'lichen ]ngend" 2. v.yd letl (Becchet)]anO .
Fabríannu, kamžs se 9311předkové jeeho z Angliepřestěhovali byl 13 lektorem theologie a 1392
rektorem v Peruugii, :p. „Expositio evangellornm“
„Super ethicam“, „erSup pooliticam Aristotelís',
„De concordla Platonis ad Scripturam' ; z. 1421. -—
2. mášv mzáš anntre

Beckhaus VMDouřicjanji indřích, unrm protest.

, „. se ve

the010, u. v ssoeld rtu r. 1708, byl astorem
v Mílh heimu, Gladbachu a Iserlohnu,0 r. 1 15

roi. theol. v d,Marburgu kdež z. 1829; „UbeerMatth.
)

die Echtheitd er sogenannten 'laufiormel,

XXV1,1119" (Oiíenbach 1794), „Uber die Integrítšit
der lprolphetíschen Schríften des alten Bun(Halle 79,6) „Beemerkungen ilher den Gebrauch
der apokryphischen Bilcher dees alten Testaments

zur Erláuteruln der neutestamentlichen Schreibart" (Lipsko 18), „De díctione tropíca Novi Te

stealršííntí iud1canda et interpretanda“ (Marburg
Beckleey Vilém, rodem z Anglie, z. 1438; :.p

Quodlíbeloruin liber unus“, „Quaestíonum ordl
nariarum liber un

Be ck nn 1. Frant., 1810, z. 1868, rot. děj.
a klass. iteratury na lyceu hoslánském Braněvn

obr. 0. Bcckovský. Dio rytiny J. Balzera.

Becket — Beckovský'

(Braunsberg); .r).

(1 nel sclhollastlscaenln
„De prlmo epvscopo Warmlae'

proceŠsu“(1857,1(191

annla orígine et
Huh-ler Nomenc1.V'

2),12.lsan índřich,blskupbosna
bruckský, 71.1803v Osterkappelnu u Osnabr,!tckuvysv. na kněze 1828, stal see1832 vlkkářeem při dómu

v Osnabrlícku, 1836 dóms1trýmtfarářem 1866 biskupem; :.1878.— heolo a humanista,
kol. 1476ve Warburgut (Vestiálsko), stal se 1504

kanovníkem, byl 1510—22 prof. rhetoriky ve Virc

Eurku, potom farářem ve svém rodišti, 1527 pro—oštem při klášteře sv. jlljlvthlnsteru, z. t.
získal sobě značných zásluh podporovánlm huma
nistických studii, b 1 zprvu spřátelen s Lutherem,
Melanchthonem a arlstadtem, později však se od

nich odloučil a ]byl jedním : nejhorlivějších ob
hájců katolíckév ; Ir). „cPreatío domínica contraLutheri errores“( oh 1525), „Precatío dominlca
explícata“ (t. 1528, je' riloroz;mn. vydání spisu pře

dcslého). Srvn.Hurrer,Nomenc1.113(1906),12.38až1—.4 Petr, n.lB27,z 1884,přel.do ném

číny 20 svazek círk. dějgín2Rolhrbacherových. Srvn.
Hr/rtak-o,Nomencl. V4 (191713211.Beck vský an Fr 8v Německém
Brodě, grammatíkální studia odbyl v rodišti svém,
1678 absolvoval v rn oesii a rhetoriku,1t»80

ž1682 ve Vídni ihilosofíoi,vstoupil do ryt. řádu
křižovníků s červ. v Franze, S10Ž11slavnéřeholní sliby 1685 uvysv. a,kněze stal se
správcem kuchyněaklášterní a dispensátorem, 1693
administrátorem tiliálního špitálu křižovnického
s.v Anežky (šp ten stával asi v místech, kde

nyní stojíp alac hrab. Lažanského nĚprotiChNárodnímu divadlu), podnikl 1700cestu po echa Mo
rav a Uhrách; kratší cesty po Cechách vykonal
1707, 1708, 17123 72;0 z. 26. pro 1725 B.pí1ně
obíral se dějinami |českými. Věda sže kroniky Háj
kovy jest již pořídku, obstaral nové přepracované
její vydání pod názzvem „Poselkyně starých pří
běhůuv (název utvořený dle Cieeronova „nauntl
vetustatís“) českých aneb Kronika českáo prv

niho do nynějšíďemě české příchozudvouch knížatCharvátských, cha í Lecha, vlastních bratří, až
do šťastného panování císaře římského Ferdí
nanda ]. vždy vítěze slavného“ (v Prraze 1700,
1112 str fol.). Vzav zaazáklad kroniku Hájkovu,
vsunul na mnohých mistech svoje dodatky, z nichž
některé jsou velmi obšírné (zevrubné srovnání

„Poselkyné“dsákronikou Hájkovou poodal nf.1'rullla'ř v pojed „.j Fr. Beckovského Poselkyně
starých příběhův český,ch" díl 1., „Sbornlku hí
storickém“ 11,1884, la..n) Po m pracoval

v letech 1700—23 na dpokražlčovíáníkroniky, hodlajeji prodloužítí až dod ovby, žžil. R. 1723jal se
sebraný materiál upravovatí k tisku a dospěl s prací
tou zhruba až k r. 1 7; další část zachovala se
v pouhém konceptu a sahá až do ku1689 s n-e
mnohými zprávami z let 1696—1720. Tato obsáhlá

práce B—éhodlouho zůstávala v rukopise; teprvedr. An!. Rezek vydal jí v letech 1879911—230áakl dem
„Dědictví sv. Prokopa“ ve třech svazcích. Úmy
slem B-ého bylo podatl spis prostonárodni k po
učení lídu obcc,ného a to se stanoviska vlastene
ckého a přísně kato lckého. je to práce kronikář
ská, jež vyniká hojností sneseného materiálu neen
z pramenů tištěných, nýbrž 1 rukopisných a listin
nych. ale trpí nedostatkem krltlčnosti a pragmatič
nosti. Mnnoto nsaapsalB. řaduspisů náboženských,
v jejichž text vetkával se zálibou zprávy historické.

Ze spisů téch nejobšírnější jest třísvalzkový:tolickeho živobytí nepohnutedlný zá ld od sva
tých otcův duchovních. sněmův, starého 1 nového
zákona i od samého Krista Pána postavený, třemi
neporušítelnýml slouppy, jenž jsou Vira,i\ aděje,
Láska ubezpečený' (v Praze 1707—1708). Srvn.



Beckwlth — Beda

Rakův důkladn úvod k třetímu svazku „Posel
né“ yurek), ě ,.53—54ukov
Beckwith john, „. 1750v Norwichu,

bl varhaníkemv Oxfordu;z eho skladeblv šly.
?li'he first Verse of every Psa m of David“ vč,.on

dýne1808), „Stix Anthems' (t 1790).
trjan b.jí 23.generálTov ježíšova,

1795x v PSichemu(Belg_l_e),aryvstoupil 'iž jako kněz1819v Hildesheimu do aježíšova, pů
sobil v Homhurku, v Hildesheimua a v Brunšviku,
potom byl zpovědníkem vévodské rodiny anhalt
kóthcnské, 1830—48veVidni, potom byl rektorem
v Lówenu, 1852 provinciálem ve Vídni, byl zvolen

generálem 1858, postoupil pr_opokročilý věk 1884veškgru úřední agendu gen. vikáří P Anderledymu;
;, v Římě 1887; rídll řád za nesnadných okolnosti

s neobyčejnou opatrnosti, mírností a ráznosltí. Počet členů řádu vzrostl za ně z 5209 na 1.;480
xp. mimo etné okružní listy hasketický spis„ Der
Monat Mariá“ (Vídeň 1838, 17. vy 19_01),jeenž byl
přeložen do přemnohých jiných jazyků, do]češtiny
nd lgn. čáka (Měsíc Mariánský,vvrnB ě 1883).
Životopis jeho napsal A. M. VerstraetenS ..] (Ant

evrpy 1889, do nmě .přel.i tl.1jMa rtln 1.897)Bectileth v. Baiktila
Becziczka Am brož O. Cist., opat kiášt. lilicn

feldského, „ 1780 v Čechách, evsltoupil 1799 do kl.lilienfeldskěho, vysv. na 11 1804, stal se opa
tecm 1825. z. 1861; „Historisch--topographísche
Darstcllung von Lilienfeid und Um egend“ (Vídeň
1825),„i|ístorísch-topographische arstellung von
der Stadt Salzburg“ (229sv. Vídeň 1829) Srvn. XeniaBernardi/la lll,

]. ,191847, vysv. na kněze 1872,
byl praetektem chlapeckého semináře v Kroměříži,

grízdčji farárem ve Frenštátě na Moravě; přeložileckxův spis „Měsíc mariánský“ (v Brně 1883),

první díl „Cviněhy v dokonalostí křesťanské) Alf.Rodrígueza (vB mě 1883).v bzoru“ 1882 uve
řejnil živolopísný nástin „.P Angelo Secch1", v „Ka
zateli“ 1895 sedmero postních kázání „Umučení
Pána našeho ježíše Kris.ta“ » 111885 započal
vydávatí „Bibliotéku nejslovutnějších kazatelu če
ských slarši doby"; sbírky tév yšlo do roku 1888
celkem 7 svazků (kázání Leop. Fabrítla $. j., Fab.
Veselého S. j.aaŘehoře Tučka O. Praed.). jako
prcickt semináře poslán byl B. na universitu do
Prahyh, kde stud oval mathemaltiku a fysik 11,z kte
rýchžto ředmětů také státní zkoušk složil. Ve
Frenštát pro mnohé ráce v rozsá lé duchovní
správě spisovatelství v novati se nemohl. Za nčho
vystavěna ybla r. na Radhošti svatyně Cy
riIlo-Methodějská. 2.6 čna 1901 ve svém rodišti,
kammve svě nemoci ke sv "m příbuzným se oddstě
ho1a1. ——2. Tomáš, n. l 13 v Olšanech u Olom.,
vysv. na kněze 1837 byl kooperátorem v Markovi
cích a ve V1koši,o 1844expositou v Kyselovicích

pak superlorem 0alumnátu v 010 z.1885; v.y
1847„Katolický kancionál“, vzdělaný dle kancionálu

Fryčájov;a kancionál B-ův došel veliké obliby,'1byldo 1883 22krate vydán; mimo to :p.:„Odp1|stk
v katolické církvi“ (Olom ll-52), „Kázání na všecky
svátky blahoslavene Marie Pannny“ (t. 185' ), „Ucta
P. Marie založená a vysvětlená v nejznamenitěj
ších pobožnostech mariánských" mimo to
jest od něho přeeklad anonymně vydtaný„ ívot Pána
a Spasitele našeho ježiše Krista a preblahoslaveně
Panny a Matky 'eho Marrie. Podles sání sv. Bona

vcntury. Věnov no Bedřichovi landkrabětithlrsten—berků, arcib. olomúc uchvoenstva děkan
lstvilpřerovského“ (t. 1853, 2. vyd. 1859); r. 1849 za
lž01b'. s Lýskem aArthuuerm z Kónigsbrunnu
časopis C„yríll a Method

ečka jan u. v Clevelandě(stát Ohio)v sev
Americe 16 června 1874, vychodil osadní školu sv.

:
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Václava, studoval vekolleii sv. ignáce v Clevelandě,ptřljat tamtéž dos mlnáře a vsysvěcen na kněze
r. 1899. 81 do r. 1902 aplanem českě osady
Parmy Mane Lurdské v Cievelandč, po té' farářem
ve slovácké osadě sv. Cyrilla a Method. v Youngs
ownu, kdež dokončil stavbu kostela, vystavěl

novou faru, chtěje postaviti i šžkolu farní, pro kteujiž pozemekzakoupil, yž1907 ustanoven
farářem české kattol. osady sv. Vojtěcha v Cleve
la.ndě Tarn založil nově spolk: anny r

bory, Osadní klub sv. Vojtěcha, poštolát modlitbya t. zv. Spolek dollarov'. _Osadaj orná svůj
stel, školu, dům pro řá oveesestry edeNotre Dame,
faru, dům pro kostelníka. B. rediguje, Měsíčnípře

hled osady sv. Vojtěcha v Clevelandu“, jenž vycházi od ledna 11
Bečkerekíj šl. Gerazim, jako laíkjuraj, „. kol.

17,75 orthod hieromonach v kláštere Gergetek.

riff-"186„Filozoíičeska nauka“, překlad z němčiny (Budn 869,1 „Hudoševstvo kperodlo ženíju života

čelonečelswkago od H. V. Hute1anda“, překladzznčm—
čin (t. 1804). Připisuje se mu1 „Roždanik ili ečud
nonitij vitao sretjě' (t. 1824).Srvni Mafařílz sc.hd sildsL th 111.334, 436,44 &, pze/zz.

v.1 (Petsc hau), fara varcíd. pražské, ve
vikariátu toužimskěm, zal. 1754; patron: kníže Be

řiciíBeaufort-Spontin,da1a statistická: 3772 katol.,
kat., 60 ž.; oby. m —.2 (Hochpetsch),

fara v díec. litoměřické, ve vik. mosteckém, již ve
XlV. století připomínané, patroozn Zdeněk kníže
zLobkovic, data statistická: 2264 katol., 11 židů,

obyv. ífněm; jazyk český udržel se tu až do XVll.settol

10

ečva ]. Dollin, fara vdicc. olosm.,benef. liberae collationis, 1595kat ,.čobyv s. —2. Horní,
farav diec. olom., patr. nábož. matic—e,3335 kat
ob v. české.

ečvan Bedř.,,gseudonym; viz Konařík B.Beda (Ba eda) tihodný O.S. B.,slavný děje
pisec anglický a učitel církevní, 11. se r. 74p
blíže Wearmouthu v hrabství durhamskěm. V sedmi
letech svěřen byl pěči opata kláštera wcarmouth
skěhho Bened. Biscopa, jednoho z předních světců
této doby a organisátorů církve v Anglii. Po zalo
žení kláštera sv. Pavla v jarrowě (r. 682 řestě
hoval se s opatem Eoifridem do tohoto kláštera
a přijal tu v 19 letech svěcení na jáhna a v 301e
ech svěceení na kněze. Celý jeho život v zátiší

klášterním uplynul u věmém plnění povinností ře
holních, v modlitbě a studiu, ve vyučování a spi
sováni: Aut discere aut docere aut scribere dulce
habuí. To'bylo jeho pravidlem, kterému zistal

ěren po celých 45 let života řeholního. etní
přátelé a nadšení žáci shromáždili se kolem něho,

z nichž zvláště vynikli Huaetbcrth. později opatve Wearmouthu(od 761), a jeho nástupce Cuth—
berth, dále Nothelm,rpozději arcibiskup v Canter
bury. Bohat knihovna klášterní Eoifrídem na
cestách do ima získaná, skýtaia čilěmu duchu

edovu hojnost lát studiu a činnosti spiso
vatelské. Skutečně stal kse Beda také jedním z nej
větších učenců svě doby. Vědomostí jeho, kte

Vmibězáhy se stal slavným, byly velmi rozsáhle.kdy Evropa pohroužena byla v barbarství,
znal vedle latiny také řecky a též aspoň základy
hebrejštiny. Kromě toho obeznámen byl s kiassiky

thanskýmí: Vergílem,Ovidem, Lucanem, Pliniem,ucretiem Terentiem, dále se sv. Otciaaezejména
s Písmem sv. Vulgatu opravil podle textu řeckého
a přeložil ji na jazyk anglosaský. -—Spisy j,eho
které sám vypočítává na konci své Historiayeccle
síastica (kol. r. 732). vztahují se na celý soubor

tehdejšuího vědění: Gramatiku (De orlhograjaíhia),metriku(De arteemetrica), rhetoríku, mathernatiku,
tysiku (De natura rerum), meteorologií, astronomií,
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musiku, poesii, ha lografii (Vita metríca s. Cuth
berti episcopí Lin lsfarnensis, Vita abbatum Wi
rem ), chronologii (De ratione temporum, De teem
porlbus),' dějiny (CUODÍCOI'Iseu de sex aetatibus

mundi) a theologii. 30dzgůsobu doby pěstoval Bedatéž básnictví a vydad nám nedochované sbírky
básní: Liber hymnorum a Lib e i rammatum.

K toomu druží se konečně ještěe rtéž n které listy(14). Ze sp sů theologickýclr vedle 50 omili

které mu zjednaly jméno Veneraibilis, zmínky pře
devším zasluhují jeho exege emntáře k většině knih Pisma sv., v nichž řevládá
však výklad allegorický, a jež s velikou pílí sesta
vrreyj souce esv. Otců latinských a řeckých, po
strádaljí téměř úplně veškeré originality. Než v době,

kdy všecky tradice klassické a laíterární byly ohroženy zánikem, stal se Bedat oj akýmsr zpro
středkovatelem vědomosti dřívaějšiclr a odevzdal
vědu starých škole orské, jejímž byl zakladatelem.
Na této škole zažcšnuta pak byla o ět pochodeň

vědy těnroěřulraslá, a Alkuin, žák kolyy orské,řenesl ten apevninu světlo čerpané ve škole
edově. Nejdůležitějším dilem Be'dovým jest však

jehoHistoria ecclesiastica gentis An lo
rum v 5 knihách, která mu právem ziskala n zev
otce dějepisectví anglické jej řadí
mezi nejpřednější historiky aoannalisty slředov.ěké
Čerpaje z pramenů současn ch liči Beda sobdlvu
hodnoou píli, nestrannosti, historickou věrností a

názornostigolitické a církevní dějiny An loic. Obširně zejm na jedná o době od r. 596 731.
Bez dlouhé a v trvalé práce Bedovy v jehor celle
a scriptoriu klá tcrnim nebylyb y dějiny Anglosasů
tolik zajímavé ap otkčá křesťanství v této zemi

zůstaly by zahaleny temnotou. Literárně činnýmzůstal Beda do svés mrtl r. 735;ještě na smr
telném lůžkuadiktoval poslední verše sveho an lo
saského překladu evangelia sv. _lan d Lva 111
byl r. 1899 prohlášen za učitele cirkeavnilroa svátek
jeho (27 května) na celou církev rozšířen Na
ltheologickou a historickou vědu západní ve středo
věku mělys spisy jeho vliv trvaly. Gil/e:, Opera
Berlae, London 1843; Mígne, Patr. lat. t. 90— 5.
Wenm Beda der Ehrwtlrdlge und seine Zeit.

. Aufl. 'ien 1 1; Piaam: v Revue an_lloromš(1896), 49, Huf/er, Nomencil 13 (1903), 641
„II.

Beda ]. Ludvík O S B. kl. banzke'ho, 11.ve

Vircpurku 1750,z. 1796, 3111"Habakuk, der Prophet,nach dem hebraischen ext mit Zuziehung der

alten UberselzunĚen ůbertragen und erlautert“(Frankfurt 1779), „ xegesis Ps. CIX. (hebraeis CX.)
de Messíajesu Nazareno, vero Deoo,rege et sacer
dotc, cx verítate hcbraica et antiquis versionibus
adornata et ut psalterii prodromus proposita“ (Bam
ber 1779). Snv.n Hurter, Nomenc !. V8 (1912),736.

edda ,Bedler) Natalis, syndiktheoi
fakulty pařížské, vášnivý odpůrce Erasma Rotter

damského a Jakuba Fabra;eva „Annotationum inErasmi paraphrases N. T cFabri commen
taríos ln Evangelia Paulique epistolas libri tres“
(Paříž 1526), _„De unica Magdalena contra jac.
Fabrum“ (t. 1519), „Contra jac. Fabri apolo ram
pro filiahus et nepotibus s. Annae", „Apo ogia
adversus clandestinos Lutheranos" (proti Erasmovi
a Fabrovi,t. 1529), „Restitutio in integrum bene—
dictíonis cerci paschalis contra od. Clrchtoveum“
(t. 1520) dyž král František hleděl Sorbonnu

. pohnnouti k tomu, by schválila rozloučení manžel
ství jindřicha VIIi., stavěl se tomu na oodp r,

iby5136k rozkazu37garlamentu poslánndo vyhnanství,rvn llurter. Nomencl. 113(1906)

Bedburrg, klášt. praemonstrátekv diec. kolínské,
zal. 1124'lheodorichem, hrabětem zKleve. R. 1519

Bedford

oddělily se jeptišky s dovolením Lva X. od řádu.

Klášterezničen ve válce španělsko--hollandske'.B aGorman diere jan, advokátpa
řižského parlamentu, xp. dConsultation sur la que-_
stion: si le pape est supérieur du roi en ce qur
est du temporel avec la réplique du peuple chré
tien et royal“ (1615), „Les droits de l'église ca
thoiique et de ses pretres“ (1615), „De la libertě
de l'eglise gallicane avec l'échantillon de l'histoíre
dles tempiiers“ (1646) Srvn.llur/cr,1\'omencl.ill“C

EGO
kovic 1. Minát kněz záhřebské diecesev XVlll.stol Sp.„ becevica dragem mladem obo

dvojega spola ljudem hasnovíta r potrebna“, kaj
avským nářečím psaný katechismus. Srvn. Slrolml,

Kat. list 1910, 4,6 364.— 2. o,sef chorv. paulin,pocházel z vzácnéhošlechtic. rodu, žil více roků
v paul. klášteře Remete u Záhřeba, zastával úřad
generálního definitora. Z. v Remetách ro
slavil se lat. dílem „Natale sooium s. Hieronymi ín
ruderibus Stridonibus occultatum“ (Neostadil 1752).
Charv. vydal překlad latinské knihy P. Adamal(o
ločaniho: „Manuaie, to jest ručna knižica ilítí kra

tek navuk našem lajkom ali skupšre hratjez al-ežeši na božjem ( t.
Snv_n Str alml,
mencl.1V3 (1910), 1569. —.; Kamzi r'r, u. 1728
vec.harv Zagorju, jesuita v Záhřehě, z. jako prof. boh.

charvatského semináře ve Vídni 17.81 Latinskyg.„Vindiciac illíbati conceptus mariani“ (1753, e
vanitate scientiarum“ (Zagreeb 1759), „Exercitatio
philosophica in primam Newloni reguiam“ (t. 17

„]oseph, dramma“ (Vídeň 1779), „Hilariad collegiicroatici ante cineris sive drammata du de s. ju
stino et Bernardo“ (1780), „Sermones ad suos in
theologia auditores“ (t. 1777 ), „Sensa Romanorrum
Poutificum de societate jesu" (l775),„ Historia col
legíi Croatici Vienae per Baih. Na uli fundati"
(rkp.). Srvn. Sira/zal, Katp.list. 1910,42, 2n., Hwter,
Nomencl. V3 (19 2),2 čl.;ě

Bedell Vilém, anglikánský theolog, n. 1570,
horlivý propagátor protestantismu v lrsku. jakožto

ka lan přicvyslanectví anglickém meškal od 1604enátká dežs se seznámil s Pavlem Sarpim
a Markem de Dominis, Vrátiv se do Argi
zastával "JB,různá důstojenstvi v hierarchii angli
kánské; lh27 stalse biskupem kilmorskýmaard ag
ským. Přeložil bibli do irštiny (tištěna v Londýně
1690), překládal spisy Sarpiho, ve spise., De conntro
versiis“ (1624)p řimlouváse za smír mezi lutherány

a kaelvínci. .en o Ivan Ernest, " 1790 v Samoboru
(Charvatsko), _farářa vikář v Krapině, :). „Visokí
sud ili Karesr Fatima“ (,r.ukop) překlad ěnm—
činy ka kavskýlm nářečím Srvn. Strolml, Klat. list
1910, 4, 90.

Bederichswort Gualter 0.5 .B. Angličan,Lžil

kol. 1360, :) kommentář k6eknihám sentencí. Srvn.Huf-ler, Nomencl. 111(1906 ,630
Bedersi v. Abraham ben isák Bedersi.
Bede chíni Francesco, kreslíř, rytec, malír

architekt, činný ve dr hé pol. XViL stol, hlavně
v Aquile, ale také v ímě, Neeapoli a Benátkách.
Pro kostel sv. Kateřiny v Aquile zhotovil obraz
„Zasnoubení sv. Kateřiny“, pro chhrám sv. Antonína
obraz „Sv. Antonina Pad. ", ro kostel sv. Michaela

obraez' „.Sv František“a arození "
ettí Marian, zarciajáhenankonský, professorcírk.edějin, 11.1774. 1833;: „Cursus historiac

ecclesiasticae'. Srvn. Huf/ef, Nomencl V3 (1912),

Bedfovrd:chnr 11.v Londýně 1816, stud. odmbridši, star se duchovním anglikán
ské církve, proslul jako oppulárni spisovatel a ka
zatel, r. 1851 konvertoval ke katolicismu, od roku



Bédier — Bedřich

1352 působil jako professor na missionářské kol

leji „All Hallows College“ v Dublině, přisprívsalhorlivě do kat. časopisů .The Mnon,th" „The
Monthly“a The lnshEcclesiastícal Record ;z. 1903.

Bédierr_loslel, proi.s ředověkěfranc řečialiteratury na Collegeede Frtarncev Paříži, vydal velice

cenné práce z oboru romannistiky;i Žzlnich uvádl me:„Les chansons de croisade“ (Pař

Bedlni Kajetán,b kardinál, u. vŽSliniga lii 1806,,;, ve Viterbu 1864, 849pap. Piem ] jmeno
ván mimořádným komisařem v Bologni, kdež po
tlačil ovstání za pomoci vojska rakouského. Od
r 1855 zaměstnán byl v různých diplomatických

úkolech, jmenován byv tit. arcibiskupem thébským.R.18531apošt. nunciemv Brasilii, načežposlán
byl do Spojených států severoamerických, aby po
dal papeži zprávu o tamních círk. poměreec.h Od
presideenta by přijajat s velikou zdvořilosti, ale
k podnětu ltalskych revolucionářů byly proti němu
pořádány bouřlivé projevy. R. 1854 vrátil se B.

0 1111

Bedjan Pavel, kněz kongregace lazaristů, 17.
27.1ist0p. 1838 z chaldejsko--katolických rodičů
v Urmiah v Persii, byl přijat do chlapeckého semi

náře lazaristů v Urmiah, kde sesnaucil jazyku francou7.. a latinskenmu R. 1856v stoupil do kongre
gace lazaristu v Paříži, kde7. také studoval boho
sloví, na kněze vy5\ěcen |. 1861. Od Propagandy

jmenován apošt. mtissionářem a poslán do Persie.kde pracoval 191e řišel do Evropy, aby

se postaral o katotlické knílklyrpro katolík chaldejske, kteří posud uživall knlh sekty met odistů,
nemajíce vlastních Do té doby vydal 40 svazků
různých spisů (v Lipsku u Drugulina). Prvni svazek

tvořn chald. překlad „Následování Krista“d (1886),2..sv jest modlitebníkniha 1 2.1893,
připoleny úvahy o věčných pravdách a návod pro
přislulhující jínochy při různých litur. úkonech),
4.—7. sv. obsahuje chald. breviář. ( oslední re
dakce chald. breviáře stala se v Vll. stol. od ne
storian. patriarchy, obsahoval všechny bludy Ne
storiovy, jehož svátek tam obsažen jako svátek
učitele církve. Stare rukopisy jeho byly již_velmi
řldkě, tak že většina kněží nemohla jej recitovati.

jej se] svolením)apoštol Stolice zkorrigmal avydlalr ekatechismus (1886),

9. slabikář (1886887),1.8a 11. eějín goseřovy od sv.
Ft'árema (báseň, 18870a 18911,12 jiny St a Nov.

k.(1888, překl. z franc]),1 .—.15Dějiny patriarchyMar Yabalahy (1888a 896. T'ž bylkkřesťan, nar.
ve Xlll. stol. nedaleko Pekingu; na cestě do jeru
salema zdržel se vBagdadu, kde7. byl působením
Mongolů zvolen patriarchou nestoriánů. Poslal
spolu s knížetem Mongolů vyslance k tehde šímu

papeži a ke králům franc. a angjlěSpis ie dů ežitýodějiny křesťanství na východ e.Xlll stoleti.
Orrientalista Chabot jej přeložil do franc.) 16. kom
pendium dějin jedenácti všeob. koncilů (1888. Spis
byl napsán původně latinsky od neznámého autora,

vydal jel ocl.1ald překlad, lkterý zase pořízen
byl dle překladu arabského, .IBChronikontsyriacum Řehoře Barhebraea (1 amu
čedniků východních i západníc (78 sv.,21890k—1897),
25. Cirk.ddějiny Eusebiovy (1897),2 Mravověda
Řeh. Barhebraea (1898),2'7 Rozjímání ro duše
Bohu zasvěcené od Barhebraea 0898: er co

lumbae seu DírectoriumBf;9\4onachorum),' .28Noomocanon Barhebraeův (1889 29. Dějiny mníšstva

v lX. stol. (auctore Thoma Margensg) spolu s Kroníkou o zakladatelech řádů a ášterů v Persil
(1901),30. životadějiny Sahdonovy (1902),3
desát sedm homilií svatého lsaakayAntioch. (1903),
32.Měslc mariánský (z homilií jakuba Saruga; 1904),
31—37. Stodevadesátpět metrických homilií ne
známeho autora ze Vl. století, 38. Spisy lsaaka

53

z Ninive (ze Vll. stol., Chabot některé věci pře
ložil do jazyka 1ran.,c) 39 Nestoriův spis „nKiha
Heraklida Damašského“ (1910. Spis přeložen téz
do fraacn. a ukazuuje Nestoriovo učení v pravém
světle). V tisku nalezá se dilo, obsahující 125 ži

voto isů perských mučedníků a výbor životopisů
svat ch c kve \ýehod|'|_ía| západníl až na naše doby.
Srvn. Ltgzrer, Paul Bedj n,helaca alschzerSprachgelehrter" v časop. „DienKultur“a19122 nn.

Bed 1amm(.anglzkrácenina mena Betlehem) ašpi
tál v Londýně, zal. 1247 při převorství řádu návMarie Betlemske (Betlehemilnů) Později byl špitl
změněn v ústav choromysln ych.

Bednari Michael S. 1., maďarský theolo,
1728, „PhiloSOphia morum“ (Kašava 1715 1 16).
Srvn. ar,/er Nomencl. 1V3 1910),1

B dnov Vasilij A., učitel na církevním semi
náři v Ekaterinoslavi; :p.: ,Kratkija istoričeskija
svěděníja ob Ekaterínoslavskoj duchovvnol semi
narii“ (1904), „'Stolělny jubilelj Ekaterinoslavskoj
duchovnoj seminar-li“(1904), „Materialy dlja istoril
cerkovna o ustrojstva na Zaporo žě“ 190 , „z

prošlago katcrlnoslavskOjeparchn (1907),„Pravo
slavnaja Cerkov v Polšče itvě poenvolumina legum 'l(908 . rvn.Pa/1uieri, Nom . .

Bedos de Celles František (Deom Bedos)
OSB v St. Denis (kongr. maurinské), nejučenější
varhaník a znalec varhan své doby, 77.1706v Caux
u Bězlersu, vstoupil 1726 do bened. řádu v Tou
louse; z „'tLar du facteur d'orgues"
(4 sv.. Paříž 1766—78); dilo to sloužilo za pod
klad všem podobným spisům; výborné výkresy

v ěnrn obsažené dosud prokazují dobré 5lužbš'.Bedriělé Silvestar, arcijáhen a vikář v enji
(Charvatsko) koncemXV. a začátkem XVI. stol.,
má veliký úděl na timskuprvních charv. -glagolských
knih. 5 kanovníkem senjs kým lažem Baromičem
a jáhnem Gašparem Turčičem obstaralB .druhé
vydání glagoL missálu v Senji 1494 (1. vyd. v Be
nátkách 1483). Po roce 1507 kvetla senjská knih
tiskárna zásluhou, ,arhižakna"8 ,který u sebe měl
známého v Benátkách vyučeněho tiskaře Grgura
Senjanina. Vydáno asi 5 přiruěních glagol. knih.
Srvn. urmin, Povj. kn iž. hrv. isr p., 56. Dc'kl.

Bedřich(Fridrich, riedrich, Fredericus,
Frlderlcus) 1. biskup au špurský, děkan kapi
tul štrassburskě, zvolen 14 za biskupa augšpur
sk ho ku přání císařovu proti vévodovi janu Ba
vorskému, konal 24. října 1486 synodu, postaral se
ovydání tiskem obřadnich knih (1496 augšpurský

mikssál), zřídil 1505 kazatelsltvi při dómě. leho denník vydal Dra/mr v „Mitte des Vereines tiir Ge

schichte und Altertumskulfdlenin llohenzollern“ sv.18—20(1884—7. ek (de Venetía)
O. Prad., kol. 1400, přzeložil zdařile do vlaštlny
Apokalypsi; k překladu svemu při ojil výklad zpra
covaný hlavně na základě Mikuleš z Lyr; pře
klad jeho vydán byl v Benátkách 1515, 151. Srvvn.
[Jurta-, Nomencl 113(1906), 689. — 3. zel-1 110

u Amsterdamu, kněz v mkající zbožnosti, byl lzpovědníkem v různých k ášteřich ženský ch; 455;
z jeho spisů jen malá část byla uveře něnazKalrleni

olemv monogratii „Frederic van eilo en zljn
Schríften“ (Amsterdam 1866),a to: „Apologia super
resignatione regiminis sororum“, „Tractatuus de pe
regrinanlibus", „De fundatione domus regularium

Erope Harlemium“. — 4.1antkrabě z Fňrstenerku, kniže-areib. olom, viz Fůrste nbe.rk
5. bl., opat hirsavsk'; byl 1059s 12mnichyz
einsiedelnského posl n do obnov. kl. hirsavskéhkd,
1069na základě křivého nařčení sesazen, odebral se
do kl.aebersbergskěho, kdež 7( kv. 1070. —
5 z Hascldorpu, bisk.karelskýv usku, vstou
pil 1.55 do stavu duch., stal seekauovníkem v llam
burku, 1268 bisk. karelským, 1269 jurjevským, bo

o'U
o
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joval 1270 iBBĚOHReLitGVCGma 1280—81 proti Semgalům;za1.u —á7. nrcibisk.kolínský11',00—31 kol. l5070 na mku Schwarzenburku
na hranicích bavorsko--českých, stud. theologii ve
Francii, stal se kanovníkem v Bamberku, 1100arci
biskupem kolinským, v boji o investituru stál

zprvu na straně cisare Jindřicha V., později všakrozhodně proti němu ž spor o investituru

ukoinčen„byl r. 1122konkor átem wormským, zhoožto arcikancléř příslušnou listinu. Po
smrtlí Jindřichav. korunoval B. krále Lothara v Cá
chách 13. září 1125; později se s králem znepřá

tce1i1,i byl papežským legátem suspendován, roku1130kpřímiuvě Lotharov papežem Innocencem 11.
rehabilitován B. pečooval horlivě a štědře o ko
stely a kláštery své arcidiecese, jakož i o vzdě
lání kleru a kázeň. Z. 1131. —8. hl., biskup lu
tišský, _syn hraběte Alberta z Namuru, byl probo

dómu v Lutíchhu, r. 1119 stal se bisku

pem t., :. 27. nebo 23.května r1121, byv otráven.„Vita metrica“ vyd. v Anal. Boll. 11(1883,) 259n.
9. opat kl. mariengaardského ve Frískn,

u. v Hailumu ve Frísku, byl farářem ve svém ro
dišti, založil tam 1164 praem klášter Maricngaard

(Horrtus s. Mariae), stal se jeho prvním opatem,
s. 3. března!:;175; tělo jehop ežeseno by106. pros.

6116 doB nne-Espérance. ivot jeho, sepsanbý
opatem Síbrandem, vyd. Wijbrands v „GestOrti s. Mariae“ (1879).— 10.čtrnáctý biskupaprraž

ský, usyn talckrabí putelendoríského, praemonstíátzprvu v Magdebur otom na Strahově v Praze;
vlivem královnyJudíty, jejímž byl příbuzným, zvolen

ku 11687abiskupa; přidržei se pravého papeže
Alexandra lll. , z. 1179. Srv Frind, Die Kirchen

eschichte Bóhmensl, 211—213, týž,Die Geschichte

er Bischófe und Erzbischófe vosn1Prag
Barový, Dějiny diec. pravžs e 78 — 11. 1tr_aterlaik O. S. Au.g Erem. ezně, vyznamenávajicí
se svatosti života; z. 29. listoo.p 1329. 0 jeho pro
hlášení za blahoslaveného se jedná. Srvn. Dr. ..4711
Podlaha, „Zwei Legenden liber das Leben d. Laien
bruders Friedrich von Regensbutg“ (1905 —12
kníže ze Schwarzenbergů, arcibiskuppra—žský
v. Schwarzenberg.— ,bískup utrecht
ský. 827, přítel Hrabana Maura,vhorlil proti sabel
liánům a aríánům, proti uzavírání sňatků v zapo
věděných stupních, proti sňatku Ludvíka Pobož
ného s _luditou stál proti Ludvíkovi při jeho sy

h,838 1 . ervence zavražděn, jak se zdá na

podnět Judity Mart. Ron 18. čce 14. z es
ksa- Darmstadtu, kard., blsku vratisllavský,n .1616 v Hamburku, odebra o

konvertoval tam 1637 kcirkvi katolické, byl přijat
do řádu maltézského, zúčastnil se na vypravách
proti Turkům, bylladmirálem řádového loďstva,
zvítězil u Gole 1640, stal se admirálem španěl
skéhho loďstva a místodržícím na ostrově Mallorce;
r. 1652 jmenován kardinálem--jáhnem, od 1 by

kardinálem-protektorem Německa, později paněl1 jmmenován biskupem vratislavským; z.
1682 ve Vratislav

Bedřichov 1. tlara v diec. brněnské v děkanství
letovském, kostel sv. Mikuláše, bisk. z XVlii. s.,tol

1471 farniků čes., patron hrabě Albrecht Dubský.
vdíec. eolom., 780 farníků něm., patronnáboženská matic

Bedrinnskij ane lvanovič, n. 1769, studoval
v Petrohradě v semináři lavry Alexandra Něv
ského, 1791 vysvěcen na jáhna, 1794 na kněze,

stal se z1814protojercjem kath. kazaňskě v Petr
hradě; .r.„€„Vop1istlnnyjsoblazna mira“(Petrohrad 180831), oiltika lz samých slov svjaš

čennago isanija počert nutaja“ (překl. os
suelta, t. 1 2)„. Velíěie duší“ (přeeki. : Caraccíola,!. 801321804), „Cerkovnaja istoria: izlagajušěaja

— Bcduin

vsě dostopamjatnyja v Cerkvi proisšestvija ot roz
destva Christa Spasitelja do 1778 goda“ (2 sv.,
t. 1830a 1836). Srvn. Palmim', Nomenc1.191—192.

Bedroš Karel, 71.v Napajedlích na Mor. 1846,

vy . v'Olomouci 1870, klĚiatelchetareálky od 1873v Prostějově, od 1883v rlině; z. 1. 1904; vydal
společněs rot. ježkemv„Dějepis zjevení Božího ve
Staré ovém zákoně pro třetí třídu škol reál
ních“ (v Prazze 1891, 4.v d. 1908).

eduln. i. jméno odvvozeno jest od arabského
bedawij, bdwi (množ. čís. bedawijje, bedáwí),
etymologicky z řizněného s bůdije (: badwuu_n_
poušť.Freytag, exicon Arabico-Latinum. .l Haiis
8305 . li- yn azýváme v nejširším slova smyslu

kočovsnék meny vůbec, v užším slova smyslu no
mádvpůvoduarabského, v nejužším pak slova
smyslu arabské potulné obyvatelstvo
Arábie a Syrie. B. sama sebe zřídka nazývá
b„dwí“, poněvadž vidí v tomto jměně cosi nečest
ného; raději se honosí jměnem„ Araba“, „ibn arab“
('arabij, 'arábij, koli 'arab(un), urb, urbůn) aosio
vuje svého soudruha: „ acha 'ei-'arab“ (: brat
Arabe); usedlého rolníka nazývá fellílh (mn. čísrlo
tellahin) neb hadrijje (: usedláttřísko.) Tua
slují ó-í též .výchoďany“ (ahůli eš- šerq, eš--šerqijaje)
naproti „zápaďanům“ (ahálí el--rarb)t j. fellahum.
il. Rozdělení. „Synové pouště" tlěli se ve dvě
skupiny: 1. ve vlastní Araby, b-y v nejužším slova
smyslu, kteří se zaměstnávají chovem velbloudů,
a 2. v polobeduiny, kteří potupně slují el-ma'llzc
(: pastevcikoz) Vlastní beduíni pěstujícejen vel
bloudy, mohou se mnohem volnněji pohybovati než
„el--ma'ůze m ovce a kozy ukládají menší
pohyblivost, pudící je k tomu, že tu a tam osívaji
i pudu (pšemu ječmene!n,., duurou“,.tj. „arabskou

pšeniicí")r;a zaujímají proto střed jednak mezi pravým mezi 3. poloteliahy, země
děicí to, rbydlícími sice ve stanech, avšak pohybu

Lcími se po celý rok v území určitě ohraničeném,terě považují za svů majetek. 4. Vlastní teliahové

naproti tomu bytdlí většinou vpevných sídlech, aěkoli v době setí a žně rozbíjejí na svých rolích

stany. —Fellahově ipolobeduini (mab'aze) jsou nucení odváděti „Arúab m“ dávk , jich nevy
drancovali buď sami, neb nedopustilí vydrancovatl

kmenem jiným. ill. akteríístika. Postavyjes A„rab“ prostřrední, spíše hubenný, avšak
svalnatý; tahy jeho říhnědlěhorlobličeje, vybíhají

cího ve špičatou bra u,ojsou ostře rýsován. A„rab“jest člověk hlubokěh citu nábožensk ho, jest

muzem vážným, zlamlklýmm, nedůvěřivým, emilovníkem svobody, zakládajícím si s hrd'm evědo
mím na své nezávislosti. Ctížádost velice evyvinutá
pudí ho k rekovnosti v boji, okoli nutí ho k uskrov
něnostl a otužiiosti. Přirozeně bývá nadaným a
učelivým. Lživost, úskočnost a lstivost snoubí se
v jeho povaze s naivnostl. Lpi celou duší na „prá

vech pouště“, milujeaprávě tak svou rodíun přibuzenstvo í kmen,'a onenávidí cizince, lvůči ně
muž se domnívá m ti doalekosáhlápráva majetková.
(Může ho vyloupitl, vstoupli--ii na jeho půdu bez
dovolení šejkova a nepostavil-li se pod ochranu
jiného kmene.) S nenávistí tou však dovede dobře
spojiti příslovečnou pohostínost. lV.
znalosti života b-ůpro biblické studium.
Poněvadž podmínky životní, poměry klimatické
v zemích biblických jsou tytéž, jaké byly za
dobys tarýcch Hebreů, poněva nešnní obyvatelé
těchto krajů (Arabové) jsou bratří lsraelítů (patřit
obě tyto národní větve ke kmeni Semitů) a poně
vadž toto obyvatelstvo jmenovitě na místech osa
mocených, zevnější cizí kultuře málo přístupných
jevi veliký konservatismus, jest vysvětlitelno, že
nalezneme tu dnes mnoho zpusousbů nazírání, vy
jadřování se, mnoho zvyků azahzeni, která se ve
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lice 'p'odobají životu líčenému v bibli. Kdo chce
jedy událostí a obyčejebbiblické, jmenovitě dějiny
lsraclítů od jejíích poočátků až kt valému se usa
zení v estinč, jasně sl představiti a jiným ná
zomě podati, činí dobře, když se snaží seznámiti
se co nejpodrobněji se životem dnešního Orientu;
lecjakou parallelu k biblickým místům nalezne síce
jižuuíellahú, mnohem více však shledá u beduínů,
kteří jsou více vzdálení vlivu kultury a protosí

zachovall mnohem více původních,ožprastarych obyčcjů.Hlavou rodiny ('l,ah mn hůl"al:
skupina přímých potomků bydlících pod svým
vlastním stanem; děti téhož otce, který nemá svého
vlastního stanu, slují 'aile, 'éle, 'íjůl, množ. č. ijůlat)
jest otec, jehož neese touha zvěčniti jméno své
četnýmďotomstvem,,po dobně jako nesla staré israelity. vyplnění této nenasytné touhy směřuje
dosud polygamie, existující dosud právě tak
jako __bylaobyčejemvvdobách starších lsraelítů;
mívají pak skutečně někteří otcovéa ží70 více
synů a vnuků, jako na př. Gedeon (Sdc.aBW„Abdon
(tmž 1214).Snaha po četném potomstvu jest u dneš-_
ních b--ů tak vyvinuta, že ani křesťanské 5--y není
vždy snadno udržetl v mezích evangelické mano
gamie. Vyskytují se dosud případy, že bedulnka
neplodná povzbuzuje svého manžela, aby pojal
manželku druhou, podobně jako učinila druhdy
Sára (Gn. 162). ena hraje u dnešních á-ů podruž
nou roli (dcery nejsou synům rovnocenný). což
svědčí velice málo pro náhled, že byl u Semitů

původně rozšířen matriarchát (Wilken, DaosMatriarchat bei den alten Arabern 1 W. ertson

Smith, Kinshlpp _andMarriage in tear-_lyArabia. Cam
bridge 1885). Přsece však u některých kmenů dávádosud matka vým dětem jména, a to mnohdy
dle okolností zcela nahodilých. Tak na př. jedna
matka plemene Na'ur rodila jen dcery; když se jí
narodila čtvrtá, rozhněvala se a nazvala ji Za'ůl,
t. j. „Hněv“; přiosmé dceř zvolala tamám (: dosti)
a jméno to novorozené zůstalo. Hmár abu A,wwad
příslušník kmene Rwala (u něhož se zachoval nej
dokonaleji původní ráz beduínský) zbilsvojí ženu,
která se proto velice zlobila a nazvala chlapce,
kterého brzy potom porodila, rovněž Za al: Hněv.
líná žena měla těžký porod (*aser) a nazvala proto
chlapce svého Asir r(= 'lěžkorozenec); jlná sl
vyprosila (ragat) na Allahovi synka a nazvala ho

Vodaoto Rag-u,Ragi (:Pr osba), MaHas-samma (:od snebes) nazváno dítko matkou proto, po
névaadžpři jeho narození pršelo, matka, která spa

třila v době svého porodu vlka, dává svému novorozenci jméno Vk . zMusíl, Míszellen
zur Bibelforschung v „Kultury, Vídeň 1910 ] nn.).
Při těchto příkladech bezděčně vzpomináme na
Rebekeru( n. 2595), dávající druhému synu svému
jméno Jakob, na Liu, kte rá dává rovněž jména
svýmdětem n.2932,Gn.293'34 35,G_n.3_0"11“0,na Rachel, dávající rovněž synům svým jménaGn.

305““*. SŠ“ a i ašgypůjčená od zvířat,jako „$% (vacca silvestrís Gn. n-), ')n'J (ovce),

mju (holub), miaj (včela)atd.,bývala dávána dě
tem hebrejským podobně 'ako arabským. Dvě stejně
se jmenujícl osoby rozlišovány u obou národů přl
dáním jména otcova srvn. „“lbn ve vlastníchjmé
nech arabských a l rál. 225,,23',307; naproti tomu
oblíbený zvyk u Arabů, dávati přídomek otci dle
jména jeho nejstaršího s na (na př. Abu-bl-Hassan)
ze SZ doložitl nelze). ovoroo.eně dítě trou solí
Arabové dosud, jako činili Hebreové (Ez.164),K

jení trvá (2—3 roP'ZMa odstavení děje se v dobězachovávané ve S 729)do dneška. Otec

věnuje ápéčí výchově (cthapcců, starost o dívky ponecháváž.eně Posilás synka na vzdělání k „cha
tíbovi' (je-ll nějaký v táboře), sám pak ho učí

\:
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jezditi na koni, zacházeti se zbraní, učí ho rekov
nosti, pohostinosíi a jiným beduínským ctnostem.
Usmrtiti dítko otci sice nepřísluší (jen nemanželské
děti se někde zahrabávají do písku), přece však
smí s dcerami zacházeti skorem jako s živým ma
jetkem, může ji zasnoubiti, t. j. za dříve u_jednanou
cenu (si_jůq,„mohr“) prodati v manželství dle své
úplné libovůle; do otroctví je prodati nesmi.
Dceru však, erá se pohlavně prohřešlla, může
za trest nsmrtítieprávě tak, jako svoji ženu, která

se provinlla cíztoložstvím.(Srvn. Dt.t222'3n, 52.16“ ,jan 857) Usm Iti může otec rovněž své dítě, které
se těžce provinilo proti jeho autoritě. (Srvn. Dt.
211921.Všecek majetek rodiny (stan, stáda vel
bloudů, koně, stáda cí a koz, příp. hovězí do

bytek, pozedmky,obilí atd) patří otci rodiny, kteerýním naklád zecla neobmezeně; čeho nabude syn

(pracní, loupežíz), jest rovněž majetkem otcovýmnpotuud, pokud přebývá syn s ním pod jednim

stanem. Dle názorů některých beduínů enenesmíotec
p_rodatlónpozemek Opříslušníku jinehok (Srvn.) ídědí dle práva beduínského
jen s_ynově, nikoliv cery. Prvorozený—
dobně jako již za života otcova (v jeho nepřítom
ností, za jeho vysokého stáří)—i po smrti otcově

máprávo vybrati si nejlepší podil, jemu příslušíotcův stan, anooča sto brataři sami mu ponechávají
větší díl dědictví, by vzdali čest jeho stáří. .Srvn.
právo prvorozenýchv eS .) Svou rodinu může
oteec tžé rozmnozití aedoopcí chlapců (dívky se
neadoptuji), kteří též po smrti otcové dědí, naproti
tommu syn zplozený s otrokyní nemá stejného udělu
jako ostatní synové a často i s matkou bývá za
puzen. (_Srvn.Abraham--Agar-lsmael.) Ve 52 „dceryděoíč nesměly pojmouti za chotě leč příslušníka
téhož mene aby kmen neztratil maa'etku, který po
otci dědily (Nm.369; zásada podobn vládne dosud
mezi beduíny v i_řpaa_dě, že vdova, náležívší ji
nému kmeni ne její zesnulý manžel, chce- li se
znovu provdati a majetek zemřelého podržeti, smí
sí vzíti za manžela jen příslušníka kmenes vého
zemřelého manžela, aby majete nepřecházel od
jednoho kmene mu. — ena považuje se
za mužovu služebníci k tomu dobrou, by rozmno
žovala počet členů rodiny atim její sílu avliv, ja
kož 1aby obstarávala domácí práce: přinášeti vodu

a dříví, Šmřipravovatipokrmy, přístí, tkátl, šití, uopatřovati t svínovatl a vztyčovati stanyaa.-td ně

kterých kmenů pasou ženy dosud stáda (viz Čin. 24),u jiných kmenů jsou aspoň z této práce vylou
čeny. Dívka, které se činí nástrahy, má dle práva
beduínského ihned upozornití na vše své při

buzné. (Pod boně bylo volatiě zasnoubené dívce,které se činilo násilí ve městě, dle Dt. 2293.
V některých případech jest svůdcsepovinen p_ojmouti
svedenou dívkuzza manželku a zaplatitl jejímu otci

„“mohar (podobně jako Dt. pas:. -.) Když dosáhladívka 12. nebo 13. roku, bývá svým otcem pro
vdána podobně, jako bývalo ve 32. Krátce před
uzavřením manželství bývá dívka u některých
kmenů podrobena obřízce, která se však děje
vtlchostl, ne tak okázale, jako bývá přl obřízce
chlapců, o které mají dnešní b-i pooodbné názory,
jaké panoval ve SZ. Shledá—li ženich ve svatební
noci, že nev sta jeho není p_annou, má odo bná

gáva, jako pro_ odobný pripad dával Z v Dt.
íann stopyyzjja éhosl „šv__\agrovskéh 0 ma nželství' (Dt. “nn- lze naajíti u některých kmenů

bed. Zákon mojžíský o „obětiž žlár ivostl'
(sacriflcium zelotypiae Nm. 512-3')est možno s ná
ležitou reservou přírovnati ke zpusobu, jakýms
dosud zkoušíu b-ů ženy podezřelé z clzoložstva.
Krvesmilství se trestá smrtíu odobně jako

v.-ltií'm1 V obyčejích, které uprovázejí zásnuby___,uzavření sňatku (svatební hostina atd.), v názorech

m

:
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ó-ů o rozvižitelnosti manželství, o propuštění žen,
o postavení vdovy at.d alézáme mnoho s ole
ných bodů se zákonodárstvím israeiským.

hausen, Die Ehe bel den Arahern. Nachrichtenk. G.d .W. zu Gottingen 1893, n.) —
Příbytek ó-ů-, stan (Op enheim, Vom4'Mlittelmeer

zum persischen Golf. [, 43nnl.8Berlín 1900), jest85,26“ 33", 3,222?
33"", 38'2, _ler 102,Ezr a j. mmř', jeho
pokryvky vyroben'é ze srsti kozí k is.15; jejich
spojeni k Ex. 263; oddělení stanu ve dvě části
muže a ženy k Pís.14, 3', Sdec. 15 jen bohatí cri

kově mai pro své že.o! zvláštní stan jako (111.245,313. Koiky do zem zaražené podávajl obraz
k Sde. 42'. Z vnitřního nářadí budiž jmenován
k Sdr.. 4"J měch, v kterém se uschovávaji nápoje,jakožídomácím k.(Ex11'5,.Sdcl53
1611, Pláč 515 13.41172,yMat.t24“) a dřevěný hmoždíř
(N m. 1520, Prisl. 2722, 152. 4430, Neh. 1030).— Nej

jednoduššíKZaBůSODapečení, chléb podpopelný(“uggatt
resáfim 3K nečekali na vykvašenli1těsta,nýbrž péci chleby přesné (Ex. 19s
1Krá1.28“ aj.), zrcadlí se dosud v životě b--ů
(Burckhardt, Bemerkungen liber die Bcduinen und

haby, Výmar 18.1,s. 46); rovněž železnéal_plotnymwaachnbhath,o kterých se zmiňují Lv 25,1
Mytí rukou před jídlem, způsob jídla, rozeznaávání
pokrmů, názorvvo kní zvířecí, o čočce, o zemi
mlékem oplývající, rozšířené u dnešních ó--ů, živě
nás pamatují na poobndoéna'zory a o čeje veS
Kdo si chce živě předsntavítiPrisl. Boštat epo
dívá, jakým způsobem ó-i vyrábějí dosud smáslo.
Co zakazoval Ex. 23'", nalézáme aspoň částečně
dosud u Arabů, kteří vaří maso skopové a kozí
v kyselém mléce. Koobylky, pookrm to chudiny(Lv. Mt. 3, .ik1“), dosud ó-i v Zajordání
vaří, plraží, melou, a z omuky takton abyte pekou_

„chleby“. Mleti mouku, péct chléb přinravovati
zeleniny ěpříslušíadodnes oženě jako (Šn.8'3, práv tk jako eče mnohldByb. sám.

18', 1 Král. 993,2“51111) oda se opatřuje u 0--ů
dnes práxé tak, jako za dob praotců národa isra
elského; spory pak o prameny, studny (a pastviska)líčeně v (.in. 13"-'",2610nn- nevymizely dosud. Při

čerpání vodya znějí z úst b-ských zpěvy podobnéjako Nm 21la (Musil, n. u. m. s. aý tvaar
mělo spodní roucho starých Hebreů „kultonet“
zvané, znázorňuje nám tób'l dnešních Arabů, které
se podobně přepásává (někdy provazcem uplete
ným ze srsti), jako se podkasával v dobách nej

starších „ku.ttonet“ PláštiArabů, zvanému„ 'abájes“,

"—

odpovídá starohebrejský šat „simlů“, kterého
užívalo k goesdobným ůčelůmj odnešni „'abajes(Fx.HK al.211154oKrál.430).Hlavu
probti1paprski'otmsslunečným chránili staří nomádštíreové donb ě jako 1)-i. kteří si ji zahalí do

šátku (kettijpe),oupevněného na hlavě pletenci ('aqůl,
ivnerirc).81?-in osí dosud náušnice jako Madianite

,beduinky22pakl $zaplouštěji do nosu
zlaté Ckruhynjako Gn. 2422 ,Přísl. 1122aj. ,
náramky (sůmid ,Gn. 2422,'elš'áda, Nm. 3160,měl;asi týž tvar jako do kruhu zahnuté dráty (jejich
once se nespojují), zdobící dnes ramena dccre

k;ouště totéž
sraelitky na kotníky ('akásim 13.315).Názory synu

lsraelov ých o ceně dlouhého vlasu a vousu o kráse
hlavy nebo brady rusé, o stříhání, holení (2 Šarh. 10')

ŠŠŠ na poušti stále. Ličidlo, jmenované v 4( Jer. 30Ez. 2310, job 4214, lze doložltí dosa
vadni láskou Arabek ke „“kohl (Bauer, Volksleben
ím Lande der Bibel. Lipsko 190903 5112n. , Te to
vání ektrým se snaží beduinky dodati většího pů
vabu své pleti, b 10 rozšířeno i u lsraelitů, pokud
nebylo omezeno 195.— eště dnes chytají b-igazely do' jam, jakvčinilistaří. Chov dobytka, zivot

lze říci o sponkách, které kladly

Beduin

pastýře, jeho zbraň, mošnu, podmínky žívotn'í, jeho
nebezpečí atd. líčené v bibli lze posud stogovna pooušti. 'lypy pluhů, srpů, mlatiček (m1 ticíchI
sam), osten, kterým se orajicí soumar pohání, a jiné
obrazy ze zivota beduínů-zemědělců dovolují nám
vniknouti hlouběji do života lsraelitů (Sde
ls. 2824'27,1$a.m132', is. 41 r'). V Madaběc jsem
shledal, že ló-i uschovz'iva'í vymláceně obilí do jam
a cisteren jako Jer.4 učni vřeteno, tkalcovské
stávky, na kterých beduinky vyrábějí provaz, látky

na oděv any atd., odpovídají věrně () obnýmnástrojům svěků za šlýcch (1 K.rál 219, řisL 31.)

uži pak ísraelští dovedli z kůže zabitých zvířa)trobití různé kožené nádoby (měchy), pásy, san

dály atd. a uměli kovatl kovyypodobně, jako znajítato řemesla dnešní synové rgani
sace kmene.) Několik příbuzných rodin b-ských
tvoří skupinu, kterás luje al-ušire neb al-hamůle
(čeleď, plémě, klan); několik takových klanů sdru
žených v eden veliký celek, mající totéž jménoa
odvozujícr původ svůj od téhož předka sluje al
qabile nebo al-bedide (kmeny, pokolenf). Každý
kmen a každý rod užívá svého zvláštního zna
mení (wasm), které se vpaluje velbloudum, kozám

vcím. Taknnpa nejmocnějšíkmenb-ský v Ke

raku a okolí, slující el-Megá je (jedn. č. Megallis),dělí se naa4 klanny: ]. aširet el-Jůsef, 2. 'ašire
Sie man, 3. ašíret el-Rbůn, 4. 'aširet ed- Dínwd. Klan
el-jůseef se dělí na tři menší skupiny (rody):
'ejůl Míz el. 2. 'ejůl Chalíl, 3. fejitl'el- Gbůr. Wasm
kmene el--Megíllje je tak zvaný en-máteh, podkova
s vodorovnou čarou. tohoto rozčlenění možno
si utvořiti představu, jak asi dělil se lsrae1,s klá
da "21se z kmenů či pokolení (mattóth, šebůtim),

plemenvči čeledi (miš pachóth, 'alaphim), rodů (baVečel jednotlivýcckh menův a klanů stojí
šejkové, jejichž moc dědí nejstarší Syn, pokuds
jinému příbuznému, vynikajícímu pohostinstvim,
válečnou zdatnosti, rozvahou a jinými beduinskými

ctnostmi, řnepodaři důstojnosti této se zcmocniti.'lak na šejk plemene el--jnset sluje Sňleh, šejk
plemcneees-Slémůn sluje Chalíl, plemene el-Rbím
sluje Chalíl bet Dawd, šejk plemene ed- Dawdp ak

sluje 'Awad. ejkemccelého kmene el--leegů elĚEilišejkem šejků" jest Sůleh (šejk klanu el--jůsef).
ř'ohlaváři tito mající poradny sborr, ,díwan“, sklá
dající se z nejváženějších Arabů, o povídají isra
elským nest'in,r171šehammatóth (“knížata), sare

ha'abóth, kteří rovněž pomocí „starších“ (ziqnůlisrů'el) spravovali své poddané. Poměr dno
tlivce k rodině. plemeni a kmenu, a nao ak práva
a povinnosti celku k částem a ednotlivcům (ochrana
a opora, kterou celek svýmšienůům skýtal, solida
rita, povinnost přispěli příslušníku te'hož kmene,
„'“brattu atd.), jaké lze pozorovati dnes u u,
může nám býti analogií poměrů, které vládli
v lsraeli dříve než se v zemi Kena'an trvale usadil
a zapustil evné kořeny. Mezi 5--y panuje podivu
hodná soci lní osobní rovnost, značné I'OZdll mezr
bohatým a chudým neexistují. Mojžíšské z kono
dárství usiluje okud moožno zachovati tuto rov
nost sociální u sraele usedlěho, zvláště ustanove

»

ním o roku sobotním (Lv. 251-7- 13-22,Dt. 151%,
3110), jubilejním (Lv. ), zákazem bráti úroky
(Hejčl, Das alttestamentliehe Zinsverhot. Frei 
burgi. . ) zákonem o nabytí svobod otroků
původu hebrcjs eho. (Buhl, Die sozialen erhalt
nísse der lsraeliten, Berlín ] Spo
lečenský život dávných l3raelilů je takořka otištěn

v obyče' ich dnešních ó-ů. Láska k poesii, její tvary,obsa erdinand de Martino et Abdel Khalek Bey
Saroit, (Anthologie de l'amour arabc, Paris 1902;

alrnan, Pala'stinischer Diwan, Ltpsko 1904 Socin,
Diwan aus Zentralarabien, Lipsko 1900; _lacob,Das
Hohelied aut (jrund arabischer und anderer Paral
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lelen untersucht, Berlíln 19025 Zapletal, Das Hohe
laied.Freiburg i. Sch. an. ), láska ke zpěvuhbudb,ě hudební násltroje, tance a reje, domác'
slavností, sdílnost, projevy zdvořilosti, pozdravy,

jednávání při kupu a prodeji, pokud nám jsou

líěeny v bžibli,ejsou dnes na poušti tak věrně zachovany.ž m , že vidíme jakési facsi

mile životae bs'íblílckého.Zejmléna k příslovečné po
hostínostl (Gn.l gum., “-),8 ze ktere vypučel zvyk. hostummýti nohy ((.in. 18
b_vtčebylo k jeho poctě zabito (Gn"187,sám osobně posluhoval hostu
kus cesty vyprovázel (011.18'"3,127), mohli bychom
nnlěztí v dnešní Arabií a Syrii hojnost takořka to
tografických snímků. Právo krvíny, dle něhož 'est
nejbližší příbuzný zavražděného (přip. jeho ro ina
neb kmen) povinen stejnou měrou oplatltl vrahu,
t. j. usmrtiti ho (neb dle zásad solidarity usmrtíti

místos_vrahaněkoho z jeho ro iny, kmene), kteréznal-9/.9(Gn "Dt 19113, ,ižie dosud
U 0-11;podobně však ako existov5alo ve Zprávo
útočištné (asyl Ex. l", Dt. 441, Nm. 35mm),

existuje dosud mezi zákony pouště. jakjest vysvětliti, že Abraha sak i jakob—mohli
delší dobu přebývali se svými stády v Palestině,a že Kananejšti a jiní kmenové v Palestině již
před tím dávno trvale usedli a půdu její za svůj
výhradný majetek považující tyto cizince 2 Baby
Iouíe přicházející klidně ve svém středu strpělí?
Pravdepodobně užílí patriarchové „práva pouště“,
dáti se v ochranu mocného kmene, kteréžto právo
v různých tvarech dosud mezi beduíny vládne.
Když stopujeme běh beduínské loupežné výpravy
(razzia), kterác chytí t. zv. „qaA“,dlba příslušníka
to kmene, proti němuž výprava čelí, aby jí byl
vůdcem a pověděl, kde jeho kmen táboří, tu jest
nrnám.jaakobychom četli ] Král. 30, kde stíhá po
dobným způsobem David Amalekity. Výpravu Abra
hamovu protl králům východním, kteří odvádělid
zájetí Lota, půtky lsraelitů na pochodu z Egypta
pouští, jejich vyjednávání o povolení průchodu,
eich vpád za vedení josuova do Palestiny, násle

dující boje, zápasy za dob Soudců lze si předsta
vítí na základě obdobných zjevův u dnešních synů
pouště. jakýsi druh klatby „charab' (která stíhá
majetek nepřítelův tak, že musí býti zničen a že

nesmí mstitel si z něho ničeho podržetzí), zachovaný na poušti, lze přirovnatí k star „cehe
remu . Právo déovetne, různe druhy trestů, loso
vání, přičítáni významu snům, známě nám ze SZ,
dosuddkvete na východě. Tamtéž rády se vypra

vujl rodokmen; předků slavn'ch, jejich rekovněčíny, jako dru dy Ex.133n dc.5". Ustni tato
vypravování se v podstatě nezměněné po celá sta
letí přenášejí s pokolení na pokolení, jen určitéůdaje časové obyčejně chybivají. Věrnos ve vy
pravování posiluje básnická forma, do které byla
některá z nich oděna. Z tohoto zjevu lze právem
usuzovati, že i podání v bibli zaznamenaná až po

dobu, kdy bšla písemně ustálena, se téžv podstatě neporu ena zachovala a že nejsou oprávněny
četné, příliš smělé pokusy kritiky biblické, které
tuto věrnost popírají. (Mussíl, Kultur s. 11.N)
mocného člověka dosud říbuzní někde vynášejí
na smetiště, jako druhdyFba Dne 3. února 1905
měl iSem príležitost stopovati pohřební obyčeje
při úmrtí Mubammeda Heseína, bratra šejka Se
lima 7. polobedulnského kmene Nawar. Sotva že
zavřel časně ráno očí, již se rozlěhaly v celém tá
boře smuteční písně z úst žen, sedících ve kruhu
na zemi v rozbalených šatech s vlasem rozpuště
ným a sypajících si na hlavu popel a hlínu. Po
DOIednipostaven byl pod strom stůl. mrtvola naň
P0ložena, na zemi rozdělán oheň a v hliněné ná
době ohřívána voda. Mrtvola byla umyta, zahalena

Český slovník bohovědný II.

192), že do
že hostitel
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do pláten, posypána vonným práškem a ještětutéhožodpoledne pohřbena bez rakve. Kdo btuy ne

vzpomínalMna odobné ob 'čeje om. 702W, Skt. 9“,Mk. 16 LZF,2 P.ar 2.Sam 19,
53%, „It./,tt_lob ŽS? Hz 24". 2 Saín.701530? Musil

(Kultur ll) uvádí arabský žalozpěv, velice podobný

ruzchlo erým oplakával David ztrátu svéhopřítele z_[lzmathana(2 Krpál. ).Ajako mos (2') za
vrhuje skutek krále moabsklého, který spálil mrtvolu

krále edomského, tak dos ud ó-i zavrhuji sopal vání mrtvol. Nůejduležítěš í jsou podobností vzatéy ze života ožen ského.
B-í maí velice často jméno Allahovo na jazyku:

jemu pričítaěíAllvšecky zjevy. jsouésice monotheisty,
avšak krom etl též různésvětee „'awlija“(jedn. č. welijj, lwelií, bytostí to duchové (duše ze
mřelýeh přátel Allahovych, kterés jeho dovole

mmohou působili na člověka blahodárně, pří
pladně však též škodlivě. Ke svatyním na počest

„svatých“ těchto zbudovaným (obyčejně na jejichhrobech) konají četní ctíte é pouti. Vrhají se na
zem, dotýkajise čelem possvátného prachu, sypou
si jej na hlavu5a hrdlo, na své velbloudy, z ocasu
velbloudice vytrhá se několik žint, které se přiva
zuji na větev posvátného stromu, zastiňujícihosvét'cův hrob. Nemocného kladou na světcův hrob

(rugum), obcházejí jej, kladou naň látku dříve než
z m sm šaty, ověšují jej cáry sarýtch šatůvva jí
nýml malými předmětyna památku své návštěvy;
v době dobytčí nákazy vodí kolem hrobu svá stáda;

jíní kladou ke hrobu různé předměty, kterých jimnelze jinak lépe uschovatl, jsouce js,tl že se jich
zlá ruka netkne, oněvadž by se ibylo obávatí
hněvu a trestu sv tcova. Ke cti sv tců se přiná
šejí tež četné obětí, jejichž krví se kropi bud'
hroby jejich neb pomazáv aji se dveře svatyně
práh dolní i horní, veřeje, tedy podobně jako čí—

nilí lsraelite v Egyptě pred desátou ranou Ex. 12).
aso obětního zvířete dlužno dáti chudým (srvn.
. ,l4'-'")n eb požití spřltornnýmí na místě

posvátném, a není dovoleno nést 'eod 'li,kdož nemají c_lobytčete,pomazáya'í' bopříp dveře
svatynně oleeje m neb (v krajin ch, okde se oliva
méně pěstuje) máslem. jinde se zapaluje na hro
bech těchto kadidlo, jinde se udržují horicíŽlampy.
Podobnou ůctu vzdávají synové pouštět žsv ýmpředkům(gidd, množ. č. guddůd), od nichž odvozují
původ jednotlivých kmenův a jejíehooíddlův. Kr\i
oběti prinesené ke cti takovéhoto předka pomaa
zává se u některých kmenů hrob, velbloudi, koně,

A

tyče, které podpírají stan, ano i eo a nos pří
tomného ld Gin, ábel, liší se od „weli“
„gidda“ tim,“ že—nikd v těle lidském nežil a že

aždé místo skrývá|“nějakéhoďábla, který jest jeho „pánnem a majitelem Kdy
kolivAArab na novém místě vztyčuje stan, usmí
řuje místního ďábla obětí čt hostinou, sůl, ktererou
solí se první pokrm ředložený pod stanem na

novémmmístě vztyčen rn, sluje „sůl pokrmu pro

nemůže leč škoditi.

pána st.a" Upad e-li Arab, přináší na místě tom

ihned kadidlo, adby siusmlříl „npáaaonoho místa“;podobně člní, mu gin nepopřál osvěžujícího

spánku, když hod„tlačila můra“ & vp o.d připaacde h.
(Jin mt uje prý mista pustá a nopuštěná rumiště.
(Sřrvn.názor biblíckýoomistě, němžžsatan rádpř.)ebývá Kromě ginů škodí člonavěkutéž ról (upír)
a róla (můra) Posvátné stromy (duby, terebinty,
chlebovníky, olivy) se považují za obydlí „svečtení“.
Dotek jejich listů hojí nemoci neb dodávaji n0\é
sily; podobně působí též spánek v jejich stínu: na
větve jejich se navazují _cáry,čímž se „svazuje mocnemocí“ , jinde navazují na větve posv. stromu
copy vlasů, sta\í do jeho stínu hul a pod. — Na

íyšně, na které lze viděti v dálce některou
slavnou svatyní, Arabové vztyěují dosud kameny

5
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na památku toho, že toto místo navštívili neb zde
pobožnost svou vykonaali U km eRwala naalezl
Musil zvláštní stojan z tenkých l.ldřevěných tyčí,
ozdobených pštrosrm peřím, kteerý se upevňuje na
(nákladní) sedlo velblouda a sluje„ Abu hur al
markab“. Dle mínění b-u pochází Abu Zhůr od

Rwejla, praotce kmene Rwala, a sluje Abu Zhůsr,ojest pater aeterni saeculí, proto, poněvadžs
nepřetržitě od pokolení k pokolení dědi. Abu thtr
jest vidltelné středisko všech kmenů Zana-Muslim
a kdo jej má, jest knížetem hvšech těchto kmenů,
kteří jsou povinni s válečnou svou mocí k němu
se připojítí. Každoročně musí býti před Abu Zhu
rem obětována bílá velbloudice se slovy: „Tof
jest tvá obět, Abu Zhůre.“ Krví této obětí se po
tírají rohove t če stojanu. V Abu Zhůru bydlí prý
Allan velice r d a oznamuje kmeni svou vůli Vldl

telnými kznameními. rý pštrosí peří samosebou není ani nejmenšího vánku) se chvvěje:
někdy pry se chýlí i celý stojan na pravo, což
znamená quadrat min lla (: moc boha)n
enttjet min Alláh (: pomoc boha). Povstane- li vel
bloud s Abu Zhůíem a vydá-li se na cestu, pak
povstane s ním i celý kmen, a podobně kde stane
Abu Zhůr, tam také usadí seen.kme jsou-li Rwala
napadeni a bojí--lí se porážky, přinesou Abu 7hůra
a majíec jej v čele, podn íknou útok na nepřítele a
Allůh, který v Abu Zhůru jest s nimi, dá jím vždycky
vítězzství. — Kromě obětí svrchu jmenovaných be
duíni přinášejí: 1.„ t stanu“. Zřídi—lisi 0.
(který dosud bydlíl pod společným stanem příbuz
ných) svů' nový stan samostatný, dříve než v něm
počne b_ylití, přivede před něj tučnou ovc1,0brátt
hlavu její k jihu, obětuje ji tím, že ji rozřízne hrdlo,
zachytí teplou, kouřící se kreva potírá“ jí střední

ltštčkyastanu (eI-wáset), někde těž .růag“, t. j. kusrsti kozí), která uzavírá stan na straně
západnzí; tím chce nov' svůj domov osvětiti a

nepřístupnym útokům zl ho duuhca.
2. Považuje- li &.stan, ve kterém dosud bydlit, za

roswranný a odhodlá-li se jej rozšířiti no
vými tyčemi, ak dříve, než počne nově místnosti

obývatí, příná l obět zvanou dabihet el-waset__o bět ol u. 3. Dlužno-li vyměnítistarý
_růag“ novým, pokládá Arab podobně za svoji po
vinnost přinésti .dabihet er- růag“. Polousedli b-i
obětují tu, když stavíce si peyny příbytek, vlybu
dovali klenbut neb stropově oblouky lou
kovou o dabihet el qantaraf;krví její
rogí obě spodní strany oblouku; obět tato od 0\lsíd tedy oběti uvedene svrchu p_ood č 2. — o

zděj'í, když dohotoveny jsou 1 dveře domku, při
náší se před pra em 5. obět prahu, dabihet
eI-atabe“, jejiž krví se pomazává vrchní práh.

dž konečně domek stojí, neodváží se Arab vněm
y,lltí dokud nepřinesl ginu, který jest dle jeho

mínění pánem místa, na němž novy príbytek stoOJÍ'6. „obět příbytku, dabihet ed-dar“ ; zvíře kla
se a u c na prahu tak, aby krev stékala
na jednu neb obě strany (do dvora neb do př-í
bytku samého), kromě toho kropí obětu'ící krví
dveře, na některých místech i vnitřní st by při
bytku. Otec, který zasnoubil syna svého, chtěje
upevníti tuto smlouvu tak, aby otec nevěstin“ ne
mohl svojl dceru dáti snad za vyšší „mahar“ji
nému, přináší 7. „obět smlouvy, dabihet cl--aqd“
neb d. es--sefáh; krví její se někde potírá nevěsta.
Podvečer svatby řináší ženich ženám před jeho
stanem shromážd ným zvíře, které buď jeho otec
neb bratr obětuje, ženy řenesou obětované zvíře
do stanu nevěstina, kdepri ravthostinu; poněvadž
se tento kvas připravuje řive než se nevěsta líčí
„hennou, sluje 8 dabihet el-hennc. („Henne' jest
rostlina Lawsonla lnermis, ze které se vyrábí čer
vené barvivo, jímž si barví Arabky prsty, nehty,

Beduín

příp. i vlasy.) 9. jakmile byla nevěsta řivedena
ze stanu svých rodičů do příbytku ženic ova, přl
náší se dabíhet el helljje, obět osvobození (halal
_—rozvázaí, vysvobodií); krvijeji se kropívají novo
manželé; někde ženich otírá krev 5 nože, kterým
byla obět usmrcena, o rukávy nevěstiny. 'laké muž

limtujícítoho, že udíl svou manželku, když se
podaří zapuzenou přivéstí zase dtosvého stanu,přlilnáší10. „obět zapuzeni“, dablhet et- taláq. Ke

ctí příbyvšího hosta se 11. přináší d. ed- deít, jejiz

krevrnutpužujledenpřátelský poměr mezi hostem &hosti
teel _. kerý dsendostává novorozenémudítku jména (7e.,rl onarození) obětuje
se d. es-sabů', tultt',4mrtha,n%důl, někde krví této
oběti pomazávajl těmě dítka. Narodí- li se dítko
v pátek, obětuje se 13. kohout neb kůzle; když
bylo krví obětovaného zvířete dítko pokropeno,

aby Žnebyloneštastno, zakopeese obětna místě,na
ně žbylo novorozeně spatrilo světlo světa. 14 Přlobřízce se koná „d. et-tu hr“ ; za zemřelého ko—
jence se přináší 15 obět 'aqiqa. 16. Za mrtvého

se podá\á hned rvni noc po pohřbu e.d elawnáse, dne třícát ho aša' -l--majet; jindes obě
tuje již prvního dne (wantse), Když uplynula doba
smutku, přináší se obět útěchy: d. el-'azá'. Zvlášt

nímioobřadysse provází obětd za zemřelého, kteráo vátku zvanem dahijje. Po ukončené

žni hospodář vpodává 17. „obět humna, d. el-beidar“.1.8 Za ojnost mléka a másla činí se díky „obětí
měcltu“ , d. es——saqa Když uvádí I:. po prvé svou
novou kllsnu pod stan, přináší 19. d. el-faras; krví

obětní bud' kllsnu kropí,o neb lije ji na bílou skvrnuna čele, neb maže ok,y neb tře jí nohy, aby
od ní odvrátil jakeko'ív neštěstí a přivedl zdar a
úspěch. Podobným obřadem provázena bývázo .d.
el-muhre, obětt t,o když dostane b. od klisny hříbě.
Vrátí-li se &.z loupežné výpravy (razw) s bohatou
kořistí, děkuje zaazdar tento l. „o ě í zisku,

ekl-esb.“,která platí buď předku kmene neb ně
kterému vynikajícímu boj0vníku.Zjeví--li se b-ovi ně
který ze „světců“ a káže mu přinésti obět, 22. činí
taká .co nejdříve „d. el-hulnt“. Když se přijímá
cizinec za člena kmene, 23. pečetí se tato adopce
obětováním „ovce stanu ša' ar-róče" (obět sama“
_slujechaššnše). Šíří-li se ve stádu nákaza, pastýř

je zavede keohrobu některého „světce', vede jekolem něho, vce pak. která se první ke hrobu
přlblíží neb naň vyskočí, obětuje se jmenovanému
světci, obě uíš se jí uřežou a krev se vylévá na
hrob. Obět tato 24. sluje d. el--ranam ti'l- mazítr.
Před koupelí b. obětuje ovci neb kozu, 25. d. el
hammam, jjejíž krev nechává stékatí do vody.
26. Fedů' “ sluje obět přinesená za tím účelem, by
člověk (neb zvíře) zbaven byl nemoci neb hrozící
záhuby. Na některých místech se žertva rozpůíí
a obě části se zavěsí na dvě tyče, mezi nimiž pak
b-í procházejí neb nosí své děti, domnívajice se_,
že tímto způsobem odvrátí od sebe zlo (na př.
choleru).——Kráctce před bitvou (večer) 27. podává

VI

„matce
jt). — Žertvou bývá při těchto

obětech beran, ovce, koza, kozel (jak veeSZ) a
pak velbloud neb vclbloudíce. Usmrcuje se tím
způsobem, že se pod krkem podřeže tak, aby
mohla krev volně vytékati; zvíře, které bylo usmrceno
jinak, na př. ukamenováno, utlučeno obuškem, za
střeleno, nepovažuje se zaadabihe. — Modli
k Allahovi se koná na poušti poměrně dostl zřídka;
beduin raději vzývá různe světce & své praotce;
zvláště modlitba dle rítu mohamedánského, spo
jená s prostracemi, nemůže dojíti u b-ů záliby,
ačkoliv turecká vláda všemožně usiluje, by sei na
poušti ujala a zakořeníla. Podobně mohamedán
ský půst v měsíci ramadán málo se u mnohých
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kmenů zachovává. Beduín rád koná sliby
(putovatí k některé slavně svatyni, přinésti obět,

postiti se, neoblěci nového roucha o určitou dobua pod). Také se na poušti dosti asto přiisahá
(i křivě). 2 různých přisežných obřadů zasluhuje
zmínky: Přisahu žádající (el-muhallef) klade letící

na hlavu Jařisahajíciho (el hůlef), pravicí pak vloženou po pás dotýká se jeho genitaiii řka: „Za
přisahám tě při tvém pasu , při tvém přirození, při
dětech tvých, které másncbo miti budeš, přitvvém
příbuzenstvu i potomstvu.“ Touha

četném potomstvu nedovolt4117epřisahajicímu přisahatí křivě. . otinám
SZ lze přirovnati ó--ský zvyk7 ncpitiprvního mléka,
které přináší nová saisona, nepoživatí prvniho

másla, nýbrž obětovatíeje některému „světcc.i“ Podobný„ semilt“ též z obili nově vymláce
něho a z čočky. éPrvorozenec zc stáda ovci nebo
koz jest rovněž považován za\věc posvátnou. Po

diobnějako ziobětí, dostává se daru chudmělz rvoka. B-a proniká síce jakásíl ska
k“Bohu; přinášif mu oběti, činí sliby, pro něho
příjímá hosty, pečujeo vdovy, Sll'otky, chudinu,
pro 130ha též vpdanych případech neoloupí cizince.
Avšak láska tato jest značně smísena s bázni,
která daleko lásku převládá. Chce- li & dáti nč

komu nejlepši mravní vysvědče ni, pravi o něme:Boji sc Allaha; naproti tomu řekne-lí () jíném,ž

se Aliaha nebojí, chce tim oznaačiti člověka schopného každého zločinu. Velice se ho těž „sva
tých“,píedkův a ďáblů. Svědomí přiliúzktostlivého
l:. nebývá. Krádež, pohlavni výstředností mu ne
působí značných výčitek svědomí. Vice citi tihu
zločinu,který se stíhá lidským citelným tre
stem. Ostatně lpí--li na b--u nějaká skvrna, očistí

outi do Mekky nebo v den, „dahijje“ zvaný,
zvl štni obětí, kter á se o tomto svátku koná. —

U killenše Rwala nalezl Musil lidí, o kterých se máza to, ejsou ve spojení s Allahem prostředni
ctvím andělovým. Sluji „vědouci“ a mívají žáky,
kteří sluji synové vědouciho“. Chce-lí nněkdo
lézti ztracenou věc, vypátrati zločince, dovědělinse
věci budoucich, dosíci ztraceného zdraví, přinese
„vědoucrmu“dar a přeedncsc mu svojízžádost. Vě

doucíhsedi u ohně a klidně příchozího vyslechne.Po hvíli pravi k svým učednikům: „Hreje.t
Uchocpíse „rebáby“ (nástroje to podobného naším
l_touslim), hra'i a zpívají píseň, která vlastně jest

jen oěpakovánim jména božího „Vědoucí“ zůstáváklidn za chvíli však začina'i svaly jeho
sebou trhati, očí jeho vzplanou a ti y začínají se
pohybovati. Náhle se otevrou ústa a z nich říne

se tazatelům v krátkých trhanýtchsvětách odpověď.Jde-lí o uzdravení nemocného,t vědouc
zvedne, položí se po celé délce“svého těla na ne
mocného, dýchá na něho, šeptá jmeno boží a udává

lék. asto bývá vnitřní rozčilení „vědouíciho“ tak
mocně, že vyskočí, do kola se točí, taačin aťohybuje se jako šílenec. ]eho„ učedníci“ opakuji aždý

jeho p_ohyb, což gůsobi tak nakažlivč, že i vážní
icnuži,jakoby hore kou zachváceni.spolu s „vědou“šíleně křičí a tančí („Kultur" .n. m. s. .).
—Když hledáme a nalézáme v životě dnešních á-ů

velike množstvifřekvagujieieh parallel k obyčejůmlsraelitů, jest n 'nati Sl velice kriticky, za
chovati ve všem střízlivou míru a varovati se vý
středností, která všecek život dnešních synů pouště
bcz veliké kritiky jednoduše promítá do dějin sta
rěhn _lsraele, zejména do dějin jeho náboženství
(na př Uiesebrecht, Lo'hra — Z pramenů jest
Především jmenovvalí dvě kllassícká dila:
Arabia Petraea lil. (Ethnolog. Teil.) Vídeň 1908 a
Jay:.rm, Coutumes des Arabes au pays de Moab.
Paí'ží 19C8. Kromě literatury již svrcchu uvedené
Stůjtež zde: Etkardl, Zittzrmrmn, Farmer, Palá
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stinensische Kulturbilder. Lipsko 1907.1)iJ-.rarda,
Les migrations et les vícissitudes de la tribu des
Amer v Revue biblí ue 1905, s. 410—425.Streítí
keiten zwischen __den elkabeduinen und den Ben

teílupgen und Nachrichten d. deutschen Palástina
vereíne51909, 5.79/laldzmpa_ er Philipp, The im
morrable East v Quarterly štatement 1905 nn.
Curtzt, La terre sainte autrefois par aujourdhui.
Blllez, Chaduc 1905. Supléments 1907.Mackie, Bible
Manners and Customs. Londýn 1898. Timm
The land and the book or Byiblical lllustrations
drawn irom the manners and customs. .ofth e

land. 3 vols. New York 1908. Lrilzr Max,
Volksleben ím Lande der Bibel. Lipsko 1907 Lo'lír,

Gastírcundschaft ím Lande desr Bíbel einst u. jetzt
v Palástínajahrbuch 2 (1906)Folk-lore ot the hol Land.

kenbarg, lsraelitisc e und altáťralbisches Trauergebrauche. Palastiuajahrbuch 2 7.
GaIl, Wie man im .ande der lhiliste: Brunnen
grábt. Das hl. Land 1905 s. 117—119.1'ur-Malclw,

DHWHO"Ejn _njlgn (Ze života beduínů)vtygra“1900 1.42 Terminy-Bram! tyy,
douin of Tshe Sinaítíc Peninsula. Quarterly, State

rnnet 1905nnn. Clar tk, Gordoun: Sinaj. ExpositoryTlmes 1907. s. 6(Přís b-.ů) avi, ne
soirěe au desert de Moab 1906(Beduinskě zpěvy).
Hell, Die Beduínen der Gegenwart' 1mLichte ihrer
Lieder. Beitra e zur Kenntnís des Orients 1908,
s. 16l—l79. :: St. ["/ie, La femme du děssert
autreíois et aujourdui. Anthropos 1908, s53—67,
8 . Leza. Robinson. The wilness Of the Wil

derness: the Bedaawín of the desert: their origin,
home life, strife, reiígion and superstitíons, in their
relation to the Bible. Lonnýn “,I/faunu
Reste arabíschenlleidentums 7111.00,Altarabisches
Beduínenieben. Golden/ler, Muhammedanísche Stu

íen. Survey qf Ear/zrn, Palestine. Londýn 1889.
s. 295. Littmann, Eine amtlíche Liste der Beduínen
stžlmme d. Ostjordanlandes. 901 s..26—3l
Mamlz'Jtzr um! ÁltLrlzrmrmn, Occasional papers on
the modern inhabitants of Palestine: personnal
names. Quarterly Statements of the Palestine Ex
ploration Fund 1 150—160. Zelltr, The Be

dawvin. Q. 8. (tamtéž-r. 1901, s. 185—203. jesmnn .rBram/ey, Sport annong the Bedawin Q.S ,
s. 369—3.76 Tn'nram, Eastern costums in Bible
Lands. New-York 5. Baldempargzr, Woman in
the east. Q 5. 1899—1901.Littmann, Neuarabísche
Volkspoesie. Berlin 1902. v. Call, Parallelen zum

T. E. Littmanns Neuarab. Volkspoesie
ZATW.alu£101,s.42—44. sz'l.

Beev „%Bee, vměste ko v okresu sewardském ve státu
Nebrasce (Spo'. státy severoamer.,) kudežusazeno
hojně českých atolických rodin. Katolicí ti patřili
dřinve k osadě dwwighhts,ké n ní však mají svůj
vlastní kostel, zasvěcený sv. ácIavu

artin, něm. protest. theolog,

v Lubeku7217665,bylo d1693 pastorem v Kurs
lacku; s. t.1 27,1, „Děsputatiode plagio dlvinitusprohibíto, Exod. X1,16", „Exxpianata prophetarum
loca difficilíora“ (1688), „Universa Christologia, in
notabílí titulo Filií hominís quoad oraculum ]oa. i,
51 demonstrata“ (1680).— 2. etr, probošt při
chrámu sv. Vojtěcha v Cáchách (z. 1624), _..rp uis
granum sive historica narratío de regiae Š.A(řřhl
et coronatlonis regum Romm. sedís Aquensis civi

tatis origine ac Irocessu' (1620) Srvn. H'urtzr,
Nomenekl. 1118(l 845.enhaub Jan, vyd. spisy sv. Bonaventntury
ve 4mknihách spolu s indexem v Norimberce 1491,
v Paříži 1499. Srvn. Huf-ler, Nomencl. I'!3(1906) 993
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Beeckmans Benedikt S. _l.,u. v Autwerpách
1734, vstoupil do řádu 1752, byl professorem v Lo
vani, po zrušení řádu 1773 uchýlil se do svého ro
diště, kdežz 1780; :p. „Prolegomena ln Scriptu
ram sacram et comníentaria ad Pentateuchum, libros
Josue, ludicum ac duos prioresR egum“(Lovaň1770),

ommentaria ad libros duos posterinres Regum,
libros Paralipomenon, Esdrae et Machabaeorum"
(t. 772), „llarmonia evangelica ex uatuor evan

hchronologice deducta" (t.ehcerrHenr ry Wa rd presh. kazatel, u. 1813

vdLitthlieldu (Sev. Amerika), stud. v Cincinnati,
ejeheo chmamnB b,)'l rektorem theol. učilklště,vstoupil 1837 do duchovní správy,o r.

b ] kazatelem při kongregacionahstickěm kostelep ymouthském v Brooklynu, kžde 18;87 byl zna
menitým lidovým kazatelem, vyznamenávaje se při

rn neeobyčejnou originalitou, podporoval hnutiprotiotrokářske', jakož i snahy střidmosti & eman
cipaci žen; v oboru theologie b)l smýšlení liberál

ního, jsa prqgressionistou ve smyslu erberta Spené
cera; jehoeřeči vycházely týdně pod názvem „Plymouth Pulpit' (l ' zjeho četnýchs isů
uvádíme: „Evolution and Řeligion“ (1885), „ eli

gelisti

gion and Duty" 11.887)
Pee lenn]an Theod.. belgický exegeta,1l. 1807

v Amsterdamu, byl prof. theolo. v Lovani, kdežz. 1884 .r nné lat. komment ry k lístuk Filip
(Lovaň 9,c2. vyd. 1852), ke Skutkům ap. 12 sv.,
1. mao/5) k listu k Řím. (1. 185.4) s připojeným

textem řeckým a latinským(;] mimo o Grammma
tica graecitatls N T.“ (. 1857),4„Chrestomathiarabbinica et chaldaica“ (t. 1841— Liber
pientiae graece seccundum exemplasr Vaticarnum“

(t. 11844), přeložil do vlámštmy Písmo sv. .(t. 1859 69) a některé knihy S. 2. Srvn. Hnrler,
Nomencl. V3 (l 91 592.

ažBezelfegor(Heelphegor) viz čl. Baall, 820
ažl<e2e11meonv. Baa 1meon.

Beelsefon (B &ls ef o n), 119! 5323, Bscloenrpóv,
město egyptské, o němž zminka se činí v hčenl

tažení lsraelských z Egypta Ex. 142 („af irozbíjístany naproti Tihahiroth, kteréž jesst me ap,
dalum :: mořem proti Belsefon" ). Poloha nelznámá,
snad tam, kde leží ves Sokoth u jezera Timsah.

Beel Teem, Bélteem, omg “jpg, Bubán, Esdr.
4“n-, titul assyr. úředníka v Samaří Reuma, tolik

Lakot,„kancléř“ (ass. tému značí výnos, edikt, tedyeel teem : pán výnosu, edik
Beelzebub, Belzebub, 33:1! 53:3—_. Bál much,
i.Bál, jenž mouchy zhoubné zahání a ničí (srvn.

|, 820),j ako byl Zev; cuzo'pmog,Myia rus deus' bůh,
jejž Filištiné v Akkaronu uctívali a němužžócho
ziaš poslazl otázat se, zda vyvazme ze své nemoci(4 Král. P).—V NZvvyskytuje se R. jakožto ozna
čení knížete zlých duchůu(t.M 1,0251'24%,27 Mk. 3,
Luk 11"). V řeckých a v některých lat. kodexlclí
NZ čte se Brela/901% Beelzebul, což nčkteři od
vozují od 57.11——stercus a vykládají tudiž jakožto
„dorninus stercoris“, jini od 5533: příbytek a vy
kládajl jakožto „pán přihytku't, t. j. příbytku za
vržených, pekla. Neubauer mini, že 'qu jest dia

lektickýtvar místo nur...—včela (hebr.„jiným
že B. ctěn byl v některých krajinách jakožto bůh
much v jiných jakožto Bů vcel. Nejspiiše však

Ěst Ěelzebul pouze obměn vvslomosti jménaeelzebub (srvn. Beliar —Belial, Bab-el-Mande!—
Bab-el-Mandeb).

Beély IpuůvodněBriedli Fidelis josef 0.8.
B, .,1807 vstoupil 1822 do kl. na Hoře sv. Mar

Beeckmans — Bcere

tinna (S. Mons Pannoniae), vysv; na kněze 1830:

atžšóĚš-gw„Kóltészi képek“( oftícké obrazy) 1837
,A,lapnézetek a ne) elés“ (Základy paeda

gog k) 1848; mimo to paedagogické články v časo
piselch „Egyházittár“ a „Tudománnytár“

Beerr, 133, tábořištělsraelitů, kdy obcházejice

zemi smoabskou, táhli k území Amorrhejských Num.
2111—15;V:I:ljí.aLXX appellativum „puteus, nimgíao; text elrejssýk má„ miša'm be'réáh“, „a
odtud do Beer“ (t. j. táhli); misto to obdrželo jméno

od studnice, kterouž tam lsraelštl vyko ailmi;nepto
chybně jest místo to identické s Beer m(.vt

.Frant t., n. 11791)v Rožmitálu, falrář v Po-lčáplich u Berouna —48, přel. : vlašt. „Příhody

Bianky Kapelly“ (v Praze 1817).—2. Jakub, knězřádu křižovníků s červenou hvězdou, n. 16. února

1796v Chodové Planéd řleholni_slibysložil a na knězevysvěcen byl 1820, 82 působil jako kaplan při
chrámu sv. Karla ve dVldni, kdež byl 1824 na uni
versitě na doktora theo. povýšen, ve Vídni byl zá
roveň od r. 1822 prof. náboženství na technice.
V Przaze stal se r. 1826 nástupccm Bolzanovým
v učitelském úřadě, byv jmenmán prof. vědy ná
boženské a paedagogiky na fakultě filosofické, od
r. 1836 prof. dogmatiky na fakulte theologlcké, 1840
zvolen za velmistra; byl od 1841 přísedícím zem
ského výboru až do poOtátku konstituční éry; vle
tech 1847—50 byl ř ditelem ymnasii v Čechách
(tolik jako nyní zemský inspe tor), od 1850 řed
sde ou . zkušební komise pro učitelský úřad
gymnasijni. Pros —voje vědění, neličenou zbožnost
a jemný takt požíval velike \ážnosií, zvláště v kru
zich šlechtických; býval tu hledaným zpovědníkem
amnohé sňatky šlechtické před ním b)|y uzavírány.

1854 vyznamenán rkomthurským křížem řáou cis.
Františka Šosefaa em železné korunyll. tř. Zvý il r 1847rsídlo velmistrů o jedno patro,
věnoval ke zřízení místa pro pomník cís. KarlalV.
zahrádku před klášterem, obnovil v l. 1851—52 kláí
šterm chrám Z. 13.čna 1866.S../)Frbauungsredenfiir

dic Akademikeru. hóhaerICrebildete“ (3 sv., l.v idni29 11.v Praze 1832,I1,tl—140); „Úbe Ein

flluss der lektíire auf Menschenbilduneg“ (Vídeň
KD. jsou od něho pojednání: Nábostvi počestneho toliko muž 836), „O domněléŽná

boženské šílenosti sv. apoštolův“ (1838), „O prravdě
MOÍŽlŠOHivypravování o pádu pnmch rodičův“
1839). r.vn l'rtml. jadra/:e, Geschichte des ritter

oo

lichen Ordens der Kreuzherren (1904 94—
3. Jiří, e). theolog, n.1865 ve Svrdnici, učitel na
reálce v Erbachu 1 —91, soukr. docent ve Vra
tislavi 1892, v Hallu 1844 od 1900 mř. prof. SZ
ve Štrassburku, od 1910 ř. prof. v Heidelberku;
:p. „lndividual-u Geemeindepsalmen“ (1894)„
des Buches Hiob“ (1895.1897), „Martyrium des je

saia u. das Buch Henoch“ (v Kautzschových „Apo
kryphen und Pseudoeplgraphen'h '3900), „Der bibhsche Hades“ (100'), S.au1 David, Salome“
(1906),„Mischnatractat Sabbat“ (1908),„Pascha oder
d. jud. Osterfest“ (1911), „Mischna“ (společněs 0.
Holtzmannem, 1912); jest spolupracovníkem u

eova „Kurzes Bibelwórterbuch“a heol _lahres
bericht“. . os. ( seudonym lrenicus), farář
vNeuhausu v Horním alcku; u. 1844 :.) „Fiir

Katholiken und Protestanten" (1895), „Die Protestanten und die Marienverehrung' (1895.
Beera (Bera), nasa, Berjl, kniže z kmene

Rubernova, odvedený Theglatfalasarem do zajetí

kOBeete| Richard OSB., opat kl. v Glastonbury150311). „Terrarium coenobii Glastonlensis“

_

(výňatkyu eř Th. Hearne v „]oannis Glastoniensis
chronica“, Oxfordd1726). Srvn. Huf/er, NomencL 113
(1906) 1159
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Beer Elim, D“?N 153, Vulg „puteus Ellm', to
jest studnice silných neboli terebintů ls. 159,v se

verní části Moabska;t)neůochybně jest Beer Elimtotožné s Beer v. en se domnívají, že

název „Studnice síluných(reků)“ vznikl vzhledemke slovům písněN
Beerí (Bérí) 91:9 1. Hethejský, otec _Iudlty,

manželky Esauovy Gen. |126“ nepochybně bylo.Beeri“ přijmí Any (V.A a.2). — 2.0tec proroka
Oseáše( s. .

Beer IQChalro'í, 331 )n'; 1,33, ang.: „puteus
viventís et videntís me" „studnice Živého, jenž
vidi mne“, studnice, u kteréž zjevil se anděl Ho

spodinův Agaře, ubiraiici se do Ešž'pta na cestěk Sur na pouštii(Gn 1-6714),mezi des -a Barad
(Gen. 1614),poblíž které také lsák přebýval v zemi
poledni (Gen. 2452,25"); snad nynější 'Ain Moilahi
('Ain Muveile) severozápadně od 'Aín Qadís.

Beerseba v. ersa
Beeslsey (Bisley) _liři,' ctih., angl. mě.,

na kněze 1587, působil v Anglii, byl 1590 jat,vmu
čen :: odpraven 2. čce 1591

Beethoven Ludvík, u. 1770 v Bonnu z rodinv
původu flanderského, v 22. roce usadil se ve Vídni,
kdež :. r. 1827, znamenitý skladatel, nedostižný
v hudbě instrumentální, složil i několik vokálních
děl vysoké ceny.- Kdežto u Palestríny a Bacha pře
vládá nábožensky klid a majestátnost, jeví se u B.
více stránka lidská, radost a žal, a to často ve výrazu
vášně. Jeho dvě mše, ač vyznamenávaji se vysokou
krásou form, nehodí se k potřebě liturgické.

Beetsl ( eetz, Beíthz, Beriz)jaan(). Carm
z Brabantska, prof ísma sv. na univ. lovaňské,

6, :_p.„Praeceptorium dívinae legis sive in
ecalog'um commentaria lib. decem“ (Lovaň 1486),

„Postilla in ep. ad Romanos“ a vn. Harla-,
Nomencl.ll3t1906), 1702. ——2. ikuláš, holl. ev.
theolog, básník a spisovatel, „. v Haarlemu 1814,

far. v Heemstedu, 1854 v Utrechtu, 1874

prof. círk. dějin a ethiky v Utrechtu,,.čp „Stichtelijke uren" (4 ročník 1884-—51,) „ amera ob

scura“ (pod pseud. ildebrand,9 23 \y d. 1904),„Leeredenen“ Kázání 4 sv. 1 ,.Geschiednís
der christelijke Kerk ln Nederland", „Dichtwerken“
(55SV. 1873—76), ,Najaarsbladen“(l881_), „Paulus

in de gewlchtlgste oo enblikken van zijn leven enwerkzaamheid“ (5. v 5.18 6).
etz Bedřich, řarářw9ve Weiterdingenu v B 

densku, u. 1846 v Hilsbachu r. „Himmelslleitenill. Typologie und Symbolik“ (l 9, 2. vyd.1 ],
„Seelenftihrer ill. Katechismus der kathol. Askese“
(1892, 3. vydání 1902), „Fixsterne'“ (1902), ,.Klare

Kópfe. Konvertitenhílder" (ř2 sv. 1903Befannia (utv 0 z šrrupáwa)].
soniíikace svátku Epitanie, ve fantasn lidové, zvláště
dětské. krajin italských bytost v podobě stařeny
s očima červenýma, hrozným zrakem, černým obli
čejem, s prutem v pravicí a svítilnou v levicí. B.
nadíli prý ditkám darv, jako u nás sv. Mikuláš, jen
že o půlnoci před svátkem Zjevení Páně; _darrů na

štědry večer dříve Italové neznali. V Římě ae() těchto dnech na Piazza Navona bohatý trh v

noční Večer před Zjeve im Páně se ozývá zde apo celém rn tě troubení, pískání, zapalují se
smolně pochodně ab se naznačil příchod čekaně
i obávané Berany. N mci i Slov aně s nimi souse

dící mají podobnouupověr u 0 nadpřirozené lbytost—ti,Berchtě“ srvn. Mac/zal, Slov. bájeslovi.
2 B. je li ové jméno svátku Zjevení Páně, těž
Befanra, viz Epiphania Domini. —.3 _lrněno darů,
tohoto dne obdržených, jako u nás „ježíšek". —
4. B. značí obrazně ohyzdnou stařcnu. (Num:ínima
Mt":i, Milano0.97) S'lejrk.

Snímání :; kříže.Obr. 10. Bogamlli :

beff, v některých diecesích límec tvaru našeho

dpo sitoria, červveně nebo modré barvy, odznakanů (vikářů) a místy také odznak komoří neb
deliniíorů lak zv. rurálních kapitul (capitulum ru
rale, t. j. tolik co vikariát), kterážto hodnost rovná
se našim vikariátnim sekretářůu.m V diecesi eich
stettskě jest &.děkanů (vikářů) barvy čerevné, ko

giořimrurálrních kapitul (víkarlátních sekretářů)arvym
beffkyo d(rněm. Beřfchen, Báffchen) n. „destičky

Moižíšovy", název dvou na prsa od koláruus plý

vajílcích proužkův; u nás] nosilí je kněží od kopnceXVI. oč. )hx.s -dosud ve Francii, u nás
členově ryt. rádu křižov.lsčerv. hvězdou; podobné
nosi takě duchovní protestantšt' 1.

Bega sv. (franc. Ste- Béc), panna poustevnice
v Anglii v \'II. stol., pam. 31. října.

Regarelli l. Antněonio, vynikající ital. sochař,n. kol. 1498 1565t ',vytvořil ve hlině

veliká mailehná sousoší,shlavní jeho díla jsou v Modenně: et(á ostino, Narození Páně
(1527)v keathedrále,PietaF 546) SPietro, Sní
mání)s kříže (1531)v .Francescos (viz obr. 10).
Mylně byl 3. pokládáns za žáka Guídona Mazzo

ního, spíše jest na něm patrnůvlív Raffaelův, jehoždíla patrně studoval z rytin arcantonia Raimon
diho. — Lo vico synovec preřdešl., 11.kol.
1524 v Modeně, z. kol. 1576, pracoval vdílně svého
strýce Antonia; od něho pochází nepoch bně sku
pina: „Kristus setkává sessMartou a arií“v
Domenico v Modeně, kterážto práce bývá připiso
vána často Antoniovi li'--um rvn. íeme-Jez-ker

Ian'ž'858791_108;Kul/n, Geschichte der Plastik II, 587
Beasš8.1 Karel, něm.malíř historický, genreový

a po raitní, u. 1794 v Hainsberřuu odebralse 1813 do Paříže, kde ž učlt em jeho b.yl_| A.
Gros, oddal se malířství náboženskému; v dalším

uměleckém vývoji svěm by stoupencem Nazarenův;-'. v Berlí ě;1854 z jeho náboženských obrazů

vynikají: „Kristus na hoře Olivetské" (garnisonníkostel v Berlíně 1818), „Seslání Ducha sv “ (1821
berlínnský dóm. ,.K est Kristův“ (1823, garnisonní
kostel v Potsdam u),c„Zmrtv c'hvstání" (1827, wer
derský kostel v Berlíně), „ ázání na hoře“ (1831),

„Kristus předpovídá záhubu _lerilišsalema“(lt-340).cr

michaelský v Berlíně obraz „Snímání s kříže“.—
3. Ada IbP.r.ant Eugen, taktéž syn Karla B—a,
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u v Berlíně 1836, z. v Nervi u Janova 19%, má

z obrazůmjeho uvádíme: „Zmrtvýchvstání“ 1868Íprov Němčí(Nimptschv prus. Slezsku),
"."„Sv. eCecilie" 0869).

Be a sv., 2. 17. pros. 694 n. 695, dcera Pip
pina z Landennu, byla mannželkou Ansegisila, syna
sv. Arnulfa Mettskěho; po smí-ti svého manžela

(692) založila Rkl.mAndennský íAndana, Andenne) na
Mart. 17. pros. ješísVita spodrobnýmvýkladem u GRhefnsquieraActa Beelgii V (Brusel

1789), 70—125. Mylně byla pokládána za zakladatelku bekyň. Zobrazuje se jako aba še. Attribu
jejím jest ksvočnase sedmi kuurátky, anebo

lfostel obklopený sedmi kaplemi, jel ož vrátivši
se z pouti, kterou byla podnnikla do lmma, vysta
věla v Andennu sedm kapli na památku sedmi

hlavníchl chrámů římských. Srvn. Dolni, ikonographic
Begh Lambert v. Lambert le Begue
Begha (St. Bez) sv., abatyše žen. kl. ve Skot

sku, vzdala se svého úřadu ve prospěch sv. Hildy,
kol. 660, zal. 656 kl. St. . Pochybno jest,

zda jest totožná5 s Begou, kterouž Beda 11.E. N,uvádí. Pam. b. září. Srvn. Acta Sr., Sept. 11,694.
begharclí (lat. beguardi, bcghardi, bieguni, beg

hiní) slull muži napodobíci život klášterní podle
vzoru bekyň, po nichž ijméno měli. Nejstataírš
pamět o nich je z r. 1215. O něco později připo

mínaji se sbory bešhirdlu čili domy pobožnýchlaiků ve Francii, Niz ia Německu. U nich tu
itam docházeli přijetíe šiřitele pantheisticky'ch a
antinomístických_ bludů, tak zvaní Bratří svobod
něho ducha, kteří je ke svým naukám svedli aneb
pak sami jmeno be hardů si dávali. Proti bludař
ským beghardům v ollně zakroěil tamní arcibiskup
jindřich z Virneburka (r. 1306 Na sněmu vienn
skěm r. 1312zavržený byly kvietistické bludyb
hardů, že duše, dojde-li kontemplativního klidu,
není schopna hříchu a nepotřebuje ji,ž aby pilila
ctnosti; že věřící, chce-ll požití čistěl kontemplace,
nesmí se oddávati rozjimáním o ta emstvich do
sm slů bijících, jako jsou utrpení áně a nejsv.
Sv tost oltářní, že tělesnost krestana, jenž dos ěl

čiste kontemplaci, je naprosto podřízena duc u,
takže jeho tělu všecko je dovoleno, a nic ztoho
duši neškodí, že všeliký rozumný tvor je řlro

zeně blažený, i nepotřebuje světla sláv , a ey jejpovznášelo k vidění a požívání Boha. ajk epa
trno z bull papeže jana XXll. Sancta Romana

z 28. pros. 31,7 Gloriosaarmccclesiam z 23. ledna1318 a in agro dominico z ,beghardi v ně
kterých místech přilnuli k naukám Valdenských čili
Chudých lyonských o zkaženosti církve, nehodností
jejich duchovních a neplatnosti svátostí jimi při
sluhovaných. Bylo tudíž jak se strany biskupů tak
ínkvisičních stollc přísně proti nim nastupováno,
zejména v Kolíně n. R., trasburce, Magdeburce
Kostnici, Špýru Erfurtč.Vnašem sousedství první

zmínka o beghardecha naskýtá se k r. 1318, Rd;v lese u Nittena dŘeznou, v krajin, kde

před tím r. 1262ashledaáni byldiChudí lyonšli, usadilse sbor pobožných laiků, oděných v roucho beg
hardske', ale nemajicích pravidla ke společnému ži
votu. Biskup řezenský Mikuláš, dověděv se onich,
zakázal im užívati dotčeného roucha a oručil,
aby podrídiil se opatu kláštera reíchenba ského.
V dějinách českých není zmínky o beeghalrdech. Co
noxáějši historikové (Palacký, Borový)n ně vykládaji, týká se Valdenských, kteří na asklonku

XIII. století roztšíříli se v Horních a Dolních Ra
kousích,boldtam dpak pronikli do Čech, kdež3 icth 14 odsouzeno a upáleno. jinak
ovšem slolvo eghard, hledime-li ksousednimu Ba
vorsku, mělo veedruhé polovici XlV. stole ti vý
znam pokoutního sektářc, halíciho se v roucho ře

_.
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holnímu šatu podobné, neboť se praví, že be hardi
všedých hábitech potulují se v zemi (r.
káží lidu na odlehlých místech, v kládajílce, že
člověku lze dojíti takového stupně okonalostí, že
pak již hřešiti ani nemůže, a když tě dokonalosti
dojde, že nepotřebuje se ani postiti ani modilti,
ale má ducha svobody a ncní poddán žádnemu

přikázání (r. 1377). Název beghlardů na označenípokoutnich sektář ů vůbec ujal v e ác
v XV. stoleti, jenže tu slovo be hasrdl přijalo tvar
pikhardi nebo pikhaarti. Beg ardúm, kteřízů
stali pravověrní, bylo leckde trpětí pro viny ne
hodnych menovců. Někteří z.nich na dolěháni bi
skupův o rali si tedy pravidlo společného života

i podřídili se dozoru duchovenstva, jinírzavázalise zachovávali třetí řád sv. Františka. mě po
božnosti předním zaneprázdněním jejich bylo slou
žiti nemocným, ošetřovati choré duchem a ohřhí

vati zemřele. Na ochranu sborů jejich v Ngmeckua Nizozemí pap. ehoř X1.vydal bully ze7. dubna
1374 a 2. prosince 1377, a podobně papež Boni
fác lX. bullu ze 7.1edua 1394. Vrchm dozor nad
některýmmi domy beghardů v Nizozemí poručen byl

ředstaveněmu kláštera v Zcppemu (roku 1425)
převratech, které způsobila protestantská re

formace. beghardi zanikli úplně. Mar/mm, De Beg

hardís et Beguinabus (Lipsrko51790n Herzog, Realenzyklopádie,3 vyd 11.522 nn. _7azmím Ge

schíchte der Bischůfe von Regensburg 111.str. 0157,

“aběglopopovítínasv. staroobřadci.Be nudellí Ba o, Fran tAn.,t u. vTridentu

byl 1 75 grener. vikářem tridentským, stal se 1679'praebendr em při dómu ve Frisinkách, 1690 ka i

tulárem dómským, 1696 genet. vikářem t.,,807. ějitaké scholastikem z. ve Frisinkách 1713. ikal
zbožnosti a učenosti, založil v Tridentu 1 ve Frí
sinkách hojná nadání; cp. „Bibliotheca iuris cano
níci et civilis practíca seu promptuarium quaesti
onum magis practicarum in utro ue iure“ (Kolín
1707, Frísinky 1712 a j.). Srvn. [ur/ar, Nomencl.

3 (1910), 940.2
Begoaí, Begual, l/br. Bigvaj, 3333, náčelník

rodu,'žshOŽNchpříslušníci v počtu 2056 (Fsdr. 2'z ")nebo h. "') vrátili se od vůdcovstvim

Zorobabelovým ze zajetí; s Es rášem vrátili 8seztěhož rodu Uthai a Zachur se 70 muži (Esdr.8
zVu/g.na tomto místě má„ „Beegui“ To těž jméno
vyskytuje se mezi těmi, "kteříž stvrdili smlouvu
s Hospodinem (Neh.10'“).

Be .lambaeirt Běgue.Beguiev.eB
Beguín 1. Daniel S. Š" u. v Chateau-Thierry

1608,vstoupil do 'lov. |e6961628,běl professorem
theoolořie v Rouenu, . :p. e veritate divinitat s Christi per duodecim evidentia credíbili
tatis argumenat demonstratae“ (Paříž 1680).

2. (Begluínus) Miku láš, franc. kniěz v 2. pol.XVLs i,. :p.: „Eucharistiae s. Dominlcae Coenae
institutío et de Paschae Domini adversus Mísoli

turgorum atque _Calvinistarum blaSphemias atqueimposturas“ (Pařiž1564).
begulní v. benghardi.
Begujnot, msgr., souč. ask spis. franc.-, xp.,

trcs sainte Euchsaristie“ (2 sv.), „Elevations auS. Coeurd
ěguni v. bezs opvo

Behalm Albert v. Albert Bohemusl, 228.
Beham l. Bar thel, malíř a ryjec německý.nn.

1502 v Norimberce, byl 15255se svým bratrem Sc

baldem a Jiřím Penczeem tpro šíření atheisilckýchnázorů a socialistických 1 e1 2 Norimbeekra vypo
vézen, usaadil se v Mnichově, kdež stal se dvorním
malířem bavorského vévody Viléma lV. Hlavnim
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Obr. 11. Bartha! Rehnm: „Nalezení sv. kříže!

jeho dílem jest obraz „Nalezení sv. kříže" (viz
obr ll.) v mnich0vské pinakothece V obraze tom
jeví se sloučeni živlů Ddrerovskýchs živly se
veroltalskými. Mezi jeho rytinaml jest několik

znázorňujmicíchsvětce; jedna představující Madonnus Ježíškem uokna sedící. Ke zdokonalení v umění

poslánHbaylvévodou Vilémem do italie, kdež 7.1540.-2.H sSe bald, ryjeca malířněmecký,bratr

předešlíl u. v Norimbe rce ny 1500, vzdělal se podvlivem Díirerovým; byv n vz Norimberka
1525 zdržoval se v různých městech (v lngolstadtě,

Mnichově a j.),dpozdějli usadil se trvale ve Frankfurtu n. M., kde l550. Pro arcibisku a mo
hučského Albrechta Braniborského vyzdobi minía
turami dvě modlí knihy (v. or.b 12. Illavním jeho
illustračním dílemjsou obrazy k Písmu sv. („Biblicae
historiae, magno artificlo depictae“ (v. obr. 13.) 1539,

Obr. :2. ". S. Bchum: Miniatura z modlílehní knihy kardinála
' [ tl.Albrccl |.

— Behistún

H ISTORIAE,MAGn
no artíHcío dcpí
čte, (3' utílítatispublica
atula latina Epigram—

tibws4Georgia[Emya
Liailluftma.

Obr. 15. H. 5. Beham: sTítulul lislkcl'rrlhyRíhlicae hístoríne'jeho znač

viD letenbergerově něm. bibli 1534). V jeho vmědirytinách a drevořezbách jeví se vlívD
Běhařovlce, fara v diecesi brněnské, evůděkan

ství jevišovickém, 2460 kat0.1 čes., patron Robert

Goldschmidt; duchovní správu ved: farář s koop. ,kostel Nejsv. Trojice z r. 15 r1904 byl tu
farářem dr. Pavel hr. Huyn, nyně ší biskup brněn—

gig. Slávu. Hmdíčka, Topogr. iecese brněnské,

behemoth mnm) značí vlastně „zvířata“; v kn.
job 40'0-10 (hebr. 4015.24) užito výrazu tohoto a
kožto plurálu excellentiae na označení obrovitěo
živočicha, jenž setutulíčí spolu s jiným obrovským
zvířetem, leviathanem; starši vykladači mínilí, že
slovem b. míněn jes slon alevlathanem velryba,
novější (počínajíc Bochartem, Hierozoicon l663)
právem rozumějí b-em hrocha (hlppopotamus am
phibius) a leviathanem krokodila.
vykláuáse z egyptského p-ehu-man (: býkv

Beh stún je tvar vlastního jména, vyskytující se
arabských středověkých zeměpisců, vzniklý ze

staropcrského (tedy indoevropského) slova ba a
stánna: bohů sid (lWelssbach v Keillnszchrlftender Archamenldeno Lpsko 1911 s. Xll. pře
kládá: „Bohůs kála“.) U Diodora (XV. 0110) zní
slovo to Bagístano n, v různých iinýchpramenech
Behlstán n. Be istán. vústtchdnešnihoobyva
ielstvaPersiepakšisutún (Weisebachp.hesl. Ba

Ěistanon v Paul -Wissova, Realeazšgóopádiendeslass Altert, 4. albbd., Stuttgart l . .
Znamená pak Bisutún dnešní perskou vesnici (pro
vincie Ardilanu) rozkládající se mezi 349—350sev.

šiřkyaa47—480 výcc.h ělky od Greenč.w(Andrces,Allgem. Handatlas, Lipsko 1896 mapa
úpatí horského hřbetu, věnčlciho na východě rovinu
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Kírmanšahán zavlažovanou řekou „Černou“
:Kara- Ssu. (Geor Hůsing, Der Zagros u. seine
Včlker, Li sko 1 , Q.) Asi hodinu od vesnice
této rozkl dají se zřisceniny, patrně trosky býva
lého starého stejnojmenného městaa, které vyni
kalo tak, že dalo název 1celé okolní krajině. Skála,
vypinající se nad vesnicí (Mor an. Mission scientifi

que en Pererse 4, 285 nn., Paříž 896) a dosaguícúíhidlesvědectví Kingova a Thompsonova (Uvod
The sculptures and lnscrlptlons of Darius the Great
on the Rock of Behístun' in Persia, Londýn 1907)výše
550 m, stala se světoznámou svymi relieíy a nápisy.

Z nich zvláštní zmínky zasluhuje vypuklína, vyte
saná do umělého výklenku ve vvýšzi351 150 m (King
Thompson ni. u. m.) a dopro ená Behisrun
sk' mi isly. Vypuklinapředstavuje tuto scénu:Kral Dareios ( Hystaspův 522—4 sk n
hlavě klade svou pravou nohu na nepřítele Gau
mátu, na zeml naznak ležícího a obě ruce pro
scbnč do výše ke králi vztahujíciho. (Srvn.bellum pedum“ v Ž. 109 .) cvicí opírá se vládce
o kolmo stojící lučiště, pravicí pak zvedá do výše

k bohu, nad ním se vznášejícímiHi(Weissbach), anebo
milost Gaumátoví odmítá((l-lusing). Za krále
stojí dva vysocí hodnostáři zánich jeden (Aspam
šina, řec. Aspaathínes. Srvn. nápis Naqš-i-lé7ustamský c. v uvedeném díle Weissbachověs 97) drží
toulec a luk, druhý pak (snad Gaubaruva; srvn.
nápis Naqš-'i-Rustamský c. num.) oštěč.p u
mátou, svijejícim se pod nohama královýma (či
jest snad mrtev, jak míní Hilsing?), blíží se ke
králi řada devítí zajatců, z nichžk aždý má na7zad

ruce spoutané, všichni pakn rovněž s olečně svázání jsou dloouhým lanem ark . rvní z nich
Ašina Elamíta (5 16, 17, 52. velikého nápisu Be
hist.), čtvrtý Martlja, Peršan 522. 52 téhož ná
pisu) a šestý Vahjazdáta (55 40, 41, 42, 45,47,
52) jsou oblečeniv erskě roucho, vzbouřilif se

proti králi v Persii. 19ruzlotýz nich Nidintu- Bel
(Nadltabaira 55 16, 2052) a sedmý Arachu
(55452) vzbouřílzi4se v Babylo TřetíFra
avrtiš, Fraortes 24(255,1,3 32) a pátý Šítr an

calima33(5 ze SaŘaráv: Vých.Medie) vy
tstoupill rot Darezioví v n.- Postava devátéhao,unk_y, byla vydlabána teprv později.
těmítao zajatci vznáší se ve vzduchu staroperský
bůh Ahuraniazda( Ormuzd),vyobrazenýve staro
perském slohu, na němž však patrný jest vliv assyr

ský, levice jeho třímáprsten, odznaktoomajestátu,
Bravícc pak lano králi. Vyobrazení toto víz ve1 ouroux-Po laha, Bible a nejnovější objevy..

s. 45, otištěnný též v tomto slovníku
díl 1. str. 1712. Nejlepší vyobrazeni podává King a
Thompsonn..en.umanjno vějí:.FSan' e&E.Herz

iaeld,lranische Felsreliefs. Berlín 19103tab. XXXlllRelieí tento obklopen jest nápisy, a to
a) velxikým nápisem, který právem sluujek králem
podobných nápisův, a pak b) jedenácti malými ná
pisy, jež se označují písmenammia , b, c, , e, f, g,
h, i,j, k. Veliký nápis psán je trojím druhem (sou
stavou) klínového pisma (víz heslo assyrské a ba
bylonsské písmo) a ve třech jaz cích: 1. staro er
ském (starpoiranskčm, 2. elamsk m (novoelamském,

novosuskíéni) a 3. ha ylonském (novobabylonském)
-—Zn ěn istaroperské (orlginál)obsahuje v pěti
sloupcích stojících pod vylpuklínou celkem 414řádků (rozdělené Wcissbac cm na 76 paragrafů).
Flamský překlad prvých čtyř slouupců tohoto

znění lze čísti na vedlejších na levohstojících)třech sloupcích, majících celkem dlou ádků
a na jednom sloupci desetiřádkovém, ]..umístěné
v levo nahoře, na ploše obrazové. Třetí text (druehý
překlad) babylonský čítá 112dlouhycli pohříchu
značně poškozených řádků, vydlabanýcch rovněž na
evé straně obrazového pole, a to nad sloupci elam

Behlen

skýnií (55 70—76 originálluteclv tomto překladě chybi).Nápisy tyto otiskl ji c111836— awlínson.

Kopie tyto chovají se dosud v britském museuGuíde,2 v.d s. . Textstar roperský uve
řejnil též Rawlinson v journalo íthe R. Asiat. So
ciety (IRAS) sv. 10 z r. 1847. Některá místa znovu
opravil jackson (Persia, New York 1906s 177 nii.),
celé pak vydáni obstarali King a Thompson 11.11.111.
. 1. nn. — Elamský text dle Rawlínsonových

otiskův uveřejnil, přepsal a přeložil E. Norris v ci

tlovaném _IRA5s 15. 11. 1- 8, s. 1. 11t1.n(L011dý11855), King a Thompson n. n. m. 5. by
llonský text uveřejnil, přepsal a přeložil nejprve
rovněž Ravi/linsonjednak ijASs sv. 14., částí
1851, jednak v Cuiieiřorm hiscriptions of Western
Asia sv. 11111.39 no. 1870. King a Thompson po_

dávají _týž text nl. c. na str. 159 nn. Všecky tři texty
v přepis meckém psřckladé podá vá Weissbacli v ulí'eadenénidíle (3. Stlick der Vorderasiatíé
schen Bibliothekk.) Zde lze téz nalézti přepis a
překlad 11 malých nápisův, o nichž svrchu učiněna

byla zmínka &z nichž9 (signatura b—j) jest rovněž
trojjazyčilych,dva pak rka ted prvnia posledníjsou jen vojjazyčné (babyl. překlad chybí). Staro
perský a elamský text těchto krátkých nápisů po
ložen jest skorem vesmměs nad zobrazenymí oso

banii, ku kterým se vztahují, text babylonský pakumístěn jest pod ním — Vý7.i am těchto nápisů

jest gro dějiny Achlémenovců vůbec, pro děj"jiny_
pak areía, syna Hystas ova, zvláště veliký. jsou!“
teframeny domáci sou asn úřední.(Vizj.)

ek Dějiny starověnkýclhnárodů, Praha 11419nn. )Podávajip ak nám gen glloi Darei10Vllaz po pra
otce dynastie (Achémenes, 'leispes, Aríaramnes,

Arss,ames Hystasples_,4Darcvíos.Vel. nápis 55" 1-7- ;
malý nápis 551—Kambyses (ll
bratra Bardíju :Smerdis) tajně usmrtil, za něhož

se pak vydával aumáta mág. Podobně liči l ostatniivzpoury, které propukly proti Dareiovi po smr
Kambysově, a kter é Dareios v době půl druhého
roku potlačil (v 11. a521; jen události vy
pnvo vané naankonci sta2ropcrského nápisu (55
až 70) jest položili do dobyp ozdější. Cenny jest

A

podrob
_syn4 )Kýrayp(r"

proozemě ís i děje is seznam krajin,které uzná
val ežezloř aareiovo 6. Ne bez významu pro

dá tedy pro chronologií djest řada
a

určitých drata(,Prášek Uber den Anfangd spersi
schen Achamendítenjahres v Hílprecht, Anniversary

Volume, Lipsko 1909). Vlydlabánzyhbyly nápis tyto(z velikého aspoň, 0)z po vit zném.

potlačení Gauni7áty a následujících„ osmi pretenentů; 55 71 G(jen staroperský text ez pře
kladů) na sán a devat' pretendent zobrazen byl
asi o 4 ne o 5 let pozd jí. -—Význam prostředečný
měly nápisy tyto též pro rozluštěni neznámého
písma staroperského, elamského a babylonsko

assyrského. (Viz hesla assyrské a babylonské piso) 2 pomůcek ke studiu pisma a jazyka staro

perského budtež uvedeny: Bluff/zalonzac,Grundrissder iranischen PhiloloOleg 52 nn. Balt/101007715,
Altíranisches Worterbuch (Stlrassburg 1904). ll. (!
Tolmau, Ancient ersian Lexicon an Texts (New
York 1908). F L. 70/17/3011,lndcx verborum to the
Old Persiansii'lnscriptimis (New York 1910). -—
K jazyku elamskěmu: Wein-barů, Die Achameniden
inschrííten zv'veiter Art (Lipsk01.890 Assyríologi

sche Bibliothek st XI.), lh?.rin_g,Die Sprache Elams(Breslau 1908). Pnoiůcky k jazyku babylonskému

bylyeuldány již pod tímto heslemhlen Ludvik Filip, „ 1714, světící blsk'up

kuríiersta mohučskčhlo, kanovník, prof. kanonickéhoprávavvMohučí, 777;.r.rp. „Disputatio de caušis
saecularlsationís Zilllegiiimis et legitimis“ (Mohuč
1746), „lus metropolitanum Moguntinum in dloe
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cesin Fuldensem“ (t. 1752), „Disputatio de verbls
concordatorum nationis Gennanícae, electlone cas
sata, postulatione non admissa“

Behm (Boehm)1.jl' ., u. v Litoměřicích
1,621 v 15. rocevvěku svělho vstoupil do Tov. jež.
professi čtyř slibů složil 12. října 1653, byl pro
fessorem filosofie, theol. morální a mathematik
dílem v Praze, dilem v Olomouci; 5. ve Znojm
7_ listop 6;.r .r). „Propositiones mathematico
musurgicae" (Praha 1050). „Propositiones physico
mathematicae de obiecto potentlae vlsívae“ (Olom.
1557), „Propositiones scientiae staticae“ (t. 1659),

„tPropositiones geometric ne do quadratura circulr"1660), „Arithmeticae practicae tractatus nota
bilís“ (t. 1660. Srvrn. Ps./zal, Gelehrte und Schrift

steller aus d. jesuiten-Oirden 54,01abač, KlínstlerLex. _ . 1 r karmelitán v Krakově
na konci XVll. století; byl pro.f theol., psal verše
dosti zdařilé, jež roztroušeny jsou po ruzných ká

záních; jedna jeho Dáseň nalézá se také v díle vdaněm Mik. Grodzinským v Krakově 1672 „Ogr d
fiolkowy karmelitar'lski'“, mimo to :p. „Apex theo

logicaedsententiae“ (Krakov 1681), „Quatstio theo
10 i.[: e.$S Trinitate“ (tlhnšms v.,syn krále atorskěho Sanheriba, mě.
v Peersiiv době Saporall., od poustevníka Mattaje
(v. t.) pokřtěn, obráotil i sestru svou Sáru ukře
stanstvl, začež od vlastního otce byl odpra
herib ozději sám přijal křest a vystavěl nklášter
Mar attai. Martyrium B-ovo a sestry jeho uveř.
Hof/mmm v „Ausziige aus syrischen Akten persi
scher Mtlrt rer“ 17—19,obštrněji Bed/“an v „Acta

ma_rtyrum" l, 397651_'l.Pam. v církvi syr. 10. prosince(Nil/cr, Kal.2 1,4
Behringerl. Edmund, u. 1828v Babenhausenu

eŠvábsku, od 1865 pro0.1 gymn. ve Vircpurklr, od
1871—98 rektor studijního ústavu v Aschaffen
burku; z. t. 1900; epik směru křesf.--mystickěho;

z básnických jeho2 prací uvádíme: „Die Aposteldes Herrn“ (1879, 1,885) „Das Felsenkreuz“

(1854, 2. \yd. 1878), a„Ddie Kónigin des hl. Rokranzes“ (1888,) sVaterunser" 90,2. .
9001) „Englischer Gruss“ (1900); 17111110to vydal:
Die altsáchsisclle Evan elienharmonie in die nhd.

Šprache tíberset zt“ Krist und Heliand"

(1863,1870) Zul'IWii)1rdigu„ngdes Heliand“ (1891),básně Lva kl'íl.( 2 ja ku b, dr theologie,

prof.Dtlle.eolna lyceu v)Řezně,n.1847 v Nuszbiihluap.„ h.l Kommunion ín ihren Wirkun en und
ihrerDHeilsnotwendigkeit' (1898), „Die 'lóster,
Segenssttttten ftir dle Menschheit“ (1904), Vo-r
zli e es nriesterlichen Berufes vor anderen Stán
den“ (190.), „Erbrecht des bilrgerllchen Gesetz

buches mi i()urzem Hinweis auf naturl. und kirchl.
tudolf, kat. populární spisovatel něm.,
'lerholzheimu v Badensku; 1873 ka

novnik při dómě ve Frýburkue Br., apošt. roto
notář a pap. dom. praelát, z. 1902; .r). nábo enské
divadelnr hry „510set und Seine Briider “.(1857 4.

vd. 1893) a „Toabijas“(1873),p ovídku „Kóníg undKňrri in" (186

BEr rm jiří, levanš theolog, „. 1846v Harnburku.rpůsobil od r 187 jako pastor v Curslacku,
am urku a Kielu, stal se 1880 hlavnním pastorem

v Hamburku, od 1894 byl s olu seniorem t.; s;.:
„Die Gleichnrs

„Die Berj= redig-t' (2. vyd892882)
reden Chthti“ (za d. 1892 „Ředen esu nach
Johannes? (1880, en _Iesu)888Christi" (1 2), „Einrung in die hl. Schrlft 888), „Das
niel“ (1894) Erinnerun en“ 1904 , v clalc s isa
M Claudia“'(1"90907) g ( ) y p y

Bechaí ben Ašer v. Bachja.
Beeche_lohn (vlastněTomáš Marshall) bl.,

OSB.,posledni opat klást. St. john v Colchesteru,
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kterýžto úřad zastával od r. 1533 postavil se na
odpor zrušení svého kláštera za jlndnc ha Vlll.,
jellkož nechtěl uznati supremaciis královu, byl ako„velczrádce“ odsouzena 1. pro 539 před ra
nou svého kláštera oběšen. Pam.57. prosince. Sl vn

..u Heinrich Vlll. u. Elisa

beth“ (2. v d. ,I, 22338n.;n Camm, „Lives ofthe Engl. ] art.“ !()1904),
Becher wap, syn Efraim7ův, od něhož pochá

zela čeleď Becherských (Num. 26550;někteří mylně
minili, e3. 2%“ identický s Beredem (Baredem,v. t. r.

BecherJosef, círk. hudební skladatel, „. 1821
v Neukirchenu v Bavorsku, vysv 846n kněze,
byl prefektem semináře a řediteíem kůrua v m
berku, od 1878 f. v Mintrechtingu (u Řezna), kdež

1888; půsusobil horlivě k povznesení chrámové

hudby, jsa nadto sám plodnym skladatelem, kom
ponovav vice nežGO mší, několik rekvli, nešpor,
tanii hgradualiia j.rMagnus, dr. fil. &theolog. u. 1799,

;er). „Uber den Glauben der juden vor der
babylonischen Gefangenschaft an Unslerblíchkeit

der menschlichen Seele"12(Mnichov 1827). SrvnHuf/er, Nomencl. V“ (19

Bech lín, fara v diec. pr2a)žskě;z8grávy o ní jsoujiž z druhé pol. XlV. stol., od 17 tak lie, r. 1858
fara; patron: Ferd. kníže z LokaVic;1725 katol.,
286 akatnl., 7 žid

Bechoffen jan 0. SA g,..r) „Quadruplexinis

salls expositiBo llteral500is,alllegorica, tropologíca et
anagogica“$06s1e505). Srvn.Hilf/er,No
meBncl.hll"Bce hor (“De, 1113869.druhý syn Benjaminův Gen.
4621,lPar. 70; devět jeho synův uvádr se ví Par. 76.

Ale jmeno b'. nevyskytá se ve výčtu rodů kmeneBenjaminova Num ani v genealogii Benjami
nově 1 Par. 8'. Z 1 Par. 81,kdež se pravi: „Benjamin
pak zplodil Bale, prvorozeného svého (11133),

Asbela druhehol atd.“, usuzujit někteří, že také46“ a Parr. 76 místo čísti dlužno
„prvorozený“ , jinlínaopak míní. že v51 Par. 81 místo
„prvorozený“ čistl

Bechorath nj'qgaef Bazíg, jeden z předků Cisa,

otceeSaulova 1 Král. 9.hór- Šór osef ben Naftali, francouzský rabín
Xll.escrol.,žák akuba Tama, tp. kol.l 170kommen
tář k Pentateuchu, z něhož část uveřejnil A. je!"—
nek: Bechor-ch$or, Kommentar zum Pentateuch,
1. Abteil.. Genesis und Exodus (Lipsko ).

Bechte Benedikt S. Frann.,c „ 1840v Heu
maru u Kolína, spolupracovník Fidelisa & Farma
(v. t.) při kritickěm vydání spisů sv. Bonaventury;
1891 zvolen za klrsttoda provincie, z. 1892. Srv
[fur/er. Nomencí. vs (191Z,) 1610.

Bechtold josef, farář v Riedsclzu v Elsasku,

71.1850, přel. do franc. několik spisů Kneippovýclr;„Bescl mpfung der evan elischen oder der ka
ollschen Kirche“ (1892)„, eben, Wirken u. Lei

den der gottseligen Pauline Maria jaricot. nach
dem Franzčsischen von ulia Maurice“ (1898).

es osa a venkovská v okr. Ren

vílle ve státu86Minnesotě188821..státy severoamer. ),založená r. 7. rtala 20 farmářských
rodin, které lvystavělyutéhož roku dřevěný kostelík
Panny Marie. Ne' prve tam duchovní jen dojtžděli,

paatk bmyld Easrtáři;zvláštní (V. ]. Skluzáčektam dojíždid .'lo mek z Redwoo FaYls,
inn. — 2. česskáposa akatol. v severní Dakotě,

založenár. 1888; dojížděl tam dp. F. ]. juust z Písku,yní A. j.G doušek z Lanklnu N.
Bech ně, děkanství vdiec. ubudějovické, patron

Karel kn že z Paaru; 4%6 katol. 3 řecko—orthod.
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vau šp. v., helv. vyzn., 61 ž.; děkanský chrámatěje; klášter františkánský založen r. 1333.

?an bedlda'ek, Místop. slovníkl 10—11, Podla/uzIller. _Soupis amrátek polit. okresu milevského,cijáhenstv í mělo ve XIV
stol3eti 7 dekanátů:a rbechyňský, vltavský, volyňský,
bozenský, chýnovský, doudlebský a prrácheňnský. —

n--ský dekanát obsahoval vie X1V.stol. 45 far.'k-s viikar át má ny 11 far: Bechyně,
Bernardlce, Hodušín, Chrášťany, Malá Chyška, Mi

levsko,čkoPOřal-íí'mRataje, Sepekov, Sudoměřice aVeich ,13 augšp. vyzn., 5 helv.,
9 iných nekatol.. 376tžlidů.

Beci:,hyněz Tobiáš, v Tobiášz Bech ně
Eiechyňka jan, utrakvist. kněz, došel sv cení

499 až v Annenii, stal se kaplanem a polzedáělji
farářem u sv. Apollináře v Praze; 1507;posílili stranu byl odpůrcem katolíků
i Bratři. Zvláštěmhloedějíí'lpůsobili na ženy ve pro—
spěch strany utrakvistické, připisuje jednotlivým

paním spiskys a domlouuvaj_ejim, abpypřisttou
pily k straně podobojí. Spis 'eho _zůsta y v ruko
pise. Srvn.“19'r,:c'ek Rukovčí, [1,54Beidem v. Be amn

Beidtel aIgnác, „d ve Dvorclch na Mor.,

stud. v Těšíně, v let. d17797—1802v Olomouci, 1807stal se r0\. v eo jin na olom. lyceu, později
přestoupil _do službyd jěustíční, stal se appellačním
radou al" členem vídeňské akademie; 2. 865
.r). „Untersuchungen iiber die kirchl. Zustánde in
den k ósterr. Staaten, die Art ihrer Entstehung
u. in Anssehung dieser Zustánde wílnschenswerten
Reformen“ (Vídeň 849), „Das canonische Recht,
betrachtet aus dem1Standpunkte d. Staatsrechtes,
der Politik des allgemeinen Gesellschaftsrechtes
und der seit dem jaahre 1848 entstandenen Staats
verháitnisse' (Řezno 1849; v díle tom pronáší
správné názor () poměrům ezi církvi a státem,a
zavrhuje zása y febronlanskníča osefinské); zllte
rárni jeho pozůstalosťivydalAllf uber „Geschichte
der ósterr.Staatsverwaltun1740—48“ se životo

gisem autorovým (lnšpruk ř896). Srvn. Wurzbatlx,

(ližlgzrřphÍSCh—esí—iůLexikoni, 232; Ilut-tel, Nomencl. V3
Beiling Karel, :). „Der christliche Fííhrer indas heil. Land oder historisch--geographische Be

schreibung v. Palástina; zugleich auch crkliírender
Text zu seiner Kane von Palastina, mit einem An
hange der háuslíchen, religlósen und polltischen
Altertíimer d. ebráer vermehrt v A. Schmitter“
(Landshut1854).

Beinaschl(Benaschi) Giovanni Battista.
ital maiiř, 71 1636 ve sanuuuTurina, vzdělal
se v Turíně u portraitniho malíře Splrito, potom
pracoval v (ímé u malíře Pietra del Po. načež
usadil se v Neapoli, kdež 1688; provedl hojné
zdařilé freskové malby ve chrámech neapolských

Belnwil v. Mariasteln.
Beirntv. Beejrút.

eisbarth Karel Bedřich, architekt, :: 1809
t_uttgartě, z. l. 1878, provedl mimo hojné

tanni stavby také četné návrhy oltářů, kazatelen,
křtitelnic, vatrhan,bohoslužebnych nádob aj. hlavněve slohug

Sj.., n. 1841 v Cáchách, vysv.

:"

Beis sel gŠttlěp
na kněze 1871,pžiln2 roky ve Francii, 3 r. v Anglii,

15 let v Hollandsku, 6 let v Lucembursku, horlivýpracovník v oboru dějin umění, jakož i kul

turnich; :p. „Baugeschichte der Kirche des hl.Viktorzru Xanten (18%), „Geldwert und Arbeits
lohn im Mittelalter“ (1884 , „Geschichte d. Austat

tuni? der Kirche des hl. iktor zu Xantcn“ (1 87),Bder der Handschrift des Kaisers Otto im Míin
ster zu Aachn “(l 886), .Geschíchte der Trierer
Kirchen, ihrer Reliquien und Kunstschátze' (2 sv.

— Bejrút

—88, 2.v 1889), Geschichte d. hl. Rockes“
(1891), „Verehrung der Heill en u. ihrer Reli uien
in Deutschland bis zum Beg nn des XIII..]ahr un

der-ts“ (189_0),„Verehru ng der Heiligen und ihrerReliquien in Deutschlan wahrend der zweiten

Hálfte des Mittelalters“ d(1892)l, „Ergebnlsse der
neuesten Unlterschu “F Rockes (1891),
„Zur Keenn sund tírdigun mitteulaltzerl.AitáreDeutschlandsl“(1891—190uLoreto
(198l, .1892 ). „Das )Evanaselienbuzch des hl.
Bernwardv von Hildesheim“ (18 1), „Der Entwurf
von Professor Seitz zu der Ausmahlun der pápst
lichen Kapelle zu Loreto“ (1892), atikanische
Miniaturen“ (1893),„ r.hl Bernward von Hildes

heim als90Kíinstler' (1893), „Fra An elico“ (1895,vd. 905,) „Bilderaaus der Gesch chte der alt

n Lítuturgiisetiin italien“ (1899),
„Leben und Leiden jesu Chr |v0n Ji joest aufden Fillgeln des rlochaltars miKtalkar“( 900), „Das
Evangehenbuch Heinrichs lll. aus dem Dome zu“

Goslar in der Bi bllotherek zu Ups—lala“(1900), „Ausder Samm glšoiss c“ (190|), „Dle Aachen
f“ahrt (1902),n,Kunstšcháteze des Aachener Kaiser

domes“ (1903 „Geschichte der Evangelienbůchetrin der ersten Hálfte des Mittelalters“ (1906),„
stehung der Periko en des růmlschen Messbuchest'
(1907),„Gefálschte unstwerke“ (1909),„Geschichte
der Veerehrung Marias in Deutschland wáhrend des
Mlttelalters“ (1909), „Geschichte der Verehrrung
Marais im XVI. und X.Vll jahrhundert“ (1910);

mimo to vydald„Betorachtun spunkte“( (10 svazečků901—3.3.vvy. „eelengártleim katholi
sches Gebetbuch“g(1791

Beja (Beiensis dioec.,)Pax Julia). portug. bisk.
v cirk, prov. e,vorské zal. 1770, data statistická:
175.000 katoL, 115 far, 120 kněží, 197 kostelů

jaade, Ludví k 0. S. Aug.Err.,em portugalský

theolog na konci XVI. století, b'l prof. v různýchdomech svého řádu v Římmě. Forenci a Bologni,
byl theologem kardinála Paleottiho; :p. „De con
tractlbus libellarils", „De venditione rerum fructu—
osarum“ 600), „Responsa casuum conscíentiae“
(158'7,n11613,1629),„Collegium sacrum Bononiense'l
1629). Srvn. Hurtzr, Nomencl. lil (1907), 353.
Bejdeman (Behíwaum) Aleksandr Egoro

vič, rus. malíř, n. 1826 fv Petrohradě, žák petrohradské akademie a pro T. Markova, od 1857
konal cesty po Německu, Itálii a Francii. V Paříži
provedl malby v kapli ruského vyslaanectvi. Vrátiv
se do vlasti stal se učitelem na kreslířské škole.
r. 1861 stal se professorem na akademii a věnoval
se téměř úplně malířství náboženskému. hlav
ním jeho pracím náleži kartony k několika mo
saikovým obrazům pro chrám sv. [sáka v Petro
hradě, malby v kostele v Livadii a v kostele Alex
androva špitálu v Petrohradě. Zanechal sbírku 150
náč ů k obrazům světců; je to jakýsi návod

kkšobrazováni%Švětců ve slohu moderně--byzants

2.
christlichen Kunst u

A

Bejrút (Beriten.,sBengtem, Baruten. dioec.), pří
stavní město nas poblřeži Středozemníhomoře, od Libanonem, mák 151.000obyvatelů,

: čehpecvždy asi jedna třetina připadá na katolíky,ř mohammedány B. jest sídlo apo-oo
štolského delegátaa syrského, jenž jest spolu apošt.

vikářemhalebskym (Alp BV-u t38 křesf.chrámů, zčetnýc křesťanskýchvučilištpřednimisto
zaujímád universita sv. efa („Universitě Saint_lose yroouth" ), řizesná franc. jesuií, s fak.
theo. -fi|dosofickou (zal. 1875, má 7prof.), lkařskou

1,883 15 učitelslkjách sil; fakulta ta'o jest suubvzencována franc. vládou) a orientální (zal _1902,
9prof .). R. 1909 měla tato universita 821lžákků. je
suité mají tu také seminář 5 penslonátem a čtyři
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školy podružné (od r. 1909 vyšší školu obchodní
a průmyslovou). Celkem maji úst_avyjesuitské 1569
žáků. lesuité mají tu velikou t ámu, vydávají
arabský týdennik„ Bašir“, vědeckou arabskou revui
A1-mašriq“, arabské učebnice a náboženské knihy

pro potřeby missijni, arabskou hbibli a4 Dále jsouuškoly lazartstů (škoiac hlapeck & řemesl
nická), maristů, školních bratřic víncencíánek (pen
sionát, externát a sirotčinec, celkem 2000 chovva
nek), sester nazaretských (škola a pensionát. 500
chovanek), sester sv. _lose n.ém sester sv. Karla

(od 1907i syrských mariánských sester (mariamett,
t.). oto jsOu iu kolleje maronitská achitská. Také protestanté mají znynač očet

ústavů (syrsko- prot. kollej americkéumissie [prteseb.,jeežn 1á v B—ěhlavni své sídlo od 1. 18215

sem. a med. fak., missie brit.i-syr. [1860] a skotská
mí5158i7epro působení mezi y[1864 s kollejí od

87511),německý hospic, lsidrotěínee a pensionát
diakonissek a j.)— oku 110oble .ákdobyttBal—duinem a zůstal do ukřižá ' v té
době bylo tu sídlo římsko- katol. obískupa k(ůnyníjest
biskupstvíó-ské" en titulní).

bejrútekké k:) glbailské biskupství řecko-melchítskě mák duší, 14far a stanic, 18 ko
stelů, 25 kněžoíslšětských, 18 řeholnich, 19 škol,
13 jiných ústavů, 35 domorodých řeholní

bejrůtskě biskupství syrské itá pouuze 500
duši, 1 faru, 1 kostel, 3 kněze světské, p1 školu

bejrůtské arcibiskupství maronitské mká 1.
60.000 duší, 35 far a stanic, 45 kostelů, 115 kněoži
světských 250 domorodých mnichů, 30domorodých
sester, 9 škol, 9 jiných ústavvů

Bejstrošíce (Bystrošicae, Bystročice), fara
v dicc,o.lom v dekanátu dubském, zřiz. r. 187
(oddělením od Siavonína); patron kníže-arcibiskup
olomoucký, kostel sv. Cyrilla a Meth., 685 katol.

(.a)

českých.
Bek v. Bec.
beka v. be'qa.

kolBekade (Becanus, Brabantinus) jan, :.350, řeh. kanovník v Utrechtě, :p. na
základě listin cenně dílo „Chronicon de cpiscopis

lUitragčetŠnils —1346“; sr.m !lwtar, Nomenc.(] .

Bekaert (B_ecardus) _lan O. Praem., 516356vyd. pod jménem Richarda Brunea „S.Thom
Cantuar. et Henrici li. monomachia de iibertnaate
ecclesiastica cum adjuncto ejusdem ar menti dia
lo 11“ (Kolín 1.624) Srvn. Huf-ter. omencl. 1118
('

Bekanowski Alexandr 8.1., .1682 na Litvě,
vstoupil do Tov. jež 1704, z. 17515; byl prof. filos.
a theol. na univ. víieňské; 171.„Quaestíones theo

logicae canonico—morales de septem sacramentis,ss. canonum, concillořum et ss atrum anthoritate
fírmatae per casus iacios non íictos expianatae"
(Vilno 1732).

Bekbechíáš,Becbekia, nqupla, I.levitavdobě

Zorobabeiově,Neh.1117,129.— 2.21evíta,jeden zestrážců bran v Jerusalemě, Nch
Beke 1 haries Tiistonhe, langl. cestovatel,

8 874, původně kupec, 1834 nazzákl
svých biblických studií 'menován universítou tu
bínskou doktorem: pro v řicistanovisko své zhusta

byl napadán, procestoval 1.1837 s Moorem Palestinu, 1840—43 5 Hararrisem Abessinií, 1861 území
východně od __lordánu,1874 Egypt a Madian (Dže

bel- ei- Nur, jeř'ž pokláda11834za)horuSinaaj); :p. „Ori
gtínes bibL" Londýn „Essay on the Níle "1847), „D15cov. ofrlSlinai“ (t. 1878). — 2. van
Ser ]oss (řečený van Cieve), nizozemský malíř,
Dřiljat1511 do _antwerpskěho cechu sv. Lukáše, -..1541; připisují se mu anonymní obrazy .Smrt
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Panny Marie“ v kolínském museu : roku 1515 a
v pínakothece v Mnichově, jakož i řada jiných
obrazův.

Békefí Re mi,g O. Císi., mad'. ekcněz a spis., „.1858, vstoupil do řádu 1874, viet lt>880—93
proof. na gymnasiu v Pětikostelí, elct193habilitoval
se na filos. tak. v Budapeští, 'ámenovn 1898m .a
1900ř.prof. kult. dějinpuhers ých t., napsal řadu
prací, týkajícícch se dějin cisterc. řádu v Uhrách,
jakož 1 dějm uherského školstství.

B ec et
Bekker Baitasar, ref. theol., u. 1634ve Frísku,

byl kazatelem na různých místech, posléze od 1679
vAmsterodamu. 1692 sesazen ro svoje racio nalí

stické smýšlenlí,z.1;698 :.; e\ espyse delrvolmaakten 670), „De betoverde awereld" (169

až 93; ve;splsle tom potíral nejen víru v duch
čáry ržpopíralž eexistenci duchů dobrýc

zlých vůbec, popírá,ž bžyzlý duch mohl pokoušeti člověka; pokušeníe'lje'šovo na poušti vykládá
způsobem přirozeným, posedlost v evan eliich po
kládá za pouhou nemoc a p.), „Explica o prophe
tíae Daniclis"

kos Jan v jan X1.,
hrads ky

BekiemiševVladimír Alexandrovič, ruský
sarochař, u. 1861,v zděial se na akademii petro
hradské; z prací jeho uvádíme“relieíy: „Kain pro
následovaný výčitkami svědomí“, „Pohřeb Kristův“ ,
„Mojžíš vy vádí vodu ze skal“ , „Šalomoun a krá

lovna ze Sáby“, Kázánír aó ".Bekor-Šór v. ech

lat. beguinae,bešhínae, beguttae) jsoueny aopdohící život jepti ek Původíště jejich
jest Bealgpie,kdež bud'v Xi. nebox11. století vzmkly
sbory panen a vdov oddaných na obožnost a ko
nání dobrých skutkův. Ústav heky: rozšířil se pak
v severní Francii, Nizozemí, Němec v "carsku
a západních zemich slovanských. Původ n zvu je
'ich je nejistý; někteří badatelé odvozují jej 2 při
jmení kněze Lamberta le Běgues , jehoz praci za—

10žen byl dům pobožných1 paní ve farnosti sv. Kry

<“

patriarcha caří

štofa v Lutichu (asi r. 1180), jiní domnívají se,

že příčinu ke jménu zavdalo uctíváni sv e,žy
zakladatelky kláštera ]v Andennu(1-r.69410pravděpodobný je výkl dnázvu ze saského) beggu
(modliti se, žebrati) nebo ze rčení bí Gott _(pro—
bůh). V Praze bekyně přippomínaji se nejprve
k r. 1279. Z té doby 'iž docházejí stesky ducho
venstva na chován be yň, že mísi se do věcí im
nenáležitých a oddávaji se náboženskému hioub ni.
Cirkevní sněm viennský r. 1312 v tkl b_ludné ná
zory jejich o podstatě Boží, ne sv.
tostech a vyslovil nepříznivgso

vůbec. Papež jan XXll., chtěje szjednati nápravu,doporouěel bu lou ze 7 března 31,9 aby sbo_r_y
bekvvň přijaly třetí řád sv. Františka, což pak př1

činěním biskupů aleckde se stalo, zvláště Žv Nizozem,í rnce u výcarsku. Později žpapež
svolil i k trvání sborů bekyň--neterciářek, poddaji--li
se dozooru duchovenstva a zanechaji--li všeteěného
theolo isováni. 7.právvy ze XIV. stole tí svědčí,
domy ekyň ěili tak zvané begináže (be ina ža)
vznikaly nadáním zámožných měšťanův a lecht ců,
kteří Zjednávajíce životního opatření chudýmvvdo
vám a pannám, chtěli dobročinnosti prospěií spáse
svých duši. Proto řečené dommy su také zádu
šimí (domus animarum) a obyvatelky jteich duš
kamí. Podle ustanovení zakladatelů bekyn odívaly
se šerým nebo černým rouchem, konaly domácí
pobožnosti, modlily se za zemřelé, posluhovaly
nemocnným nebo duševně chorým, prošovaly
almužny pro churavé, sbíraly pohozeně děti, ělstily
kostelní prádlo a j. V Praze až do vállek husit
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'ch bylo 19 sborů bekyň vesměs na Starém

m stě, které podle zakladatelů sv 'ch aneb doymů,v nichž přebývaly, 'různě byly zv 1. bek

Freiberřrovyl čiliHoopinerovyyvdoměčyv Kozí ul cl (založené od Henzla Freibergra asi
1360; vdova o Henzlovi Klára provdala se za

Hopfnera) 2. ekyné (jeunherovy v dom792 v Haštalské ulici; 3. bekyné Štukovy
v domě.č 624vT vnskéulici; 4. bekynně Olbra
mov při kapli Všech svatých v Kostečné ulicai,
v za ni části domu č. 932 (sbor je ich o 6 ženách,
z nichž jedna byla správkyn1,požival roočního dů
chodu 21 kop r. a byl pod dohledem kaplana čili

správce kaple šech sv.); 5. bek yně v Teepm lu
589kv Celetné ulici, v jichž čele b la mistryně,. né zbraslavské v doom 186v

lovéeulici; 7. bek ynně Kadaňskeho v domě
č. 670vjakubskě u11c1;8.bekyně za Templem

omé č.648vTemplove ulici; 9. bekyně Bolkodvy v domě č.6 69 v Rybní ulici; 10. bekyně
Silberzeigrovy ve dvou domcíchudomůč. 184
a 185 v Anenské ulici; 11. bekyně Foglovyv domě č 802 u obecního dvora; 12. be
Posenpachovy v dom v Benedíktské
ulici; 13. bekyně Billun govy čili Nindcr
theimrov v domě číslo 674 v ]akuhské ulici;
14.bekyn Veilburkovy vdoměč.803un
ního dvora; 15. beekyné Fráňovy vdomě č.b655

Králodvorské ulici; 16. be yně Flcdlovy
v domě č 673vjakubské ulici; 17. be ky p nů

ožmberka v domě č. 262v Konviktnskéulici;
18. beekyné v dom kuu domu č. 586 v Celetné
ulici: 19.beky né u _lcrusalcmačili domuč. 293
v Konviktské ulici. Za válek většina pražských be

ginážíizanlkla; csbory bekyňPosenpachových (roku
1476), Štukový h(r. „! 488), u erusalema (r. 524%,Rožmberskýchc(r.1532fz-1| \; empluu(r. 1544), jež
se uchovaly, byly konečně převedeny ke špitálům.
Kázání Husova v Praze ponukla některé panny po
sluchačky, že koupily si domy na blízku kaple be
tlemské a v nich trávily život způsobem bekyn.
Tak vzniklo asi pět novy'cch begináží, z nichž ne

.léle trvala větši zádušl ve faře betlemsl'tě a men ičili dřevěné záduši v téže farnosti (r. 1538). Roku
1473 vdovaDorota mydlářka založila odkazem
sbor pooožných žen blíž dom vBe tlemské
ullc1.\1 Novém městě pražském byly bekyné ve

' ' :'Stukovskěm na )osefském náměstí (r. 1436)ncčlovč zahradě r 14:18).Na Hradčanech do
r. 1v421zachoval se sbor dvanácti bek ň vdomě č. 185,

založený od Vdžnjynpaní Kateřiny a_pliřové ze Sulevic r. 1400. ych městvvíme jen o Králové
Hradci a _lindřiZehověHradci, že měly po jednom
domu bekyň. Usilováni biskupův, aby bekynč při

jkalytřetí řád sv Františka, potkalo se s výsled
kem zvláště ve výcarsku, kdežN otom domy jejich proměnily se v kláštery Nmecku a Nizo
zemí mnohé sbory zašly protestantskou reformaci.

Ve Francii hekyně přezval se Filles compagnesdu bon secours. Zan oby zbývá již jen asi

15 begianádžív Belgii, z3nichž největší est v MontSt. Am ndé u Gentu, založen á r. 1 4 na místo
zrušenéarlvelkobegináže v Genté, která skládala se
z kostela, 18 domůu,bekyň značného počtu domků
a asylnich příbytků. Bekyně belgické připravuji se
ke společncmu životu dvoulet' m uoviclátem, načež

slibujoiposlušnost faráři a pře stavené domu, avšakjen okud veesboru setrvajl; podobně činí

slib čistod; a jsou govlnny platiti přibštečné astravné. dívají se emym rouchem, za yvaji se
buď ruční raci nebo osluho vnánim nemmocným &pos
konají společné modlitby (hodinky). Starší bekyně
přebývajío sobén ebo odvvou ednom d ku
mladší v domě pospolu. Hal/mann, Geschichte des
Utsprungs der belgischen Beghinen (Berlin 1843);

_.

Běl — Bělá

Wetzer und \Velte, Kirchenlexikon ll. sl. 204 nn.,

íl'gšnek, Dějepis m. Prahy 111.str. 438 nn.,lX. srt.Vat
Bél (: pán; srvn. Baal) 53, Bf)/1;viz ve článku

.Babylonsko--ass_vrskénáboženství“,vyskytuje se
jakožto označeni předního Boha Babylonských,

Marduka (vět. 1,844) u ls. 46',jer.50'1, 514', Dan.41“lnv, Bar.6
BěllMatěj B. Ovčové na Pohroní, stud.

v BáňskéodBystřlcll,Prešpurku, Vesprimě, odl 70v Halle, 08b l učitelem v Báňské Bystlřici,
kdež zároveň7 půso il v duchovní správě, od 1714
byl rektorem ev. g mnasia v Prešpurce, od 1719
ev. farářem t.; obs hlá jeho činnost spisovatelská
týkala se hlavně dějepisu a zeměpisuuUher; od
současníků zván byl „magnum Hungariae decus";
v.„Hungariae antiquaeetnnovaeprodromus“ (1723),
Apparatus ad historiam Hungariae“ (1735——46),„No
títia Hungariae novae historico--geograph1ca“ (1735

a;ž1742) Ípro zásluhy své byl povýšen do stavušlechtické oa jmenován cis. historikem; ... re 
purku 1749. Mateřštinu svou, ačji v lat. předmluvě
k Doležalově mluvnici 1746 velebí, pěstoval jen
vlažně. Vybroušeně psal latinsky, správně německy
imaďarsky, ale chatrnn.ěčesky Byl spoluvydavatelem
české bible hallské z r. 1722,ale hlavní práci obstaral

man. Mimo to 8.tvydal překlad spisu prot. mystika Jana Arnda (v. t.„) laradies artlein“ pod ná
zvem „Rajská zahrádka“ (1720), a e ani tato práce

nejeavicitu pro vnitřrní lad avvnějšís správnost ja
yka. rvn. jan Vlček,lDěglnyóče lit. ll., č.1.,112—113;_71rečzk,Ruk.
Bela 17531. syn Beorův, král edomsky Gen.

3632'*“,týž nazývá se ve Vulg. l Pal. 143“ „Bale“ ,
LX - prvorozený syn Benjaminův,

gžasotec rodu Belaitů Gen. 462l (Lxx Bald), Num.

_.

30"; týžnnazývá se ve ang. 1. Par. 7“",8' "
„Bale“ ([ XXB tě.)

am.aď _ “Vojtěch
Bělá 1. u Bezdéze (Weisswasser), fara v di|.ec

litom., ve vikar. mnichovo- hradišťské13,1111340 fara
klášterní, později obsazovaná svět. knéž.; patron
hrabě Arnošt Wa'dsteln-Wartenburg; duch. splávu
vede farář s kaplanem; na škole obecné a měšf.

nůsobí katecheta; kl. augustiniánů poust. zal. 1340nkem Berkoou z ubbé; nyni převor.adva kněží;

6137 katolm 110 akat, 37 ž., ,.ohyv čes.,z částin ——2.(Bi ela), fara v diec. lítom., ve
“vikar. Ústi n.Lab.,1786 lokalie, 1852fara patron
matice nábož.: duchovní správu vede farář s ka
planem; chrám sv. Frantlška Xav.; 4662 katol. 185
akat., 63 starokatol., 10 bez vyzn. by něm —

3. (Bieley). fara v dlec. král.-hratd. ve viki rych
novskěm,kostel sv. janaN ml,? kNebesk éRybné,1 1771 k Liberku ( ehberg35), I1I851lo

kalie, 1855 fara; patron matice náb.,ož uchovnf7kato l.; obyvn mckek.é —
správuskávede farář;á,fara v diec. král.-hrad., ve vikar. ném.
brodskěm, 1. již 1360, zanikla na poč. XVll. stol.,
potom fil. k Šllapánovu, 1734 fara znovu zřízena,
patron Jan Sajfert; duch. správu vede farář; misto

aten čas neobs., chrám sv. Bartoloměje,

apot.; n2490katol,1helv., 16 ž.; obyv. české. —
5. Ném ecká, fdarav7diec.král -hrad ve vik. pollčskem, 1720a dm. .V. císař rak.

jakožto majitel panství obysterského; duch. správuve e far ř s Vlšech svatých; 3312
katol., 10 augšp., 36 helv; obyv. é eckě; —6.

uPar dubic, fara v diec. král.-hradecké, l_velvlk.pardubickém, přip. 1361, fara zaniklap
načež osada náležela k farnosti. bohdanečské; 11781
zal. lokalie, 1807 fara znovuzříz.; patr. nábož. ma
tice, duch. s rávu vede farář s ka lanem; chrám
sv. Petra a avla; 3197katol., elv., 4 augšp.,
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19Ž obyv. české. — 7. fara v díec. ražské, vevikar krao vickém; příp. iž ve stol. l.V patron
knjže Kl. z Metternichu uch. správu ve e farář;
misto kooper. na ten čas neobs . kostel Povýšení

3 katol., 40 ž., obyv. čes., z části
_ Sttará, fara v diec. otom., v dekanátu

moravsko-ostravském; patron metro ol. kapitula

olom., duchovní správu vede farář s oopk; kostelsv jana Nepom., 41-80 katol., ob_vv. ské — 9.
(Weissensulz), fara v diec.budějoviceiřé,ve vik.
hostouňském, zřiz. 1785; a:tron baron Václ Koc
z Dobrše: duch. správu vede farář s kapl., kostel
? Marie Bolestné, 2641 katol., 8 augšp., 14 židů;

OtgelajěmFerdo. vážený charv. kanonísta, 7: 1852
v Stupniku, vysvěcen na kněze 1487: ovýšen na
doktora bohosloví ve Vídni 1876, katee eta v Kar
lovci a Záhřebě, od 1881-— 10 professor kanon.

práva na bohosl. fakultě zálhř.,bvícekrát děkan a
rektor university; žije v Záhrhe' 5219. Povijestcrk\e Kristove za srednja učilištěa“ ( agreb 1882
atd. ), „Tumač k na sudoveu za u onv
t. 1887), „Katoličko--crkveno pravo" (t 189321 1901),

veliký počet článků a monografií z oboru kanon.

práva v „Kat. listu" od 1887—1904. Srvn Plávgy'ak,Prílozi 7.a kult. povj. hrv. sveé., 448.
Pelam on v.
Bélanger Aug, souč. spis. franc., sp. „Une Loi

inju_ste obli enf'ltele en conscience. 9“ ve sbírce
„Science et elígion

Bvlanídio tes v. E.“zechí el.
Belánský (Belánszky) jos., 11.1769 v Novém

Městě v stolicí trenčanské, vysv. na kněze 1792,
od 1796 vicerektor sem. vácovského, proo.f stu
bib1.,pozdéjí církev. práva, od 1801 rektor téhož
semináře, 1816 kanovníkem kath ka.pit vácovské,
Na biskup. v Báňské Bystřicí (N usohll, -. 1843.
Muž rozhodného smýšlení církevního a velice do
broč nný, pečooval 0 si venské školství ku padpoře
chudých slovenských žáků založil nadaci obnOSem
40.

Betar Lcopoid,n.1828vldriiv Krajinč,řid.uč.
ob. školy v Lublani, hud. skladatel, vyd.: „Sveta

mašia“, „Velika sveta maša“, „Tantum ergo“ , „AveMar

51

aslo Antonio, msgr., souč. spis. i.iai, :).
„lstrulzíoni del popolo sui doveri principali verso

Dio H(iesercízi spirituali pleífancinlli egiovanetti,„Prediche e meditazioni al opoli, anche per le
Missioni“ , „Gesu Cristo Dio omo, signo- e nostro
e salvatore“. „Conferenze p_eibisogni del popolo
dei tempi presentí“, „Esercizi spiiílnali pei fan
cíulli e giovanettl del popolo e degli lstituti dei
due sessi" „LaM eChi sa nelle sueerelazít ni
con Diooe coi suoí dfigliuoli nella S. Messas “, „Le
veritá cattoliche esposle ai popolo e ai dotti nelía
spíegazione del redo, e la incrediilitá confusa

elle si tenze mooderen

Belbog a(Bclbuck), bývalý pralemonstr. klášt.u Trentov av Pomořansku, zal. kol 17.8 Klášter
tento získal sobě velikých zásluh o duševní i hmotné
povznesení okolního území. Posledni opat jan Ba
lievinus zal. 1517 v klášteře akademií, jejímž ředi

telem byl Jan Bugenhagen. Klášter zrušen byl roku15 2 vévodou Bojísiav m.X
Bělboh, dle niiněnieněkterých bájepisců název

princnpu dobra u pohanských Slovanů Název ten
_všaknení ze staryc'h plamenů doložen; utvořili

ici teprve zmínění myiholo ové oanalomgžícky|vzhledem ke 111 em boři'u elmold

v Chron. lav. 1,52 se zmiňuje;' mínění sve npí
fi;—jío místní názvy .,“Belbogi t. v Pomořansku,iaiobože“ & B„iaiob ižníca“v v Polsku, „Bělbo
Žice“ v Rakov nicku v Srvn. Mátl/al,echách a j
Nákres slov. bájesloví, 36.

Bělehrad 69

Belcurius v. Beaucaire.
Belcastro (Belcastrum, Geneocastrum),

někd. biskupstvr v jižní Itálii, zal. ve Xll. století,
1818, srvn. Gaim, Series

zBělčice, fara vdíec budějovické,ve vík. blaten
ském přip již ve XIV. stol., patron baron Karel
z Lilgenau, duch. správu vede farář s kaplanem;
chrám sv. Petra a Pavla, 2696 katolíků, 5 židů
ob v.

elczev. Chelm
Bélckij Alextus Viktorovič u. 1840,studoval

na petrohradské duch. akademii. stal se sekretá
řem téhož ústavu, od 1882 byl ins ektorem rus.

škol ve Vílně, z. 9071; sal o pom rech Ppravosl
církve pod vládou polskou, ve íspeisku ,_,Pdp-olskim jugom“ (Petroh 1908) lič ernými banami
stav pravoslavných kostelů a klášterů pod vládou

polsskou r. 1907v da[ spis „Peremény v russkomzakonodatel'stvě o věrě erkvi pravoslavnoj“;

r. 1905 započal vydávati „iVěsetníkVílenskago pravoslavnago Sv.-Duchovskago bratstva“. Srvn. Pal
1ni'u'1, Nome nc.

Belehradí. Karlovský v.Alba juiiaí., 222
2. Srbský (Alba Graeca, maď. NándorrAíba),

nékd. biskupství Nandoralbensis n. Belogradensis
dioet. ). Keltští Skordiskové založili v místech nyn.

Eělehratlu hrad Singitíunum. u něhož pod \ládouimanu vzniklo město téhož jména. V Singldunu
uvrženi byli za Licinia dva mučednici, Hermylus &
Stratonicus. do Dunaje (Mart. Rom. 13.1edna). Bi
skupství připomíná se tu již ve [V. 5.101(335 ari
ánský blskup L'rsacius, :. kol 369, 381 bisk. Se
cundian .s); potom zanikají o něm zpráv . Papež
Jan V11'.872—882) sěžuje si bulharsk mu králi
Michaelovi, že pseudo- biskup jiří vysvětil sesaze
ného mnicha a kněze _Sergla na biskupa bělehrad
ského. Rozkolem byl i H. od cirkve katolické od
tržen. Papež Mikuláš íV. nařídil r. 1290 apoštol.
nuncinvi Benvenutmí 0. Min., vyslanému do Ulter
ska. B-ě misto biskupa schlsmatického do
sadil abiskupa katolického. Není dosti jasno, jakým
způsobem se tak stalo, a zda biskupové latinšil

skutečíé v B-ě sídlili. Biskupem jmenován bř'ltehdáž Martin 0. Min., jenž zemřel 1321 v klášte e
svého řádu v Brně. V době války krále uherského

Karla Roberta se Srbskem jmenován byl po smrti
Martinově bískupemA b-ý-m Ondl_řej O. Praed., poněm Pavel 0. Er. A-.,g jen 1332 byl vyslan
cem uherského krásle Karla kežkurii římské. (Srv
Izabel, Hierarchia cathol. i, 371.) Biskupství b-skné
bylo zprvu suiraganstvoím ostřihomským, potom
koločským. adu biskupů lze siedovatí do r. 1525
(Srvn. Eubel, Hier. cathol. l., 219 Gamy, Series,
396); potom zase od r. 1615 do 1709. Když princ

Euigen 1717 B. obléhal, přeložil biskup Lukáš Nas.0 S. Fr. sídlo svéd oSmedereva, jež bylo
v8|letech 1544—1624 rovněž sídlem lat. biskupúv
R. 1729 byla obě biskupství, b-ské ismederevské,
spojena vje no; ale ponénvadž v Srbsku nebylo
již katolíků, biskupové v Srbsku nesídiílí, a biskup
ství b-sko-smederevské udělovalo se jako titul.
Když se nvovéjši době zase nějaký počet kato
líku v Srbsku a zvláště v H-č usadil, b | dekrc
tem propagandy z 23. září 1851 biskup jakovský

trossmayer imenován apoštolským vikářeem bí
skupstvi ó-sko-smederevského;1886 říkázáno
bylo tit. bisk. ó-sko-smederevskék nov zřízené
círk. provincii skadarské. Na titul bisku a b-ského
však císař rak., jakožto král uher. i d Ie jmenuje
biskupa titulárního, a to obyčejně toho. kterýmmá
býti světícím biskupemzzáhřeb. V území biskupství
b-sko--smederevského, jež vlastné existuje na způsob

missie, čítá se asi 10. (7, toho v kB-é
v Klragujevaci 200, v Níší 1000) kat.,škooly —3. Stoltlíčný n. Královský (Albaregia
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n.rega1ís, něm. Stuhlweissenburg, maď. Székes

Fehérvár), bisk. v círk. provincii ostřihomské, 7.a1.
Marii Terezii 1777odlou emm části bisk. vesprlm

ho; prvním biskupem stal se igri. Nagyd e Séllye (177—789). Díecese ó-ská má archidiakonáty,
12 dekanií, 188 far 163 kn. sv., 32 řee.hol (cisterc.,

frantíšk., kap.), seminářkstheol. učilištěm, 1 cist.vyšší gýmnas ., 262.44 tel (35121schism., 6800
luytcr., 76409ka1v. 10.415kžidů). B. bývalo koruno

vační1'naapořebním městem králův uherskýcg.By
valá nádherná basilika, zbudoovaná krále těpá

1.z, níčeena bl 60..')Turky; nynější kat11žedrá1níznchrám z udován byl r 1 86 v jednodu

chém slohu barokním. Někde'ší esuitský chrám
sv. jana Ne om.,,vlystavěny' 1711,r|mjí6naní613cisterciáci. lza!lml.1(1'r£ln“11.,

Belém dorvPura (Santa Maria de Nazareth do
Pará), arcib. v severní Brasilíi, založ. 1719, nále
želo k círk. provincií bahijské( (B hía), 3. kv. 1906
povýšeno na arcib.; data statist. (_1910): 652000
katol., 77 far, 29 til., 69kn. ., 9reholniků. Cír

kevní provincie ó-ská obsahujei biskupství: Manáos(Amazonas), Píauhy Sao iu (do Maranhao) a

raaelaturu (s obvodem missijním) Santarem do

aBaelenslaudcnsiose(Bclcsbusdiensis n. Veleshude c., nyní Kóstendii v Bulharsku,
někdejší arcibiskupství; arcibisku ó-ský Anastasius
obdržel od Innocence 111.roku 1 04 pallium. Srvn.
Eubcl, Hitrarchía c_athol

Bele _lan, není známo, 1zda bylr odem An lí
čan nebo Francouz, _.prof theologie v rPařiži ve 11.
stoleti,.rp.ko_l.116:>„Ratíonale dívínorum offici—
orum“, stručný, ale jadrný výklad církevní liturgie;
tiskem vydal dílo,to Korn. Lauurím v Antver
pách 1553; potom několikráte ještěa“bylo vydáno
tiskem, často jako přídavek ke stejno mennému
psisu Durandovu (v. t.); Migwe PL CCI, 9——166

cotiskv ydáni La2ut'2ímaun0va. Srvn. after, No
mencl.11“(l9š)6),2 2,Caórol, ictíonnaíreud'archéol.chr.ét 11., 50.

Belfegor v._Beelfe or.
B_elforti Michael ngel us O. Olív.ct v Pe

rugií, z. 1775.:? Brevis chronologia coenobiorum

víroru7mque illustrium congr. Montls Oliveti“ (Mila'n 720), „Vita del Don Mauro Puccíoli, abate

(()tlivcltano" (t. 17716), „Pancgiricí sacrí e morali“
Belge ni?; 1. náčelník patnácté třídy kněží

z oněch dvaceti tříd, ve kteréž David okolení

Aronovců rozdělil,"aby střídavě konaly bo oslužbu"11.24H. enl ik tříd'yk n,ěžské 'enž se
Zorolbabelem vrátlnl se ze zajetí, Ne11.125. dob

_loalůmověmuvádí se Sammua jakožto náčelník rodue

Belgai 1,153, kněz, jenž uvádí se mezi těmi,
kteří stvrdili smlouvu s Hospodímem obnovenou
Neh. 103;zdás eB. jest identický s Belgou2.

Belgická konfesžse (Confessio Belgcha), kteroužsestavnl valonský predikaamt Guy deB r.ay skládá
se z 37 článků, byla zrp vu prací soukromou, kte
rouž sestavovatel poslal králi Filipovi 11.Byla vy

dána 1562francouzsky, později hollandslky, latinskya německy, platila za officíelni symbol lholandské

církil'e; byla uznána dortrechtskou synodou 161811619. B. k. stojí na stanovisku kalvínském
Obšírnější text uveřejnil Niemeyer, Coll. cont. 1841.,
kratší Augmti, Cororp. líbr. symb.

Bee1.gie Prvními křesťany byli tu nepoc hšcbnějižv prvem století jednotliví vojíni v posádkc h řím

ských; svědčí o tom nalezené řimske nádobby s kře
sfanskými odznaky lelpodáni založil pry kolín
ský biskup Maternus vei stol biskkupstvi v Tongerenu. e 111.století působil u Nerviů, sídlících

Belém do Pará ——Belgie

v dnešním belgickém Hennegavsku a Namursku,sv. Piatus, jen . zemřel v pronásledováni za řím
skěho praetekta Maxímiana Ríctla Vara roku 286.
Kolínský biskup Maternus vystavěl v 'longerenu
kostel asi r. 313. Sv. Servác, biskup tongerensk',
působil půl století v území rozkládajícím se z
padněood MOSy; ale v době stěhování národů pře
ložil r. 382sídlo své do Maastrichtu. Biskup Monulfus
vystavěl tu r. 558 větší kamenný kostel ke cti sv.

Serváce. N7apočátku V111.stoleti přeložil sv. liubert (k0127) sídlo biskuupské do Lutychu.
V zapadnic7h končinách B-e, mezi Morlny a Nervlí,

působil sv. Victrícius, biskup rouenoský (395- 415),v V. stol. Remigíus Rernešský (z.k 1532) K jeho
podnětu ustanoven hyl Theodor za biskupa pro
území kmeneMenaplův se sídlem v Doornljku

(Tournai), Vedastus za bískaa gro územi Atrebatu se sídlem v Kameryku ( am rai) a Autimun
dus za biskupa pro území Morinů se sídlem vTe
ruenně (Thérouanne), K bis ustvi doorníckému

připojil sv. Medard 531 (dle novějších badání
teprve sv. Achariu —38) biskupství noye'onskč,jež bylnnedlouho “před tím založil. —Teeprv V1.1
století křesťanství v B-i řevládío. Kláštery vvhoj
něm počtu zakládané (Meldert [Meldaria] v Lim
bursku, aumont [Altus moonsl v Hennegavsku,
Maubeuge (Malbodíumj kl. sv. MaartinavDoornijku,
Leuze (Lutosa), Ronse [Renaix], Nívelles, Cougnon

(Casae congedun uMl,Stablo [Stabuletumj, Malmedy[MaimundariaeL un'sterbilsen [monasterium Be

lisíaj, Lobbes,Andain jmonasterium Andagensel a j.),Ičeíni poustevníci a možné Zeny (Erme
linda) měli horlivé účastenství v šíření vir kře
stanské. S vírou křesťanskou šířila se z roven
i vzdělanost a činnost umělecká. Apoštolskou

horlivostí vynikli sv. Lambert, biskup tongerensstký,V111irbord, biskupu utrechtsský. V V".
bylo v B-í pět biskupství. Tongeren (s biskup
ským sídlem v Maastrichtu, od r. 720v Lutychu),
Kameryk (Cambrai), Dornijk (Tournai), Terrenna
(Thérouanne) a Atrecht (Arras); : nich první ná
leželo k církevní provincii kolínské, ostatní k círk.
provincii rcmcšské. Nová úprava biskupství pro—

veedena po noěklika marných okusech teprvek naléhání Filipa 11.bullou pape .e Pavla 1V.7
května 1559; zřízeno bylo arcibiskupství Czam

brai, k němuž náležela suffr.Nbiskupství: Tournai,tOmer, Atrecht (Arras), Namur, a arcíbískup
ství Mechelen (Malínes),k němuž náležela suiir.
biskup. Antverpy, Gent, Bru ge a 1eperen(Ypres);
mimooto Hertogenbosch a 150omermond v území ny.n
Hollandska. Zevrubné ohraničení nových díecesí
provedeno bylo teprve za Pia IV . . arci
biskupstvím mechelenským spojeno důstojenstvírimasa. Nové církevní rozdělen i země vzbudilo
značný odpor domácích hodnostářův světských
i církevních, kteří v něm spatřovali politicke
1 hmotné oškozeni země, jakoži vlastních svých
zá' mův. důsledcích změn politických, nastalých
zv áštč mírem utrcchtským 1713 a tak zvaným
barriěrnim traktátecm 1715, provedeno býti musilo
nové rozhraničení diecesi ó—ých. Od r. 1713 nále
žela B. pode jmérnnem „Rakouského Nizozemska“
pod panství rakouské. Reform císaře josefa 11.
voboru církevním (edikt toleranční, zrušení mno

hých klášterův, zákaz poutí ad.) vzbudily bouři,která teprve za císaře pLeopol a b la potlačena.

Když za Napoleonaí. B. přívtělena yla k Francii,Pius Víí. na základě konkordátu s Napoleonem
uzavřeného nově upravil církevní rozdělení země:
arcibiskupství bylo pouze jediné, totiž mechelen

ské, jemmuž podrízen a byla suttr. bisk Tournai,Gent, Namur, Lutych, Cáchy, Trevir & Mohuč. Ale
toto nové rozdělení nemělo dlouhého trvání: vzalo
za své pádem Napoleonovým. Katolická B. byla

_.
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spoena s protest. Hollandskem; brzo ukázalo se,
atolícl jsou při tom v nevýhodd.ě Král Vilem !.

(131_5—40)jdevil sice dosti benevolence vůči kato|ickým pooddaným, ale nedovedl zabrániti nespra
vedlivému odstrkování katolíků ze všech veřejných
úrřadů Stolce biskupské, vyjímajíc gentský, byly
neohsazeny, semináře zrušeny a theolo ové nu
ceni síudovati na nově zřízené filosofické kolleji
v Lovani. Král uzavřel roku 18275sapošt. Stolicí
konkordát, ale byrokratové mařlli jeho provádění.
Re\olucí r. 1830stalaase b'. samostatnou Uzemino
věho království stalo se samostatnou cirk provincii
s arcibiskupstvím mechelenským a pěti biskup

stvimt: Lutych, Namur, Doornijk (Tournai), Brugesa (jent. Církev oživá v B-ii plně svo b.ody B-á
ústava nezná pr va nominačniho; biskupství obsa
zuje papež, kanonikáty, fary a jiná místa biskup.
Klášterní kongregace požívají úplné svobody a
vzkvctly měrou znamenitou. Ustavou zamčená jest
neobmezená svoboda vyučováni, tak že obce__,bi
skupové, řády i soukromníci mohou školy zřizo
vati. Biskupové založili katolickou universitu v Me
chelenu, odkudž přeložena byla do Lovaně (v. t.).
Proti katolíkům stoji liberálové a svob. zednáři,

kteří poživajíce rovněž plné svobody, hledí zakládáním škol(.svob universita v Bruseelu) a atheístí
ckých sdruženi (soelété des athées) propagovati
s\oje zásady Zvláště však na poli politickém obě
strany vedouz zápas o rozZhOdlljÍCÍvliv ve vládě.

Takkslřídala se ministerstva katolíck_á 1834—401846—47),llberálni(1831-—34,1,1847—52)
a zprostředkující (1841—45,1845—46). Roku 1857

nab li liberálové zase převahy a jejich ministezrstvo(Regier-Frěre-Orban) \\dsrželo epo 13 let u'í
majtc vůči církvi stanovisko čím dále tím příkřej í.
Bol týkal se zvláště školství. Roku 1870 dovoleno

bylo obcím zřizovati školy nepodléhá cií dozoruúřadů duchovních, 'enž zákonem z r. Iě42bbly
řízen, studijni nad ní bylar. 1864 podrobena do
zoru státnímu; nad to vláda vměšovala se do správy
dobročinných ústavů a církevních temporalii. Ná
sledkem voleb r. 1 padlo ministerstvo liberální
a nastoupilo ministerstvo rozhodně katolické, v je
hož čele stál d'Anethan. Ale již po roce musilo
toto ministerstvo ustoupiti kabinetu 'inému, ač
celkem přece aspon konservativnímu do r. 1874
byl jeho předsedou de Theux, potom d'Aspremont).
Volby r. 1878vypadly proti všemu očekáváni libe
rálně; nové ministerstvo Frěre- Orban bylo radikál-_

nčjši nežli dřívější liberální ministerstva. Školníz,ákon zr 879 učinil veřejné školství na církvi
úplně nezávulslým, vypustil náboženství 2 před
mětů vyučovacích a dovoloval pouze, aby po skon
čenčm obligátním vyučováni mohlo býti užíváno
školních mígstností také k vyučování náboženství.
Katolici tuto koncessi odmítli a horlivě s velikou
obětavosti zakládali školy své, jež těšily se mno
hem větší návštěvě nežli školy veřejné. Vláda hle
děla u papeže dosáhnouti toho, by biskupům b—ým
dán byl okyn, by stali se povolnějšlmí, a když se

_ ařilo, přerušila r 1880 styky své s a.pošt

Stolicí, vrátivší nu_nc\ovi Vannutellimu průvodníjeho listiny. Při vo hpdo oslanecké sněm0\ ny
roku 1884 utrpěli liberálové těžkou porážku. Nová
vláda, v jejímž čele stál Malou, obnovila opět di

plomatické styky s apošt. Stolicí a odstranila zminěný školní z,ákon avšak demonstracemi do
nucena k odstoupeníb 1Nicméně bylo i nové míni

Sterstvo smýšlení konservativžniho; v čele jeho
stál Baernaert dor 1894 načež a_jeho místo nastoupil de Burlet. Volby r. 1894"de nového vo
|e_bníhořádu provedené vypadly pro konservativce
Příznivé; připadlo jim ze 152 mandtůá 1,04 kdežto
liberálům pouze 16 a socialistům 32. Nový školní
zákon z r. 1895 zajistil soukromým, a tudíž hlavně

Belcbiam 7l

katolickým školám vydatnou podporu z duchodu
veřejných a prohlásil vyučování náboženství za
oblí átni, ač v jednotlivých případech k žádosti
rodi ů mohlo býti od něho dispensováno. R. 1899
přijat byl nový volebni řád, zpracovaný dle zásadpomměrového zastoupení stran; pi'l nov ch volbách

provedených r. 1900 klesl počet mand tů konsery:většiny na 1—',6ale roku 1902 vzroststl _na 96 (ze 166
amndátů, dříve bylro 152 mand.); pri volbách 1904
906 31%8ntrpěli kons. malé ztráty; 1906má ili si

87 mandátů (liberálové 43, socialisté 35, křes. demokrate 1), imělitu většinnu 811hlasů. R. 1918
byl na základě nového žsčítání počet mandátů o 22
zvýšen a spoj. strany liberální a socialistická doufaly
dobýtl aspoň těchto nových manndátů a domoci se
tak většiny. Ale přiv lbách 2. června 1912 zvo
leno bylo 101 katolíků, 44 liberálů, 39 soc. demo
rtů a 2křest. demokraté, tak že konservatívci

mrají většinu 16 hlasůvv. — Dle sčítání z roku
měla 7,386.500obyvv,atelů z nichž mluvilo 2 mill
574.605 jen francouzsky, 2822005 jen vlámský,
28.314 jen německy, 801.587 francouzsky a vlám
sky, 66.447 francouzsky a německy. 7328 vlámsky
a německy, 42.889 francouzsky, vlámský a německy,
B. tvoří církevní provincii mechelenskou (malin
skou), kteráž obsahuje arcibiskupství Mechelen
(Malines) a 5 sufír. biskupství: Bru es (] n,t Lu
tych,N amur a Tournai (v. příslušn hesla). Srvn
„Die kat/101111110Kirche umerer Zeit“ Ill (1%2),
141-— 1 3.

'ladranin, rodem Budvanin,
prototonotář apoštolský, kancléř

otom

Beelglava Ante,
kannvmk nínský,
nejdříve splitskeho arcibiskupa Dinariče,
zadarského Karamana, kanovník theolo arský
a kuriálni advokát. Dle nařízení sv. iongregace
opravil národní breviáře. Pius Vl. jmenoval ho bi
skupem zanteským, potom korčuleským a konečně
trogirským. Z. 1790. Podporoval velice rozvoj ná

rodní literatury. Srvn. Ljubm! Ogledalo 11.,___468.
Belgrade, osada v okr. Stearns ve státu Min/ne

sota (bp. státy severoamem, s kostelem sv. Fran
tiská; v osadě té jest mnoho českých rodin kato
llckých. Duchovním správcem je tam Fr. Dvořák

Srvn. líaóenítllt, Dějiny Če_chův0__amer. 4.32Belgrado jaku S..,j 04v Udine,\'stou
pil do Tovar Jež. l11723, '.,lt. l177159,vynikajici své
doby mathematik, fysik a astronom, .rp. „eD"' esi
stenza di oda' teoremi geometríci dimostrata
diss. “ (Udine 177_7),„Del esistenza nel nostro mondo

d'una sola specie d'esseri rag_ionevolie liberi s'arguisce l'esistenza di Dio“ (t.1827), „Ragionementi

sacrí s_u__1etre c__prigloníeo__d15. Giovanni Battista,dis. Paul “(.t 1824),„lFenomeni
Ellettrici"tr___e__9)_„Della riflessione de' coirpdall'
acqua e della diminuzione della mole de'ssassí ne'
torrentí e ne' flumi“ 1755), „De anal seos vulgaris
usu in re physica“ 1761—62), „De Ie senzazioni

dei freoddoe d_e__lcalore“ (1764), „Thcoria Cochleae
Archimedis“ Srvn. MWC/l elli, GlidScrittorl d'ltalia ll.,]SZr/zmemogell, 11,43—48kar .Bel
grada, Comment. della vita e dell' o ere l.del ab.

Conte Íac. B9e1__ra<_i_02_(Parma 1795), after, No—mencl. V8
t'nle9]Humbert 0. S.B 1,653lek

tilos. a theol. vynikajici kazatel; op_at, šestkráte
en. své kongregace, z. tsto__ria_1_Vlediani

\n monte Vos monast xcon_
s. Vlton_l et Haldulfl“ (1724)r_iMajer, Nome.encl(1910)1

Belhurel Jan, karmelitán v La Rochelle, 5.1400.

vynikajici scholastik. Srvn. Harm-, Nomenel. lls
Belchiam Tomáš, etih., O. S. Franc. Mín.,an ].

muč., 11.1599, z. 3. srp. 1537: sepsal traktát po í
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najíci slovy: „Aj ti, kteří měkká roucha nosí, v do

ech královskýchdjlsou“ (Mat. 113),v němž vytýká
jindřichu V111.qu aechyby. Byl za to vsazen dovězení a umořenh

Bellal 1. 5p353,| složm.z 953—_. ne + 5121: uži

k,tedy=neužl_tek, neužitečnost,špatnost, zloba,
vaeVulg. vysk nje se jako vlastní jméno satanovo;

„synmé Behai“ (vlastné „ničempici“, „rozpusatílici“)Deut.1313,Soudc. přidal sv. lero

nym pooznámku „absque ingo; , „beze jha" ), 1 K1" 212, 2 Kr. 17,6 3 Kr. 2110 aj. V textu hebrej
ském jest slovo to podstatné jméno obecné (appel
lativum)i tak 1na mnohých mistech překládá Vu/g.iní uus r.r3032, iniquítas -.175, pr evaricatores

2 KmpiuslDeut.159, inlustusstata job 34' VNZ. 214or. 6“ označuje se
jménem Beliala (lv některých řec. & lat. kodexech
Beliar)s —2. B., název oblíbeného ve středo
věku spisu, nv němž liči se spor Kristův pro osvo
bození Otců z předpeklí se sborem p_ekelným
pravidel procesu kanonického. Soud řídí král
lomoun, jemuž pře ta od llospodina byla poručenaa,
žalobníkem v zastoupení duchů pekelných jest 3.,

po němž skládání samo bylonn;azváno úkol zástupce Kristova vložen na lojžiše. Spis ten latin
sky složil ve druhé pol. XIV. stol. jakub Pa lladi
nus z Terama (řečenýt éž ab Ancltarano, z. 1417,

dle vzoru podoibného spisu Bartola (v. t.) ze Sasso
ferata. Do češt 3,1 11'.přeeložen v prvé poloviněXV. století; přlekla český zachoval se v několika

rukopisech, tiskem Ivydána byla část ve . V'boru
: literatury české“ll., 499—530. Děkan ve tráži
jan Nováček (z 1877) vydal celého B—aagood názvem „Soud o vykoupení světa od jaku a Ave
ranského, doktora práv na vysokých školách pá_
devských a arcikněze v Teheránu (_sic!)“, v jind ř

Hradci, b.er.; vydáni to, pořízené azykem obnorukopisu, jenž byl maje kcrn strmilov

ského lidteráía los. Krbce, nemá valné gceny. Srvn.z'reček,v Cassop ..čes musea 1,3884 —32
Bělice, fara diec pražské, ve vlkar.9bystřickém,

kostel sv. Maří Magd.: patron Frant.$chmeyka21;duchovní správu obstarává farář; 1394 katol.,
zidů; obyv. české. Zmínka o farním kostele vB-2í
vyskytá se již ve XlV. století Vlz Podlaha, Posv.
místa 11.,1130—33.

Beliczay jullus. 71.1835 v Komárnu v Uhrách
s. 1893v Peští|, zprvu inženýr, vzdělal se doko
nale v hudbě, stal se 1888 učitelem hud. theorie
při zemské hudební akademii v Pešti; ze skladeb
jeho spadají v obor náboženský: „Ave Maria“ pro
soprán, sbor a orchestr, mše F-ddur pro mužské
hlasy. a mariánské anttitony

Bellě 1. b'.--Ligati éju raj Antun, vo. kaplanku konci XVlll. stol. v horvatsku. Sp.„ va raz
ov :.1 od štimi 1uzvíšenosti stališa vojničkoga

i 11.nad osobite virnosti, koju vojnik svo emu kralju

duž an je iskazati“o(Al7eksalndrija21795). šrvn Strolz.a!Kat. List 19107371. fran
tiškán 111.řádu, n. na Řabu okolo2'146óřwltřikrát pro
vinciál, učený bohoslovec, svého času nejvice
zběhlý v starosl. jazyku, ve kterém denně sloužil
mši sv. a kterému jako prof. vyučoval. Složil větším
díleem proprium officium sv. Františka v glagol.
breviáři, tištěném 1561 v Omišlju Z. okolo 1550.

rvn. Ívančzť, Povj. crte o samost. lll. redu lsv.Fran. 1910, 167 nn Dik
Bělik josef, biskup splšský, 71.1757 v Děžeři

cích v trenčanské stolici, vysv. na kněze, stal se
1785 studijním praefektcm a prof. morálky v semi

náři prešpurském, stal se po Pyskerovi biskupemspišs kým 18-3, 847; vynikal dobročinnosti a
bedlivou péči o svoji diecesi.

Bellal — Běljaev

Bělík Adolí, „. 1872 na Strašnovč u ML Bole- .
slavi, stu. —t/90 arcib. konviktě v Praze a

Příbrami,181911—94 theoÚlogll v Litoměřicích, bylfarářem ve Svádovéu Usti n. L., nyní 11912)jest
iar. v Malé Bukoviněuu Los Lípy; uveřejnil v ča

sopisu.Kazate1na" řadu kázání samostatných" l pře—ložených (z Tschuppika, sv. t. Sal.),

o Abrahamoovi ta l„.S Clarra a několik článků čoáduchovním řečnic
Běllkkvov.1 Dtimitrij Nikanorovič » v sim

birské gub., absolvoval 1878 akademii kazaňskou,
stal se supl. prof. dějin 1887dosáhl stupeň ma
gistra na základě dissertace „Načalo christianstva

Gotov i dějatelnost episkopa Ulfily" (Kazaň

m);é 1889 jmenován prof bo 0.51 na universitě"g.—*= nyni jestp ro.f th.eol na ústavě „.enskij
pedagogičeskij lnstiptut“ v Petrohradě, krOmězmí

něné disscrt ace 'Frns„Starloobrjadčeskij razkol \: tom
skoj gubernii" ( om 1894), „Síarinnye monasteri
tomska 0 kraj (LS1898), „Tomsklijr k: 1“ (t.1901, ravstvaennost i religija“ (t. 901r), „Starin

nTj razkol v predělach tomskago kraja“ ít. 1905),omskie starlnn e duchovnye načalnikí“ (t. 1916).
SWvn. Palmien', omen 3.—2 Vasilijl.,
11.v kostro mské gub., cabsolvoval kazaňskou aka
demii 1893,mstal se 1894 prot. Písma sv. v astrach.
duchovním semináři; na základě dissertace „Déja
telnost moskovskago mitrop Filareta po otnošeníi
k razkolu “ dosáhl r. 95 stupně magistra boho

sieti. Srvn. Bog eu: 11..1237 B1238.Belinl Albert (jan) OB .. u. v Besanconu
kol. 1610, vstoupil do henedikt. kláš_t.ve Faverney
1630, vyn1kl jako kazatel, stal se převorem klášt.
v Cluny, potom o atem klást. Notre- Dame de la
Capelle v diecesi boulognskt, 1664 jmennován bi
skupem helleyským, z. v Belley 1677; rý. „Emble
mes eucharistiques“ (Paříž 1647), „Les lidcles pen
se'es de l'ame pour la porter á son devoir“ (t. 1648),

„Pierre philo)sophalc“ (t.16:'>3), „Talismans justifiés“ (t . „Poudre de sympathie mystérieuse“
(t. 1653),„Poudre de projection demontrěe“ (t. 1653),
Leevoyage inconnu“(t. 1 3), „Preuves convain
cantes du c' ristianisme ou principes de la loi démontre's par la raíson“ (t. 1658),„ Les solides pen

el'alme, pourla porterásnn devoir“ (t. lot“)8.)—2. (Bellin) Vilém tenorista při král. dvooře
p_ařížském 1547, z. 168, složil čtyřhlasá cantica:

„Cantiiques de la Bible“ (1560)linajan, pseudonymjaroslava Dlouhého
Btli —_Abilen av.( t.).
Bělllté,sBaa1itě. tak nazývá Filastrius 'Dc hacr.

č. 16. a žijovskou sektu, jejíž přívrženci prý
uctívali Baala.

Běljaev] Alexander Dlmitrievič, n. vRa
nenburgu (g_ub.rjazaňská), stud. do r. 1872 v duch.
seminári svého rodiště, do r. 1876 na moskevské
duchovní akademil, r. 1880 dosáhl stupně magistra
na základě své áce „jLubov Božestvennaia opyt

razkrytiLja glavngjšichnlchristianskich dogmatov iznaéala Ljubvi Božestvennoj“ (Mos 1880, 2. vy
1884), téhož roku stal se docentem, 1893 miutoř.
prof., 1899 ř. prof. dogmatiky při řečené akademil,
dosáhnuv roku 1899 stupně doktorského za prací
„0 bezbožii' 1antichristé" Serg. Pos.91899; mimo
n\edené jin I'áLe rp.: ovremennoe sostojanie
voprosa o znapčenii rasovich osobbennostel Semi

toiv,hChamitov i jafetirov dlja religioznago razvitijahgrupp narodov" (Moskva , načcnte
povéstvovanija hogovitlca'| proroka Moisejao sotvo
renii čelnvéka „O soedinesii Cerkvej:
raazbor enciklaiki papy Lva Xlll. ot 2 junja 1894

goda" tlSer Pos 897; uznává přednosti encykliky,alt- vytýkáscírkvi katoicke, že pryyporušena
jestbl,udy uvádéje zvláště F„ilio'que“, „neposktr
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néně početí P. Marie", primát a neorn lnosi řím.
papežů; o možnosti sjednocení pochy ueje), „Sa
mederžavíe í narodovlastie“ (t. 1906)
články v čaSOp. „PravosL 0bozr.“ , „Čteno
1'.ub duchov. prosv." , „BogosL Věst . aj. Srvrčr.

1311117111277,2Nomen CL 193— 95 ,Bag. mc II., 1273 až2. ollos (jan), 11.1812, stud. v sem.

vladimirském a na akademii kyjevské,,vstoupil dostavu mnišského 1838, v sem. tverskěm
a vladimirském, sta ls eb185 archímandritou, 1854
rektorem semináře aštrachanského, 1856 rektorem
semin. pskovsk ěho, 1864 bísku em a působil v dů
stojenstvi tom posléze ve Vja ce; 1880 jmenován
arcibiskupem tamtéž; 1885; .r). „Opisanie Astra

chanskago loanno- Predteč. mužsičago zaštatnagomonastyra' (Astrachan 1851), Oisanie Astra
chanskago pokrovoboldinskago mu ska o zastat
nago monastyra" (t. 1852), „Opisanie strachan

skago BlagověSče85nskagoženskago treteklassnago
monastyrja“ 852), „Razmyšlenija nravstvennonazídatelnyja“ (Pskov 18557,) S„lova na cerkovnye
prrazdnikí“ (t. 1857), „Pskovoopečerskíj monastyr“
(Petrohr. 1867), „Slaov iřečrck pastvě“ (Vj—atka
1859 Srvn almizn', Nomg46 p102—103.Dmitrij Fedorovíč, n. dvsemínáři
rjazaňském a na univ. petrolhrasěské, od 1874 prof.

řŽCkéliteratury na téže universitě, od 1877 ro.fa.kad kazaňskě, z. 1901; :p. „žEžedenevnye vo
skresenye prlemy \'ízantijskich care i prazdnlčnye
vyychod ich v chram sv. So' |ív —X.v
trohr.1893, „Evktirij Sv. Konstantina pri porfiro
voj koionn na forě Konstantina i soveršavšiesja
tam obrady (Oděsssa 18.94) rvn am!m"1m, o

mencl. 196. — 4.11ija Vasiljevllč, 7.7:1826.mgistertheol.přímosk semináři,z.1,-..rp„5piski
sobornago uloženija ili Stogiava“ (Moskva (,1863)

„7.ízn prep. Feodosija Pečerskago" (t. 1865), „Bia
gověrnaja Evdokija, velikajak agin a mos_kevskaja,v inokinjach Evfrosija“ (t. 1866,
kolaako'jja vievič, u. 1843,stud. vsemínářitom
skkém a na duch akadem. kazaňské, l 0 p 
sobll na téže akad. jako docent dějin západních

církvi,r1878povýšen na doktora theologie, stal seI879p ř., 1885 inspektorem řečeně akademie;
: 1894,0vášnivý odpůrce katol. cirkve; .r). „Pela
gianskij princip v rimskom katoličestvě“ (Kazan
1871),„Rimsko-katolíčeskoe učenic o tak nazyvae
moi satísfakcii“ (t. 1876, doktorská diss ), „Ljute
ranskíjn simboličeskija knigi í ích značenie dlja
iiuteranska o obščestva“ (v čas „raP

.,ldea paps1 oj nepogrěšímosti, istoriko-kritičeskrfobzor“ (t.1 „ haraktkterístíka rimska o katoli

čestva v točki zrěnijaVlrxapíka o dogmalta (t. 1878),„_S_ostojaniepapstvav l$L1/"(t.l$79_),„T€0—
rija papskoj ne ogrěšímoosti v so ostavienii s tak
taml istorii, po emičcskij etjud“t(3.188 „O kato
licizmě, kritičeskiia zamětki po povodu1za ranično—
russkoj _apologii papstva“ gsnovnoj
princip rimska o katolícizma“ (t. 188 )Šnn. Pal
„den,Nomenc.197—200,Bog.mc.ll., 1277—1279.

Vasilj, odchovvanec duch. akademie moskev
ské v XVIII. stol., vydal několik překladů sv. Otců

a spisovatelů záp.: „Edinobesědovanie duši s Bogom“ (Monoioquía sv. Augustina, Moskva 1783),

..Anzelmovy rlazmyšlenija o iskuplenii roda čelověčeskaao“g 83), „Nauka blag iučno umírat,
osnovanna a na7pravilach christians aj'a žízní“ (Ars
bene moríandí k.ard Bellarmina, t. 1783), „Svjatyja

idu_šespasrtelnyja razmyšleníia“ (Meditace sv. Aug.,1-1784), „iučnaja knížka o sozercanií Christa“ (sv.
Ug. Verbo di\ino“, t. 1784“. Srvn. Palmz'eri,

Nomenci.195—
Běijavskierlodor, souč.spis. ruský; .rp.„

formě duchovnojC škol “ (Petrohrad 1907), srvn.1almicrí,Nom 1.206,
Ceský domin: bohovčdnýII

na
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Běláustinlvan Stepanovič,n.1820vnov o
rodsk eparchií, působil v duchovní správě v aljazině (tverská gub.),zM1890; „0 cerkovnojbo

gosluženii, pisma k pravosslavnomu“ (Pštrohrad8('2 několik vydání; posledni 1895), bože

stvennoj liturgii" (t. 1 vyd. 1t896),o.)/lečer
nga besědy s krcstjanamí“ (2\, sv, 1865, 1867,trastnaja nedělja“ (Moskva 1869),t„Se1skoe du
chovenstvo vo Francii“ (Petrohr121871), „0 selskom
duchovenstvě v Rossii“ (Berlín 1859; v díle tomto
liči smutný stav nižšiho kleru, a přičítá vinu toho
hierarchii); psal do různých časo isů, hlavně do
časop. „.Cerk Obšč. Věstnik', v n mž uveřejňoval

články %otí ruské" hierarchii2 Srvn. Palmrcn', Nomenc 1 Bog. .l.,l 127 —1.27
Belll. Árthurn zvanýtaké František, ct

0. Min., angl. mč., 11.1.5917v Temple- Brolišghtonlu
u Worcesteru, vstoupil 1618 v Segovíi ve aněl
skudořádu,řepreoolženlómd Douai.,r1:_i_išposlán do Skotska jako první provinciáll tamě \

grovincíe, od 1637 působil jako missionář v Ang 11,643 jako „vyzvědač“ uvězněnn a pro víru 11.

pros. téhož roku statlšmérozčtvrcen. Beatifikačníjeho proces započat v rm p.„ he Hi

story,m ife and Miracles of loanne of the Cross“
St.0 er 1625), ze špan. přel. spis Ondřeje deoto0„A brief nstruction how we ou ht to hear

Mass“ (Brusel 162. — .aj ku ,kn z amč.
ve Warringtonu (Lanceshíre) kol. 1520, stud. v óx
fordu, vysv. na kněze vdobě katoLk vy Ma
rie, za vlády královnyvAlžbě přidal se k cirkvi
an 1íkánské, ale po letechv rá il se k církvi kato

llc e a působil jako missionář, začež byl ajat, oběšen a rozčtvrcen 20. dubna . —3.
síonář, z. ] strá 87 let; 1). „The
of the Human lnteilect; or a Neew ch tiona
thev arious Sects into which the Christian ligeli
gion“ (Londýn 1814, 2.vvdy. 1839

Bella 1. Ardelio della R. S.

giuovmNeal-polsku,

aanderíngs

1F654ve og

působíl ijako prof. ve Florenci,ii, & to kožto průvodce split

skéhoŠbiskupa Štěr ána Cosmiho, jakož i nástupců
jeho Štěpána CupílaahŽJana Laghiho na vísitačnichcestách, působílb árne mezi Morlachy; jsa
proof. lat. řeči a rhetoriky v Dubrovníce zab val se
súspěchem studiem charvatštin, 2..ve 8 lit 1737;

:p. „Dízíonario italiano-i-latinoi írico“( oen.e17 ),G„rammatica iiiirica" 1728). 2.
della B. kapelník při athedrále trevisskě na po
čXátkuXVfH.stol.; vrukopíse zachovalo se od něho

7 mši ve stylu a capella, motetta a žalmy, 6hiase

nlco

Te Deuma — jan opold, hud.skladatelslovenský, 1843ve Sv. Míkuláši v Hor. Uhrách,
kněz katol., přestoupil 1881 k církvi evang., n ni
jest městským kapelníkem a dirigentem hudebnrho

s oulkuuv Sibini; složil „cHae re,s“ mu,s“
sPetrus“ , „Modlitba sv.sC rília“.

Bellabuccus jan Angeelu S. Aug. v Mi
ně;ll;1.r)„Viridaríum s crípturae" (Ben. 1519).Bella ajilji egídius Aisceiini de

Bellemoere), doktor dekr., na slovo vzatý znalec

práva, papežem Řehořem X1. jmerrlován auditoremcontradictarum, biskup Iavaursk' ,pootoom

Ile40puyský (1390—92), possiěze avignonskýl
1648"„Praelectiones in decrctalium libros“(Ly7n ), „Tractatus permutationum beneficia

rum eclclesiastico "7.(be \n. r.), „Decisionesrotae“ 7—7“ ( im 1474, Ben. 1496, Lyon 1508);

sebr. spisy4jeho1(vydányav Lyoně 1548.Srvn. Hurttr,Nomencl. 1120906
Bcilamanyjn]u)liu5n.1857,stud. na l„nstítul

catholique“ v Paříži, dosáhl stupně licenciáta theol.

působil v semináři ve Vannes 1881—87 jako prof.iiiosof.,otom1—94 jaako professorPísmasv.
a círk. d jin, 1894stal se almužnikem špitálu vann

6
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„La vie sumatureldle consideréedaans son principe“ (Pařížž,1891 2.\ (1.1895), „Les
effetsde la communion considérés yau triple point
de vue théologlque, historítue et social“ rt.
přispívaldoVi ourouxova„ ictionnaire dela Bible“
ado Vacant-. angenot0\'"a „Dictionnaire de théo
loríe catholique“.

geltenden Ludvík, jeden z prvních skladatelů
v monodickém slohu, 71.ve Veroné; žil nepochybně

ve Veroně; vvd. „Slacrae cantiones“ (Ben„Sacre laudi“

Be lla ni Angtelo,13i)talský kanovník a učenec, u.
1776 v Monze. iz. 1852, v n kl jako badatel v oborufysiky a chem :p.„ emoria sulla ebullizione
dell'acqua e degli- altri" liquidi“, „Ricerche tisíco
chimíche sul lostoro e della fosforescenza delle
lucciole“a

Bellaano (Vell ano)kBartolommeo, sochařaarchitektvPadově, 11. 1.1434, :. asi 1496 n. 1497,
žák Donatellův; v 1etech1466—69 zaměstnán byl
ve službách papeže Pavla 11.: hlavní jeho díla.

mramorový relief „Madonna s Íežíškem a koříctnarise anděly“ (1461, nyní ve sbirce Andréověv
říži), poprsní socha pap že Pavla 11. na schodišti
Palazzo di s. Maarco v ímě, medaille téhož pa
peže, mramorové obložent relikviových skřínílV sa
kristii „Santa“ v Padově 172) náhrobek
Pietra Roccabenelly se sochami M_adonny,sv. Fran

tiška a siv. Petra muč. v S. Francesco v Padově.
Bellari ntjan O. Barnab., n. 1552vCastelnuovo,vstoupil do řádu 157, 1630v Miláně, byt prof.

theol. v Padově“a v tmě; výnikal jako moralista,
byl ve styku s pap. ořem XV., mnohými kar_di
nály a biskupy. hlavní dílo jeho jest:
concilii Tridentini et catechismi romani de syn
bolo apostolorum, de sacramentis et iustiticatione,
oratíone dominica et decalogo“ (Bresccia 1603,Mi
lán 1615, Lyon 1683) a dílo určené pro poučeni
jinověrcuv.: „Doctrlna catholica ex sacro concilio
Tridentino et catechismo romano de verbo Dei, de
re no Christi, de Ecclesia,. de romano pontifice, de

vangelio' (Milán 1620), „Doctrina S. Thomae
de physrcis praemotionibus et de generica deter
minatione omnium rerum et causarum ad acta ope
randum' (Milán 1624), „Praxis scientiarum seu me

thodus scientifica practice considerata ex Aristotele
potissimum accepta 1606),l„Speculum humanaeatque divinae sapientiae" ( 1630.

Bellarmin(Be11armtnus)RobberttFrant. Ro
mulus S. _|.,n vMontepulciano (Toskánsko) 4.
října 1542 ze staré, ale zchudlé rodiny šlechtické,
vstoupil do Tov. ježíšo a1560; studmal filosofii
v Ří m,ě theologii v Padově 14.31569 odebral se
k rozkazu Františka Borg, generála řádu, do Lo

vaně, aby tam(konal latinská kázání proti vzmáha
jící se heres (vřiděv Kolíně 1615, správněji v Canibrai 1617, \' Ko ně 1617 a .Vysvěcen byv roku
1570 na kněze, B. předn v Lovani výklad
Sum rny sv. Tomáše Akv. Vrátil se 1576 pro ná
mahou rozrušené zdraví do vlasti; zotaviv se iřed
nášel v kolleji římské o kontroversích věrou ných
s velikým úspěchem. Pracoval také horlivě jako
spirituál a zpovědník \! římské kolleji;bbyl du

chovním rádcem sv.1_Aloisia,jejž v nemoci k smrti

ského, :. 1903; sp

připrav.oval Roku 90poslán byl B. od papežebixta V. s legátemujilndřic em Gaetanim do Francie,
kdež jménem legátovým v dal k iskupům franc.

znamenitý list, varující je pred schisnatem. Vrátív
se, byl tenenrn komise poovanol ehoernř XlVtí
k revrsi Sixtovarvydáni Vulgaty; k zrevidovaněm
dílu, jež vyšlo za pappeže Klementa eVlllunapsal It předmmluvu („Praeiatio ad lecort m“).
R. 1592 stal se B. rektoreem kollejeř rtmské, e1595
provinciálem v Neaeapoli, po smrti kard. Fr. Toleta
povolán od pap. Klementa V111.ke dvoru papež

Bellanda — Bellarmin

skému do Říma jakozto theolog papežův 1599
jmenován kardinálem, 1602 arcibiskupem v Čapue;
od papeže Pavla V. roku 1605 znovu povolán ke
dvoru papežskému. pracoval horlivě v kongrega

cích; na sklonku svého života odebral se ŽzVatíkánu do probačntho domu Tmar. jež., kdež 17.
září 1621. Hlavním jeho dílem jsou „Disputationes

e controversíis tidei advversus huius temporis

I:)zilereticos“, jež vyšly v lngolštatě 1586—93,31.(prvnt svazek vyšlýr 1586 dán byl Sixtem8V.

na index pro mínění, že lpanství papežovo nad ve
škerým 5\ětem ve věcec časnšch jest pouze ne
přímé; ale po )smrti papežove ši spis B-ův z in
dexu vyguštěn) t. 1596, v Lyon 1593,1596; rozmnože přehlédnuté a ve 4 díly rozvrženév

nátkách 1596 1599 1602,11ngolštatěv 15991601,v Paříži 1602, v Kolíně elikož do vydání
benátského z r. 1596, jež dleevú e B—ovymělo býti
vydánnim vzorným, vloudilo se nmoho _chyb,vydaal

b'. kiuněmu oprtaivš ve spise „Recognitio líbrorumom mRobct ellarmini ab ipso auctore edita“

(Řtnrlnu1607, in olšt. 1608), se zřetelem k těmto opra
byla pa uspořádána další v dánt „Disputací“

Bellnlarminov'ch: krásné vlydántpa tžskél dobr ě
vydání gra ské 1721 Do poččátku XV [. stol.
vydán yly B--ovy „Dislputace“ lZOkrát; i v Éoběnověji zncvu vydány v Mohuči 1842 a v tme

—42. „Disputace“ B-ovy vynikají jasností in

dem a dkůkladností; na straně protestantské dalypoodnět Eentým spisům polemickým. Zj jiných
spisů B-ovych vynikají: „ln omnes psalmos dilu

clda expoositaio“ etm 1611, Kolín 1611, 1617, Lyon1611, 1618 to výklad zdařilý, provanutý

vroucí zbožnosti, odicl se tudíž vý orně1prokněze)
„De scriptorilb7us ecclesiasticís“ ( ím 13 Kolín1613, Pařtžl ,1630 a j.); dílo toto, 1sáhajíctaž

r. 1500, sleslt7avilsi 3. pro soukromou svoji po
třebu, když byl professorem v Lovanni, a teprve
později je zpracoval k tisku-, prácet av kruzích
učených, í protestantských, s uznáním byla přijata,
ač není pros omylů a nedostatků, jež opraviti

hleděli Labbeus vldissertaci, jež přidána jest k vydáni pařížskému — , aKazzimír Oudin vdo—
datku vydanému 1v Paříži 1686; pokračování díla
B-ova d1500—1600vvydal A. du Saussay v Ko
líně 1684. Velikého rozšíření došly B—o0\y Kate

caísmy: malýpod názvem„ Dottrina cristiana breve“
m 1597), a veliký podn „Diehilarazione

giu copiosa della dottrinan cristimana"(t. 98,
eštin přel. ]. Ferus názvem „lKřesťan

ské u ení“, v Praze 16 , jichž dosud v ltalii se

užívá, a jež do mnohých jazyků byly přeloženy.
Sebrané spisy b--ovy vylšy ev Neapoli 1856—1862sv., v Paříž 1vB70—74 12 sv. a Mimo to

sepsaall) „Dc exemptionel clericorum; ( aříž 1599),„De indulgentíis et jubil aeo“ (Kol 1599), „D
translatione imperii romani a raeclis ad Francos,
adversus Mathiam Flacclum 11lyricum“ (Antverpy

589), „ludicíum de libro uem lutherani vo

cant, Concordiae" (lngolšt. 1 ), „Rlesponsio adpraecipua capita apologiae, uae falsso catholica
inscríbítur, pro successlone enrici Navarrení in
Francorum regnum“ (Řím 1586), „Apologta Roberti
5. R. E. cardinalis Bellarmini pro responsione sua
ad librum Jacobi, Magnae Britanniae regis, cuius
titulus est: Triplici nodo triplex cuneus, in _qua
apología retellitur praefatio monitoria regis eius
dem'(t. „Tractatus de potestate summi pon
tificis in rebus temporalibus, adveersus Guilielmum
Barclay"(t 1,610) „lnstttutiones linguae liebraicae
ex optimo quoque _auctorecollectae“(t. 157
ascensío e mentisí nDeum per scalas rerum crea
tarum“ ( ím 1615, do češtiny přel. jak. Colens S. ].
„Roberta Bellannina Nebeský řebřík, t.j. vstupo
vání mysli lidske od země do nebe“, v Praze 1630;

D.

_
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y_ýňatky nově prř.e1]. Dobíccr v1časopise „Blaho
ěs“t XIV, XV111a XIX [1868—91Ě,„Deae

terna felicitate sanctorum“ ( im 1616), el7gemitucolumbae sive de bono lacrymarum“ (t.161

septem verbis Se Christo in cruce prolatis'7')(Antverpy 1618), „D ebene moriendi“ ( ím,_ nt
ver py 1,620 do češatineypřel. jak. Colnse „Umění
křesřanské aneb příprava k k dobré smnsl“,v Praze
1630), „_De oilicio principis christiani“ (Ántverpy
1619, spis s_loženýk žádosti jesuitů polských a de
díkovanýprinci Ladislavoovi, synu kr. Zikmunda lll.)

— Beatifikační groces E-ův započat za UrbanaV111.r. 1627; pokra ováno v něm za innocence X1,
r. 1677, za Klementa X1. r. 1719 a za Benedikta XlV.
1748—.')3; svatost jeho života byla všeobecné uzná
vána, ale někteří členové beatifikačních komisí těch
pochybovali o heroičnosti jeho ctnosti, něktteří vy
týkali mu nedostatek p_okory,lásky, opaatrnosti aj. ,
k tomu přidružily se i okolnosti politické (ohled
na Francii), a tak beatifikační proces b 1 přeru
šen. Nicméně jestb' .iedním z největších mužů
své doby. Srvn. Hurler, Nomencl. 11130907, 691 až
695, X. Le Bacha/et v „Dictionnaire de Théologíe
camoli ue“ 11.,560—599

Elellasis Eduard ,angl. právník, m. 1800, v ni

kaj'cl advokát („Serjeant--at-Law), přestou il kekatolické církvi 1850, podporoval horlivě a tědře
podniky katolické, :. 1873; životopis jeho nanssal
syn jeeoh .. „emMorla 1 of Mr. Serjeant Bel

lasis“ (2. vyd.,1..ondýn 10895)Bellt11.Ant. Frant. S. j.,n. 1665vModeně,
výhomý kazate pro churavost všakkzáhy musil
se činnosti kazatelské vzdáti; :p „Obligazioní di
un marito cristiano verso la moglie“ (Padua 1711),

rn:

„S. Francesco Saverio chíamato da Dio a vita piů
perfetta“ (Piacenza 1729, Ben.1730), „Arte di rac—
commandarlia Di, dell orazíone“sia le vir
(Piacenza 17313)a různá jednotlivě tištěná kázání a

'řeší; spisy jehoabygenlpo jeho smrti vydány ve Fer
e1744—48 50,—52 4s vazky. __Srn'n.//m'1rr,Nomenacl IV" (19710),1654. — 2.

loměj O. S. Franc. z Feltre, prof. řečtllnj7'a___lartlrÍyv Bologni ve druhé pol. XV. stoleti
„Liber pr |mus lecturae arisiensis sive lre7portavšylo
rium Scoti“ (Bolo na 147 , „Opusculum' 1112. librum
sententiarum Scot (Ben. 1481,1497,1503„,Summa
Asiesana“ (společně s Fr. Gometiem, en 1478,
Lyon 1519);vve; ner. kapitule iMonanéve Ferrraře

1472 hýil učem o nepos_.kvrn očeti 3Panny Marie.Srvn. ufter, Nomenc l. 113(1936),99

Bella tor 1. spisovatel kol. 1540_,jemuž Cassiodorus (De inst dív.1it. c. a 6.1 při isuje
výklady kn. Ruth, Tob., judit, Esther, Moudr., 1 akk.
a překlad homilii Orlgenovych; ze sispsů těch nic
se nedochovalo. Srvn. Huf ler, Nomencl. 13(1903),

88.a—-(2.B. Pacificus, pseud. Karla Forschncr
Bee11ay( ellajus).du1 Eustach, arcib.pa

řiZský od 1551, konal 1557synodu („S nodique de

Paris“ str. 292), zúčastnil se 1561— asněmu tridentského, resign.1563,z1565.— .1492,
arcib. pařížský, příbuznýza předchůdce předešlého;
stal se 1526 bisk. bayonnským, 1532 arclb. paříž
ským (zároveň 1541—44 bisk. limogesským, 1545
až 1553 arcib. bordeauxským, 1 6— bís.k le
manským), 1535 kardinálem, resign. 1551, odebral
se do Říma, kdež :. 1560; 1527 poslán 'od krále

jako vyslanec jeho do Anglie; opétně ak r. 1533
v zálečito_sti rozloučení manželství jin řicha Vlll.:V Řím děl B. zameziti úplnou roztržku mezi
církvi ěkatlol a Anglií; . „Frarnclsci prlml Fran

corum reiis epistola apologetica“ 1543), zanechalbohatou orrespondenci, ]lz užil clong ve spise
„Histoire du devorce de llenri Vlll.“, lat. básně a j.

Bellazzi(Bellazzo, Bellattius) Francesco
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O . Franc., hud. skladatel, n. ve Vígevanu, kol.
162323ředite1 kůru při chrámu s. Francesco v Mi
láně; skladbyeho jsou Psalmr ad vesperas 8voc."

(_Ben. 1618), „ iber ]. sacrorum concentuum 2, 3, 4H) voc.,1itaniarum . una cum
missa 4 voc.“ 1611,'20)„Messa, Motetti, Letanie
della B. Magnificat a 8 voci" 1,622) „Salmi
íntlerl a 5 voci per li Vesperl di tutto l'anno, da
capella“ (Milán 1623), „Salmi concertati all' uso
modernoche si cantano nelle compíetc á 4 voci

pari, coon le cAntilone della . V. et 11 Salmí di
terza á 5 ve 1624), „Messe, Magnificat etMotetti concertati“ Ben 28).

Belleclus A1lois j., „161704ve Frýburkuv Br.,
vstoupil do Tovar. jež. 1719, byl prof. filosofie a

theologie, 4vychovával missionáre pro Záp. lndll,kdež sám 4léta b 1v územi maraňonském (v Bra
sili) působil, vrátil se 1750 do Evropy, b 1 prof.

theol. ve Frybuk uv Br., z. v AuĚšpurku1 57, :p.oblíbené, často vydávané a prel asket sppisy:
„Medulla asceseos seu exercltia 5. P. lgnatii de
Loyola accuratiori quam hactenus ab aliis factum
et menti eius propiori methodo explanata“ (Augšp.
1757, řel. ofranc., italšt., _angl., něm., polšt. a

špan.), „Chrisotianus pišr moriens Seu adiumenta
bonae mortis“ áFrýb.B 1749_, „Virtutis solidaeaecrpua impe ímenta, l'subsi ia et incitament'a“

(DĚGZIIO1755). Srvn. Bader-Sommer? aci, Biblio
qhue9 deu la Comp. de js si, 1 —65, V111,1 8— or:,der Deutsche eŽuitenmissionáre, 155.
Esellefontaine(Be11us ons), bened. opatství

v cep.aine-e1-Loir, za.1 1100, zruš. 1790; 1
zni.eno; 1816usaadili se tu trappiss.té

Esellefrbid L., franc. spis., vydal příručku horni

l_ftiky,jež přřl.do němčmypag názvelm: )„aHndhder heiiBeredsamkeit“ ( ezno
buBellegamtie_ an, nizozemský malíř,l7).kol. 1480,
usedlývDoual, imělec, jenž nevyrovná se žádnéemu
ze soudobých jihonizozemských umělcůz; nejblížestojí Quintenu Metsysoví; 2. kol. zjeho děl
vnikaí polypl chon z let 1511—1520v chrámu

votre- ame v ouai „Korunování Parznsy1Marie,skupina světců a věnovatelů“ (celkem osob)
v museu v Lille triptychon: .Kou el duší v krvi
Kristově“ ai.trip1ychon „Nejsv. rojice, na kří
dlech světci a věnovatelé“, v museu v Douai dvě
křídla oltářní, na nichž spatřují se „Sv. joachim“,
„Sv. Ann “a sv. učitelé církevní, v kathedr. arras
ské triptychon „Klanění se sv. tři krá 111"(1528)

Sr.vn lehíente-Bed'er, Allgem. Lex. d. bild. K. 111,240
Belle1arde 1. Gabriel du Pac de 11.11.1717,

kanovni lyonský, příznivec a horlivý šiřitel jan
senismu, vzdav se kanonikátu oddal se zcela pro
pagování jeho, z. 1785, obstaral vydání spisů

Arnauldových; .r). „Mómoiresa poulr servrvir á l'hitsoire de la Bulle dans le )as", „Histoire

abrégée de l'Eglise metropol tainle d'Uetrecht“.
Srvrvn. Hufterř tNomenc 3(1912), 316, 416 417.rvanvde,by1 ělenemTov.

jež.2,vy51loulĚíl však, prý pro svéAnázory cariesian—; vyd ívres moraux de l'A .T., oů sont ren
fereměesles maximes dela sa esse divine avec les

devoirs de la vie civlile“ (Paři 1701).vSrvn. [Juri/e_nNomencl.lV3(1910),113.1—3. Oc ede Sa
[ ar 1587,arcibiskup senský (od roku
16521),-. v Montreuilu u Paříže 1646, byl horlivým
obhájcem práv církve a kleru, pochybil však spolu
s jinými tím, že schvaloval Arnauldův spis „el) la
fréquente communiou“;tiskem vydaljuannetův spis
„Sanctus Augustinus per seipsum docens catholicos
et víncens pelagian s.“

a_Belllelay,__1_:)racm.oopatstvív kantonu bernském,1134 eno od Francouzů 1797. Opat jin
dřich Neu (ll411—18) byl gen. vikářem diec. basi—
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lejskě a gen. prokurátorem30na asněmu kostnieke'm.
Opnti Mikl; Schnell (z. ajan z Bellefondu
(z. 1553)b li horlivými loodůrci zwingliníanismu.Bellelli ulgentiu Auug., n.1675v uc
cinu (Neapolsko), vstou iol do řádu 1691, byl od

prof theol. v Sien, od 1700 prof. filosofie
vŘímě, od r. 1703 byl ředitelem řádového studia
v Sieně, od 1704 v Neapoli, od 1710 byl theolo
gem papežského nuncia Caraccloliho v Luzernu,

stal se 1720 gen. prokurátorem a praefektem řádově knihovny (An v. heslo Angelica)
vŘimě, 1727 genřádí:),l z.kyvŘimě 74; :p. „Mens
Augustini de statu creaturae ratíonalis ante pecca
tum“ (Antv. 1711), „Mens Augustiniide opere re

garationis humanae naturae postsilmapsumsadversusajanam et anscníanam hacr v., ím
1737),- na zá Iadě těchto spisů sclanbvíni2lstř-ho po

jeho smrti jan d'Yse de Saléon veansgise anonymně
vydaném „Le Baianisme et le jan lsme ressus
cítěs dans les livres de Belle 11 et Berti“ (1743)
zbbajanismu a jansenlsmu, ale Be B-ho
ob.hájll Srvn. Hurrer, Nomencl. 1V5t(1l910m),1371.

Bellencini áBellencinus) Ba měl,žák Frant Aretinského, professor

pŘ'áva ve Ferraře, Rpůotomv Bologni, povolán dotma za auditora oiy, z. 1478 .r). apostilly ke
kommentářům Panormttánovým a Antonina de Bu
trío (Ben 1485,1487); mimo to traktát „De cari

tativo subsídlo et decima beneficiorum“ l(ModenaSrvn. Huf/zr Nomencl.lla (1906),167.
Bellenden(Baileenden, Ballantyne john,

n. na konci XV. stoleti v Haddingtonu ve kotsku,
katolík, stud. na univ vSt. rews, potomv a
říži, vrátiv se do Skotska stal se arcijáhnem mo
rayským, přel. do skotštiny spis Hektora Boecia

„Scotorum Historia“; jsa rozhodným protivníkemprotestantismu. zakusi hojnou měrou pronásledo
vání; ;. v

Bellllenger mFrantiše k, doktor sorbonnský,n.
, z. v Paříži 1749, vydal cennné dilo „Liber

Psalmorum Vulgatae editionis cum not 5, in quíbus
explícatur titulus, occasio et argumentum cuiusque

salmi, dílucídatur sensus 1itteralis,paucis attin

šitur sensus mysticus“ (Paříž 1727, 1729, 1732).rvn l/urter,Nomenc1. lV3(1910, 1429.
Bellenghi Filip Marita O. mald., „. 1757,

lektor theol. a kaan.on práva, stal se 1802 opatem
1828 arcibiskupem nicosijským, :. 1,839 vydal ně

kolik pojednánfi)lŠŠcIiĚecílogických. Srv.n línrler,1 .Nomencl V" (1
Bellermann1. nj hi u. 1757vErfurtč,

stud. na univ. v ottinkách, dlel vletech 1778—82
jakožto vychovatel v Rusku, od r. 1784 byl prof.

theol. v Erfur tě,1804—28 ředitelem 6gymnasia „zur_ngrauen Kloster“ v Berlíně, od 186 rof. na uni
rst 1,842 x.) „Handbuch d. biblischen

Literatur“ (4 díly 1787, 2. vyd,17196— ),C;,Versuch einer Metrik der Hebrá'er“ (1)813,
Nachrichten iiber Essáer und Therapeuten“ (1821),

rim u. Thummim, die áltesten Gemmen“ 2(1824),
.,Phóniz. und pun. Miinzen“ (1812—16st ian Bedřich, syn ředešl., n. 1793vErfurtě,
1818—26 farář německ evang. obce v Lissabonu,

1827—35 v Neapoli, potom do 1858 při chriámu sv.Pavla v Berlíně; 1863 Bon .rp, eatK a

komben zu Neapel“ (1340), „Die ualt.aLiederbt1cherder Portugiescn" (1840)a edřich,
hratr předešl., znamenitý znalec starověké hudby,
.17v95Erfurtě,1847—67řeitel gymnasia „zum

grauen Kloster“ vBerlině, :.et. i874; v d. několik
spisů o hudbě starověké — 4.jan ottfried
jindřich, syn předešL, hud. skladatel &spisova
tel, 71.1832 v Berlíně, od 1866 mimoř. prof.hhubyd
na univ. v Berlíně; složil m. j. rtkěolik motett a
žalmů; .rp. „Die Mensuralnoten und Taktzeichen

- kevní
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imvxgid undmXVI.j3ahrh.“ (1858, 2. vyd. 1906) a j.;otsda
zBeIlesheimLl Alfons, církevní historik něm., dr.

theol. a iur. utr., „. 1839 v Montjoiea (Porvnsko),
vv vr;1na kněze 1862, byl 1862-— kap. Animě

1865—86vikaristou při dómě aosekretářemarcibisk. en. vikariátu v Koliněn ..,R 1886 ka
novník, o 1902probošt kolle.kap1t.ovCáchách,
vyz n. 1895 hodnos tí pap. dom cího praeláta, 1910

apošt. protonotáře. z.K.ún. 1912; .r). Nachoolge
d.OHellBigen“ (187_9), „Kardinal Mezzofan ti“ (1880),

de Rosssi“ (1882),V„Geschíchter der kathol.ircl'teBln Schottland“ (2sv , „ Wilhelm
Allen und die englischen Seminare :tufrdclem Fest

lande“ 885), l„Geschichte der kath. Kirche in
lrland" 3 sv. 90,—91)„.Kard Mannlíng' (1892);b 1 spolupracovníkem časop. „isH pollt. Blatttt“,er

atholik“, „Lit. Handwcíser“, „Archiv f. kathol.Klrchenrecht“
Bellesini Štaělpán bl. o.s. Aug. Er., „. 1774

v Tridentu, vstoupil 1790 v Bologni do řádu, stud.
Říměe. v době revoluce uchýlil se do svéhor

diš tě, vv.ys tu na kněze; když řády řeholní byly
potlačeny, zřídil v domě otcovskěm školu; vrátív

se do Bologně stal se tam novllfmistrem, načežpůsobil jako farář v Genazzan kdež v době

cholery 1839—1840I1stal se oběti heroickě lláskk bližnímu; s. 2.ú 1840, za bahos.
pros. 1904. Srvn. „Ánalecta ecclesiastica“ Xllll,3.,
A. Gaiter O. S. Au bensbild des sel. Pfarrers
Stephan aus demuŠugustlnerorden“906(1906 .EU
Jeri, „Vita del b. St. 3., parroco agost., compilata
fedelmente sopra 1 processi formati per las
bentificazione“ (1904), .S'. Weber, „Breve Vita del
b. St. B.“ 1904.

Bsellet Ch. F, franc.uxcírk. historik; .r) „S.
lghe chart t.év de Lincoln 114H0—
12125“(Grenoble 1891),„Les Orlgines des égllisesde France et les fastes é iscopaux“ (Paříž 1896,
8 ' dílo sestavené s verikou učenosti, ale bez

náležité kritičnostl; autor proti Duchesneovi klade
počátek biskupstvi francouzských do dob nejdáv

“(<

ně šich). Srvn. Harrm, Nomencl. V3 (1912,) 1994.
ellettl jan Maria, biskup geracský od 1625,

1;626 :p. „Dispositiones clericales“ (Řím 1654
fol.); v dlle tom jedná o důstojenstvf stavu duchov
ního, o předpisech vztahujících se k životu pří
slušníků stavu toho, jakož i o trestech stanove

ných na kleríky provinilé. Srvn. llurtzr, Nomencl.111a(1907, 876.
Bellev lie, biskupství ve Spoj. stát ech severo

amerických, zaujímajlcf jižnl čzástsltátu lllínois, v cirkevni provincii chicags pro since 1886
odloučením od bisku stvíaltzonzskěho (v. t.;) 56.200
katolíků, 95 kněží sv t., 4 ře ní, 108 kostelů, 18
ka 11,67 škol farních s 5033ž áIk.yellevue de Arm and viz Armand 1652.

Belley (Belisma n. Bellicium), biskupstvíve

Francii v2de. ainskem, zal. na poč 01., v letech 180 spojeno s Lyonem, nyni suffr. me
tropole 2beszanconskě; prvním biskupem byl dle
tradice Audax kol. 412, prvnim historicky zjiště

ným bisk.byll Vincentlus kol. 552, data statistická
905)"3 416 obyv. 36 far, 404 sukkursallí, 75klurac
Beclll'Hover Vincenzo, „. 1530 v Benátkách,

žák A. Gabrieliho a 1556nástupce jeho jakožto
varhaník v chr'amu sv. Mar i 15;88 od
něho dochovalo se několik vokálních skladeb cír

e.h
Belli [. Frant. O. S. Fr. ze Sciaccy na Sicilii,

prof. theol. a vynikající kazatel;: 1,1 „Libre ella
veritá cristiana. nel quale s'apportano molte figuredell' antico Testamento intomo &'misteri di nostra
fede“ (Pavia 1601) — 2. jeronym (Giralomo),
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hud sklaldatel, u. v Argente (Ferrara), žák Luzza
schiho, členpěveckého sboru vévod mantovského;
v_yd„Sacrae cantiones 6v “,(1585 acrae can
tiones 8__v.“ „Sacrae cantiones 10 v.“(1594),
,Salmi 5 v. e 529lviašgňoniíicat“(1610)— 3.Julius[Giulio),n . kol. lon ianu, byl řed. kůr:

v lmnle Carpí, Fe1rraře,vBen t_kách, Montegnaně,Osimu, Forli,od 1607 při kosteele S. Antonio v Pa
dov,ě posléze při kathedrále v lmole 1611, vyni
kající skladatel; napsal: „Missae sacraeque canti
ones 8 v." 15993 čast.), „Míssae sacrae 4—Bv

nbasso continuo (1608),s„Psalmi ad vesperas,2oMagnificat Bv.“ (15968 st.), „Psalmi ad vespe

ras, 2 Cantica B. V. et Tedeum 5v.v (1598), „Psalmi
ad vesperas, 3 Cantica B. A 6 v.“ (160_4),„Sacrae cantíones 4—12 v. con Letanie B. M.
(1610), „Compieta, Motetti ct Litaniac 8v.“ (168,5),
„Compicta etc.v5 (1607 ), „Compieta etc. 6 v.“

(1607), ,_,Co_ncertiecclesiastici 2—4 v “ 161.3) Srvn.„Cennl sulla vlta e sulle opere dl G
Bd“ (31869') — 4. Pasquale, ital. architekt, u. 1752
v Řimé,z ..t 1833, jemu byla svěřena stavba vy
hořevšího r. 1823 chrámu S. Paolo fuori le mura;

mimo to podal návrhydk tasá mS.Mar1a dellaConsolazioneaS. Andrea dellemFratte (1826),a

ke kryptě v Assisi pro ostatky sv. Františka.5. Petr Pavelf ,O. S Dom., bratr-laik, arch—i
tekt, ".“ sei (vamarce ankonské)k
v Pes ,vepro edl pro svůé' řád růozlne'stavbychrámové (1781 chrám v Anco_n ), kláššter S. Maria

delle Grazie v M_aceraté, nový __dominikánský klášter v Pesarua o(.řeč \'a lerio

_\'ince_ntlno), ital.Zřezáč křišťálů a drahokamů,jakož l medallleur,1468veVicenzc, :. t. 1546,
nazýván byl od vrstevníků svých „principe degliincisori" podporovateli jeho byli hlavně kardiná

éPletro Bembo a Farnese, jakož i papežovéKlement Vll. a Pavel 111.Pro Klementa V1 zhoto
vil vletech 1530—32proslulou kassettu, chovanou
ve fíorenckých Utíiziich 520 v křišťálu vyřezanými
výjevy ze života Krista ána; : jiných prací eho

chová se křišťálový krucitix v bibliothece vati ánSrvn. J'Izicmc-Becker, Allg. Lexikon der bild.
Kiinstler 111.,249— 250.

Bellíberone v. Beaubbre

Bellínensis dio__.—ec,_ _zBelinnas,někdejší latinské biskupství v Syri|,v Abilc
Belling (Bellings) Slir Richard, vynikající
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irský katolík, n. na počátku XVII. stol., z. 1W7,
bvl členem irského parlamentu, od 1642 měl vyni—
kajíci účastenství v konfederaci irské, 1649p
tězství Cromwellově uchýlil se do Francie, pvrátil
se po nastoupení Karla ll.; na obranu katolíků ir
skych „Vlndiciarum Catholicorum Hiberniac
libri duo“, jež podp usedonymem „Philopater lre
naeus“ vyšlo tiskempvPařížr1 M.imo to vylíčil
průběh událostí vletech 1641—48;tento jeho spis
v dán byl tiskem r. 7,2 dokonaleji pod názvem
„istory of the Irish Confederation and the War

in _lrelagši2 1_6g__1_—48“péči Johna T_. Gilberta v Du-_v

Bellinil. Jacopo, ital. malíř, u. v Benátkách
kol. 1400, žák Gentile da Fabriano, z. 1471, zaacho
valy se od ného pouze tři bezpečně pověřené

obrazy: „Ukřižovaný“ v pinakothece veronskéa,
„aMdonna“ v akademii ebenátské a „onnMadv gallerii Tadlni v Lov e těchto

obrazů lze mu s istotouvdpřeipsatiještě několik“ iných obrazů, zvlát důležit
dvě knihy skizz, z čnichžd0jedna chov
ském museu,d ruvhá Louvru, obsahuji svižné naš
črtané kresby biblické, legendární, antické, gen:
reove a krajinn.é — 2. G ile, syn předešlého,
u. 1429, spo lu s bratrem svým Giovannim zakla
datel nové malířské školy benátské; uměleckého
vzdelání nabyl jednak u svého otce, jednak u svého
švakra Mantegny z. 1507 v Benátkách; hlavnim

jeho dílem sou ytři obraz, je?. maloval (1496 až1500), pro„ cuola di San iovanni Ev.“, jež nalé
zají se n ni v akademii benátské; liči zázračné
uzdravení dotekem částečky sv. kn'e,ž rocesí
srelikvii tou (v. obr. 14) avýjev, kterak znovu byla
nalezena, když při procesí do vody s.padla Gen
tile je takořka benátským Pinturicchiem, zručný

vypravěč se všemi _prostředky zdokonalené technik zcltn eho,k ealismmu se chýlicího talentu.
Scr ny ty v nádherném prostředí Benátek na výši
slávy stojícícich předvádí ánrn Gentile s realisti
ckou věrnosti v jasne'm, slunném osvětlení av nád
herné modellaci. Z ostatních jeho prací vynlká
„l_(ázání sv. Marka v Alexandrii“ , obraz malovaný

pův_ pro „Scuola grande di SanMM_ar'co“,chovanýnyní v „Palazzo Brera“ v Milán ' iovanni
(zv. Giambe llini), bratr předešl., ». kol. 1428,
.1516 v Benátkách, vzdělal se u svého otce a pod

vlivem svého švakra Andrea Mantegny; mimo to

Obr. 14. Gentile Bellini: Procesí nn námůsli sv. Marka v Benátkách.
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Obr. 15. Giov. Bellini: Pichi.

měla na něho vliv díla Dnnatellova. jest jedním
z nejušlechtilejších a nejpůvabnějších umělců vchše
dob vůbec. jeho talentu neumlouvaly se velikěh,
dramaticky pohnuté kom osíce, nýbrž v prostém,
klidném, zbožnosti dýšícrm obraze jevilo se jeho
mistrovství. ostav svým vdechuje hluboký

yíct a jemnou ušlechtilost. V technice kolo
ristíckě byl G. B. dokonalým mistrem; obrazy jeho
vynikají obdivuhodnou harmonií a náladovosti, ze
me'na když umělec vystihuje osvětlení večerní.

žlatistý tón vzduchový obklopuje postavy a spo
juje skvělé barvy v jednotný celek, ostré obrysy

mizí v jemných lPřechoho.dech K nejprvnějším jeho
raeim náleži letá ()(viz obr. 155)av „Pallazzor"era v Miláně. to tři pos vy poprsnn:i

P. María a sv. jan drží tčio Kristovo s kříže sňatě
vzpřímeně. Ke tváři Spasiteiovč, v níž zračis
ještě přestálě utrpení, iulí se tvář Bohorodičky“

v soustrastně lásce. Nejčastlějl maloval G. B. Madonnu brzy sammotnu s lež iškem v postavě polo
viční, brzy v celé pososlavě sedící na trůně vaarchi

tektonickěm apsidovém pozadli,obklopenou světci anuohoum ajicci hudoucí andikly V plný ovál tváře
Bohorodičky vkládá vážný, slavnostní klid; veliké
oči jako by zřely vstříc budoucností, jež vyžádo
vati bude těžkých obětí. jednou z ne'krásnčjších
jeho Madonn e trůníci Madonna s ježí keem a s hu
doucími andi ky v kostele „S. Maria dei Frari“

Benátkách 1488(viz obr. 16). Srvn. [(u/m,
Gežchichte d zIi'iíallert'di., 456—470. Tlneme-Bed-er,

Allgem. Lexikon tder bíld. Kilnstler 1|l._,259-265.Mat/wr, Geschichteder Malereei 1,27
_Bellintano (Beilíntaní) Matyáš O.C u.

vGazanu u jezera Gardského, v 17.proce
vstoupil do řádu, vyznamenával se zbožnost |, ne
úhonnosti ahorlivostí, vynikal ako kazatel, stal se“

provinciálem provincie miláns e a %rescijské, potom generálním deiínitorem řádu v imě a'ko ví

sitátor řádový procestovall 1Francii 1 N meccko,v se do vlastí : r v Brescii v pověstí
světce; .r) „Meditazione sulla vita e passione dí

Gesu Čristo4O(Bologgna 1756), „Trattato delle orazioni delle Ore (Bres 1587). „Pratica dell"
orazíone mentaie o contecmplatíva“ (Ben. 588),
„Spirituali introduzioní nei Sen-nonídl S. Bonaventura“ (t. 588,) „Deid oridi G. Cristo predi
ceh Vili" (Bergamo 1598),01„Stor1a di Salo e della
patria di Adriano Vl. sommo ponteíice“ , „Esage

Bellintano — Belim'ann

razioni morali per i prcdicatorí“ (Salo ,
„Conciones quadrupliccs secun

dum ritum Anmbrosianum, ad usum iaaccomooatdatae (Lyon
(1624),R„lstoria della religione Cappuc
cina tino all' anno 1 97“.

Bellinus(Bertaldus), sv., biskuup
padovský 3od r. 1128. z. smrti mučed
nickou 1147- MartxtRom 26 listopadu.

Bellinzani(Bellizani) Paoi Boc
nede tto ". ve Ferrraře, působil od

1722 jako ředitel kůru příu kathedlr7áletamtéž, od 1726 v Pesar

v Urbinu; vydal: „Misslase? v.(o.(1717),
žSalmi brevi 818v.“ (7 „Offertorií1

BeilSs de Aug, theatin,rod z Nea
pole, gen. vikář a prokurátor řádu, kon

sultor kongre ace líGndexu,od 16Šlbb
lskup soransky,z ; „De absoluta d. Petri monarchia, qui solus eccle
siam aurigavit, contra anonymum neo
tericum qui ita Paulum Petro inseruit,
ut cum iilo unum pontiiícem, unum caput
Ecclesiae a Domino institutum fuisse
commentus sít, víndicata“ (Řil64m647

. Hurler, Nomencl.1113(KW),Bellmann, rodina zvonařskávPraLe. arel
rodem z Prus. Královce, přišel na počátku XIX.
století do Prahy ke zvonaří janu Václ. Kíihnerovi,

pojal dceru eho za manželku a vedlípoAjehohsmrtídílnu zvonarskou ve jménu tchyně svěA n

do r. 1816, kdy sám závod ten přejala venňManjejeaždo smrti své r. 1855. Po něm prevzal ej syn
Karel (u. 1820), po jehož smrti 1853111ilna deáhle
byla vedena pod firmou dcery jeho Anety až do

Obr. 10. Gíov. Bellini: Trůnici Madonna.
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roku 1876. Ze zvonařské dílny B—ovyvyšla veliká
řada zvonů jednak přelilých, jednak nově ulitých,
jež však po stránce umělecké, co do plastické vý
zdoby svojí, ničím nevynikají. Srvn. Rjóička, 0 če

ském zvonařstvi i37— .
Bellocq Dom ník s.l.. n.v Coudurže(1vseíranc.dep. Landes) 1814"1vstoupil do Tov. b

prof. morálůkyv semináři v Aíse;z 1 e5; usveřeinílradu článk v „Études relígícuscs“ a v „vRevue
des Sciences ecclésiastique

Bellocc hi Pe tr Mine,spoenitentiář v basíiíce
lateránské; :p. „Praxis theologíae moraalis deeca
sibus reservatis "archiepiscopis et episcopís“ (Ben.

“<
....

16Be.)lioni1. Ant.. rod. z Udine, notář patriarchy

aquilejského;Šápá „Vlí5tae“patríarcharum aquilejensium usqul'ea vyd. Muratori, Scriptrer. It XVI 70)-l——2. e,t u. v Lodi, „Cle
rícus Iaudensís'T,hud. skladatel; v dal: „Missarum
5 v. et Missa pro deíunciis“ (Mil 111603, t. 1611),
„Psaimíad Vesperas omnium dierum 5v (t. 604,)
Vcsperrtíní omnium solemnít. Psalmí 5 v. una cum
ž Magnificat“ ct. 1605), „Messa et Motettí 6 v. con
il basso“ (t. 1

Beliord jan souč. katol. spis. angl.; Medl

tations(onsvChristian Dogma. Outlines o Meditations“
Bellorí jan Petr, abbate, 71 v“Římě kol. 1615.

196, zprvumma,llř potom archaeolog, stalsse
a bibiiothekářem a správcem uměleckých sbírek

švédské královny Krístmy;.r .řadu enny'chspisů

týkaljícřníchse klassické archaeologie icdějin ummzěniC uma Antoniana" (1704 , „tAnlchi sepolcrí
ovvero Mausoiei romani et etruschii“ (1704), „Pit
ture antiche delle grotte dí oma e dels cro
díNasoni“ (17 , „Lucerně anticheesepol
cralí“ (1692), „Věterum illustrium phllosophorum,
poětarum et rhetoorum ímagines“ (1685, 1739), „Mau
sooleum“Odescalchum s. thesaurus antiquarum em
marum“ (17751) „Gemme antiche figurate 1 L.

Agostiní" (1657, 1670), „raFagmenta vestígll veterlsRomae ex lapidibus Farnesianís“ (167 „Le

vite de' pittori, scultori ed architcttiolmoderni“(1672, cenné životopis umělců XVli.s

Bellorum liber dom ni (séfer mílchélmOth]ahveh)
„knihaválekkjahvových“citujets va .21,1
Právem knihu tuto nazývá Caaežm Íliber nte41:ignqtos ignotissimus. ldovtštívykladatelé
vrděli v něm bud'sceloučtvrtou knihu Pentateuchu,
nebo Jos. neboS Gaie anus měl za to, žezáhadná kniha jest cvlastn alm135a 136,To

status stotolžňuje ji s knihou Spravedllívců citovanou v jos. 0'3 a 2 Krá1.151.Cornel aLa
píde již tušil,Ožecitát tento není původu mojžíš
ského, nýbrž že chází z péra těch, kdož Penta
teuch později recensovalí. (Ca/met, Coment.

Wtirzburg 17893 402) Kritikakprotestantská opětrua opět se dovolávala citátu zk nih vlálek jahvo—
vých vídíc v něm doklad proti mojžtšskému pů

vodu Pentateuchu I(Ha/sin er, Einleituung in denHexateuch,Lipskoi 893 .53. Knobel kladl její
vznik odoby Davidov a tvrdil, že byla obsahu
jednak výpravného, je nak zákonodárného. in

dřich walda _jicPovažoval za p_ramensvé „ níhypůvodů“, rovn se práci prvého Elohisty, tedy
pramenu P. ([azjčl Pentateuch v .kat. duch. 1906
s. 126n.n) Velice duchaplné odstraňuje všecky tyto

sDOry antpoclllybností výklad ummclauerův
(comme m umcros, Pařiž81899 s. 244 11),kterýoddělujen slova mílchnmóth jahve od přhedcáze

jíciho séfer,vspoju'ahe je s předcházejícím a překládá:
kyJah vovy (bud'težv eendeny)proti ehebovív fě
rotí údolím Arnonu. .(Srvn. LXX:

Hála/mg wua vgíau ne Brť/Žiarta'w nolšyov. ' podobně
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Targum). Obsahují pak verše tyto armádní rozkaz
(un ordre du' jour), který byl napsán na listě, a
kterýžto list est rozuměti na tomto místě slovem

séfer, nes r vně překládaným obyčejně slovemkniha".1e tohoto výkladu ted žádná ,knnlha
válek Hospodinových“ neexistovala, a vznikla tím,

elpřekiady nesprávně spojovaly séfer se 510

násvedujíclho rozkazu, začínajícími: sMiicl)1£;r_nótJaBeihlovncensis diioec .

"Belloy de, jan Křt„ kardinál-arcibíasksuuťpařlžský,.1709 v Morangles v dicc. beauvaíssk studoval
v Pa řiži, sv. na kn 1737, vynikal ctnostným
ž.ívotem uvlechtilým charakterem a horlivosti; stal
se 1751 biskupem leanděv ves; v pověstném shro
máždění franc. kleru 1755 náležel ke straně umír

něnéa přispěl ke zjednání klidu.eVR. 177555 tai sebiskupem inarseillským, v doběr oluce žil5v ma

iémm ěsttečku žChamblypoblíž svého rodiště; Napoleon ], jen vysoce si ho vážil, jmenoval jej
1802arcibiskupem pařížskými? .Jenžteehdáž jižbyl ve vysokém věku kmetském, ři ii diecesi s ne
obyčejnou rozšafností, zreorganlsoval 5 farností a

staral se o dobré duchovní astýřel;t1005 jmenovánkardinálem, 1808b má a “Dle stár

Beluga yMoncadza, Ludvík cAnt., n. vGra
n,adě muž zbožný a moudrý, biskup kartagenský
1705—24,01719 kardinál,z 73Belluu (Bellune sis, di oe c.), bískupsství
v círk. provincii benátské, zal. ve 11.stol., vletech
1197—1462 spojeno bylo

s nímž r. 1813yzno7vu byl cms—ipojenaidiecese b-skámál 2tar,

laiků, 2 seminaristů, 29 řeh
Belluti (Bellutus Bonae ura 0. Min

Conv., n. nak onci X 1. století vveCatanejl, horlivý

skotista, přednášel theologíl na různsých1učilištíchsvého řádu, 2. v rodišti svmé 1676; eně s

Bartolomějem Mastriem s: „instltmutioneslogicae,quas vulgo Summulas, ve

cupant" (Ben. 646), „Dísputationěns in Aristottelislibros Physícorlum,quibussab adversantibus,tu

veete,rum tum recentíorugmjaculiseScotiphilosophiavindicatur“ ím 1637 vy.d 644), „Disspu

tationes in rganum Aristotelis,e quibus Scoltí logícavinnídcatur" (.Ben 1639,1eap01660),
„Disputationes in libros de coelo et metheorís“,
„_Disputationes in libros de generatione et corrup

sv., en. , „Dilsputationesin libros de anima“ (Ben.1640, 1652, 167;1) yt

sppísy tvoří první tři svazky díla „Cursuse integerphilosophiae ad mentem Scoti“ (5"sv., 1678,
688); mimo to :p. 3. „De incarnatione Verbi Dei“

(1Catanea 1645). „Liber moralium opusculorum at

que resolutionum miscellaneo appparatu digoestot..1679) Srvn. Huf-ler, Nomencl. IV3(191 ),.Z)

l“Bel ver, sochařskárodina spřan.,[. Francisco,71.1812 ve Valencii, provedlř och ze dřeva
řezaných: „Zmrtvýchvstání Páně“u(Áldea del R10

v rov. sevillské), „La Virgen dei Carmel“ (Luža,ristus a Man11“ (prkoostel San Luis v Mad
„La Virgen de los doloores“ a „Ukřižování“ (Huer-'
cai-Overa, prov. Amería), „La Vírrgen dei Carmel“

a „Sv.Josef“ (Urnieta, prov"-lVascangadas' aj. —
2.jos bratr přeedešlé 1 2212110
gracíP vynikají: tělo Slpasítelovo“ (kl šteran Pascual v Madridě), relief „Snímání s kříže",
„Madonna uprostředaandělů (prookostel v Luy

ando, prov. Avila) Sv.)ja_kub na koní“ (pro kostel th ož sv. v Ěibaof 3.Ma ano. bratr
předešl., 11.1817, z. 1876;z jeho prací uvádíme;
„Virgen de los dolores“, „Sv. janníelKřtt 1,“ „11.5

Vincenc de Paula" Žnovicin'átsester lásky v Tolose),„Nejsv. Trojice“ kathedráia v Síguenze), S„v.

3.3O
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Vavřinec"aj. —.4 y Raa,mon Ricardo, 71.1845
v Madridě, : jeho prací vynikají: .,Madonnassje

žiškem“ 0866), „David shlavou Golilášovou“a(1874),skupiny apoštolů „Ondřej a Bartoloměj“ etr

ŽiriděPavel“ (kostel San Francisco el Grandea v Ma
gel ma, LXX Bs/lós'p, město u Bethulie (ludith

73); iest totožno s městem, jež v LXX 44 nazývá
eine Mléka SBBs).auwv (Vulg. na obou těchto mi

stech jména toho pomijí). R neboli Belamion jestnepochybně toiožno sjeblaam (v. t.),t ž.nyn

Bir Bel'ame, 2 kmmjaížně od Dženinu (Englannim)Belmen v. Be
Belmont Frantm.aVachon de, pátý superior

sul iciánů v Montrealu, 7: v Grenoblu 1645,z. 1732,
při el do Kanad 1680, puůsobil jako missionářmezilndiány, 17 stal se superiorem ; v.„ Histoiorre

du Canada“ (vytišt. v „Collection de měičioiredsetde relations sur l'histolre ancienne deC da,“)
„Histoire de l' eau-de-vie en Canada“ (vytišt. t.)

elmonte Dionysiuis joachlm Canieres
O. Senu B. M. V., biskup alšherský od 1730,

iz.31732; :p. „Theo Io a moralis reviter exposita
usum uve-lngtlutis“12(94712, 55v.) Srvn. Hurler, Nomencl.
Belol Va(vřlinec,2 od 1574 biskup capaccijský

(Capaccio), z 1586; L. 2. Cod. de Ss.
l:.cclesiis et in C. nullus mordtuus“ (Brescia 1562),
„Tractatus de mortuis coemetorio restituendis“
(Rav,enna Bresci1562, 1587), „Fnchiridion
vitaej. Čhrlsti“ l(_Neapol1568).

Bel br k Mati' a, kanovnik záhřebsk' , u. 1791,

1877, veliký přítel losvěty & škol, cel mění za
nechal na vzdělsu ÁSrvn. Piavě/M ríiozi zakult. povj. hrv. z'kl.

Bělocvětov AsIexKij,proto 'erej rus., 1839,z
v Kiržači 1876, :p.„ Krug pou enii na vsč voskres

nye i prazdničnye dnivvágdugvy(Moskva 1876,Vladimfr 1879, Petrohrad! 1904). Pal
mierí, Nomen 201.

Běloděd Petr Zacharievič, kand.boh.,učitel

při petrohr. duchi semináři, spolupracovník. Pravosl liogosl. enc .“
10ra,d f. v diec. královéhradecké ve vik. jl

čionském,\,:fřip. již ve XlV. stol.. 1721 znova zřiz.,ch svatých, patron. hraběnka Helena
Merveldtová; duchovní správu vede farář za po
moci kaplana, na školách měšť. a obec. působí

katecheta;c z5953 katol., 8 augšp. vyzn., 1 helv. v.,
ž., zvš'zngěobyvatelstvo čes.Bělokurov ergějA1eksěevič,n.vMoskvě

1862, absolvoval seminář (1876—82) a akademii
(1882—86)v Moskvě, 1891 ovýšen na magistra
bohosl.. arcchivář moskevského archivu ministerstva
zahraničních záležitosti; vynikající ruský cfrk. hi
stor ik .rp.„ Arssenij Suchanov“ (,1892 „,O bl

bliotheké moskevskich čgosudarej v )(94 '
(1899), hojné články v hrist. (,ten." a i.

3311259319057.km:. 11., 1271—72, him-m, Nomencl
,f.„ „Die Voilkommenheitdes gelstilchen

Standesno er Betrachtungen tiber die Pfl|chten deslerus“ ( eznol
Belopotoczky Kolom an, dr., biskup, c. a k.

apoštolský polní vikář v. Rožnavě
thrách, bohosloví studoval v lnnomosti, r. 1868
byl vysvěcen na kněze, pak studoval Frintaneum
ve Vídni, kde byl r 8712povýšen na doktora theo
logie. Vrátlv se do své rodné dlecese spišskě, byl

roiessorem bohosloví na theologickém učilišti.
1 byl povolán za professora bohosloovi do

Budapešti, odkudž přišel za ředitele studii, jako
c. a k. dvorní kaplan, na vyššík něžský vychová
vaci ustav u sv. Augustina (Frintaneum) do Vídně.

Belma — Belser

R. 1884 byl vyznamenán hodností papežského taaL—ného komoří. Dnne 6. čer na 1890j áovn c.
apoštolským polním vikářem, nedlouhoopotom ka
novníkem kapituly rit. lat. ve Velikém Varadine,
5. října 1890 posvěcen za biskupa trikalského.
V úřadě apoštol. vikáře působil až do 10. května
1911, kdv na vlastní žádost odebral se na trvalý
odpočinek. Biskup B. visitoval velmi horlivě svou
diecesi, rozptýlenou po celé širé říši rakousko—
uherské. Byl také prvním katolickým biskupem,
který po staletích zavítal do tureckého
Bazaru, Sandžaku, v němž b ly tenkrát naše pluky
posádkou, aby tam udiiei sv tost biřmování. jeho
péčí byli na všech vojenských ústavech ustanoveni
vojenští kněží jako katecheti a duchovní s ráv
cové B. staral se též oto, aby vo'enšti nová kově
byli při nastoupení vo'enské slu by od kněží se
stanoviska náboženské 10poučování o svém novém
povolání, o svých povinnostech. varování od bez
cesti. Poněvadž vojenští kněží nemohou pro ne
dostatečný počet úplně obstarati duchovní správu
vojínů, přičinil se biskup 8., aby vzbudil v ducho
venstvu občanském zájem pro vojíny Za horlivou
svoji činnost byl vyznamenán hodnosti trůnniho
assrstenta Jeho papežské Svatosti a římským hra
bětemm, a od eho Veličenstva udělen zásluhám
jeho velkokříž řádu Františka josefa, titul a hod
nost skutečného talného c. a k. radv jakož i dn

chovni záslužný kříž ]. tříd rnPíis Meritis'. Nynížije na odpočinku ve Velie Varadlně, kde je
proboštem tamější kathedrální kapituly. R. 2111.

Belostenee lvan, u. 1595 v Chorvatsku, paulí111,
na kněze v sv. 1624, ředstavený kláštera v Lepo
glavě (1651, provinc ál svého řádu v lstrii, vý

born 5bohoslovec, ostrovtipný a v 'mluvný myslitel,:. 165 v Lepoglavč. Sp. „Gazop ylacíum seu la
tino--illyricorum onomatum aerarium.“ Tom. ! La
tino- Croaficus, Tom. 11.Croatico-Latinus (Zagreb
1740, vyd. od řádu 65 let po B-ově smrti), „Bogo

mila, šest pesmih od0sv. Pavla pervoga pušclenika“(.Št Hradec 1665).H anyi (Memoria Hung.l
uvádiještě„ Decem sermones, illyrícoidiom te, de
SS. Corpore Christi" (tlšt. před 1675). rvn. 'afařík,

Gesch. d. slidsl. Lit. Il, 277, 312, 362. urmz'n,Dgovi.fP-.

oin, i. v diec. olom. v dekanátu lipnrickěm,již v XV.stol. přlpom, zaniklak 1620, 16
znovu zřiz., patr. kněžna Gabriela z Hatzfeldtu
Wildenburgu roz. hr. z Dietrichsteinu, duch spr.

šedeanfarář s kaplanem, 2605 katol., 2 ak., obyv.es m.

oBelottl G., r_i).„Sui parrochi" (Bergamo 1799,

2Belrupt-Tissac Gustav, hrabě u. 1818v0pavě,sv. 842 dr. theol., děkan metrop. kapit.

o,m. lIlse-úvřnrilcilbiskup olomoucký9 (s tit. blsk. germanicienského, kons. 1881),z .

Belsam, Belsan íW'73' Ballaoáv, Baleův, kníže,

hanž7vrátil se se Zorobabelem ze zajetí (Esdr. 21,
Belsazarv Baltasar.
Belser an Ev., dril..f a.,theol ». 1850veVil

lingendo (Virternbersko), stud. v Tubinkách a

Rottenburku filosofii a theologmii; 1877 povýšen nadoktora filosofie, 1879— rof. v Eliwan

od 1889 univ. prof. N."2. v ubinkách, 1890r. theol h. c.- :p. Toler zedikt des Galerius
(1889), „Zur Díokletian. Christenverfolgung“ (1891),
„Die Selbstverteidigung des hl. Paulus im Galater

brief" (1896), „Beitra e zur Erklarung d.TApostel
Šeschichte“ (l , „ inleitung in das NT (1190d. 1905), ie Geschichte des Leidens und
Sterbens, der Auferstehung und Himmelfahrt des
Herrn“ (1903), „Kommentar zum Evangelium des
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hl johamles“ (1905),(„Kurzgefasster Kommentar zur
Apostelgeschlchtee“ 90(1), omKementar 7.u den
Briecent ..hl Johannes“ (1906),„Kommentar zu den
Pastorlalbriefen" (1901), neKommentar zum Epheserbrie"f (1908, „Dle Epis hl. Jak s“ (1909:)
jest spoluredaktorem publikaee„ Bihl.OStuusdien“(od

Bellsham Tomáš, sociniánský duchovní angl.,
„, \: Bedfordu 1750, z. v Hampsteadu 1829; :ta lse
1773 pastorem dissidentské obce worcesterskě,
1781 ředitelem ústavu „Daventry m;y“
signnvoval 1789, přlznav se k ideám unltariánským
vedle Pricstleye pokládán za zakladatele unitari

anismu v Anpírlií;rídil nějaký čas sociniánský ústav„Hackne t)“lege , založený Príestleyeln, od 1805
byl zam stnán přl „Essex Street Collle e“ v Lon
dýnn:ě :p. „Improved version ofthe ew Testa
mem" (Londýn 1808), „The Epistlcs of Paul the

Apostle|1translated, with an exposition and notes“Lon 1822-)
(oB_člskýz Bělé Jakub, 0 at velehradsk' na Mo
ímé. Muž učený, doktor o ojího práva, anovník

olomoucký a litomyšlskýa. R. 1572 dosadil jej bískup olomoucký Vilém ruslnovský z Víckova na
opatský stolec velehradsky.Jako praelát byl slabý
a nedovedl udržeti ani řádově kázně, ani zabrániti

poznenáhlépmu úpadku klášternímu, ba nevěnovalřádn če kleriknm, nedbaaje aby byli nále
žintěvyučenpl.Bída vklášteře, pred ním značná,
se ien zveličovala a mniši kljlilšter opouštěli. K
konci "eho správy žili na Velehradě již jen dva
nebo trí cisterciáci, a ti nikol řádně, a klášter byl
blízek zániku. Opat Jakub zemlel dne 8. září r. 1587.
Zvláště pilně účastnil se správy zemské. Prk.

Belssunce deVCastelmoron de, Jindřich Fr.av., zámku La Force (arr. Pěrigord),7
bvl zplvu (1694—1703) členem Tov. Jež., stal se

1709 bis upem_ marseíllským, rbyl rozhodným odůrccm jansenistů; v dobém u1720—21 projevil
eroickou statečnost a obětavost: z. 1755; .rp.

,l'Antiquitě de l'Égllse de Marseille et la succes
sion de ses Éveques“ (Marseille 1747—51,sv ),
„Vie de Suzanne dc Foix“ (Agen 1709), přeložil do
franc. sv. Augustina„ De agone Christiano", Bellar
minův spis„ De arte" bene moriendi', vydal Cypri
anův spis „De unltate Ecclesiae“ s hojným po
známkami, se zvláštním zřetelem k názorům galli

kálnským (1744), jeho szluismyevydal Jauffret pood titul „Oeuvres de Bel ";(1822) jeho, ,Lettres

et Billets inédits“ vydi v Paříži 1898. Srvn. Hunter,Nomencl. IV3 (1910) 1537—38.
Beltlen, dioec. v.
Beltis_ 1317101;: Bank/c, slovo, kterým vysin

vovali a přepisovall staří Řekové semitské slovo
Háp; a stav váz. n'gpg, ženský to tvar slova
5123—_ pán. Viz Baal.

Beltram v. Beltran.
Beltrame Giovanni, kněz z kon egace Synů

nejsv. Srdce Páně ve Veroně, n. lsgve Valeg
giu (v provincii pavíjskě), jakožto missivonář pro—cestoval a prozkoumal v letec h 1853—62 země a
národdy na hor ním Nílu; .r .„ll Senaar e 10 Scian

gallah“ (Verona 1879), „ll iume Bianco c il Denka“(Í- apresso File, Siene e Elefan
a.1906

se, kapucín
prov. lombardské, ». 1739, \'stouptal |“do řádu 1757,
VYHikljako kazatel, :. v Tradati 1805; .r). „L'Eccle
siaste di Salomone, secondo la nuova versione
fatta su l'ebreo dal PP. Cappucini della societá

Clementinia di Parigi" (Milán 1773), „Saggio soprall librod iGiobbe, secondo la nuova versione“
(! 177). ——2. Luca, ital. architekt a spisovatel
v oboru dějin umění; u. 1854 v Mlláně, od 1880
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prrot. na .Accademia di Belllle Arti“, od 1882 na
polytechnice v Miláně, od 1907 stavitel přl milán
ském dómu; restauroval chrám S. Maria delle
Grazie (1886—95), Certosu v Pavii (1886 94), rů

čelí dómu v Monze ('1890—95); psal hlavně o eo
nardovi da Vinci, je ož kodex chovaný v rbibliothece kntž. rodiny Trivulzio vydal tlskem 1891
až 1897, založil 1905publikaci „Raccolta Vinciana“,
v níž publikují se pojednání týkající se Leonarda:

mimo to vylaal: „La Certosadi Pavia“ '1895,2vydánní 18 , „L'Arte negli arredi sacrl della Lom
barda“ (189) „11Cenacolo di Leonardo" (1908,
„Musaeum Fedcrici Card. Borromaei“ (spol. s (jras—
selim 1909.

dBžaltraminl Oliverius, kněz 7 Asola, 7.ilv Římě,ž.z 1624;vvda1: „Aureae decisiones Rotae Ro
mdanaecoram ŘP A1.ex Ludovisio nunc Gre
gorio XlV. nuperrime ex originalibus summn studio
et dili entia depromptae, adjectis argumentis,
adnotat onibus etc." (Ben.1 .

t n 1. Filip, biskup salámancký,ve1ko
inkvisitor, z. 1783, zanechal: „Colleccion dc Cartas

Pastorales y Edíctos“, vynikšjicíldpastorální opatrností a krásn "m slohem adrld 1783, 25 v..)

Srvn. Mir/cr, omencl. vs (1912),d55.1 —2. Lu d
vík, sv. v. vick B. — ro de ZSantaosa rac. v Meridě che xiku, name
nitý znalec jazykanmajskěhq. jemuž dlouhá léta vy
učoval v konventě svého ř;ádu v_ydal 1739—1749
grammatiku a slovník jazyka toho, akož i jazykem
tím sepsaná kázání a katechismus. rvn. Dal/hltanu,
Die Sprachkundeuund die Missionen

Belvldere, osada v okrese Goodhue ve státě

Minnesota (Sojčp S.t Severoamer), v níž je usa
zelno mnoho eských katolických rodin, pro něž jena duchovní správa při kostele Palnly Marie.

Holba/75171,rDějlyn Čechův am er.,Bel z,bey1zské biskupství, v.Che1m.
Belzebub v. Bcelz u.b
Belžyc, akub 1 B. (Naclnnann), lékař a he

braista X\l. století, vydal několik náboženskýchděl jazykem hebrejskym; na rozpravu M. ze
chowíczc „Rozmowy christianskíe“ (Lublin 1581)
odpověděl spisem „Responsío Jacobi Judaet de
Belzyce't

bém viz ambooan
Bémař (Bóhmer) Jans-I(1671—1742,evangelický

farář v Budystecích v Lužici, v dal několik nábo
ženských knížek lužických, m 1 také účastenství

přiBplrnekladu prvnkt hornolužické bible vydané 1728.okPetr, ardinál, humanista,n. 1470vBe
nátkách, stud. v Padově a Ferraře, výborný znnalec

tlainy a klassické literatury, sp60lu také7asloužilýpěstltel jazyka italského, dle16 let (1506
dvoře urbinskem, 1512 odebral se do ima, s
sekretářem Lva X, po jehož smrti 1521 odebral se

do Padov, kdež ljeho dům byl střediskem učencův;1539 od avla ll povýšen na kardinála, jsa 69 let
stár vysv. na kněžství,. žil od té doby bezúhonně
(kdežto dříve život jeho nebyl bczvadný); stal se

1 bisk. ubhíjským, 1544berĚa mským; žil však
tmě,: 1547; .r „lee“ en. 1530 a č4assot.),„Gli Asolani“ (t. 1 5, „Historia veneta

1513“ (tamtéž 1551), „ pístolac1 Leonis X. no4mineserítap „rLettee vulgari“ (t. 1538). Sebranéjeho

530583140vyšlyalv82B4asilejiS1567, v Ben. 1729, v MiláněBcmbus Matou v Poznani 1567,

vstoupil do Too.v Ježš.18587,působila Lakoprofessorfllosofíe a theologie, později byl re torem kolleje
v Poznani a superiorem domu professního v Kra
kově; z. 1645. Pá tří mezi nejpřednější kazatele

polské XVII.stol. Jeho kázání obsahuji také mnohodůležitého materlálu historického. Čet ně spisy
jeho, většlnou homlletleké a apologetícké, vypočí
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tává Sommervogei ve spise „Bíbiiotěque de la
Compagn de Jés u,s“ sv. ]. col. 1279— rvn.
též Zalgcnriki,„Historya jezuitów w Polsce“, sv. ].

a_i-tw
Bemetzrieder Ant. 71.v Elsasku, vstoupil do

řádu benediktinského, odebral se do Paříže kdež

podporováln bgl Diderotem; od 1781 žil v Londýně,kdež 16; napsal řadu theoretických spisů
o hudběk01Srvn. Eth/ef, Queiicn--Lex. d. .i
429—430.

lrór._—-syn 1. vyskytá se často ako sou
částka jmen vlastních, na pr. Benjamin; slovem
tím rozumi se nejen syn ve vlastním slova smyslu,
nýbrž často i vnuk anebo potomek vůbec, na př.

bené Iisráél_— synové isržaciovi, lsraeiíté, beneAmmóír: Amn_íoníté;3.—__ chovannec, na př.
beně nebíím :synově proržokův,t. j. žáci proro
kův. — 4. ve spojení s jménem místa značí _oby
vateic jeho; 5. spojením slova 0. se slovem jiným
nahrazu' e se v hbr. zhusta jméno přídavné, na př.
ben chaiíi—_. syn síly,t. ]. „silný“, „udatný“; 6. někdy
má 15.ve spojení s jiným slovem význam„ hoden ně
čeho“, např. ben máv t::s ssynsmrti, t. j. hoden
smrti, 7. ve spojení se slovy značícími čas, věk, má

15.v znam latinského, ,natuus, např. ebent;šemónimšan :syn osmdesáti ,t 1.80 ár (Vulg.
a LXX rekiádaji zhustlat'l,doslovněetdopouštějíce
se hebras

Ben, ievíta v době Davídmě 1 Par. 1519;jméno

to však ch bí v 1520, kdež vypočítávají se tážjmena X vůbec ho pomíjí; zdá se tedy, že
text tu jest poruše

Benabinadab, 333735? ;, LXX: víó; 'Aywaůa'ý,
jeden ze dvanácti Salomolunových „úředníků nade

vším i_sraeiem,rn kteří opatřovali potravou králei dům jeeho“ svou správou krajinu Ne
fath;Dor manželkou jeho byla dcera Šalomounova
Tafeth (3 Král. 4“

Benadad, Benhadad “,tj-ja, LXX vló; "Aósg
(Ben-Hadcr), jméno tří králů damašských: 1. B. I
byl zprvu spojencem israelského krále Baaasy, ale
byv od krále judského Asy podplacen, vytáhl proti
Baasovi a překazil tak další jeho válčení s Asou
3KráL1-5'990,2Par. 16-—"'. 2. . ., naná

stupce předešlého, váličíi s nástupcem Baasovým

Achabem (v. t.) a spojeným s nímmjosafatem, krá
lem judsksým (3 Krá ,1-382 2PKrái. 6“—8"').— .B. 111..snynHazaela, jenž byl po
B-ovill.viád1;třlkráte byl poraženrod krále israel
skěho ]oasa (848—825 a donucen vrátiti města,

jež bll Hazael odňal otci ]oasovu ]oachazovi(4 Krl 1332-25
Benadír, apoštolská praefektura ve východní

Africe, zaujímající italské Somalsko, zřiz. 18. lednaen m zmíněného italského území od
apošt. vikariátu severo--zanzibarského; duchovní
správu vykonávají tu trínítáři (5 kněží); apoštol
ský praefekt sídlí v Baravě.Popu1a,ce téměř ve
skrze mohamedánská, čítá 000.000.

enadu Jan, cier. reg. Matrs Dei, 11.11614v Lucce, prof. filos. a theol. v Římě, 2.

J.) „Summa theologiae |tripartitaeŘáčkteréhožl díla
mě 52)

však vyšla pouze 1. a 11
5an urlefČ Nomencl 1113(1907),9Benagali Cyr ian O. S.B 1676 v Brescil,
prof. mathematiky a filosofie mor. v Brescii, od
1705 professor kan. práv a v Padově; ,
„Examen philosophiae novae et veteris“ l(Brescipe
1699). Srv .Hurlcr, Nomencl.lV3(1910), 1330.

Benájá viz Banaía.
BenA mmi v. Ammonítští.
BénarddVavřínec OSB., 71.1573 v Neversu,

převor k1.c1ugnyackeho v Paříži, zasazoval seorlivě o zavedení reformy Didierovy (v. t.) do

'steilo k chrámu sv

Bemetzrícder — Benátky

opatství řádových ve Francii a r. 1618 první složil
roiessí na nov stanovy. jeho vlivem vznikla
ongre ace maurinská (v. t.);.r .r). několik asketi

ckých ěl: „rěPaě“,něses „De lessperit des ordresreiígieux", „instruructíons Monastiqu „L' éooeg
Benedictín", P„oiice réguliere“; z.ev bařížži 1620.

Ben er v. Aron ben A er
Benátky. Zprvu náležely lagunové668ostrovy b-ske

Rod pravomoc biskupa malamoccského(Maiamocco.ethamaucensis dioec R. 775 zřízeno bylo pro
ně vlastní, patriarchovi aquiiejsko-gradskému pod
řízené biskupství na ostrově Oiívolo (Oiivolensís

tro Csas.tello mdřich Contarlm

(1074—1108)hpril(a1tituibiskupa castellského. Přichrámě sv. á,h zubdovaném vletech
827—829a řestavěném ve druhé oiovici Xi. sto
letí, _byioduchovenstvo, jehož pře stavený zval se
primicerius, jenž během času nabyl od papežů
značných privilegii: byl vyňat z pravomoci biskupa

casteliskěho i patriarchy aŽuilejsko-gradského aobdržel právo pontífíkalií. to hývaií primice—
riové značně odvisiými od dóžete, enž měl právo
je jm vati. Bisskup casteiiský an Piacentíní
(de Placentinis) 1375—1379 b 1 od Urbana Vl. ia
kožto řivrženec Klementa 11.sesazen, od Kle
menta 'll. všakkl na kardinála povýšen, :. 1404.

Biskup An elus Coorrarío (Coraríus)a 1379—1390
stal"seuměl-tmp?rar_chou ktpskýmaapl406 žem pod

eXli. Roku 1451 přeiožpeenběl patríarcehát aquileessko--gradsky' do Benátek a b skup
stvi casteilske ylo s ním spoeno. Bísku castel

ský, sv. Vavřinec justlniani,s sal se prvnm patri—archoub-ským145t' NástuupcejehoMatouš

Contareno (MaffidoContarini)1 12455—60 vedl římský ritus mistod oté doby užívaného aaod někd.
patriarchů asdských přeiatého ritu zvláštního.
Neodvísiost primicería ó-ského vzrostla tou měrou,

že směl 1579zříditl vlastni seminář pro svůj klerus.Jatriarcha Vavřinec Prluli1591—1600 stal se 1596
(ardínáiem, zrestauroval kathedrálu S. Pietro di
Castello a založil seminář. Patri archa Jan Ticpoio
(1619—1631) dokončil stavbu nolve kathedráiy San
Pietro, kteroužnncástupe jeho dřich Comaro
1631—)r. 1642 konsekroval. V době patriarchy

ornariho zračínaikliesati význam republiky i patrí-.archátu. R. 1797 adly B. Rakousku. Patriarcha
Bedřich María hrab Giovanelii (1776—1800) poží

vai“pro výborné svoje vlastnosti všeobecné úcty;lednal vB-ách shromážděnobylo
konklave k volbě nástupce papeže Plla V1. Císař
rakouský jmenoval patriarchou r. 1801kard. Ludvíka
Fian mího, jenž však jíz r. 1805 zemřel. Téhož roku
musiooRakousko odstoupiti B. nově utvořenému
království italskému. Na oleon zrušil 1806 důsto
jenenstvi primiceria při c rámě sv. Marka, načež
chrám tento r. 1807 pevj"šen byl na chrám patrtr-i
archálni. R. 1807 jmmenovai Napoleon patriarchou

b-ým Mikuláše Xavera Gambonl ho, |:jenž přeložil
kapitulu od bývalé kathedráiy San l:)ietro dí Ca-..kaMar .1808. řiieté se

domohl se r. 1811 patriarchátu biskup
faěnzský těpán Bonsignore, jenž va 1814nna
předešlé své místo se vrátil. R. 1815 připadl
zase Rakousku. Patriarchou stal se František. aria
Milesi 1815—1819, jenž zřídil nový seminář při ko-.
steeel S. Maria della Salute. Po něm vystřídali se

disvakanc'

na stolci atríarchálním: an Lad. Pyrker (v. t.)
820—27; akub Monico 18 -51, jenž stal se 1833

kardinálem Petr Aurelius Muttl 0581852—57;

Angelus Ramazzotti 1858—61;105. Ludv. Trevisanato 186 — za něhož B. připojeny byly
k Italii; Dominik Agostini 18771—91,vynikajiciřeč
ník a učenec, obeznalý zvláště ve filosofii thomi
stické, od 1882 kardinál; Josef Sart01884—1903,
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nější papež Pius X.; Arlstldes Cavallari, od 1907n
kšrdinál. — Patriarchúm b-skýmp řlslušeji mnohá
privilegia, zvláště _smčjínosltip vé roucho,uro

Lnejsou kardinnály, dále palplilšřnpři mnohých

jiných příležlltostech nežláaarcibiskupové a j. , uživaji take tltulu „prlmasd aalm k' — Patriarchy
b-ské 'menoval senát republiky. později císařové
rakou ti; nyní je jmenuje papež. — Data sta ti

biskupstvl: Feltre--Belluno, Ceneda, Concordia,

Trevriso, Padua,V i,ccnza Veero na, Adria &Chioggiado lta846 ké Udine, jež toho r. povýšeno bylo

na areiblskutpastvavg.BeenátkyN fara v diee. pražské, ve vlkar.
brand' sském, založ. 1340 biskupem pražským
neml . razžic, jenž ji spojil s klášterem y
riakův, zárovreň tu založeným; 1651 fara obnovena

A

Obr. 17. Benátky, chrám sv. Marka.

stlcká: Patriarchátni dieeese ó-ská má14.0500
duší, 3 vikariáty se 45 tararami,160 kostelů a kaplí,
274 kněží světských, 263 řeholnieh. Kapitula dóm
ská skládá se z arelpre sby-tera, al'Cl'áhua, riml

ceria,kprobošta, theologa, poeniteneigřea kan kův. Kanovníei majio rouk 1808, pp am
— K církevní provdlneil patří od r.1816

1777 povýšena na děkanství; patron: Rudolf hrabě
Kinský; duchovní správu vede dkěa edvěma

kaplan-, s6001 katol., 52 ak., 47 ž., 10 bez vyzn.;
oběme

enátský vlz Stříbrský MaBena ldesl. (Benavidez) Atté s(Alonzo),
n. na ostrově San Miguel (souostorovi Azorské),
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vstoupil 1603 do františkánského konventu v Me
xiku, stal se kust dem missii v Novém Mexiku,
vrátil se 1630 do pančl, jmenován arcibiskupem

v Goe v por tqualské výe'h. índii; :p. „Ralación delos grandes esoros espírituales y" temporales
descubíertos con el auxlíío de Dios en el Nuovo

Mexico“ (1630) -— „(Benavidius) Marekantua, u. v Padcn2ě1489, vynikající právník,

iečník a básník() byl (šrot. v Paddov 172—7158 ; :p. concílio“ (Benátky 1541),
„CommentaPiidliuris ontiticcii in omnes quatuor
decretaliumpartes or inarias"(Padova 1563).„Epi
tome virorum illustrium“ (vydl. Hoffmann v Lipskurvn. Hurter, Nomenel .111a (1790) 336.

n. ouenu, doktor sorbonnský,
jeeeden zi prvn2ich členů kongregace oratoriánů, z.
v Pařiz 1 2; 050.1„Manuaae m s. Jesu Christievangelzilum“(lo , 682), ,Manuale rn omnes

. Pauli e isto as, iltidem in 7 canonicas“ (t. 1628,
2 sv., 1 ' ');j sou to z raccování kommen

tlÉř5ů2Ěstiových. Srvn l-—Ilwta, omenc1.llls(1907),

vBencí (Bencl us) 1. Frantl šek S.]., 11.1542Auapendente, studoval v Římě, vstoupil do To

vary stvaŘJCŽÍŠONI1570, bylaprofessorem v Sieně
Perugíial'š'imi':;159458 „Literae annuae Soc._lesu 1586 “(Řím „De Obelíísco Va
ticano“ (t.1586), „De Sacello Ěnquilino“ t. (1588),
několik náboženských dramat a j. rv Sommer

231,1, 1285—92,limitnnNomencl.lll3n(1907),3192. iři vRim 1,51708; x;. „ vera
et falsal probabilitate opinionum moralium“ e(v šla

ouze 1. st ze tří zamýšlenýcóh, v_aGŘÍmČ 1 13).rvn. Huf/er, Nomencl.Na (191
Benelni František Dorninik, 9opat kláštera

S. Ponzio; x;). „Tractatio hlstoríco-polemlca cum
chronolo icís tabulis abo dChristum ad V. T.
intelli en iam et auctontatem (Turin 1720),„Disser
tatio e literis encyclicis" (t. 1728), .,11concillo di
Calcedonia difeso nelle sue azlonl“ (Neapol 1718).

rvn. Harta-, Nomencl. íV3 (11190),803.
Benczur _Iulius (Gyula), maďarský malíř, 11.

1844ěv Nyíržegyháza, studoval na akademii v Mnich 04 letech vstoupil do školy Karla

Plíootyhokljnehožostal se věrným řivržencem a nejvýteěnějš žákem. Vletech 6—83 působil jako
professor na mnichovské umělecké akademii, od
1883 stal se professorem na zem. malířskééškole
v Budapešti, kde rozvinul bohatou činnost umě

leckou a p edagogícláou. Z obrazů jeho vyniká„Křest sv. těpána (_1878,nyní v museu krásných
umění v Budapešti; viz obr.18..

Antonín, Slovák, františkán, žil na
konci XVlíl.vé -,..rp „Mannaspasitedlná' (4 díly),

„Hodoegus“ (překl spisu Pázlmányova díl 1. 1791,11 1792). Srvn. Tinou, Ruk.l
Benda ( dloec. ), ve7středověkuněkd.

biskupství v Alblaníi, spo 'ene s biskupst im na
rentským (jež dle kathe r. kostela sv. těpána
zváno bylo svatoštěpánským, Stlephanen.dioec.),od
kudž biskupství to zváno bl „ef. Stephanenslset Bendensis“; kol. 1400 yl p idán ještě titul

„Priscensis“ dle města Priscy, joežedksvtlísnepochybnětotožné s nyn. městem Presa to.l stalo
se biskupství bendské titulárním?nepochybně proto,
že biskupové přeložili sídlo své do Mostaru. rvn.

Eubel, Hierarcrhía cathol. ], a3 .Bendal ří Ant., houslista a2hudební skla
datel, n. 30. ervna 17ŽZvSt. Benátkách, studoval
v _llčíně,odešel r. 1742 srodiči svymi do Berlína,

stal se členem kapel královské, od 1748včlenemvevodské kapely v,(rothě oslán odv vody za
příčinou studií do íta r. 1750 menovánedvorním
kapelníkem v Gothě, e1778 ode el na odpoočin
žil v Hamburku, ve Vídní a j., posléze v Kostřicí

Bendier

(Kóstrítz), kdež z. 6. listopadu 1795, jeho církevní
skladby zůstaly v rukopise („Kyrie a Gloria",

agmfieat“, „Qui tollis“, „Missa 4 voc., kantáty).

Šrvn. 57-211,JDějinhudb 79, Esz'lner, Quellen- Lex. l,
— cí, Fer 36v Mlači u Litovle.-švysvěcen na $kněžství 1859, 8působil jako ka

od 1859 v Bránkáeh, od 1860 v K j0\v,č

uazsx Michala v Olomouci; 1864 sta se katechetoupeaeadanggíu paav,ě 1881 farářem v Litultovi
cichp 1894 farářem v Cholíně, 1905 odešel na od
poči,nek z. 19.1istop. 1907 v Laxenburku u Vídně;
.r). „Ejhle, eránek Boží. . Sedmero prostoná
radních kázání postních“ (v Opavě 1874), „Der
kathollsche Religions-U-nterrlcht in der Volksschule.
Ein Beitra zur raktisehen Katechetik“ (t. 1878);
2. vyd. v raze .

Ben-David (Bendavid Lazar, židovsk' uče
nec, „. vBerliné 1762, na šený přivrženee antúv,
o jehoz filosofii přednášel na universitě vídeňské,
musil však 1797 Vídeň opustiti, vrátil se do Ber

lína, kdež byl ředitelem židovské školy; -. 1832;„eUb Religion der Hebraer vor Moses“
(Šerlínbcr1812d),e„Uber den Glau ben der Jude n an
einen ktínftígen Vlessias“ v „Zeitschrift ftlr die
Wissenschaft d. ludentums" 1823, „ bei geschrje
benes und mtindliches Gesetz“, t.; mimo to spisy
filosofické a mathematické.

Bendekar, Bendecar, “PT-Í? má; Aa'xag,
je den zeKdvanácti vrchních úředníků Šalomouno
vých (3K 14) jemuž podřízeny byly: Makles,Salehim, Bethsames, Elon a Bethanan

endelv 1. 
Bendeemann Eduard _lulius Bedřich, něm.

malíř, nejznamenitější representant starší díísseí
dorfské maliřské školy, vBerlíné, vzdělal

uSchadowa, 85byldod 18388prof. na akad. v Drá
žďanecz,h od1 o 1867 v Dílsseldorfu; :. t.
1 , zjeho obrazů náboženských v ni aijí;„jeremláš na zřícenináehJerusalerna“(1 8366,„;
jetí“ 831), ,.()dvedcní židů do zajetí“ (187352.Srvn.Ku/m, Geschichte der Malerei íí.,1153—Be ioec. viz enda.

Bender 1. josef, historik, prof. na hosianském
eu v Braněvě (Braunseberg), n. v Meschede

cesttálIsko) 1815 z. 1893; :p. „Geschichte d. hi
losophischen und theolo íschen Studien in rm

land“ &Běranvo 1868), „1 otatíones eritlcae ad Eusebii c ronologiam“ (t. 881), „De iure et ratione

dominationis pontificum1rom in terra(m8 entemqueveterem Pruthenorum commentatlo“ ). Srvn.
urter,Nomenc1.Va (1912), 757..—82. Julius,

prot právník, :p. „aStats- volker- und Kirchen

recht Repetitooríum undtliŠxaminatorium“ (7. ydKasse1190).— 3. Ma . 31, z. 1791,

professor dogmatiky na Iuniversltě trevírské; gi.
proti Nellerovi (v. t.) „Antithesis: papam_ a ti edevium necnon n casu schismatis deponi posse,

sed alio ln casu id fieri non posse“ (Trev—ír1766).Srvn. Huf/er, Nomenel V3 912), 522. i
j.„ohann Wielif als Bibeltibersetzer“ (Molém, :

hu(: ] Víl ém, evanželícký theolog, u.v Mtinzenber_gu 1845,'od 1876 řá rofessor theo
logie v Bonnu d 1888 rofessoryv eob. vědynnáo
boženské na filosofické akultě tamtéž, z. 1901,

„Schleiermachers Theologie mít ihren philosophi
schen Grim dlagen“ (2 sv. 1876—1878)l, „Wund er—
begriff desnN'l. “ (1871,) „]. C2 Dipe der Freielst aus dem Pletismus“ (188 eíormatíon u.

irchentum" (1883, spis tento způsobil živý od or

mezi orthodoxně-pietistickými protestanty), „ asWesen Religion und die Grundgesetze der

Kerchenblldrung“endier C1au dlius, doktor sorbonský, kanovník
v Ste. Quentin, z. 1698; sp. „'L Hěrésie de Calvin



Obr. 18. Bonczur: Křest sv. Štěpána.
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destruite par sept preuves invincibles“ (1685), „[

defense des prir_|cipales prérogatives de la ville et
dle l'eglise royale de s. Quentin en Vermandois“

67,1) „La \ite odu tres illustre martyr S. Quentin,
alpótre et pat uVerman4dois“ (1673). Srvn.Hurter, Nomencl. IV3 (19l O),

Bendinelli Augusto, řeh. kanovník Iateránský,
„. v Lucce 1550,výborný kontrapunktlsta; zjeeoh
skladeb \šly: „Sacrarum modulationum 8 voc.

l.“ ( erona 1585), „Sacr. camionum 5 voc
llib. 2“ (B 15881),„Sacrarumcantlonum4voc1bus
concinendarum lb.í l.“ 1592),60con.t 4 ct 5 voc. libri duo“ e(Frankf.l

Bendix Ludvik (pseudonym Raimund Alder
man), kanonista, u. 1857 v Mohuči, zprvu právník,
od 1886 kněz, od 1894 prof. na bisk. semin. v Mo
huči, od 1901 dómský kanovník t.; .r). „Kirche u.

K_irchenrecht“ (1895), „Die deutsche Rechtseinheit“18,96) K„lerikales Schulregiment ln Mainz “ 190.4)
(Bendllx (Bendel, Pendl, Pendell) _janJiří,

630, c. k. dvorní sochařssyn a žák Jirího B-a
nabyl 1651 měšť ráva ve tarčm městě pražském,

r. 1669sta lse __měfanem novoměstským; z. vPrazmorem 1680, hlavním dílem jeho jest slou se so
chou Neposkvrněné P. Marei aStarom stskěm

náměstí v Praze, kterouž ciusařFerdinand dal roku6501hotoviti na amátku zavření míru r
1659 zhotovil šest soch učitelů církevních pro prů
čelí chrámu sv. Salvatora v Klementinu, 1676 sloup
se sochou sv. Václava, jež stávala p_ředmostem
Karlovým, nyní v. rohu u kostela križovnického,
ms sochu sv. Václava na koní pro náměstí koň

ské (nyn. Václavské),_)ě'Jfž1879přenesena na Vyšehrad a postavena proboštstvim. Srvn. Po!llak
v Y'lnclnc-Becleerjav der bild. „Kilnstler“111,303—150 —2. iří, gsochař činný v Cechác
v Praze na4konci Vl. an apočátku XVII. stoletia,
z. v Praze kolem 1657, zhotovil pro chrám svato
vítský na zadních stěnách kanovnických sedadel
umístěné čtyři polovypuklě řezby, ředstavu ici

ustošeni chrámu svatovítského r 161 za zimn ho,
rále Bedřicha Falckého a útěk téhož krále _:Prahy

1620. Na jednom z těc1to rclicíů spatřu' e se značka

CLkB.(: Georg Bend , jež drive myln byla čtenajakoC. 'B. a měnooLpnvodovo uvádělo se Olll lem

„Kajetá nBendl“ misto správného„ __IiříBendl“.Podlaha-Hilbert. „Chrám ta“ v „Soupisurpa
mátek histor. a uměl." 197$anásl., Poliak v T/n'emc
Bakerové „Allg. Lex. d. bild. Kiinsíier“ 111.,

3. Karel, český skladatel hudebni „. 16.dizíbna1838 v Pra z. 20. zřiá 1897 v Praze. Vynikl jako

skladatel doper,mpí_sni,ballad Napoli církevním napsalmmšid ollproomuž. hlasy, mši pro smíšené
hlasy, dvěo„ave“ (solová) s prův. varhan a různé

círk. písně a zpěvy, uveřej. vensblirce „Hlahol“.——.V lvČeněk M1124 3vTurnově,
stud. od 1843 v Jičíně, od 18418"na1 akad. gymnasiu
v Praze,o d'l1857v semináři budějovickém,vysv.
na kněze 29. čce 1860, působil jako kaplan v Kla

tovech, poskle'zejako katecheta a řed. hlavni školy
vesVolyni, ked ž z. 27. čna 1870; uveřejnil překladyní Puškinovvých a Lermomových mimo jinébelletristické práce původní. Srvn Hálka) „Květy“

.,str. 231 s podob. na str. 241

SpB\_and_o___n,česko- katolická osada v již. Dakotě veátech severoamerických nazvaná tak po

jšanulBendovi, který byl t mtéž prvnim poštmistrem.1894 vystavěli si tu eši kostel Nejsv. Trojice
1899 faru. jako duchovní s rávcově tu půso

bili r. 1901 Emil Bubik, r. 1904 ŘLPPškař, pak Jos.Bartík, O. Flaherty, od r. 1906 Fr. imoník, n ni
ak Timm. 0 oman. Osada v B—umá asi 67

„Sacrarum
604)

sk'ch rodin
endum v. Bentum.

_ Bendinelli — Benedicamus Domino

e,del Tomáš, theati_n,11.1623,znameni'theBoelog;když dlel vŘímě,b Alexandrem Vl.

povolán do sboru theologů,yllFtlžtepřiměli prozkoumati učení Janseniovo, rovně tak užito služeb
jeho pří revísi řeckého euchologia, :. 1673, r.)
„Summa theologica“ (Lyon 1655), .De comitiis seu
parlamentls ac incidenter et corollarie de alíis mo
ralibus materiis, praecipue de ecclesiastica immu
nitate dubitationes moralcs“ (Lyonl ,Avignon

I'), ,De inímunitateet íurisdictione ecclesiastica“
(Lyon 16,50 6614, Avlnog 6159), „Tractatus mo—
rales“ (Avignon 1658), „De officio s. inqulsitlonls
circa haeresim cum bullis tum veterioribus quam
recentioribus ad eandem materiam seu ad idem
otílcium spectantibusf' (Lyon 1666, 2 sv.), „De iu
ram,ento in quo de eius et votl relaxationibus, irri
tationibus, commutationibus et dispensatíonibus,
necnon de mendacio, periurio, adiuratione etc.“

tz. rvn. Harrar, Nomencl. lva (1910),

2Benedettll. Bernard, protonotář apoštolský,
sp. IS,De__iubilaeo extraordinario“ (Rimini 1648).Amhar ach. — 3. Petr _„l'lnva
ghito“,r hud. skladatel, 1620 kanovník při 5.1.0
renzo ve Florenci, „Musiche“ 1611.—17) —
4. Petr, hud. sklada 'el, ». v Assisi 01. 1685 byl
kollegiátníín kanovníkem spell ským a kapelníkem

. v Ricanatí; vyd. „Offertor_ii per tute le Domenicheminori dell' anno a 2 vo

tone della b__eataVerg.“de . „Significacati e Meditazionl hdel

ss. Sacriflcio dellaaMessa“ (Maceraata 1594.1608).. enedetto .1. alano (vlastněB di Leo
nardp), italský sochař a architekt, u. 1442 ve Flo

nci, z.-1497 t.;z zjeeho prací vynikají: náhrobek
sv. Savina v domě taen'lském (1471—2), mramo
rový oltář v chrámě „Collegiata v San Gimi nano“
(1475), kazatelna v S."Croce ve Florenci (ko. 1480,
nejlepší z jeho prací,s mistrně provedenýmisscé

mi v reheíu; je to jedno 7.nekrásnějších deko
rativnich děl italských),ooltář „žvěstování“ v ko
stele Montoliveto v Neapoli 1489), tabemákl v 5.
Domenico v Sieně r.vn _ulm, Geschichte der
Plasttikll, 544—545' . e, viz Benedic. 0\ ezzano(vlastněBenedetto
di Btarstolomeo de' Grazini), stavitel a sochař, u.
1474 v Pistoji, z. po 1552 ve Vallombrose u Flo

rence, v_ystavěl kapli S. Stefano v Badii u Florence,
racova na velikole ém _sarkofagu pro ostatky sv.ana (.iualberta jen b'ta' postaven v kostele

S. Trin ita ve aFlorencim(151 ),ale k postaveni ne

došlo a z díla toho zachovaly se pouze troosky;zhotovil sochu sv p_rro dóm tlorencský,

několik kenotalii an hrob ků a51.05rvn. Kulm, „Geschichte der Plastik“ 11,569—
enedicamus Domino říká5se při mši sv. misto

lte missa est“, kdykoli nemá mše Gloorla, vyjí
majic mše za zemřelé, při nichž se říká „Requie
scant in pace“. —Příčinu, proč v některé dny, které
mají ráz doby vážné a kající, říká se Benedicca
mus omino ,označnje kardinál Bona (Rer. liturg.
1.11.c.20 g_3.) těmito slovy: „Propuštění bylo
tehdy opomíjeno, kdy věřící neodcházeli hned po
skončení mše Sv., nýbrž zůstávali v kostele na
modleni hodinek kanonických a na slavnost tak
zv. zastavení (statlo), po nichž teprve bylo volno
odejíti.“ —V těchto dnech neměli tedy věřící hned
odejíti, nýbrž měli zůstati & obcovati ještě kano
nickýní hodinkám anebo vytrvati, až se skončilaslavnost zastavení. Z tohoto důvodu říkalo se
často ve středověku „_Benedicamus Domino“ p_o

mwgíologna) 1715), _„Antal

_. (D

první mši sv voánční, jimž se lid vyzýval, ab zů
stal ještě při laudách, 'ež hned vo této m i sv.následovovaly. (Durand, ation. i. (:.57 Micro
log'us c. 49) Melodie „Benedlcamus Domino“ jest



Benedicere — Benedictina declaratio

jednodušší, nežlimelodie „ite missa est“ alevně
které dny táž, což se dážvysvětliti z úzkého vztahumezi oběma. Poněvadž „Benedic amus D.“ nejen
ozznamuje konecmše S\.., ýrbž též vyzývá při
tomné, by ještě zůstali a účastnili se dalšího ve
lebení a chvály Boha, neobrací se kněz k lidu,
nýbrrž k oltáři (se sepíatýma rukama), jenž jest
mSÍtem Boží přítomnosti, a kam se věřící obracejí,
kdykoliv Bohu chválu přednášejí. (Dr. 7. Kupka,
O mš' sv 59 an.) kaa

Benedicereviz Iube Domine benedicere.
Benedicitel. B. omnia opera atd., Dan.SWD-,

chvalozpěv tří mládenců v peci ohnivé, v brevířl

jrako chvalozpěv v laudách nedělních a svátečních;
něž tak v modlitbách díků po mši sv. Viz .S;dldčzk, Výklad žalmů II., 1223—1230.—

hnejte), litur lcké formule iproesnbyo požehnání,
tak ři slavn mši sv říká ncpřed incensací,kdy celebrant vkládá kadidleo kadidelnice,
„Benedicite pater reverende“ (anebo „reveren
dlssíme'), na konci rimy vy7.\ání k požehnání
(odpověď: „Deus“ scl. „benedicat“), jakož 1 v

zváni k modlitbě předd jidlem (odpověď rovn ž„Benedicite“) —3. Pozdravu toho byvá často uží
váno od kněží při odchodu ze sakristie k celebrováni mše svaté, nač kněží v sakristii pří
tomní odpovídají slovemZi„Orate' nebo „Deus“.

Rubriky o tom nemaěmničeho. A proto Ephemer.
liturgicae (1899 str. ) praví, že le'pe jest pomi—nout toho, ač est to jinak zvyk chvalltebný:
,Certe consuetu o laudabllis est, sed silentium in
sacrario, ct Rubricarum observantia, quid lauda
hilius magisque aestimandum, quam quod privata

devotio adinvenire potest.“ (Srvn.Ta7mer/,T15xlpo'sitio rubrícarum Missalís,11.11.) TM:

Benedicta v. BaenediktaBened nO. S. Franc. Obs., výborný

znalec hebrejštiny, "řečtiny a latiny, sekretář g_enerála řádu ryštofa de Chetfontaines (a Capite
Fontium), jejž doprovázel na visitačních cestpách

po Evropě; qpodnikl také out do Svaté země; z.600, xp me des pcchez et le reměde d'i

ceulx“ (Lyono 1593 a potom čaastěji), „La tríomphante Victoire de la lerge Marie“ (t. 1582).
2. Jan a.S MariaaMagd., piarista,n. 1618v Kro
měříží na Mor., vstooupil do rádu 1637, vynikl zna

losti řečtiny, i) v Mikulovicích 1660, :). „Scholae
piae, seu de rigine,rp o essu instituto et utilite Piarum Scholarum“ ( rovak 16474),„Vita Ven.
Glyceríi Landriani“ (Varšava 1647). Srvn. Hardnyi,

Scriptores píarum scěioli.k1.,239— 3. Vavřinecžer v. Ben kt.
Eeunedictina (scil.econstitutio) tak nazývá

e bulla „Summi Ma istri“ papeže enedikta XII.
z 20. června 1336 ježnajíci o reformě řádu bene
diktinského.

en ictina declaratio, také jen Benedictina,
t. j. proglášení pap. Benedikta XIV. Bullou „Matri
tnonia“ (4.1iopst 1741) prohlásil Benedikt XIV.,

ab; konec učinilppoch bnostem, zda v generálníchst tech hollandskych Hollandsko a Belgie) dosud
zavazuje dekret trident. o formě manželství, že
v těchto zemích manželství nekatolíků a manžel
stvi smíšená i bez formy té uzavřená (forma tri
dent. non servata), nevadi-li jim jiná překážka,
jsou platná, byt i platnost manželství, jež katolíci
zde mezi sebou uzavírají, zmíněn form podlé
hala. Toto rohlášeni, kterým zrušujici účinky de
krettu trid. i překážka pokoutnosti pro sňatky ne
katolíků a smíšené byla v Hollandsku stavovánaa
během dob Stolicí apošt.i na jiné zeěm, kde po

dobné go měry panovaly, rozšířena (obecné platak nikdy neměla), slove po svém původci

U!

!: d. Zezzemí nám blízkých byla to zejménac
řada diecesí v Německu, Ruské Polsko (Pius Vlt.
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2. břez. 1780), Uhry 30. dub. 1841 declaratio Larn
bruchiniana)anejnov ji konstituci,Provida'(11.8 led.

ceel říše německá, jeež se tomuto prohlá
šení těšily. Ačkoliv 1 zde, jako druhdy v Holland

sku, dekret trid. byl pro hlášen, přece" v praxi přisňatcich vzpomenutých zachhováván neb,yl ponně
vadž vaalná část druhdy katolického obyvatelstva
náležela nyní vyznání nekatolickému. ové pooko
lení neznalo více bývalého dekretu, a tak vznnk
oprávněná pochybnost, zdali nynější nekatolické
obyvatelstvo církevně přeeedespsané formě manžel
ství dosud poodléhá či nic. Pocliyhnostem těm bylo
odpůmáháno prohlášením Benediktovým tak dlouho,

dokud nová úprava dekretu trid. kneučinila ji dojisté míry nepotřebnou. Když dekretem „Ne te
mere" (2. srp. 1907) byla forma trident. valně po
změněna, nezavazujlc více manželství nekatollků
(čl. XL 5 S.), pozbyla také b. 41.pro tyto sňatky
zcela S\ého významu. Nepozzybla ho však pro
sňatky smíšené, byti čl. X1. 5 2. jí byl zrušil. Že
ji sv Stolicce v některých zemích pro smíšené
sňatky dosud za nutnou uznává, dokazuje uvedený

dekretu „Ne temere“, kde výslovné se pravi, že
z obecného kona o zachovávání formy manž.

vyňata jsou smíšená manželství jen v těch krajinách, kde pro ně sv. Stolicí něco jiného bylo sta
noveno. A takovým zvláštním opatřením je pro

říši německou konstituce „Provida" (prohlášena1908), kterou vlastně rozšířena bý
valá b. (1.1v LIpříčiněsňatků smíšených a vzhledem
k všeobecné záv7aznomstidekretu „Ne temere" na
celé Německo. Dle něnné konstituce uznávají se

zde osmíšené, hezfori7mmtlisňatky za platné, byti neln,é uzavírají-11je jen osoby zde zrozené a

nebyl--li nekatolický snoubenec nikdy členem církvekato 1. (S. C. C. 1. bř.1903.) Všude jinde pozbyla
bl d. platnosti a sňatky smíšené podléhají předpi
sům dekret „Ne temere“ o formě manželstv

dokud si podobné dispense, jakou je, Provida“,neopatři. ravrm dispense, poněvadž při jasném
znění a všeobecné závaznosti dekretu Ne temere“

nelze více o pouhém prohlášení, jakým aub d.,mluviti Biskupové uherští, vzhledem ktom ,že
thrách v přičinésňatků smíšených stejnémpuanuji

k.sv Stolicí žádost, aby konstoina zeměk

<U)

Q.

poměrš,ppliodatuce rovlda" rozšířena byla také
runy uherské atak izde, jako dr_uhdy, latnkst

beztormnich smíšených sňatků uznánsa bya. ádosti jejich bylo výnosem Sacr. (27. ún.

\"yh0\ěno a ustanovení zmíněné akonstituce
spolu s prohlášeními 5. C. C. 1. ún u2.8 bře308) rozšířeno na Uhersko, ímž roa méji se
Uhry a Sedmihrady, a dle prohlášení sekrgtáře téže

kongregace (5 hř. 1909 také Chorvaltsko, Slavoniea Rjeka.D1e prohlášení 5. C. . 1908) je
konstituce „Provida“ výsadou osobnílamístni, vzta
hujic se toliko na říši německou, resp. zde teedy
na Uhersko, t. j. na ty, kteří se zde zrodili a zde
v manželství smíšené vcházejí se stranou akatoli
ckou, která katolicky pokřtěna nebyla, ani od cirkve
katolické nikd neodpadlla. Nekatoliky nejsou sjed
nocení příslu. níci kato. cirkvi východních, jsou
však jiml příslušníci nesnednocených církví východ
ních a proto i na sňatky jejich s katolík se usta
noveni konstituce „Provida“ vztahuje(. .28. bř.
1908). Oba tyto indulty pro říši německou a pro
Uhersko nelze směšovatl. Proto neplatným byl by
sňatek smíšený, bez formy dekretu Ne temere uza
vřený, na př. pouze civilně, aneb před pastorem,

kd by jej auzavíraly osoby v ěmecku zrozenéhrách naopak. Zrodila-li se jedna strana
v Německu3a druhá thcrá h, nelze ani zde ani

tam zákon. dobrodiní,Askýtaného konstitucí „Provird,použiti.(Srvn.Acta1-\.p Sedisl. str. 516n.)
V krajinách, kterým tento induit propůjčen nebyl,

.—
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byť tam ídruhdy I:. J. platila, nejsou bezformnísmíšené sňatky církevně plaatn, kud si, jako

Uhersko, tohoto indultu neopcatrí. Tomu svědčí např. rozhodnutiS. (8.1908), jímž stano

veno, že dekret Ne temere platí v Ruském zPolskuv celém rozsahu, ač se tatoz em ja ome

nuto, druhdš1009prohlášení Benedrktovu těšila z(SKrvn.
4rc/iz'f1100931r 717;Ságmůllder.Kath.K2. vyd. str. 5651Hnásl.,Haríug, Grim [i.lge d. kath.
K.-R. s. 111.854; Wer712,lus decret.1V str. 250 n.;
Laurentiur, lnstit. iuris eec1.446n S

žebhenžtladietio,benedikce, víz ěl žehnánl, po

ž bhengdiietio537apostolica vlz apoštolské poeh n .
benedictionale,benedictíonaríum

dikcíonál, liturgická kniha, obsahující íonnulnáře
ežhnání a exorclsmův. Univeers. knihovna pražskáchová B. kláštera plasskeho ze XlV. B. klá
štera dominikánského v Budějovicích ztorloku1502,
„.B secundum ritum ecclesiae Pragensis“ z roku
1511—,al5 1569.

Benedictis (Brenedetto) de 1. Benedikt,
farář při chrámě sv. Lucie v Padově,: .;1631 .rp.
„íacula Ecclesiae Christi catholieae ex catholico
rum ipsorumque haeretlcorum assertíonibus de
prompta, quibus chrlstlanae fidei veritas tlrmissime
roboratur et haereticae fidei talsítas certlssime

refutatur“ (Ben. 1 i). . 1.1113(1907),678.— 26 ovanni Battís .
u. 1641 v Ostuni (jilžní italie), vstou t11ado Tova

ryšstva ježlšova 1668 vyučoval fllosoííl a _theoiogli,.v Římě 1706; .r). „Philosophia perípatetíca tomís

quinque compreehensa" (Neapol 1687—92, Benátky1723 a 1749, Valencie 1766), pod seudonymem
Benedetto Aletino: „Lettere a ologe che ln difesa
della teologia scolastica e ilosofia peripatetíca“

byl rozhodným odpůrcem filosofie
carteslanské, kteráž měla za jeho doby v Italii

hojně přívržencův, kteří s R. polemisoíýcaill;i hájiltaké kasuísty jesuitsské ve 5 ise „Las adelMontalto, cioč un libriccíuolo íntitolato: cAmología
in favore de adri contra quei, che ne le ma
terie morali fanno dei medeslmop ca stíma, con
vinto di falsitá da Fr.dde Bonís'Í (t H.rad ee 1698,
dáno na index 1701), mimo to vydal několik ano

n'ynígních spisků na obranu míssionářů jesuits c'híně vzhledem kcotáz ce o obřadech čínskych.
Srvn. Hurter, Nomencl. 1Va(1910),6 ,684— 3.
jac opone víz jacopone da

Benedictus1.B. Do sDeus isl račl(Po
žehnán buď Hospodin, Bůh issraelský), chvalozpěv
Zachariášúuv Luk. 105-79;vprvé části (3 strofy) ve
lebí Zachariáš Boha a děkuje mu, že dal svému lidu
Messíášeea spásu, jak to byl otcům přislíbil; včásti
drulíě (2 strofy) vyličuje úřad a činnost předchůdce
Pán le slov verše 67. složil Zachariáš
sám toto roroctví („Zacharíaš pak, otec jeho, byl
naplněn uchem sv_atým a prorokoval, řka );

obsalžtue mnoho rčení podobných výrokům SZ.,zvl. amů a proroctví lsaiášových. Zachariášův
chvalžozpěv právem byl nazýván poslledním pro
roctvím SZ.a rvním proroctvím NZ. Chvalozpěv
B. jest součástí chval (laudes): v chóru recituie
se stoje, a když při slavném officíu se pěje, koná
se mezi tím incensace oltáře, duchovenstva 1 lidu,

podobně jako při nešEorách mezi pěnim „Maagnítícat“. Srvn. vyklad c valozpěvu toho v přídavku

k Sedláčka-u Výkladu žalmů Li, 1255—1233. — 2.13.qui veníit inn oim ne ozdravutvomnlp
řený dle 510; Žalmu 1172“„Požehinán buď [každý] .
ve jménu jahve, kdo přichází [do svatšnčjh slovatato byla Zehnaci formulí; dle Midrae vítali je
rusalemšti obyvatelé slovy těmi poutníky_do města
přicházející (srvn. Sedláček, Výklad žalmu 11932);

— Benedikt

slovy těmi vítalilezástujzotovzélg'MPána Ježíše Jvljiždějícího do jeru sal
slova ta jsou součástí „Sanctus“kv„10rdojmissae"
církev pozdravu e a vítá jimi Krista Pána v oka
mžiku, kdy hod á sestoupiti na oltář a tam obět

kříže nekrvtauvěvykonati (srvn. Kupka,0mš1 sv. ,423).Benedíc sDeus, 1. konstituce papeže Bene
dikta Xll :t29. ledn 1336o patřeni na Boha, obsa
hující dogmatické "rozhodnutí, že ti, kdož zemřeli
ve stavu milostí ihned po smrti (po případě po
odpykání trestů očistcových), a nikoliv teprve po

vzkrišeni těl a čpoosoudu obecném jak mlnill ně
kteří sv. Otcov řečtl & také papež an XXII.) Ho
žoívajl patření na Boha (vísio intuitiva facia i.s)ylné mínění papeže jana XXII. nemůže slou

žiti za námitku proti neomylnosti papežské jelikožnemá rázu rozhodnutie xcaeth dra, a papeeaž )(.Xll
přeed smrtí proohlásil, že neb 10 jeho úmyslem uči
nitl rozhodnutí dogníatické. rvn. Denzingcr—Bann

wart, Enchirídion 216—217, viz čl. vislío nbeati
fíc a. — 2. bulla gapeže Pía IV. z 26.1de a1564,
kterou schlválena yla snesení sněmu tridentského;

olu v vlhsrazleniauthentický výklad snesenítth papežlsk
Benedictus v. Ben

aenedikce v. požehnántí, žehnnálni.lzenedikcionálv. b enedictio
Ben kt (Ben edíctus) 1. d'nAllie an OSB.,

opat, “od 1230 biskup marseillský, procestoval 1239
až 1260 Sv. zemi, vzdal se biskupství, vstoupil do
řádu minor., .r). „Duo tractatus pro honore et de
tenslone ecclesiae romanae, tract. fidei contra div.
errores su er tit. de summa trlnltate“, „.Eplst
.ad 1nnoc. 1. de rebus gestis in terra sancta“. —
2. Ambarach v. Amba —3.2 Aniana (Be

nedictus Anlanus, Aanianensls) s_lvOSB.původním jménem „Wl tiza“, n. kol.
února 821 v Cornelimtinsteru, syn hraběte50Aíg'ulfa

z Maguelone (jižní Franciem), vychovván při dvořePippina Malěho, konal jem arlu Vel. služby

vojenské (v lombardském talžlenl), stal se 773 mnichemmv klášteře sv. Sequana (St. Seinee, 11Dijo
založil 779 na statku svěm u ríčky Aniane klášter
těhož jména, jenž stal se ohniskem reformy klá
šterů trancskyeh. Na synodách cášských měl 3.
vynikající účastenství. zvláště 817 při vypracování

t. zv „Capitularemonastícum“,,cjež byloozávazn' mpro kláštery celě říše. Proti blu um adoptíána e
llxa Urgelského vystoupil B. rozhodně, slovem (viz
dva dopisy jeho k jiřimu, opatu anlanskěmu, a

ebridoví, arcibisku u narbonnskěmmu u Migne,
PL C111,1—1382). oslední léta svého života
strávil v opatství Cornelimíínsteru (u Cách), jež

byl Ludvík Pobožný !_pro něho vystta.vě1 B-ovyspisy jsou: „Codex Mgularu monastícarum et

canonicarum" (vyd. xlllolrtm, Řím 1661, Migas PL.
C113 „Concordía regullarum“(vyd. Mmard,Paříž31638,Migu: PL C111,1n.) je to kommmen

tář k řeholi benediktinské zoobdobných míst pravidel jiných řádů. ivot B-ůvnanpssalA rdo (v. t.)

Smaragduj.451'.vn Hurlzr, Nomencl. 13(1903), 762až 764. 4.05 B., mnich v kl. S. Andrea na hoře

Soracte, u. v Římě, :p. kol. 968dbarbarskou lat-inou„Chronicon aba .360— “ .v MGSS 111,695);

je to kompilaceadůležitá pro\;dějínyx stol. Srvn.
Huf/er, Nomencl. (1)903, 915.—5.)Aplen'ze11er(Benedictus Abbatiscellanu svě
rodiště tak zvaný; byl 1539—55 sučiteleem chlha
peckělío sboru pri král. kapli v Bruselu, z jeho
skladeb málo jest známo: „Ave verurn", „Oramus

eati omnes“, „Sancta Marla“. rvni. Ei,tnzrQuellen-Lex. l., 6. de Asta 5.058,

„63kroniku kláštera Placído di Coloneroiv Sicílii—1400,vy arím" vArch. stor Sícíl.. nuova
ser.63111(1878), 112 n. — 7. Biscop sv. OSB.

&

3



Benedikt

ktaldatela opat kláštera Wearmouthuda larrowa. „.01.28z lecht anglosaského rod z. led
690 podniekl ld\akráte cestu do íma,LIvstoupil do

klášt. íerinsktšho, přišel 669 jakožto průvodce arcibiskupa ora do Canterbbury, kdež tal se
opatem kláštera sv. Petra, založil 674 klášt. twear
mouthský a 682 klášt. jarrowský, k jichž výzdobě
povolal gallskě a římské umělce; pro kláštery ty
nashromáždil na pěti cestách sv 'clí do Říma hojně
relikvií, knih a uměleckých prmedmt;ěův .rp. ži
votopis Bedy Ctihodného. (zl/ignc PL XClV
713 n.) Památka jeho v Mart. Rom. 12. ledna. —
& Benedikt s bratřímí sv. Benedi kt, jan,
ísák, Matouš a Kristin, poustevníc1,mučedmcí
patronově čeští. Benedikt pocházel z města Be
ne\enta v Neapolsku. Byv vysvěcen na kněze, žil
nějaký čas mezi duchovenstvem tamější kathe
dráty. V touze po životě dokonalém vstoupil do
kláštera sv. Salvatora u Nea 5 d0\olenim
opata poustevničil jednak ve zvlcálštntosamělé celle
u tohoto kláštera, jednak na hoře Soracte severně

Říma při klášteře sv. Silvestra. (Monte di S.
Silvestro) Usíyšev mnoho chvalítebněho o otci
poustevníků“ Romualdoví, stal se jeho žákem okolo
r. 1000naoostrově Pereeumu Ravenn. an, rodem
Vlach, kněz benediktinského kláštera sv. Apollináře

v Klasse u Ravenny, když (jej spravoval ako opatRomuald, opustil s Romual em tento klá ter a stal

set jeeho žákem na poušti pere 'skě. Navrátiv seudobu císař Ottoí z Hn zdna z pouutí od
hrobu 5\. Vojtěcha do lltlalie, žádal jménem Bole
slava Chrabrého v Pereu oněkt eré schopné učed
níky Romualdovy, již by pokračovali v přerušené
apoštolské činnosti jejich umučeného přítele Voj
těcha mezi Polany a Prusy. I byli tam posláni
v zimě 1001—2 svatým životem slynoucí mniši

Benedikt a lan. Poněvadž bylo jim dříveegříučltisc slovansk řeči a čekatí na doručení apo tolskě
licence jejich soudruhem v Pereu, Brunonem Quer
íurtským, usadili se zatím na poušti u vsi Kazi
měře ležící mezi Poznani a Szamotulami ve Vel.

Polsce, kdež jim Boleslav příbytepk nebo malý klášter vystavěl. Nad to dal 1111 osluze dva mla
díky, Kristina, jenž zasílával službu kuchaře, a
jeho pokrevního bratra jména neznám K

nedíktoví a janoví přidlružílí se ako jeích žáciopět dva rodní bratři, lsáka Ma tou , a iešště
třetí, vesměs Polaně. Tito vedli společný zbožný
a přísný život dle řehole sv. Benedikta a pravidel
sv. Romualda. Když si byli Benedikt a Jan dosta
tečně slovanskou řeč osvojili, ale Bruno s apošt.

dovolením nepřicházel, všoal se Benedikt v zimě1002—3 nebo poěá em 1 3 na cestu Brunona vy
hledat, nebo až v ímě licence k miss. činností sí
vyžádat, ku kterémuž účelu obdržel od knížete
Boleslava deset liber stříbra. Než pro válečné ne

bezpečí musil se lĚzPrahy obrátltl zpět do Polska.
Odtud poslal do rma mnicha jiného, a navrátil
Boleslavovi com bzylo z jeho daru. Tu někteří
zlí lidé vědomost umajíce o knížecím daru, ale ne
o jeho navrácení, vnikli v noci 11. listopadu 1003

do kláštera, at čtyřimnichy, Benedikta, jana,lsá a Ma ušc, i jejich kuchaře Kristina
násilně zabili. Bratr Kristínův ušel smrti, že ob
starával právě věcí mlmo kláštter. Usmrcené po
hřbít pozaaňský biskup Unger dne 13. listopadu
vklášterním kostele. Bůh oslavil jejich hrob brzy

mnohými zázraagy. Když se navrátil mnich vyslanýBenediktem 2 ma s apoštolskou licencí, zařídil
novou řeholní družinu, nepochybně benediktinskou,
& spravoval ji jako opat Roku 1008přišelsem ko
n_ečněBruno (známý životopisec sv. Vojtěcha,) dal
si vypravovati od 0 ata kajících vražedníků
o životě a smrtí svých dávných přátel Benedikta
a jana a jejich soudruhův, a složil ještě téhož roku

Ceský slomik bohovňdný tl.
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jejichživotopis:„Vita vel Passio sanctorum
enedicti et johannis socioroumque suorum edita a Brunoneecoepls o,quíe tBo

nífacíus dícítur.“ Dílo toto objevil rokut1882
Reinhard Kade (studující filologie) ve Zvěříně
v Meklenburku a vydal r. 1888v Monnum. Germ.

S V. Od té doby jest řednvímhodnověrným
pramenem pro život a umu en sv. Ben dikta
sbratřími. Podobné, ale stručnější zprávy o sv.
Benediktu a ]anu má etr Damiaaiv životo
pise sv. Romualda. (Vita S. Romualdi.) Staro
dávné pod ání české zaznamenanév íetopíse Kos
mově vypravuje, že za časů cis. Jindřicha žili v kra
jinácl: polských životem \elice přísnýmpoustev
nícirBenedi kt, Ma oauš,] n,!s ák říštaBa na báš. Poznav jtejíchvelikou chudobu daroval
jim likníže (Mečislav nebo Boleslav) měšec se sto
hřivnami, a poručil se do jejich modliteb. Mniši
však z lásky k sv. chudobě peníze knížeti navrátili

po Barnabášoví, jenž obstarával jlrnssvětské po—třeb. Mezitím by | od zlosynů přepadeni, k vydání
pen z mučením cení :: usmrce Od XlV.s tol.nu

počínajíc teprve uvádějí kronikářin1(Pulk va, Kodex
třeboňský), že li(esv ojtěch řívedl z ímazedíktínského lášt era sv. Aexla a Bonifáce l:,cíeo

cch, a založív s Boleslavem íl klášter v Břev
nově, tam' e uvedl, nebo do kláštera sv. ]anan
Ostrově. ozději provázeli prý sv. Vojtěcha do

Polska )(aztaammnohoálidu na víru cobrátili. Konečněobývání pouštn ko Kazimíře
(lllmájek),ákdež přísný život skončili smrtí mučední
ckoo.u Chyb éopodání české a polské obsahuje čtení

2. noct. v brevířl kcjejích svátku. i._0fíícia Propría
Provinciae Prašeane 1 cia Propría Festorum et SS atronorum ŘegniHPoloniae et Sue
ciaen 1879.—(0 statky a úcta .) .Be

nedlkta a jeho soudruhůveuložena byla brzy po roku1003 ve Hnězdně Knnížečeský Bretislav r. 1039

dalvjejich ostatky přenéstí s ostatky sv. Vojtěcha.Gaude cia do kostela sv. Víta v Praze a po
roce 1046 větší jejich část do kotle. kostela sv.

Václava v Boleslaví.10dtud přišlo tě o sv. Kristínaokolo r. 11 nb 1130 do biskupského chrámu

olomouckého. Některé jejich pozůstatky aukaugílesea uctívají až podn dómě sv Vit e
slaví v kostele sv. Václavvaa \: dómě ooíomuckém.
— Přenesení ostatků sv. Benedikta s bratřími do

ech a Moravy jest podkladem, že se ctiidne 12.
listopadu jako sv. mučednícl a patronové zemští
nejen v diecesích polských, nýbrž ív echácha
na Moravě. V minulých dobách býval tu svátek
jejich zasvěcený. V řádu kamaldulském světí se
památka sv Matouše, lsáka a Kristína dne 15.1isto
padu, a sv. Benedikta s janem dne 16. listopadu
se čten'm od sv.Petra Damiani ze „Života
Romualda". Kromě toho máme v Cechách svátek

„Translatlonis S. Adalbertl, Gaudentíl et Quínlíjue
FratrummMartyrum“ dne ZŠ. srpna — Bene ikteajeho soudruhově přicházejí pode jmény. „
ldikt s bra třiími“ (v orací k sv. patronům lzein.);„Pět Bratří“; „Pět Bratří muče
(„Quinque Fratrees“ , „ artyres“), žel.lto byli
bratří řeholní, poustevnicl řádu sv. Benedikta s ně

kterými asi pravidly sv. Romualda, ač Kristin mni
chem ne ínýbržk jen světským sluhou a kuchařem „P kých bratří, moravských,
polských,“ jakoby z Čech, Moravy, Polska po
cházeli nebovtam žili; „Pět bratří sv. Vojtěc a“; „ odčí sv Vojtěcha“ z domněnky,
že žili se l.slv.vVoř1těchemv římském klášteře a provázeli ho do Čec a Polska, kníž dalo asi podnět
stejné méno „Benedikta kněze“,skutečného svědka
smrti ojtěchov, a Benedditaka, žáka Romualdova,
jakož l s oíečn přenesení ostatků sv. Vojtěcha a
sv. bratř : Hnězdna do Prahy. Benedikt a jan

7
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byli teprve po smrti Vojtěchově vysláni do
krajin polských a okolních upevňovat a rozšiřovat

křesťanství a tak v jeho agotaiošt. c(lQilepokračovat.—Literatu u.ra Brunelli: Quinque Fratrum

(„Vlta vel Passio saunctorum Benedicti et Johannissocíorumque suoru runone epíscopo,

ul et Bonifacius dicitur“). pEdidit Reinhardus Kade.
tonum. erm. paži —38; R. Kade,De Brunonis Querlurtensis íta quinque Fratrum

Poloniae nuperi reperta. Dlssertatío ínauguralis,quam. scrip t.R K. Dresdensis, Lipsíae 1883;
thrzyúski, Brunonis Vita Quinquc Fratrum, Monu

menta Poloniaae Shist. Tom.Vl. p. 383—44:28 Pel/m
VltaS.Romualdí,capi(1Xl. Acta SS. ll.

Febr. ll5.; Kantův LetoĚisč eslýL ll. 3—5.
(lPrameny Dčjín čes. II.;) raržika ulkawva k roku

a1039 (PrameašamDějinč
plaOOŽhovak r. 103 meny;j rDšiin
nala- Pomažzatmnsl. Vdaly V.num. Poloni ehist. '10cm 4— l);
Polonica jala/mí: Dlugom' Tomil. llb. 2. Anno

34— 1;36 .rt/callziazDe [Viac/to'ma Chronica Po
Lib.2 p..9; Baluty/avBalóí»: Sg., Boa-p:29;1tomes rerum ohem.

Lib. ll. Cap. XIV.155.156; onavmtura Petro S. B„

Thesanms ahscotsidítus in ro seu Monasterío
Berzewnowlensi. .Gunh erus. Dissertatio de heoSS. Qin už Fratrum Brzewnowiensium in
Polonia. Ex Clo icee.MS Trcboncnsi. Pa. 169—173;

l[)a/mer avdWenceslaí Hájek Annales ohemorum274. D.r B Budík O. S. B., Máhrens Allg.
Gveschichtve 11. B. 106, 142—144; P. Met/mděj Vo
jd: B., S\. Benedikt s bratřímí, patronovvé
zemští. ČKD. 'isgsa 1897,kdež veškerá literatura
jest snesena. [Vi/!t v. . S. B. v Cam
pa ní, od Gothů zadob Totilovy uvržen do
má" eho dne nalezen tam
živ 23. března: „In Cammpa
nla s. Benedicti Monacnhl, qui a Gothis in ardenti

clibanozinclusus, sequenti die inveintusest lllaesus'tanfelduvízB.Filc s..podč16»—
11.1 Canterbu od 1175“převor kláštera
u sv. Augustina v Canterbury,ood 1177 0 at klášt.

eterborougske'ho v Gloucesteru od 11 1 místoKancléřangl., :.11931194; připisovala se mu
kronika „Chronicon 3<:legestis Henrici ll. et Ri
chardi [. Anglie regum“ (\ýtahy v MGSS XXVll
84—132, ale dal dílo to ouze opsatl; r .žívoto

pis sv. omáše Becketa,je aožbyl vrstevm em: „eDvita et míraculis s. hom vy.d v „Bibliothneca

hagiogra hica latina“ , n.). e Castro
gríSBď kLmontecasĚínském;%„ De haereslethaeresrarchis“(Be Decensuriseccle

siuasticís" (t. 1543). Srvn llu5rlzr,fýomenc. 3 ),
395. zuClues ctih. oat, 11. 1033

vToulouse, zz.31. května 1091 byl mnichem klášt.
carcassonnského, potom klášt. Michaelav Chí

use (Clusensis, l_prov.turinská), skde, byv 10662 volen za opata, vedl reformu kláštera a dal tíln

zákltad k pozd jíovzniklé bened. kongregaci clusskéjeho život na sal mnich kl št chíusského
ilém (vyd. v MGSS 1, 196nn..—) 14. z

0. raa.,ed odebral se 1326 jako vyslanec franc.
krále Karla IV. a papeže jana XXll. oCařlhradu

k Andronikoví11.u, jeho poslání nemeloo však žá
doucího tvýsledk u. — 15.C na sv., 5. 725, b 1let arcib. milánským; imuž vynikající zbož

lhlorlívýznobhá ce biskupských práv; Mart.rvn. Ada 6.

Fílchlus zl:)Ceaznfcldu(v Essexu), angl. konvertita,». 15611,:. 1610vPaříži, vstoupil ve 4 rocesv ého

věku v Paříži do klášt. kaapucinskéhlo, působil od
1599 jakožto 3missionář v Anglii, dvobe král.Alžběty p03 léta žalařo - :). asketické dilo
„The rule of pertcction"; páůnvodněanglicky 1609,
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přel. do mnohých evropských jazyků lat. („Regula
perlectíonis" ) vyšlo v aříi 1610, v Římě 1625,

v olíně ja.; p_rogquietlsmus v něms ejevící dáno na index 168 aetaní: papež
Bonifác VlIl. 1.8 z gGlou tetu OSB. po
r. 1129 život sv. Dubricia, arcuibesllandalíského (vyd.
Wharton, An lía sacra [Lond. 1691111,654—61). —
19. Hessee( es), :. v rakově, kanovník krakov
ský, děkan kolleg. kap. sv. Florlaana, ětkráte byl
rektorem akademie jagáíllonske'; za je 10 rektorátu
přibyl sv. _jan Kapíststran do Krak a(1458); v ru

kopisech bibliotheky jag. zachlovaixvse“jeho práce:„Lectura super MatthaeumX “a „Disputa
super Aristotelis |Íb105 De anínía“. — 20.
novník \vroclawský a krakovský; :p. „De vislonl

bus et revelationíbus tam nlaáuralibus quam dívínís“ (Mohu Labre, sv., n.
26. března 1u748v Amettes (Francie), :. 10 dubna
1783 v Římě, po hezvýsledném studiu a marném
pokusu o přljetí k trappistům, kartusiánům a ci
sterciákům vydal se jako žebrák na putování po
všech větších poutních místech francouzských, ital
ských, španělských a švýcarských, vedl žlvot ve

lice přísný, r. 1860“prrorhlášen za blahoslaveného,1881 za svatého; Rom. 16. dbu na.
a s. _josepho, piaristar tpolský; :.) „Intula Craco
viensis seu Anlistíturn Cracovíensium Elogía hí
storico-polltlca“ (Varšava 1686. .a s. _losepho
0. m. (zznvá „Grand Carme“—), hud skk,ladate|
u. 1642 v Nimwe ách, z. 1716 v klášteře boxnieer

ském u Herzogeinuschu; z jeho skladeb vyšlyntttskem: „Missae, litaniae et motetta —v6 “An(
1666), „Corona stellarum duodecim sorta“ (t. 1672,
„Encomia sacra musica“ (Utrecht 1683), „Manuale

chori ad usum ordinis Carmelíttf' 2(Brzusel 1721.)Srvn. E1/718f,QllelI.-LČX 1,443. Kožmína,
u. 1497, stud na akademii krakovské, dosáhl 1525
stupně magistraaartíum, stal se professorem univ.

jažř'skykatmlovníkenikrakmským, arcijáhnem sando.c. 1559; proslul jako znamenitý kazatel.
— 25k.yLevtí a, tak nazývá se neznámý jinak autor

(nepochybně jáhen mohučský) sbírkyh neptavýchkapitularii, kteroužto sbírku ze 3 km ska-lád

jící k rozkazu OtgaravMohučského koli.h840 připojilke sbírce Annes g_iso t.) - hlavnním účelem

sbírk té bylo zajištění(_Éráv"2církvegproti přehma—tůni aikův; vyd. v MG 9—581, Aligm,

PL. XC7\'_11,698— 912. Srvn. gSC/mezdel, KR.-lQue|e rt2
(1892)7 an.; Hurler, Nomencl. l'1 (1908 7.62 —26. z Louky O. Praem., řeh. kanovník kl v Louce

u anlojma, domnělý původce miniatur v missálu1,483 chovaném v knihovně kl. strahovského,
nepochybně však pouze jeho donátorr; na prve
stránce řečeného missálu jest vyobrazeni jeho a
znak; na pásce nad postavou jeho býval nápis,
nyní již nezřetelný, „Frater Benedictus, Cano. Eccle

síae uc.ens“ . Pdadla/la- Zahradrzíík v „.PamarchaeoL“ x1x. (1900—1901), 369—38 27. as
Luca 0. Carm., vynikající kazatel, z,2.v Mnichové

1765, :p. řadu kázání a 9slplsů asketick' ch. Srvan.Hurler, Nomencl. V3 (1912,) 256. — 2š.c
gistro Tedaldo, Florenfan, : . ol.
počátků řádu sv. eronyma, při ehož zakládání sám
měl účastenství. rvn. urtzr, omencl. 113(1906),
703. — 29. mistr, stavitel, mylně (od doby Balbí

novy) „Bcnešz oun“ zv p,lné jeho jménobylo b'. Ried z zPiestingn a(nvDol. Rak.,) neboli

z Pístova; 71.kol. 1454 (byl—-lí Piestlnzg jeho rodištěm, není prokázáno), :. 1v534 Pra e,byl „nej
vyššim baumístrem“ krále Vladislava ll.; k rozkazu
královu započal B. 1509sdalší stavbou chrámu
sv. Vtal v Praze, ale z nedostatku eněz musil
v tom ustati; od něho pochází krá. oratorium
v chrámě sv. Víta v Praze, zbudované mezi rokem
1—49093, krásná kaple ve hradě křivoklátskéni

371 vylíčení
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(z let kol. 1493—1508), od 1512 vedl další stavbu
kostela sv. Barbory v Kutné Hoře a od 151Staktéž
i další stavbu chrámu P. Marrie na Náměti tamtéž,
od r. 1519 \edl stavbu vyhořevšiho (1517) kostela
sv Mikuláše v Lou .jes tjednim 2 ne'zna
menitějších stavitelů periody pozdně gotické.
1157111757573a Lanmgc/ v „Pam. archaeol. " X V.
(1387—89), 249 n., Wmtrr, Dějiny řemesel 530 až
531, 0. .Po/lak v 771ieme-Bakerové Allgem. Lex d.
hildenden Kiinstler 111.,318—320—— stova
(Mstovius), paulin, licenciát a prof. theologie
v konventě paulinův v Krakově v X\'ll.s ..rp
„Ad perennem perennl Monadi ac Trladls loriam.
Trias quaestionum theologiae ex ]. parte .'lho

ae de processionibus, relacionibus et personis
dmivinis"(Krakov 1628).„ acra Theologica Pallas
sive conclusiones theologlcae ex prima parte de
Deo uno et trino" (Varšavva 1652).— 31. (Benedikti,
Benedicti) z Nudožer avřinec, n. 1vSS5 Nu
dožerech v nitranské stolici, studoval vjilrlavě, od
1593 byl učitelem v Mor. Budějovicích, od 1594
Správcem školy v Uher. Brodě odkudž 1595 ode
bral se do Prahy k dalším studiím, 1597 naabaka
lářstvi, stal se 1599 správcem školy v Žatci, 1600

vyšen na magistrap ()a stal se zsprávcem školy30Něm. Brod 1604 lá rofessory na
universitě, kdež vedle lačtenlklassické filologie (Ho

rác, lllióoags)tgřeědnášel hlavně o tysice Aristotelově alodl hradně o arithmetlce, 1609 stal
se přísedícím konsistoře utrakvistické a 1612 dě
kanem universitním, z. 161 vydal mimo jiné: ].
„Aliqnot psalmorum Davidicorum paraphrasis
rhytmometrlca, lyrlco carmine ad jmltationem latl
norum nunc primum attentata. Zalmové někteří
v písně české na způsob veršů latinských v nov
uvedeni a vydani“ (Praha 1606, znovu otištěno
u _705.Yirec'ba „Časoměrné překlady žalmův“, Ví

deň 1861); je to překlad deseti žalmů o(7m5i., 79,., 90, 94., 96., 97., 101a ; rprvnim
připojeny jsou melodie čtverohlasně; překlad jeho

jest dle ůsudk \\ dra. 70s. li'ra'le (Listy til. 1893,V75)nejlepším z časoměrných překladů _XVll. Vlll.
věku; 2. „Zalmově devadesátý prvni astý atřetin
způsob latinských veršů vyda i“ (Praha 1606131
jeho ěasoměrný překlad celěho altáře ztratil prý
se roku 1 2 při plenění Prahy.l Srvn. mich,Ruk. ], 57—59, fl'a'u/tlař, Ruk.14—.12l
32. sv. (2 Nursie) opat, patriarclhal mnichů zá
padoevropských, zakladatel kláštera monte--cassin

oa řádu benediktinského, důmyslný autor ře
hole benediktinské, t. j. životních pravidel asketů
ve zvláštních od světa odloučených domech spo
lečně přebývaaicích. O žlv sv. Benedikta do
vídáme se z chuhě knihy dialogů papeže Řehoře
Velikého, jenž ji r. 593 nebo 594 sepsal a sám jsa
příslušníkem řádu od očitých svědkův a bezpro

st_řednallch žákůva a druhů světcových obsah jeji bylpřezv ' ze života sv. Benedikta,
jakož i1 vedlejší okolnosti lze většinou počítati mezi
legendy, hlavni rysy biografie jsou však zaručený.
Sv. Ben (— Požžehnaný) pocházel pravděpo
dobně ze sktarého patricijskěho rodu Aniciů (gens

Anicila),jeho otec sengtenožal Euprobus, matkaAbu annm, je ypr( při porodu
dvojčat Benediklteaza vŠkolasZtlky) zemřela. Město,
kde rodina bydlila, bylo Nursia, v rovincii um
brijskě (nyní Norcia). Nábožnému, řestanskému
otci pomáhala děti vychovávati pěstounka Cyrilla.

dotutog e.,B jsa asi 14let stár, odebral na studieima (kol. r. 492), kde otec jeho za "llberem měl
dům vycchován v pravém duchu křesťanském
polmtliželyvčistý a nábožnýj inoch shnnsenl na prosto
pášnosti,jež tropili spolužáci jeho a vůbec zkažená
mládež římská; hnus tento stupňoval se tak, že
mladík pojal úmysl snásledovati velikého světce

O

91

Antonína a oddati se živo u asketickěmu v samotě.
Opustil tedy s pěstounkou ím a dal se cestou k Sa
binskýrn horám, do vsi Roojate, pak do Fffrd y
(Altldena) na pohoří Abbruzzo citerlore, kdež u zná

m 'ch své rodiny zanechal pěstounku svou, pak se
otud odebral dor Subiaka (sltaré Subiaqueum)nad řekou eve ne polož 0. Zde prOZÍI
\ nepřístupné jeskyrni asi tři tuhá lěta askese, pod
porován jsa zboožnýmmmnichem Romanem (není
dokázáno, byl-11to pozdější opat ve Font-Ro

Romanus), jenžmmuob čas gřinášel výživu a opatřilho te'ž anachoretským od vem jeskyně byla tak
neschůdná, že Romanus musil to, co přenášel,
spouštěti po r0\aze. Po třech letech, překonav
přemnohě po ušeni tělesně, proti němuž bojoval
modlitbou a tim, že se vrhával v ostnaté trnl a
kopřivy, byl objeven náhcdou několika pastýři,
jižto pověst o něm roznesl po krajině. Nedaleko
Subiaka u města Tivoli bya kolonire mnichů ne
soucí jméno Vikovaro; tito zvolili si mladého
sice. ale svattosti již prosnulěho poustevníka za
0 ata (r. 497). Bohužel napr-i_nášeli mu všichni dů
v ru vstříc a brzzo se utvořila mezi nimi strana
nespokojenců, již nenáviděli přísnost S\ého před
staveného a dokonnce sáhli mu na život, podavše
mu jedu v číši. Nádoba však zázračným způsobem
se roztrhla, jakmile sv. Benedikt dle svého zvyku
požehnal ji křížem. Na to roztrpčen vrátil se sv.
muž (asi r. 510) zase do svého Subiaka; nenalezl
však již bývalého klidu, ponnvěadž se mu prřidrru
žovali' jiní anachoreti, chtíce se poddati jeho vůdcov
ství. 7nenálrla vzrostl ze sdružení toho klášter, po
zůstávající z několika (dvanácti) chyši o 12 mužích
(laury), jichž vrchni vedeni měl sv. Benedikt. Okolní

obyvatelstvo, vidouc zbožně a pracovité mnichy avzorný pořáde v klášteře, přinášelo dary a při
vádělo též chovance, aby byli od mnichů vyuěo

vání a v pracích cvičeni. To vzbudilo závist jakéhosi kněze Flore cia v sousesdtvi, jenž snad
se též zabýval vyučocvánímmládeže Aby všelija
kým ůkladum tohoto zlovolněho muže unlk1,roz
hodl se sv Benedik,t že si se svými žáky zvoli
jiné stanoviště. imský patricij Tertullu s,
jenž svého syna Placida měl ve škole kláštera
v Subiaku, daroval sv. Benediktu něcco území na
hoře ons asinus v Latiu, kdež stál ještě
zříceniny starého hradu Casinuam. Sem te0y převedl sv. enedikt svou kolorni azpočaln vu kul
turní svou práci. Jelikož v této krajině bylo ještě

mnoho zbytků pohanstva, vytknul si sv. opat zanejpřednějl úkol šířiti sv. víru a všecky zbytky
pohanství potlačitl. Starou svatyni boha Apollina
uprostřed lesa přeměnil v kapli sv. jana Křtitele

řipojil k tomu oratorium sv. Martina, kázal a dával
k zati sv. evangelium, vyučoval. cviéilm ládež a
mnichy své v práci a sebezapiráni, v nrmodlíthěa
pokoře. Stará věž, v ntžto původně mniši bydlili,
proměnila se poznenáhlu v klášter, jenž však lž ne

měl vzeuzřeniněkolika domků (laur), nýbrž je notněkvadra uy, k nžtíto kostel, reiektář, dormitář a

ostatní prostory přllěhalš'29Původ kláštera MonteCassino kldae sed dobbudování pravidel
ného monastýru do r. 532. rzy na to založen dle
vzoru Monte Cassina klášter Terracina, kamž
sv. Benedikt na žádost zemana jakéhos vyslal silnou

kolonii. Pobliže Monte Cassina povstal těž žennský
klášter pod vedženimsestry Benediktov,lastiky. Benedikt prvoklá ter vMonte
Cassino zakládal,s byl již mužem zralého věku a
velikých zkušenosti u vedeni duši; znal zejmena
vady tehdejšího mnišského života i jich škodlivě
následky. Pročež \ypracoval pro svůj klášter nový

zákoník, takoový, oněm vadámt čelil řeeholi(regulí) čili životní t)pravidla, dle terých ejeho
družina bezpečněji a ůčclněji spravovati měla než
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jiné tehdejší mnišské obce. Zjevno sice, že sv. Be
nedikt řeholi sv. Basilla znal, těž že mu egy tské
řády sv. Pachomia a Antoniia známyb yly, eon
dovedl do svého zákonika přidati tolik praktič
ností, tolik lahodné formy a spojitosti s Písmem
svvatým, zalvlád a zdomácněl napotom ve všech
západoevropských klášteřích (O obsahu viz níže.)

všem ůsobil první dobu naaMonte Cassinu více
než řehole krásný příklad S\. Benedikta samého:
jeho dobrota, pokora, láska k bratřím, jež velmi
zřídka se měnila v přísnost, jeho zbožnost a mou
drost, zkrátka celé jeho důstojné, otcovské vystu
pování jímalo mocí neodolatelnou. Bůh jej též již
za živa oslavil milodary zázrakův a vědomosti ta
jemství přítomných l budoucích. Sv. Rehoř uvádí
množství zázraků, jež staly se jeho přimluvou;zze
jména uzdravil mnoho nemocných, vzkřísil mrtvého

a měl divotvornou moc nad zlými duchy,okteří )Od
níky ájhehlozmařltl usílovall. jež však nvtt zněl. Bohem osvícený duch jeho ovnikal do
Elubínalidských srdcí; znám jest příběh s králem

othským Totilou, jenž nechtěl uvěřiti, že sv.
Ěenedlkt má dlvotvornou moc a ducha prorockého.
Zočiv pak vzácný zjev _světcův, b vl tak dojat, že
vrhl se před ním na tvář svou. v. Benedikt mu
přísně pravil: „Mnoho zlého pášeš, mnoho zlého
jsl spáchal; ustaň konečně od nepravosti svých!
Říma sice dobudeš a přeplavíš se pres more; devět
roků budeš kralovati, desátého však zemřeš“ To
tila vyprosil si požehnání světcovo, vtáhl roku 546
do Říma, přeplavil se roku 549 do Sicílie a r. 552

*=I1Cll3'33'fNONf—l3ěýbsl;.

KNCTVS, BENEDICTVS"
Uhr. tn. Sv. Benedikt. Dio obrazu malířské školy beuronské.:

Benedikt

ztratil korunu i život. — Posvátná hora kassínská
s klášterem sv. Benedikta, vystavvněným na způsob
opevněného města, byla častěi útočištěm lidu za
do válečných, když Gothov opanovali ltalii a

eky válčili (5536—554—). Pozzději byla a jest po
snes místem poutním, t 7 o celemsvětězná
mým sídlem vědy a metropoli řádu. (Viz Chro
nica monasterii Cassinensis, Paříž ' u
Germ. his.t Vl, 5515q.: Gat/ola,Hisltoria abbatiae
Casinensis, Benátky 1733, Margarinur, Bullarium
Casinense; To:/í, Storia della badia di M. C.. Nea
pole 1841; Ridinlbaf/l, Monte Casino von 1058bis
1087, Einsie dl 1884; H,:lyot LÍIr/lard, Neller a j.)
— Sv. Benedikt utvrdiv svou řeholi a po 14 let
blahodárně působiv svou moudrostí, svatosti a do
brotivostí, vyslav žáka svého Placida do Sicílie
(kdež on se svou družinou ještě za života světcova
utrpěl smrt mučednickou) a sv. Mauura do Gallie
apochovav ctíhodnou sestru svoji sv. Školastlku
v hrobě pro csebe určeném zatoužil po věčnosti,
po sjednocení s božským Mistrem svym.

března 543 uchvátila' jejrzlá zimnice,apo šesti dnechdal se donésti doc uP přijav nejsv.
Svátost stoje a modler se uuprostřead pbratří hořce
truchlících vypustil ducha dne 21. března 54,3 ktc 
rýžto den se vcirkvi katolické slaví jakožto svátek

gaeneamátnítpatriarcth asneob)čejného světce opata sv..Benedikta uloženo v Monte
Cassinlok,takdež Tzůstalo až do vpádu Longobardů.
Když pak těmito klášter spustošen, přenesl kolem

.660 mnich Aiguill drahéostatky do Francie, doklášteraaFleury- suuor-L kdež zustaly až do
r.755. Větší část pak vrácena do arcikláštera Monte
Čass o,zpět menší částky rozděleny mezi různé
kláštery (Leno, Brescia, Solesmes, Finsiedeln, Mont
pellier, Benediktbeuern, Mettena j..) Sv. Benedikt
se vyobrazuje jakožtommnich s blerlou opatskou,
obyčjen vje skyni sedě nebo kleče, an se modlí;
attributem bývá kalich, z něhož vystupuje jedovatý

had anebo havran sto'gtcí stranou (havran odnesl
jednou odasvětce, kdy ještě poustevničil, otrávenou po vu . Tésž se vyobrazuje, an uprostřed
svých synů duchovních přijtm sv. tělo Páně a
klesaje umírá. Na obraze malířské školy beuronské
(viz obr. 19.) spatřujeme sv. Benedikta, an v pra
vici drží berlu, v levici knihu řehole; u nohou
sedi havran. — Za nnava jest parallela mezi Kri
stem Páneem a sv. Benediktt,em jehož _celýživot byl

následovánim Krista Kristus Pán Bitišel chudý nasvět, bydlil nejprve v chlévě do 5 ály vytesaném,
ak v dílně řemeslnické, posléz neměl, kde by"

svou hlavu uložil: sv. eknedl t zvolll si dobro

volné chudobu již jako jinoch- achole, bydlil ve slujaiskalní, pak v jakési staré v ži, mezi havranya
kavkami Spasitel měl při vší dobrotě své tolik

imie)lřátel:sv. Benedikt přes svou skromnosta dobrotunmoho závlstniků a protivníků, kteří i otráviti
jej lchtěli. Kristus Pán měči jen malou- družinu ko—cm sebe, kterou pak vyslal do všeho světa kázat
slovvo l-loži: sv. Benedikt měl podobné vérný kruh
přátel, i(ž pak šířili daleko široko sv. víru a vzděrista Pána okoušel velmi dotiravě satan:
sv. Benedikt bo'ova statné s pokušením těla a
ďábla. Kristus án byl 40 dnínna poušti,s Be
nedikt tollkéž roků žil v lesní pouští. Kristus Pán
poručil jednou sv. Petrovi, aby chodil po vodě:
sv. Benedikt podobně přikázal sv. Maurooví, aby
kráčel pa hladině jezera. Kristus Pán vzkřísil ji-_
nocha v \aimu: sv. Benedikt vzkřísil hocha při
stavbě zabitého. Kristus Pán slíbil svým věrným,
že věrou budou moci hory a skály přenášeti: sv.
Benedikt předneslskutečné jednou svou modlitbou
balvan. Kristus Pán věštíl zkázu jerussalema: sv.
Benedikt předpověděl zkázu Monte Caassina. Kri
stus Pán zázračné naplnil džbány v Káně Galilej



Benedikt

5kó vínem: sv. Benedikt naplnil jednou sud ole
j.em Kristus Pán nasytíl tisice lidu chlebem a ry
bami: sv. Benedikt vyprosil za času hladové bíd
200 měřic mouky. Kristus Pán vyléčil mnoho oso

nemocných a posedlých: sv. Benedikt podobněl vyrosil zdravi malomocnému vozkoví, a když byl sv.
Benedikt pochován, uzdravíla se dotknutím mrtvoly
jeho žena divým duchem posedlá. Kristus Pán byl
na hoře Tábor nebeským jasem proměněn: s.v Be
nedikt spatřil ednou, též nebeskou záři oslaven,
celý svě v je nom jediném paprsku. Kristus Pán
předpovcděl své utrpení a smrt: sv. Benedikt po
dobně prredvídal den a hodinu svého úmrtl.——I\ej
větši ohuolmost byla ovšem ta, že sv. Benedikt sna
žil se ce ý svůjžlvot přizpůsoblti slovům: „-1Chce

kdo za mnou ip_říjímti,_zapr_|sebe sám a vezmi křížsvůj a následuuj Literatura o sv. Bene

diklovi: 8011071111352Clas-mean, Ascesis posthuma,
Solnohrakd1720; rd, Gloria s.Protosparentís,Augšpu 1722; žahllon, Annales o.rd n

dicti,pPař1'ž 1703—39 (Saectio l, 3 sq.); Angeslw San. ita s. Benedicti carmine con

scripta, Řlm11587;P1anclrettz,_Vie du grrand St. Benoit, Paříž, 1652; Do Mě: d.eSt B. etc., ibid.
1690; Cut.—ranger,Enchír díon eBenedictinum etc.,

Antverpč1862;l,.th'. Dellavita dis. Benedetto,Monte ssino 1892; Petr Ler/mar, Leben des hl.
Bened., athúsy 1857; Karel Branda, Leben des
hl. Vater Bened., v Einsiedlu 1858; Kotlebcrg, Der
hl. Benedikt u. s. Orden, Kempten 1880; Emaum
Baudiš/hier, Leben u. Regeld h.l Ben., Romani,

Vie et miracles de st. Benoit, Tours 1902, Sal/ferBm., Derh l. atre Ben. nach St. Gre ord. Gr.,
Frjbur k 1904, [l:zilli,ar Le Patriarche t. Benoit,

Paříž 1904 (nejlepší biografie). Články v časopise
,bShvdim„. tháťeí/ungm am (I. -u. Ci:

v Rai adě (od r. 1911 v Solnohradě)_: l_cdm
Schmidt. “I'har d. hl. Bened. Pr_íester? XXll,Heigl, Der Geist des hl. Ben XX, 387, li28sŽq.:
lcd/n. St/mlírlf, Uber die wíssenschattlíche Bildung
des hl. Bened. lX. 57sq. gsq. líně články

v Revue Bchúií'c/me (Mcáredsonsšo,Bawdíštrtinčrrcn(Praha-E—mausy),$'. Mil/grunt Carina/.rt: (M.
slno), Spia/eg—ium enedichzlum( ím), Ri'wrla Sla
rica Bcwcdillirla(Řím), bt. Hamdán-Panic!“ (Opat
stvl sv. Meinrada, Indiana v Americe,) [! .r. Benc
del/0, ll sacro speco di st. Benedetto dí Suhíaco.

Krásná stat o sv. B_enediktn jest v Manfalemberf,Les Moines d' Occ t. Česky napsal životopis
sv. Benedikta ! iter d(eBrno 1760),1\avra'fil (Brno
1880), Bílý v l.e endách (Praha 286), Karlík v /z

4,55th malý/:( raaha),s lemt (v Církvi vítěznés7q. ), Vojáček (Ema —-Proslavena řehole

sv. Benedikta byla voorígínále, rukou světce samého sepsaněm, až o.r 3 chována v klášteře

prvotním (odr 585—717, kdy ___bylklášter v ssuti—
nách, nalézala se v Říměě),p _pk_řenesenamnichyřed hrůzou Saracěnů prchaj crmr do kláštera

eano poblíže Kapuy a tam bohužel r. 896 sho

řela. Existovalo všakglž tehda více opisů, z nichžjeden roku 787 darov n Karlu Velikému a uložen
vCááchách. Z rukopisů ostatních jsou nejhlavnější:

odex Oxoníensis z VIII.stol.; Code xSan
allensis z r. 914vklášteře sv. Havla; Codex

nseensís s počátku 1x. stol _(nní vstátní
a drorrní biblíothece v Mnichově); jin rukopisy
chovají se v Monte Cassino, Einsiedlech, v univ.
bibliothekáchve Vldnl, ařiž1,Fu1dě,ngš
purku, Veroněaj. Nejstaršíkom mentáre re
hole jsou: Pauli Diaeoni in 5. regul. comment.,
Smaragdi expositio in reguL s. Bened., Hilde
mari Traditio super regulamS. B., kommentáře od
opata Ruperta z Deutzu (z. 1135),od sv. Hlllde

gárrdy (:. 1179),od Rich. Annibaldiho(:. 1274),dBernarda Aygleria(z.1283),od Dan.z Rub
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biano (z.1384),Petra Botérího (z. 1388),a]
Trlthemla (z. 1516)a mnoha Iných ze stoletai

XV11.XV1|.1 Ú lný rozbore a ritickou historiitextu řehole poda L. Tra e(v Mnichově, Roz
pravy bavorské král akademie3. tř.,sv. 21.599 sq.,
odobně Rupert jud v časo. Hlstorlsch-pollt.
látter sv. 122 str. 385 násl, eyman v čas

Histor. ahrb. XIX.470 násl.,Plenkers v časop.
ened. XVlll. 21 násl. rl__Cha man tamtéžX.!X314 násl., F.d Sc midtvčas.

vMitteílungen v Rajmhradě XX. 137 násl.Tiskeem ána tmito autory: jakob us de
Br 1604v ohuči), Martěn e(u Migne P.
lat.uLXVl,215 násl ), Hugo Me nard (ibid. eClll ,
Hol st ein- Broc kíe (Codexregularuml. 113n

ZjŘ'rověŠšichvadámslušijmenovatí: Edm. Schmidtcz Wo eltlin v Lipsku 1895,vy
dáníeinsiedelnské(1895),vyd.monte- cassinske'

vydánl polyglottni v Monte Cassinu (se
řipravue a mn. j. řekladů jest velmi mnoho,

většina jich jest spoje na s kommentuářiáanejlepší

Studien u.

_

řrancouzský překlad jest asr Ed Mar
těneho, nejlepšlněmeckýod Ka aBrandesa,
český od Bon Pltra. Krásné rozmluvy (collo

quia) Bo sv. řeholi i s textemv ydal 1—2emausskýopatB e.ned Sauter (Frýburk,19012 vyd.)
Výborně vlastnosti řehole sv. Benedikta vysvílaji
jak z obsah u tak z neobyčejnéhouspěchu j 
jiho. V předmluvě je milé, otcovské napomenutí
k poslušnosti, chce- li kdo býti šťastným; kap.

prohlašuje, že autor chce napsali řeholi pro coenoíty (nlkollv eremltv); kap. 2—4 jsou pravldla pro
opata, 5—77pravrvidl pro duchovní život vůbec,
—19 samtnovy denních modliteb spoleečných, 20 mo

dlill_)yprivátní, 21—52 pravidla domácího pořádku,

a sice o zástupcíchc opatových (21), o pořádkuv noci (22), o treste h( , osprávcí domu
(31), o chudobě jednocho každého mnicha (32—34
opěči nemocných o stravování aj. 35—49..),o
řejnném pokám|4( 3—4—7), o práci (48), o postu (49),

0 řádu denním š50—52), o obcování s příchozímihostmi a s vněj ím světem (53—56), 0 oděvu (55),
opěslování umění a řemesel (57), o novicech a
čekatellch (: oblatecch) (58—62), 0 posloupné hod
nosti mnichů a volbě představených (63——67), 0 po_
slušnosti heroickě 168),o lásce vespolné mezi mni
chy (69—71), o celé klášterní družině jakožto obci
rodinné. Vpředplsech těchto suluečujese vše, co
dobrého a prospěšného v dřívějších řeholích (Ba
silia, Kassíana, Caesaria z Arletu, Kolumbana a j.)
kd bylo, a vylučuje se, co bylo přemrštěno, co se
škodlivým ukázalo, zejména prillšný individualismus
a vymykáni se or amjsmu klášter a. Moudrá umír
nčnost, obczřetn or anisace. jemný cit psycho—
lo ícký, zbožné a hlu oce z duše pocítěně pojí
mní stavu řeholního a velmi praktické, osvědčené
prostředky k doasžení kázně jsou hlavními před
nostmi ře101c. Opat není nic vrcc než otcem, mniši
jsou povonnými syny jeho, láska a trpělivost viže
všecky v ediný rodinný celek. Tři podmínky kla
dou se mnichu, chce-lí takovým se státi a zůstati:

onvers o mor um (bezúlhonnýživot), oboccdientia sub abbate (posslušnost)astabílitas
loci (povinnost doživotně zůstati vklášteře). Nej
větším nepřítelem duši jest zahálka (kap 48), proto
musí _býtipráce mimo modlitbu hlavnimpúkolemm ni
chovým tora et labora!). Cílem řeholního života jest
dosažení křesťanské dokonalosti a blaženosti, hlav
ním prostředkem k tomu jest sloužení Bohu (opus
Dei). 'léž ostatní zaneprázdnění mnichů musr býti
takové, aby směřovalo k oslavě Boží (Ut in amni
bus glorilicelur Deus, heslobenediklinů). Společně,
'ako roodlna jdou mniši kh e,nn1m spo
lečně pracuji, společně se občerstvujl. společně spl,
den jest určitě rozdělen, po práci následuje odpo

O
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činek. jídlo a pití est řesně určeno, jest jedno
duché, ale dostate né. denním officiu (breviáři)
zavedl sv. Benedikt mnohé zvláštnosti; tak pozůu
stává matutinum z 12 žalmu, třech kantiků a 12

lekci, nešpory maji jin 4 žalmy, kompletář, chvalozpěvy Benedictus a agniíicat jsou sv. Benedikteem
zavedeny, každá malá hora má tři žalmy; za týden
musí dojíti na všech 150
přečísti sv. Písmo s homiliemmi sv. Otců; za mrtvé

spolubratry, a dobrodince konají se zvláštní modlitby — rostředky kázně sluší rozeznávati vni
trtté a zevní: ony pozůstávaji v pokoře, modlitbě,
odříkání a sebezapírání, v poslušnosti podříze
ných (jež však dovoluje každému, když jesest pře
tížen, s trpělivostí a za vhodného času bezp chy
a vzdoru nemožnost neb obtíž svou předn sti),

v důstojném chování a moudrosti předstatených,
v jich laskavostíba otcovské péči, konečněvpolení všech, ab sobě předcházezli.

Zevnější prostredky (jsou0především tresty: neposlušné mnichy atd. ekánové (přednostové desíti)
nejprve na omenou, dvakrát, třikrát; kdyžto ne
pommůže, následujeoodloučeni od stolu a od spo

lečné modlitby. je-lib provinění těžké, budiž mnichodloučen též od obcování s bratřími, při čemž
však starši ob čas provinilce laskavě oslovtež a
k pokání přiměti hleďtež. Když zůstane zatvrzelým,
stihne ho trest tělesný, při čemž však se ostatní
za ně o modlí; nepomůže--lí ani to, ať jest zatvrzelec vyeloučn z kláštera. Kajícímu v ak íortna
klášterní vždy zůstaniž otevřena. Vždy jednej opat
s radou bratří; je--li záležitost důležitá, svolej je
všecky (capitulum), je--lí méně důležitá a jen na
prospěch kláštera, svolej jens starší — to vše,
ravi sv. Benedikt, stanovujeme proto, oněvadž

Ěůh často mladšímu zjevuje,co prosp šno jest.
Klášter ať má, když se to dá dělali, vše, čeho za

otřebi k ruce: vodu, mlýn, zahradu, pekárnu,
dílny (artes diversae), a jsou--íi umělci v klášteře,
af provozují ve vší pokoře a uctivosti své umění;

co se 7. vyrobených věci [;rodá, ať se prodává lacinéji než mezi světsk' m kaby též takto oslavenbyl Bůh (kap. 57).-— z řehole sv. Bene
diktta nechť postačí k pozzn ni, že byla skutečně
moudrým zákoníkem, prodchnutým snahou kře
sfanských ctností, zdravé askese a praktické kní
tumí prospěšnosti. Proto se ji těž dostalo ve
likého kulturního poslání, jež se zračí ve velikém

neobyčejněm působeni synů sv. Benedikta pocelém světě. IW enedíkta sv. medal
viz Benediktinská medaile -- 34. Ostrož
ský z Ostrohu u Uherského Brodu, kněz pod
obojí, klonící se ke kalvinismu, byl děkanem
v Kutné Hoře, kdež měl 1562 spor s knězem jiří
kem Mladečkou,farářemn aNáměti. o,svátostech
křtu, večeři Páně a odpuštění hříchů;0byl obviněn

,.kacířstva zwingliánskěho a novokřtěns

zvláště proto, že popíral, „aby při svátosti soiltářnímělo býti pravé tělo a pravá krev PánnKa sta a

ústy od větných i nevěrných aby se Eřijímatirmělo,než toliko verou a duchovně; tělo ristovo že je
toliko v nebi, a v svátosti že jiného nic není než
památka umučení Pána Krista a jeho zássluh“; B.
tomu sice odpíral v obširném spisu (otišt. v 80

mať/m Jednání a dopisy kons. utr. ) vyznávaje učení luthersko-melanchthonskě, bylv šak
uvězněn a vypovězen; 1 žádal si ho jetřlch
z Kunovic a dosadil ho na faru v Ostroh u a po
zději do Uher. Brodu, kdež mčl podíl na sepsání
konfesse kněží pod obojí (novoutrakvisíických)

z Uhersko—Brodska a Prostějovska r. 1Č566. Srvn.Dnešek, Ruk. l, 57, Dr. [: nl. llre' .ra, „Česká kon
íesse“, 35—36. 35. pepeež (5—75-579), od

eků Bonosus zvaný, rodilý Riman, zvolen byl
po desetiměsíčním uprázdnění stolce papežského

žalmů, 'za rok se musi.

Benedikt

jako nástupce ana llí. jeho pontif-kát spadá dotrudnéd ob,y k y Longobardi(ood r.5_68)ccelou se
verní a střední ltalii zpustošili a vyj'imajt'c; ím a
Ravennu do své moci uvedli. Aby bídu tím vzniklou
zmírnil, dovolával se Benedikt pomoci císařeeJu
stinall. , jenž skutečně také poslal do Italie íodštvo,
které ím osvobodilo a ímany zaopatřilo obilím,

govez nytn z Egypta. Byla to posledlíeků Římanům poskytnuta. Za obléhání
gobardským vévodou ze Spoleat zemřel papee.ž
Listy jemu při isovaně o rovnosti podstaty tri bož
ských osob ( atr. lat. l. 72. p. 683 n.) jsou ne
praav.ě le. pontif. ed. Duc/mne, Paris 1886 l.
CCLXl,303 papež ll. svatý, svátek 7. květ.
(683— ),Říman, muž zbožný, skromný a dobro
činný, jakož i zběhlý v Písmě sv. v církevních
věcech, ujal se zapuzeného se stolce svého biskupa
\Vilírieda z Yorku a hleděl pohnouti západní cirkve
k uznání 6. snnmě obecného (cařihradskěho lll.

r. 680). Ve Šplaněrlnskuskutečně také biskupové na
synodě 14. toledské Nr. 684 sněm uznali a mono
theletismus zavrhlí. ajeeho žádost zřekl se Konstantin lV. Pogonatus d e Liber pontif. práva, jež
si nejdříve Odoaker a po něm císařové byzantští
osobovali, aby zvolený papež směl býti konsekro—
ván teprve po císařském potvrzení. Marně naproti

tomu snažil se Benedikt lg ohnouti patriarchuantiochijského Makaria, v ímg ve vyhnanství ži
jícího, abys ezřekl monotheletismu. Za krátkou
dobu pontifikátu svého vykonal Benedikt též mnoho
pro znovuzbudováni a výzdobu chrámúř lmSký.Ch
Lib. pontí l, 363 sq. Ile/ela, Konzilien l'eschichte
3. Bd. 2. Auíl. st.r 322n. — 37. papeež lí. (855aaž
858), Říman, následoval bezprostředně po Lvu W.
a přijal volbu jen se zdráhánmm. Na popud biskupa
Arsenia, jenž ivyslance císařské získal, zapudili
jej přívrženci kardinála Anastasla, vyobcovaného

d L zLateranu a pov tohoto na trůn
papežský. Než oněvadž šlechta, klcrusalíd věrně
se přidržovalí enedikta, byl konečně i od císař

ůže" vyslancův uznán a 29. září 855 konsekrován,ež ihned odpustil vzbouřencům a připustil Ana
stasia k přijímáni laiků. Pro své ctnosti, zvláště
zbožnost, mírnost a dobročinnost, všeobecně vá
žen, nřičiňoval se Benedikt o zachování dobrých

mrav ův a svatosti manželství u velmožů,ilchránižl
biskupův anr tických proti laikům & snažzachovatip rva pappežská. V Římě obnovliísčetně
chrámy. pri čemž jej světská knížata císař Mi
chael lll., anglosaský král Ethelwulí atd., bohatě

podporovali. Brzo po volbě pigtvrdil Benedikt íll.sesazení syrakuského biskupa ehoře Asbestv pa
triarchou cařihradským Ignatiem na synodě vČaří
hradě r provedené, načež tento způsobil za

puzení lgnětia a posvětil místo něho Fotia za pa
rriarchu. tyři list, jež se old Benedikta zachovaly, uvádí Mansi V., llOs Regesta u Jaffě [.
Zv d. 339 n. Existence a vláda papežky Johann
kterou bajka klade mezi Lva 1V a Benedikta lll',
byla dávno jižv vrácena katolickou a rotestant

skou kritikoua elf/muž, Lib. pontifican ll. t.40. ——38. íman, slavený
pro svoji ctnoste aŽdobročinnost, )byl jeemd'm z nej
lepších papežů v trudných dobách stoletíI X. ned
apočátku svého pontitikátu slavil synodu v imě

(ra.901) a dosadil na ní zapuzeněho biskupa Argrina
z Langres opět na stolec biskupský téhož r 901

korunoval krále Ludvíka Proveneskěho, syna Bosova, za císaře jako Ludvíka llI., jenž však již
r. 902 tnusil ltalií ponechati svému vítěznému od
půrcl Berengaroví. Tvrzení, že Benedikt lV. byl
zavražděn, nemá historického podk.ladu Dva z jeho
listů, jeden k biskupům a knížatům francouzským,
druhý ku kleru a lidu v Langres, uvádí Mansi XVlll.
233. Liber pontif. ll. 233. jaífé 12,443 sq. 39. pa

mO
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až V. (961), Říman, přijmím „Grammaticus“, vy
níkající učeností a jinými dobrými vlastnostmi,
byl zvolen po smrti nehodněho jana Xll. proti
Lvu Vili., kterého císař Otto i., sesadiv koncem
r. 963 Jana XII., dai nekanonicky papežem zvoliti.
Otto, jemuž Římané přísahali, že proti jeho vůli
žádného papeže nezvoi , neuznal Benedikta, a za
kročiv násilím, oblehl im, který se však zmu
žíle bránil, až byl úplně vyhladověn a 23. června
r. 964 poddati se donucen. Brzo potom uspořádali

Otto a Lev V111.synodu, před kterou byl Benediktpředveden, a ačko iv pokorně se podrobil, mnohými
příkořími zahrnut a konečně do vyhnanství do
Hamburku odveden. Když r. 965 Lev Vili. neoče

kávaně zemřel, prosili Římané, by Benedikt znovubyl dosazen; ne císař nevyhověl jejich žádostí, a
brzo po te zemřel Benedikt v pověstí svatosti a

pochován byl v chrámě Panny Marie, až ozděiir. 9991 takořka na usrnířenou bezpráví tto ll.
kosti jeho do Říma přenéstí dal. Lib. pout. 11,251.
[Idy/ar. Deutsche Pápste 1839 str. 50 n. — 40. pa
pež Vl. (973—974), iman, syn Hiidebrandův. byl
zvolen u přítomnosti vyslanců císařských a po
tvrdil ihned jistá práva metropolitních chrámů
„soinohradského a trevírského (Mansí XIX. 38, 4
Rovněžtak potvrdil založení biskupství pražského,
( jehož zřízeni již papež jan Xlll. svolení udělil.
Jo smrti císaře Otty i. (7. května 973) spojil se
(onsul Crescentius, syn pověstné Theodory, s cti
žádostivým kardinálem Bonifácíem Frankem ke Svr
žení Benedikta Vi., papež byl jat a v hradě anděl
ském zardousen. Pode jménem Bonifáce Vii. zmocnil

se nyní Franko stolce pagežského; uprchl všakz bázně před hrabaty tus ulskými již 0 měsíci
s nloupenýmí poklady basiliky vatikánsk do Caři
hradu. Lib. pont. ll., 255, jafíě ]2 447 sq. [land-,
Kirchengesch. Deutschlands lil. Bd. 161, 181
41. papež Vil. (974—983), jenž zahajuje řadu pa
pežů ?. rodu hrabat tuskulských, byl před svým
povyšením na stolec apežský bisku em v Sutrl.
Lvoien za souhlasu (gtty il., vládl v žně a slavil
hned_na počátku pontifikátu svého synodu v Římě
na níž byl kardinál Franko vyobcován. _lsa přízniv
cem_klášterův, obnovil některé z nich, jiným po
tvrdil jejich výsady a práva. Také pro kázeň a
reformu církevní horiii a vydal na synodě římské

0837? zákony proti simonii. Lib. pont. II, 258,jatíé 3, 479 sq. Nuovo boli. dí arch. christ. Vili.
1902, 73 sq. - 42. apez vm. (1012—1024), z ro
diny hrabat tuskuls ých, povýšen byv od příbuz
u_ychna stolec papežský, spravoval úřad svůj ener
grckyla samostatně a náleží k nejlepším papežům
století X1. Na vyzvání papežovo, proti němuž
mocná strana Krescentiů postavila protipapeže Ře
hore, nastoupil německý král _liudřích11.na podzim
r. _1013tažení do italie, aby mu poskytl pomoci a
príai z rukou jeh korunu císařskou. V únoru
r. 014 dospěl do íma a byl tu se svou manžel
kou Kunhutou na císaře korunován, slíbív předem,
že bude ochráncem církve a papeži a jeho nástup
cum ve všem věrným zůstane. Když za nedlouho
potom Saracení ze Sardínie do 'l'oskany pronikli
a státipapežský ohrožovali, sebral Benedikt z va
salů crrkve římské vojsko a přemohl je roku 1016
v krvavě. třídenní bitvě a donutil ve spolku s Pisou
&janovcm, aby i Sardinii opustili. Aby dosáhl po
moc1 )roti Řekům, kteří tehdy v jižní ltaiii veliké
llokro, y činili, a spolu aby vysvětil dóm bamber
Sky,_císařemjíndříchem zbudovaný, odebral se Be
nedikt Vli. . 0 do Německa, kde se mu do
stalo netoliko slavného přijetí, nýbrž i Bamberk

; m od císaře obdržel. Než ačkoli Benedikt
predevším proniknut a zaměstnán byl politickými
zájmy papežství, přece nezanedbávai potřeb cír
kevních a pracoval zejména horlivě s císařem o re
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formu církevní. Bezprostředně po korunovaci jin
dříchově konal v Římě synodu, na které vydány byly
předpisy proti simonistickým a jinak neoprávněným
ordinacím a konsekracim a proti zabavování a za
šantročováni majet u církevního. Na žádost císa
řovu b 10 také v ímě Credo do mše sv. zave
deno. a přítomnosti papeže konána sygoda v Ba m—

berku r. 1020,na níž vydány by? ruzné dekretyreformní, podobně jako na synod v Pavii roku
1022 (1018?),vza přítomností papeže í císaře sia
vcné. Zde zejména zapověděno bylo manželství
kněží, dítky jejich prohlášeny za nesvobodné a za
kázána simonie. Nálezy tyto schválil take císař a
prohlásil je jako zákon říšský. Ano, záměry pa'

tg_ežea císaře šly ještě dále; ve spolku s králemancouzským a burgundsz měl býti prohlášen
všeobecný smír a provedena důkladná reforma cír
kevní na obecném sněmu. Než mohly býti k pro
vedení tohoto veiikoiepého plánu učiněny další
kroky, zemřelí brzy po sobě papež (28. února) a
císař (13. července 1024), oba Oplakávání celým
křestanstvem. Líb. pont. ]. 268. a 12, ' sq.
Want/ar, Pa st Benedikt VIII. Leipzig 1897. —

43. papež iX? (1033—1045), dříve Theoíyiakt, syn
hraběte Aibericha z Tuskuium a synovec Bene
dikta V111.a jana XIX., dosáhl v miadístvém věku
(12 let?) simoníí stolce papežského, který pohor
šliv'm životem velmí zneuctil. Proto již r. 1036po
smrti Alberiqhově ovstánim lidu byl ze ima za

en; než císař onrád 11., k němuž se papež
do Cremony utekl a jenž s rodem papežovým
v dobrých žil stycích, uvedl jej opět, zbraněmi do
Říma (r. 1037) a potrestal přísně pro je
jich povstání. Když Konrá

se strana nepřátelská opětně svrhnoug nehodnéhopapeže, ve světské vládě od bratra ehoře pod
porovaného. Roku 1044 vypuklo znovu proti němu
všeobecné povstání. Benedikt zapuzen byl z města
a místo něho zvolen byl biskup lan ze Sabiny jako
Silvester lil. Než již po dvou měsících podařilo
se opět Benediktovi za pomocí svých příbuzných
Silvestra zapudíti a stolce papežského znovu se
zmocníti. Obávaje se však nevole Římanů, zřekl
se již 1. května 1045 za značnou peněžitou od
škodněnou tiary ve prospěch váženého arcikněze
jana Gratíana, jenž přijal jméno Řehoře V1.Než
v brzku litoval toho kroku a vystoupil znovu, opí
raje se o své říbuzné, se svými nároky, tak že
po některou dobu byli tři praetendenti dustojností

apežské: Benedikt lX., jenž však se poděkoval,
ílvester Ill., jenž jistě byl papežem iliegitímním,

a Řehoř Vl., kterého přes chyby při jeho povýšení
se stavší nejlepší & nejušlechtilejší mužové církve
za pravého papeže uznávali. Bída stolice papežské
dostoupila vrcholu; největší část majetku a důchodů
církve rímské byla v cizích rukách; basiliky římské
hrozily spadnutím, Řím a jeho okolí piny byly iou
pežniků, kteří často i obiace s oitářúv uchvacovalí.
Aby rozkol byl odstraněn, nastoupiljindřichlli. ta
žc i do italie, dal na synodách v Sutri 1045 a
v ímě 1046 všecky tří papeže odstraniti a zvolití
novým papežem biskupa bamberského Suídgera
jako Klementa 11.Po smrti tohoto (r. 1047)chtěl
se Benedikt 1x. znovu zmocnítí trůnu papežského,
musil však r. ím opustíti a zemřel kolem
r. 1055, dle zprávy Petra Damiani (Ep. ad fratres
Erem.) v nekajícnosti, dle jiných kajicně v klášteře
Grotta Ferrata, kam se na radu zbožného opata
Bartoloměje uchýlil. Shinda/jí, jahrbíicher des
deutschen Reiches unter Heinrich 111.,l. 1874.Neues
Archív der Gesellsch. ftlr :iltere deutsche" Gesch.
V., s. 201 n. Xi., . ., . Giovagno/i, Bene
detto lX. Storia di pontifíce romano. Milano 1 . —
44. pa ež X. 1058—1059), dříve biskup z Vel
ietri, byl povýšen na stolec papežský úpiaikem a



96

ozbrojenou moci od strany hraubat tuskulskýchpo smrt btěpána X. (lX.,)jem žŘímané přeed
smrti přísahou slíbili, že nepřlkročiždříve k volbě,
dokud kardinál Hildebrand se nevrátí ze svého
poslání do Německa. Sv. Petr Damiani a většina

kardinálů p_rotestovala proti "eho ovýšení, musilavšak opus ím. Kardiná Hil ebrand, zvěděv
o tom na zpáteční cestě, povolal k sobě písemně
kardinál a nejváženější Rimany a dal v Sienně
vykonat volbu nového papeže kteerým se stal

hlavně přičiněním Hi_ldebpranda biskup tlorenckýGerhard jako Mikuláš il. Na synodě v Sutri

1059bbyl po té Benedikt X. zbaven všech kněžských funkcí a stižen kiatbou. Kdyžp se Ml
kuláš li. ve slavném průvodu blížil k Římu, zřekl

enitedk X. apežskěho stolce. Roku 1060

šyl poslán do kiá tera, a když tu zemřel, dal jej
ehoř \'lL pochovati s poctammlpp38ežsžskými. Libp_ontif.11,279.— 45. papež l.(1 3-1304),před

tím Mikuláš Boccasini, dominikán, generál rádu,
od 1298 kardinái kněz, od r. 100 kardinál
bisskup z Ostie a Veiietri, byl bezprostředním ná
stupcem Bonifáce Vili., jehož byl věrným stoupen
cem. jsa mužem mírným, důstojným a ctnostným,
snažil se obnovili mírsskrálem francouzským Fí

ihipemlV. Sličným a urovnati zmatky. bojřeto
okráie s Bonifácem Vili. vzniklé. Zaethéop ičinyzbavil Filipa lV. Sličného, jenž mu k opo vy

šeni zvláštním poselstvím blahopřál, ceensur, do
kterých upadl, odvolal většinu dekretův od svého
předchůdce proti Francii vydaných, zmírnil kon

stituci Ciericís laicos a hledělvůbec vši?auvésti
ve stav, _Íaký byl před vypuknutím sporu. Rvovněžtak zruší Benedikt Xi. tresty Bonií ce Viii. proti
Coiionům a přijal též na milost oba kardinály
Petra a jakuba, dosadív je do jejich důstojnosti.
Pouze kancléř Nogararet a Sciara Colonna pro

attentát na Bonifácerlspáchaný byli z těchto milostívyloučeni a 7. čer 1304 kz zoosdpovědnosti do
Říma povoláni. Poněvadž se nedostavili, byli stiženi
klatbo.u Totéž mlirne smýšlení jako kFrancii pro
evil Benedikt Xi. také za sporů mezi stranami ve
Florenci, k jejichž urovnání poslal dominikána

kardinála de Prato. ul304 přijal vyznání vdíry
nestoriánského patriarchy jahbaiah a iil. skrdze ominikána Jakub zdá se, že zabýval se i my
šlenkou znovudaohya'líioSvaté země, kterou však pro
krátký pontifikát nebylo mu možno uskutečniti.
Zemřel 7. červeence 1304 v Perugii, kam se z
stran_nických nepok oju v Římě _uchýlii, tak náhle,
že viry docházela domněnka v eho otrávení. Be
nedikt Xi., jehož církev uctív jako blahoslave
ného, vynikl také 'ako spisovatel; napsal kom
meentáře k části žaímů, k evan eliu sv. Matouše,
několik slavnostních řeči a s o církevních

obyčejích. Iwmkz, Pa satrBenedikt le. Munster 1891
Gartha,Benoít Xi.1353.Grandjearl,5chistres. Paris l884. Anal. IBolland.19. (1900)14 q. —
46. papež Xll. (1334—1342),dřive jakub Fournier,
narodiv se v Sauerdunu vdiec. touiouské, vstoupiÍ
záhy do řádu cisterciáckého, stal se v něm ro

1311 opatem, r. 1317 biskupem v Pamiersu, pak
1326 v Mirepoix, r. jmenován od strýcesvého jana XXl kardinálem u sv. Prisky. Vyni

kaje učenosti a mravní řisnosti, zbožnosti, horli
vostí asvědomitosti, snažiise Benedikt Xll. upřímně

provésti reformu církve, jejíž vady jasně poznával.
řísně Především vystupoval proti úpiatnosti azlštnast ve všech odvětvích církevní správy, prae

iáty u kurie se zdržu ící a po nových benefícíích
toužící oslal zpět ojejich diecesi, zapověd
hromad ní beneficii a odvolalv cehny kommendy
a e_xspektance, učiněnézzaje ho dvou předchůdců,

sv_ygimajicpouze ty, které byly poskytnuty ve proch iardinálů a patriarchů. Rovněž tak pečoval

„.

,.—
:

Benedikt

o důstojné obsazování církevních úřadův, o reformu
řádů řeholních, namnoze hluboce pokleslých, bene
diktinů, cisterciáků, řeholních kanovníků sv. Au u
stina ařádů žebravých, a nedal si od světsk ch
knížatavynutiti žádny úřadu sveho nedůstojný ústu

š._Na počátku pontifikátu sveho vážně také povrat do věčného města; než poněvadž
itayiiedalším“ tehdy byly jevištěm velikých nepokojů,
stále rostoucích zmatků a ustavičného krveproiě
vání, podařilo se králi Filipovi V1.a francouzským
kardinálům, kteří v kollegiu tvořili velikou většinu,
jej od úmyslu toho odvrátiti, načež Benedikt vy
stavěl v Avígnoně nádhernou papežskou residenci,
která od jeho nástupců pak ještě byla značně zvět
šena. Při tom však nezapomínal na Řím, kde dal
obnovitl Laterán, chrám sv. Petra a jiné kostely.

Šťastně také skoncoval došmat lcký spor o visiobe atifica, za jeho řed ůdce Jana XXII. vyvo
laný, vydav konstituci enedictus Deus dne 29. ledna

6, při čemž spolu na to upozorňoval, že to, co
napsal ve spise svém De statu animarum ante ge
neraie iudiclum a v 12 Quaestiones neni dogma
tickou definicí Než diouheho sporu s Ludvíkem
Bavorským a s fraticelly přes svoji mírnost a míru
mílovnost Benedikt Xli. urovnati nedovedl. Král

Filip Vl. a francouzsky smýšlející kardinálové stavěli se smíru na odpor, a papež neměl dostatek
silnevvůle, aby prorti nim svůj úmysl provedl. Když
se vyjednávání příliš protaa,hovaio uzavřei Ludv

roku 1337 spolek s Anglií proti Francii a obnovikir. 1338 dřívé si své 70ry,_ že moc císařská je
bezprostředn od Boha, že císař nemůže býli sou

zen papežem, naprotí tomupvšak apež obecnýmkoncilem, k němuž také repiatí mnichové při
Ludvíkovi stojící appeliovaii.pMarně snažil se papež
mír mezi Ang11 a Francií sprost_.ředkovati Když

po té válčíci strany uzavřely prlřměří, přidal s_er. 1341 Ludvík náhle k Francii, začež Filip Vi.
mlouvai se za néhho upapeže v Av' . Jelž
nyní Ludvik sám svojí bezohlednosti zmařil dilo
míru. Aby moc domu svěho rozmnožil, usiloval
o sňatek mezi svým synem Ludvíkem Branibor
ským a dědičkou 'lyrol aKorutan Markétou aul
tasch, ač byla mcži nimi překážka pokrevenstvi
třetího stupně a Markéta provdána byla za če
ského prince Jana, od něhož se o své ům ro
domnělou impotenci odloučila Papež uložimipatri
archovi akviiejskému, aby záměr tento překazil, a

varoval sám Markétu před tímto sňatkem., Byi tojeden z posledních jeho činů, nebof25.d bna rooku
1234 b | zachvácen smrtí. Benedikt Xilu.byl také
literárně činnýmm; vedle zmíněného již pojednání
De statu animarum napsal různě církevně-p-rávní
spisy, týkající se reformmy řádů, nimi Com
mentaria adversus Fraticelios, vv'kiad žalmů, básně,
řeči a roku 1341 napsaný Libel us de erroribus ad
Armenos transniiussus, v němž opravoval některé

bludy jejich. Jeho listy jsou v Lettre_s_sdeis apqes
d'Avlgnon vyd.sDamnef a Vida/,[Ge/'em, Lettre dc Beno it Xll. a(lis334—1342),

aris 19105; 173,01; Studien oiíher den Papst Beenedikt Xll. 9i.0 — 47. papež Xlll. (11274—_30, dříve
Vincenc Maria Orsiní- Gravina, " v (jrrvain v krá
iovství neapolskčm r. 1649, vstoupil roku 1667 do
rádu dominikánského, v němž se horlivě věnoval
vědám. Od Klementa X povy'enšnbyi r. 1672 za
kardinála, r. 1675 obdržel arcibiskupství Manfre
donii, roku 1680 biskupství Ceseenu v Romagni a
r. 1686arcibiskupství beneventské; nicméně žil při
tom stále jako prostý řeholník, horlivě se věnuje
povinnostem úřadu svého, jak mimo 'ine otom
svědčí dva konc_iiy provinciální roku 1 93 a 1698.
Volný čas vyplněn byl poboožnosli a činností spi
sovatelskou. Když po smrti Innocence Xili. 29.k
roku i724 povýšen byl na stolec papežský, přikjal
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volbu jen se slzami v očích a z poslušnosti ke
generálovi řádu. Jako papež podržel dřívější prostý
zůsob života a vynasnažooval se především 0 za
cováni kázně církevní a povznesení náboženského
života. Zat tím účelem vydal různě předpisv na
omezení nádhery kardinálů, přidržoval klcrus k ži

votu v pravdě kněžskému ak oděvuÍmpředepsaněmu a povzbuzovalk vědeckým pra po

vznesenou sem nářů zřídil zvláštní cConjíreagaFtioSeminaríorum. \la provlneiálním sněmu teá n—
ském r. 1725, je 1oz se zúčastnilo 80 praelátů a 35

prokurátorů nep itomných biskiupuůsnaléhal zvláště
na uznání konstituce Uniťeni a pohnuul roku
1728 k jejjimuap ijetíh tčž Noauilslesa,kardinála aarcibiskupap Eriskěh Do litanieeVšech svatých
vložil po sv.p_lalnuKřtiteli jměno sv. Josefa a udělil
odpustky těm, kdož při zvonění nábožně modlí se
Pozdravení andělské. Do počtu svatých zařadil
vedle jiných sv. ana z Kříže, sv. Aloísa Gonzagu,
sv. Stanislava ostku a sv. Jana Nepomuckého.

ímě zakázal loterii, z ]anova za Alexandra Vll.
azvcdenou. Zvláštní přízni zůstal nakloněn řádu
dominikánskému, aniž však poškodil řády druhé.
Ač především b 1 horlivě činným ve věcech cír
kevních, nezane bával přece také povznesení ob
chodu a průmyslu ve státě papežském. S dvory
panovnickými snažil se žíti ve shodě; při jednání
s nimi ponechával však na velikou škodu cirkve
přílišný vliv nehodněmu a lakotnému Mikuláši
Cosciovi, kterého již v Beneventě ustavičně u sebe
měla po té i kardinálem jmenoval, a jenž vlivu

svého na obohacení swg:dponžívaje, vážnost Sto
lice papežskél velmi po kodi|. Tak dosáhl císařKarel \1. roolku 728 pro Sicílii bully, kterou císaři
jako králi sicilskěmu a Šeho nástupcům dáno byloprávo ustanovití nejvy šiho soudce duchovního
v třetí instanci, který by duchovní záležitosti roz
hodoval autoritou apoštolskou. Pouze důležitější
věcí zůstaly vyhrazeny Stolicí papežské. Králi sar
dinskému a savojskémuuVi ktorovl Amadeoví udělil
Benedikt Xlll. patronát nade všemi chrnrámyaaklá
šterý jeho zemí s plným právem raesentačním a
učinil s nim dohodu o immunnit ch a jurisdikci

cirkve, o spolcích atd., jež ůlplněýsavyhovovala přánim králee, který všakv brz dtěchto zne
užívaíí počal na potlačení svobodysacirkve. Při ve

škeré mirumllllovnosti dostalo se však papeži odrůzných dvorujen pokoření a urážek,akj na př.
od krále portrugalskěho jana V, který, když nechtěl
papež na jeho přání uděliti kardinálsky klobouk
odvolančmu nunciovi V'ncenciu Bichimu, odvolal

všechny Portugalce zClŘíma, zapov ěděl všechno
sgojems ří ským ovrem a hleděl překazit!v echno odesílání obvykl' ch almužen : portugal
ských kláštecrů, jakož i ž dosti o dispense v ře
kažkách manželských do Říma. Podobně vzbudilo
rozšíření svátku sv. ehoře Vl.l na celou církev
Dludký odpor v Benátkách, Francii, Hollandsku a
Německu; v čisté historických lekcích oííicia spa
třován b l atte ntát na panovníky. Přís nn'ti pa—
pežové ( 1. února 1730) vypukla bouře proti jeho
důvěrníkům, jména proti kardinálovi Cosciovi,

jenž musil z Říma uprchnouti a po tě zbaven byalvšech důstojnosti a k náhradě za své usurpace
k desetiletému áři odsouzen Benedicti Xlll.

opera theologica. 3t. Romae 1728.q Bullar. Ros.mLm.uxemburg. 1727 sq. ll, 4275
lga/zia, Benedicti Xlll. vita. Romae1752; německy
Frankfurtt1754, Sen/i,: Monarchia Slenla1—869
48 papež XIV. (1740—1758), dříve kardinál Pro
sper Lorenzo Lambertiní, nejučenčjši z papežů, u.
r. 1675 v Bologni, věnoval se srveške rou orlí
vostí vědám a dosáhl v brzku pověsti vynikajícího
kanonlsty a theolo a. S učeností spojoval dětin
nou zbožnost a laskavé, dčtinně vesele chování a
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bezůhOnne mravy. Po studiích stal se advoká
tem konsistomlm, promotorem fidei, kanovmkem
suv. Petra, konsultorem několikakongre aci, se
kretářem Kon regaee koncilu. Benedikt ll.1 jme
noval jej titu árním arcibiskupem z lheodosie ::
r. 1728 kardinálem, od Klementa XII. obdržel roku
1730 arcibiskupství bolognské. Zde věnoval se

především správě své díecese, horlivě jl vlsltuje,pečuje o vědeckě vzděláni kleru a ozdzobuc
Přitom zabýval sevvšak také enmčně pilnněr stu
diemivědeckými,jakotonmsvědči ln ttiutiones
ecclesiasticae, sbírka listů pastýřskýcha jiných
arcibiskupských výnosů, pak jeho klassickě diloeseerrvoreumDibe atitieatíone etcaanoni
satíone ve 4 sv., De sacrificio missae, De
iestis Domini N.]. Chr., ..V, quorumdam sanctorum,aQu estíones canonicae.
Zde také započal svě slavně dílo De s nodo
dioecesana, jež jako papež vydal Pový en byv
po smrti Klementa Xll. po šestiměsíčním konklave
17. srpna 1740 na stolec papežský, zůstal nadále
pro vědu činným, dokončil některé ze svých spisův

Obr. 20. Benedikt XIV. (Dle Gnarnncciho.)

a uložil učeněmu jesuitovi Emanuelovi demAzevedo,aby uspořádal jejich vydání. A jakos mbyl vě—
decky čin iym, tak také podporoval vědu a uměnízřídiv v mě učené společností (akademie) řím
ských a křesf mskych starožitnosti, pro koncily a
kanonické prlv o a pro církevní dějiny, obohativ
knihovnu vatikánskou, jejiž seznam rukopisů dal
tlsknoutl. Každý večer shromažďoval kolem sebe
učence a každé pondělí konal akademické schůze,
na nichž pojednáváno bylo o otázkách církevní
historie, práva a liturgie. S četnými učenci udržo
val i jako papež dřivejši písemný styk, povzbuzo
val je k pracím vědeckým, a různým spisovatelům,
jako 0rsnmu, Tempestimu atd., svěřil sepsání růz
ných důležitýchs spisu Rovněž tak dal opatřiti
nově správnější vydáni římského martyrologia, ri
tuálu, ceremoniale, pontifícale. Velikým byl Be
nedikt XIV. ze 'nměna 'ako církevní zákonodárce,

jeho bully byl astuou enýníi pojednáními, svědčí'ml 0 velíkmoč' drosti a obezř tnosti Velml
důležitá vydal zejmuěna nařízení v peřtíčiněsvátosti
pokání a o smíšených manželstvích, jakož i v pří
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číně různých ritů východních. $ velikou vážnosti
žádal svědomité zachovávání postu, naléhal na od
stranění souboje a přlěiňoval se o povznesení ka
tolické bohoslužby, zejm a o svvátcich Panny
Marie a knížat apoštolsklých. Naproti tomu zmenšil
na žádost _uěkterých panovníků přílišný očet
svátků, nejdříve pro Španělsko r. 1742 a 17 pro
Sicílii a Toskánu, Sardinii a Rakousko a pak i pro
církevní stát sám. Aby cirrkev měla vzdy důstojné

pastýře, zřídil kongregaci šesti kardinálů, která seměla zab' vati vkoum mm života kandidátůbiskup
ství. V ěa Americe zřídil několik nových
biskupství, vmezi nimi biskupství ve Fuldě, v Uhrách
podporoval spolek šlechticů k šíření a hájení ka
toiického náboženství, na stavbu katolického chrámu

viky v Berlíně přispěl r. 1747 s kardinályznačnýmo nosem, rovněž tak dal velik'm nákla
dem obnovítí některé chrámy římské a n dhcrnými
mosaikami ozdobiti, jako na př. basiliku Iiberián
skou atd. Missionářům zakázal všechno obchodo
vám a ve sporech, jež vznikly v čínských a ma
labarských missiích o zachování některých nábo
žensko- politických obyčejův od obrácených domoo
rodcův, rozhodl se pro názor přísnější a zakázal
r. 1742 bullou Ex quo si_ngularis čínskéa 1742
bullou Omníum sollicitudinum malabarské aobyčeje,
pookud se zdál pověrečnými. Než jakkoli skvělým
byl pontifikát enediktův v příčině církevní, nebyl

prece bez stinných stránek proCpřílišnoši povolnostpapeže k světským vládám. Cté je aspon na čas
zachovati mir seevod pannovnickýmí, šel Bene
dikt nezřídka až na nejzazší hranici ústupků, v pře
svědčeni, že spor mezi duchovní a světskou moci
jen nepřátelům víry prospívá. Králi portugalskému
již r. 1740 udělil právo jmenovatí všechn biskupy
a o aty jeho království a r. 1748 název ex fide
liss mus. S králem neapolským uzavřel r 17441
konkordát, kterým bylo stanoveno, že tribunál slo
žený zeesoudcu světských a duchovních za před-_
sednictvi duchovního hodnostáře má rozhodovali
o věcech duchovních; v příčině immunity učiněny
byly značně ústupky. Zároveň ak řiznáno králi
právo jmenovati biskupy pro 2 bis upstvi. Aby
urovnal spory za svého předchůdce s králem sar
dinským vzniklé, udělil mu r. 1741 právo jmeno
vatí pro všechna beneficía a ponechal mu pod ná
zvem vikáře svaté Stolicc všechna apežská lénna
v jeho zem' h se závazkem ročního Iénniho po
platku. Se panělskem uzavřel r. 1753 konkordát,
jenž uznával v plném rozsahu královský obecný
patronnát a papeži jen obsazování 52 míst pone
chával a jemu těžké materielní ztráty působil, za
něž jen malý obnos naaodškodněnou poskytnut byl.
Spor mezi Rakouskeem a re ublikou benátskou
o patriarchát aquilejský rozho 1 papež r. 1751 tím,
že místo něho zřízena byla dvě arcibiskupství,
v Gorici _pro území rakouské, ve Vídímn (Udine)
ro územi benátské. Než republika benátská, ne

jsouc s rozhodnutím tímto spokojena, omezila v-še

možně styk svých poddvahých se Stolicí římskoua rozkázalar 7154, že echny papežské výnosy
maji býti před prohlášením podrobeny jeji censuře.
Všechny pokusy papežovy k odvoláni těchto na
řízení zůstal marny. Přese všechny ústupky pa
pežovy byl ucil protícirkevní na dvorech panov
nických na postupu Když Benedikt roku 1751 ob

n0vi1 zákaz společnosti zednářských,Vllzřěloeckjen“málovlád ochotnno proti nim zakročiti. uza
čaly již vystupovati snahy po saekularisaci duchov
ních knížectví, proto apež r. 1744 napmminal bi
skupů k bdělosti a odporu. Podobně připravovala
se takěvvpososlednich dnech jeho pontifikátu bouře
proti nejpevnější baště Stohce papežské — řádu

jesuitskému. Benedikt nebyl odépůrcem řádu, jaksvědčí různé jeho výnosy, nicm ě spiknutí proti

Benedikt

řádu zosnované mělo již své nástroje také v Římě
v kardinálech Passioneim a Archintonim. Kdž
po té dvůr portugalský naléhal na změnu řá u,
váhal papež, s počátku velmi nedůvěřivý, vyhovéti
žádosti, vydal však posleze již nemocen 1. dubna
1758 brev ,kterým kardinálovi Saldanhovi svěřil
visilaci kollejí a ostatních domů jesuitských v Portu
ga1,sku což se řádu mělo státi osudným. Brzo po
tom (3 května 1758) zemřel Benedikt u věku 83
let, zůstav i ž rovněž tak svědomitě

zbožhným,jako trpělivým, upřímným, blahosklonným,šelcecht,ný prostým obco í,pečlivy oblaho
svých poddaných podporou vorbv a obchodu, zá
kony proti lichvě a zmenšením daní. Benedicti

. opera omnia ed. Azzv,zda 12 vol., ORomae
1747 sq., ůplněji vydal Pra/a 183Qs Zdetaké bully (vol XV.)(—V11).Benedikts 1V.LBrie1e
heraussg. von F. Kraaus 2. Aufl. Freiburg 1888.
Acta Benedicti le. coli. R. de Mar/iní: 2 vol.,
Neapoli 1884 s Benedicti XIV. pa )ae opera -in
edita ed. F Heir/er, Fribur 11904. andim, Vitae
ontif. Rom. 11, 7165 . Gum-nam, Vitae pontít.
om. 11.487 sq._Vie duspape Benoit XIV., Paris 1783.

Ranke, Dier om. P'pste,1116. ufl —
49. vzdoropapež X111.(1394—l417), dříves etr
de Luna, narodil sevAvraaguu z rodiny šlechtické,
studia konal ve Francii a stal se rofcssorem
kanonickeho práva na universitě v ontpellieru.

ehoř XL jmenoval jej kardinálem r l375a1e
ment Vll. použival ho pro jeho diplomatické schop
nosti jako legáta do různýcch zemí. jsa mužem

mravů khezúhounýclsi, učeným a výmluvným, zvolenbylro 1394 po mrti KlementaV1.í nklave
v Avišnuoně konaném jeho nástupcem. V konklave
prohlásil se stoupencem víae ccssionis a slíbil
ještě před volbou přísežně, že se po obnovení
jednoty církevní, tehdy velikým rozkolem západ—
ním porušene, poděkuje bud-1í si tak většina
kardinálů přátí. Poněvadž však slibu svého po
volbě nesplnil, vypověděly mu Francie, Kastilie
Novarra na podzim r. 1398p shršnost (subtractio
obedientiae). Takě všichni téměř kardinálové ustou
pili od něho, a papež ve svém paláci takořka jako
zajatec držán. Než subtrakce nedala se trvale udr
žeti a měla v brzku také četné odpůrce, ježto po
rušovala různé zájmy. Proto na jaře r. 1403 byla
obediencc opět obnovena; načeež apež,jenž zatim

ze zajetí unikl a Avignon opustil, uděliv úplně odpuštění, zahájil jednáí 15 Bonitaamce íX. obnovu
jednoty. Poslanci do íma vyslaní nabizeli jménem
jeho osobní schůzi a dohodu nebo pro případ ne
zdaru ustanovení rozhodčího soudu, už při vzá
jemné nenpřimností a nedůvěře jednání nevedlo

k cíli, podobně jako 1ozamýšlená později (r. 1407)osobni schůze s Řch leí. v Savon.ě Proto
Francie vypověvděla mur m1408 znovu poslušnost,

načež Benedikt lelí. uchýlil se do Aragonii. Nasněmu v Pise r. 109 byl jako „notoricky schismatik a haeretik" sesazen. 'lotéž učinil | koncil kost
nický r. 1417, když se ukázaly marnými všechny

pokusy sněmu a krále Sigmunda, který osobně doerplgnanu se odebral, aby Benedikt pohnut byl
k resignaci. Než i pooté Benedikt zůstal zatvrze
lým a bydle na hradě Peniscola osobovai si dů
stojnost papežskou až do své smrti r. 1424. Na
popuud krále aragonského, jenž s Martinem V. žil
v nemíru, byl zvolen eho nástupcem barcelonsský
kanovníkMunozjako lemcnt\lll., jenž však měl
pouze asi 2000 suloupeucův a r. 14 se poděkoval.
Druhy současnýprotipapež Benedikt XIV.mizí
nemaje přívrženců v brzku beze stopy z dějin. Chro

nicalactitatorum temporibus D. Benedicti Xiíí. edit.LI:/1:11 Salmóia, Le grand schisme d'occi
dent 3. cd., Paris 1902. Valais, La France et le grand
schisme d'occident. 4t., Paris 1896—1902. [.S'ni:.l —
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50 blah., kníže Passluogiei v Urbinu, O. Cap., „.13 září 1 ..30d 1625, stal se doktorem
práv 1582, vstoupil 1584 do ř. ka uc., provázel
] 9 sv Vavřince z Brindisi do rah ; působil
\ ltalii horlivě jakožto missionář; za bla osl. proo.hl

1357-pam 11. květt.na — 51. eSt.1Phi_lazde|phia(v dlec. messinskě) sv., 0. Min. 1652 rodičů
otrockých, pocházejících z Aethiopie (odtud dle
černé pletissvě zván byl „Niger ), byv propuštěn

svobodu. vstoupil do nově založeného řádu

poustevuilc1k_ého,po jehož rozpuštění 1566 vstoupildo kl. fra k. v Palermu stal se jeho představe
ným (ač nbyl pouhým hratrem-laikem) a zavedl
přísnou observanci. Mart. Rom. 3. dubna. Srvn.

fill/It!“, Menologiumm.0rd s. Franc.O(1698), 694 11.—52.zzPilea, ita dějepisec XV. s.) kol. 1415

„Ecilsogaad hon. sprintipis Sigismusndi Rom. et llung.Fge vyznavač v Poltlersu v době
sv. lsiilaria Poitiserskeho; Mart om. 23. října: „ln
pa o Pictaviensi s. Benedicti Confessorísf' —
54. Polonus 0. Min. 7. \Vroclawi,a v pol. Xlll stol.provázel jana di Plano 0. Min. cestě do Mou
go,lska a společně s ním napsala pcak vyllčení té
cessy.t Srvn. „Recueil de voyages et de měmoires

ubliě3pa7r7la societč de Géographie“, Paříž,erO g),/(fill), „Gesch. d. Missionsreisen 1nach

der Mong7071eiwtíhrend des XIII. 11.XllV.ahrh.5 “41860[, 1—129, []m'“1e/,Nomenel IF( —

z Poznaně (de Posnania),181513 proboštu sv. Ducha ve Vratislavi, .rp. 151 roniku vě
vodú slezských počínající rokem 1242; výňatky
otíšt. v „Zeitschnft des Ver. fůr Geschichte und
A1tert.Schlesieus“1859, n.av„Monumenta
Poloniae hist.“ 111(1878).— 56. Římský, kanovník
při chrámě sv. Petra v Římě kol. 114 . „De

ecclesiasticlo ordinc totius 811111"(v d. .Wahl/on,Mus.itai.1811—64,Míguc PL. CLX lX, 731—42.

Srvn. l/urter, kNobmencl.ll3 (1906íě76. —57. Stolzenhagenv zjůterbo 58.
opat wessoabrunnský, z. 934, ksestavil „Kaler-ida:
rium“, otišt. Leah/aa v„11ist.monast.wesso
íontani“ (1753),ll., 1—14, on. Germ. Necrol. ],
4' v.n Hurter Nomencl. l3 (1903), 892. —

. É. Po 10nus. — ha
. ..:) „Vita s. Brunonis“ a

„Origo ord. carthusiani". Srvn IlurtznneNomencl.
113(1906) 1156. — Viz Čtaké heslo Be

Bvenediktash3l..m &.v Římě vdoběejuliánov,ěMart. Rom. 4. —2. panna, řeholnicev (ímě
kol. polovice Vel.stol.: Marnt. Rom. (i. květn
3. (Beata) panna, uctívaná v Sensu, v. Beata 1
4 panna am.,č dle legendyu Bollandistůuve

řejněuě pocháazela ze vznešeneho římského rodu,
odebrala se z vnuknutí Ducha sv. do Gallie, kdež
hlásala víru křesťanskou, začež byla ata, zmučena
a od soudce, jejž ke křesťanství o rátiti chtěla,
mečem sfata; snad v době Diokleciánově & Maxi
miánově; . R . ' . „ln territorio Lug
dunensi s. Benedictae \'irglnls et Martyris"

Benedlktbeuern (Burin, Puron, Bura), někd.
benediktinské opatství v Horním Bavorsku na úpatí
sev. Alp, zaaol ž. k popudu sv. Boniiáce ko[. 752;
v době vpádů Maďarů byl klášer vypleněn
pálen, ml'llŠlaž nadva povraždění, statk klášterní
byly udělovány světským kněžím kužív ní na způ—
sob kommeudy; l 2 lk.1 zase osazen mnichy,
jichž opat Gothelm (z. 1062) obnovil budovy klá
šterní, opatřil nově zbudovaný chrám hojnými umě
leckýmí ' , podporoval studi-1m mnichů,
Obohatil znamenitou měioukl. knihovnu. V letech

1248 a 1490 klášter vřhořeul,1632 byl od Švedů vypleněn. Opat Elilan t 1 -—1707) zřídil při klá
šteře studijni dúm bvaorskě bened. kongregace,
v jejímž čele po sedm lets tá. Vt té době vynikl
! mnichů b-ských Karel Meichelbeck jakožto zna
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menitý bavorský historik. Roku 1803 klášter byl
zrušen; nalézal se tehdáž .ve vzorném stavu ho
spodářském, mravním ívěde écrn (zvl. měl bo
hatou knihovnu a hojně vědecké sbírky); při zru
šení měl kl. 30 konve nutálů.

Benediktini, řád benediktinský,t. j. všichni ře
holnicí, řeholi sv. Benedikta se spravující, vyjímajíc
ty, kteří od století Xll. jméno své pozměnili, což
obyčejně souviselo tež se změnou oděvu a refor
mou domácich řádů (vizzníže). Nejprve se řehole
sv. Benedikta rozšířila v ltaiii; ještě za života sv.
Benedikta povstal klášter Terracina, paak (dle
zprávy Petra Diakonaa, z. 1118, jež není uplně za

rtěčena)ákláštery na Sicílii, kolonie to sv. Placi
m, kelig sv. Benedikta, vened ,pak několikkleášterúáv ímě, z mchžto jeden zalozil sv Řehoř

eliký, dříve než se stal papežem (575 vstoupil
sám ohně o.) jisto je, že v Římě se řehole sv.

Benedikta zachoválvala od vte dobby, když Kassinštir.r585 zessvkého Iátštrae vypuzeni jsouceood pa
eže Pelagia 11.dostali poblíže Lateránu kostel sv.

rana Evang. Největším příznlvcema podpor a
řelem i rozšiřovatelem řádu benediktinskéhoo byl
sv. Rehor Vel.., jenž orku 596 poslal 39 mnichů
s opatem rAu stínem (z. 604) do An lie a tím
otevřel bene iktinům světově působiště; neboť

z Anglie přišli benediktinštsíkmissionáři do Franciea Německa, odtu ka a do ostatních zá
D doeyropských zemí (částečně těž do Čech).S

ehoř již jako opat kláštera jim založeného (Ssv.
Ondřeje na Mon te Celio) pojal úmysl Anglo
sasům slovo Boží zvěstovati, pozdě'i byl na to

připomenut, “$a několik hochů té n rodnosti na
trhu otročtm imě, aúmyslvykonal, když zvěděl,že král kentský Ethelbert pojal katolickou princeznu

ertu z říše Franků za manželku Benediktini
počali činnost svou v Doro rnu (Canterbury)
v kapli královníně, za krátký čas stál v městě tom
klášter sv. Petra a zároveň škola, nejstarší v Anglii.
Augustin se stal biskupem a zřídil dvě církevní
provincie s 12 suffragány, již ovšem byli všichni
beuediktiny: od Canterbur až k Yorku bylo tolik
biskupství co klášterů. vynikajici muži z první
doby anglosaskébyli: Benedikt Bíscop (z 690),
jenž založil Wearmouth a jarrow a na svých pěti

cestách do íma nesčíslné množství kniha uměleckých předmětůdoA nlle přivezl, \Viltrld (z.

709), biskup yorský, zak adatel klášterů RiponaaCuthberlet 687).jennřž eholí bened.z
vedl též v Ke.ltsku lNa počátku ViII. století byla
již řehole ta v Irsku, cele Anglii a Skotsku přijata.

rvn. Beda: Vmarab.Histor1a ecclesiastica gentisAnglorum-l'. A Ga: ze,! The mission of St Augu
stine, v Londýně 18971; podobná díla od Maa—ana,
Browna, n'g/rla,1'a1m!ona, Adamu, „lidnaté/l,

kem, Brom, lieguionla, Lewqu:; těž Sc/rro'dl,

Einítihrunšo d. Christentums bei den An5goelsachsen,Passau ] 40, Kal/101141898114d1m
XXV, 282; Ital/101521901, ", 193; His-1.11.7527Bitil/n,
sv. 132, 401, 477 a j) —-V klášteřich anglosaských
odchování jsou též oni mužové, již v sttoleti V111.

zvšstovali sv. víru v Germánii Sv. Pirnriin, s_v.nitác se svými družinami. Před příchodem 'e
jichpanovalazde řeholesv. Kolumbana, vosm m
převládl řád sv. Benedikta. Sv. Piimin sice 5 po
čátku zaváděl observauci z obou řeholí smíšenou,
r. 724 však přizaložení kláštera rychnov skěho
na Bodamském jezeře již následoval jen řeholi

ened. , synovske kláštery z Rychnova pošle, Dolní
Altah a Píaífers, měly též hned s počátku řeholi sv.
Benedikta. Taktéž klášter Murbach v Elsasich,
Mauelsmůnster a Neuweiler na úpatíVogesů,
Schwarzbach, Schuttter n a Gengeenbach na
západní straně Állemanie. Posledním založením sv.
Pirmiuabyl klášter Hornbach u Zwielnůcken,

A
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Obr. 21. Benediktini jakožto pěstitelé výtvarných umění. (Dle obrazu školy heuronskě.)

kde sv.muž roku 753 zemřel. (VizzMon. Germ.

Ser. V. 98; Distant/1, Geischichtsquellen des Klostcrs Reichenau, Giessen 8197; Giixsfqldl, Die insel
Reichenau, v Kostnníci 1894; Schultz, Uber freiherrl.
Kióster in Baden Róm. Quartaischritt Xi, 447 sq.;

Gah'ío, Die Abtei Murbach, Strassburg c11895;Sigrid, Histoire des institutiones d i'ordred e St. Be

noit du dioecese de Strasbourg l. 1899, lngafd,Annales Murbachenses, Paříž l899.) — Zname

nitě)jši eště nežnPirmin byl sv. Bonifác (z. 5. červnal/ychová v klášteřích Adescancastre a
Šhutsceiie v"Anglii, v posledním klášteře též
opatem zvolen, pojal úmysl jíti na míssie, odebral
se nejdříve do Říma, pak do Du n
mu nejprve nedařilo, pak do
první klášter Amanaburg (
Ordrul'í a byv sv. Otcem l?

arcibiskupem mohučskším; povolal| z Anngiíe nové
\ůoiupracovniky bene kiny (Luullus, urkhard,

Ijm.). Sv. Bonifáczaložil ještě Fritzlar
a v hiašnou uldu (744)u,spři čemž mu nejvíce bylomoce sv. Stu Ve Fuidě bylo brzo

4 mnichů, kteří serůgřipravovali k úkolu missionářskc'mu; Fuldam e býti považována za nej
starší školu učenců v Germanii a za východišlě
křesťanské kultury v středním Německu. Sturmius

po75tavil prvnlí chrám v zemi pohanských Sasiků(772) prvn vPaderbornu (777). Lullus
založil klášter herasfmeldský(768). Sv. Bonifác že
mřel jako mučedník poblíže Dokkumu v zemi Frýsů
(755), sv. Sturmius vukr hu svých věrných ve
Fuldě (779) Z nástupců poslednějšího sluší jme
novatiopata Eigila ( 822)a Hrabana Maura

'G). (Literatura: Vitae s. Bonifacii, Scriptores

rerum germ. 1905, Vita s. Bsonitacii od Willióalda,(Jerm. See.r ll 331 a skritickým apparátem
oonYa:.1Viimóagcm, prof. ve Vratislavi 1895;

Wó'llná'tgilebensbeschreibišvngenb desl hl. Bonifatius,

oku 722). pak založil
ehořem lll. jmenmán

Lipsko 1;892Rah/trh?,w ; Zimmer
mmm,Einsiedl1872femack Paderborn1886;_)fa/zler,Řezno 1880lb' C1880 [(u/tl7nan11,e ')
Eberle, Augsburg 1902, Kurt-Eltater, Fulda 1903,
Williamson, Lond n1904; dopisy sv Bonifáce vy

ny od Dúmmlaran\ Monum erm. hist.; kulturní
práce sv. Bonifáce oceněna ve S'limmm aux Maria
Laacll, sv. 4577 Viz též Sludim mld Mil
teilzmgeu,s a_i-tar banny, sv. s.,q
Kat/lolik 1905;GLinzcr l/leal. Quartalrcllri ! sv. 58,
515; ['a/gaaóc z. Boni/alim-j'u/iilďum ] 5 Fl1;lda
F1zldaer Urkundmóuc/t, Que/lm umi Abbandhmgerl

zur Gat/uchu der Atlet Iv'ul'da, Biograaplu'evStur—mila \; Kuhlmann, Paderborn 18 m.
Vedle Bonifacia a Sturmia byli z anglosaských
missionářů činn' mi v Germanii sv. Viiiba ld (z.
r. 787) a sv. Vunibald (z. 761); prvnějši působil
nejvice 'ako biskup v Eich sta tt,u dokudžsbr ra
treem svym Vunibaldem založili mužský a žesnký
klášter Heidenheim 52 Sv. Vaiburgaž byla
zde abatyši, sv. Vunibald opatem. První ženské

kláštery byly: Bischofsheim (první abatvšeob,a) Kitzingen (první abat. Hadedeloga =Ade1
dcera Karla Martella), Ochsen furt (první

aballyše Thekla). Všecky tyto kláštery měly oporu
rudu, bisku uwilrzburskem. ehoie

benediktinské stanovena n kolika synodami století
111.a prvním koncilem německý m r. 744 za ()hli

gatorni; podobně nrčiia synoda francká \: Litti

nae a syn v Cá hhác rooku 802 (viaz Hejna/me,Konzilien eschichte 111,501 sq..)
v dnešní rancii byla řehole sv. Benedikta ještě
dříve známa než v Německu. Mnoho disputováno
o tom, byl-11skutečně sv. Maurusr .543 již poslán
do Gallie a založil-ii on klášter Gianteunl (St.

Maur sur Loire). Nejnověji tatoszráva opataOdona Glanteuilskěho (Vita Mauri) nalezla
mnnoheho stvrzení v objevech P. roixe (viz

Hiistor. jahrb. d. GórresgeseiischatLt aXXI, 133; Stunund Mitteil. XVl, 639, 108; Revue Lie
nledictine Xll, 335 ss. a l'Ill10l'ltx)francouzskýchm
nografií). jisto jest, že již v Vli. stol. byla řehole

sv. Bennedíkta sv lii dosti lozšiřena (s Kolumbánovou)a onda autuns .67 0 a chalonská

813 uznávají jen tutoešehaolí pro kláštery plsaitnou(Haft/all nělich znali sv.
3 sv. Fruc7tuosus \řeholi sv. Benedikta; biskup
Ta_jo v Sara ose, jenž r. 650 kommentoval sv. e—
hoře Vel, prisppěl tím velmi mnoho k poznání a
zaváddění řehhole sv. Bene Ale ev Xi.
století byla všeobecně uez.nána — V Hollandsku
(Frýsku) působil sv. Víltrid z Yorku, pak Vig
bert, zejména však sv. Víllibr ord. jemuž sv.
jirmilia, dcera krále Dagoberta il, odarovala slavný
napoornto Echternach (698), král Pipin klášter
sustcrnský. Sv. Villibrord zakládal nejen klá

štery,9 nýbrž šířil vůbec svatou víru a vzdělanost39—). V Bavořích založeno pod vládoou vě
vod7ůOtiiona (737——748) a Thassiiona (748až
788) neméně než 29 klášterů bencd Zdatným pod
porovatelem řádu byl Karel Veliký, jehož dvůr a
„literární akademie pozůstávaiy skoro ze samých

benediktinův a jenž také ogatřil opis a překlad řehole sv. Benedikta, aby yi uložen v Cáchách.
ještě vice tedrovai benediktiny císař Ludvík
Zbožný, jenž se sv. Benediktem Anianským (z.
r. 8211)provedl mnohe reformy v kiášteřich. Otto [.
založil kiášteryv Děv íně a Kolíně n. R., těž
jin. Mimopanující knížata zakládali bohatší šlechlícové a méštěníni velice čnetně a bohaté nadace

ořád, darovali klášterům půdu k vzdělávání,
ale i hotově dvorce a dědiny. Pokud trvalo stěho
vání národů a na eviště světové vystupovali polo
diví národové, k ežto starý svět a stará kultura
hynuly, řád benediktinský staral se o utvrzeni vír

mravnosti a křesťanského ducha; když pak za kizinějších dob umožněno bylo kiášlerům bened.
kotviti v pevné půdě, stara iy se o veškerou kzlll
tnru, staiys eškoiami evangelia, útočištěm věd a
umění, učiteli polního hospodářství a řemesel,
středisky kolonii, které mýtily lesy a proměňovaly
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Ohr. tom.Bonndiktlni kácejl lesy a vzdělávají neúrodnon půdu. (Dle obrazu školy panonské—.)

'e v úrodné nivy, zavodňovaly vyprahlé planiny,
zakládaly zahrady a vinice, odvodňovaly močály;
benediktini majíce od dobrodinců prostředkuv, ují
mali se chudých, sytili lačné :: napájeli žiznivé,
přijímali pocestné, zřizovali nemocnice a chu o
bince. Stavěli chrámy a zakládali kolem nich nové

osady (tisice dědin děkuje jim svůgcpůvod), zřizovali školy a učili i vychovávali ml ež, což se na
potom stalo hlavním povoláním benediktinů. Světlo
viry šířili neúnavně po celý středověk, vnlkajíce
i do nejodlehlejšich pustin, kde sotva pastýři neb
lovci sídlili, a právě touto průkopnickou praci zí
skali nmoho odvětví; těž daleko do končin nezná
mých, pokud Amerika nebyla objevena. v Evrop ,
pak též v Novém světě konali apoštolské své
cesty a mnozí z nich přimo vyhledávalí smrt mu
čednickou pro Kristovu viru. Ve svých bohatších
klášteřích zakládali knihovny, opisovali pilně díla
starých klassíckých autorův a sv. Otců; klassicismus
by se na nás nedochoval. humanismus :: rcnaissance

by nebyly bývaly možnými. kdyby nebylo benediktinů. iíosoiii pěstovali povždy. taktéž všecka
odvětví uměn, malířství, sochařství, architekturu a
posvátný zpěv. Jen Bohu všemohoucimu jest známo.
co všecko synové sv. Benedikta ke cti a slávě
jeho a na prospěch církve sv., ku věčné spáse a
časnému blahu člověčenstva vykonali (Ekzrt, Cir
kev vítězná l, str. 466). — O chvalitebněm, daleko
široko rozvětvcněm působení benediktinů lze se
v každém historickém, po případě monografíckém
díle tločísti. zejména v dílech: Annales ordinis s.
Benedicti (.Maóillon), Paříž 1703—39,Luca 1739 7745;

gi, Acta Sanctorum 0. S. B., Paříž 1668—1701,enátky 1733—40; Chronica eneral de la orden
de san Benito, Salamanca ( alladolíd) 1607—21,
totéž latinsky v Kolíně 1648—50,francouzsky v Tou—
louse 1674 (Bucelin vydal výňatek sedmisvazko
veho toho díla až do r. 1630; Egger, Idea ord.
lnerarchico-benedictina etc. ordlnls s. Bened., Con
stantiae et Campiduni 1715—21; Monlalemócrt, Les
Momes d'occident, Paříž 1860—77, sedm svazků,
totéž víašsky od Carrarm'lm, Siena 1894, an lícky

od Ga.-yua/a, Londýrklsw, německy od Karla ran:lgxa a _7.A/ůllefa, ezno 1860—78. Z díla toho
týká se benediktinů 6. a 7. svazek a je pojednání
to jedno : nejle ších. Kratší dějiny řádu jsou:
lmalin, Annales enedictini, Augustae Víndellco
rum 1656; ljž, Aquila imperii Benedictina sive mo
nachorum s. B_ened.de imperio universo amplissima
mertta, Venettis 1651; týž, Chronologiae Benedicti—
nae_c_ompendium, Aug. Vind. 1679; týž, Benedictus
redt_v1vus,Veldkirchii l679; t'ž. Menologium Be
nedictínum, Veldk. 1655 a 1556; Arnolda: Nion,

ířnum v_ttac, ornamentum et decus ecclesiae, inlbros dtvisum, Venetiis 1595; _?amb.Sauron, Vie
e S. Maur, ou il est traltě de pluisieurs antiquités

de l'ordre de st. Benoit, Partsiis 1648; Antonio
Tarnamira, Historia monastica dell' ordine di san
Benedetto 1673; Ludo:). Rulťmu, Abré é de hi
Stoxre (le l'ordre de St. Benoit etc., lgaris 1684;

i.
5
d
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sv. Nila ve Valleluce, tak mocně, že pojal úmysl,
státi se benediktinem, což také skutečně z
r. 989 vykonal, vstoupiv do kláštera sv. Aleše a
Bonifáce v Římě. Pobyl tam dva a půl roku,
až jej Čechové opět žádali zpět za svého biskupa.
Tu vyhral dvanáct mnichů-benediktinů ze svého
kláštera, vzal je s povolením představených s se
bou a odebrat se s dobrými nadějemi na podzim
992 zase do Cech. Knlžc Boleslav l.'. i národ ka
jícně jej uvítali a slibovali znovu poslušnost. V této
náladě vymohl sv. biskup snadno založe 1 a na
dánl prvního kláštera mužského v echách
dle ritu latinského, staroslavného Břevnova.
Družina bened. čekala zatím v Kostelci (u Plzně),
co zatím na rychlo v létě 992 klášter zbudován.
Boleslav vykázal k výživě kláštera roční důchod
l 0 peněz z knížecí komory a něco z knížecích
statků, Vojtěch řidal rez ze svého (les Šárka
zvaný) a zaopatril klášteru mnohý důchod jiný.
Dne 14. ledna 993 klášter od sv. Vojtěcha vysyé
cen a mnichy osídlen. Tím dán křesťanství v Cc
chách pevný podklad; neb ač první dobu klášter
dosti s existencí bojoval, zejména když sv. Voj
t ch zemi opět opustil (995) a po opětné cestě do

ima a po krátkém obytu v Praze se svolením

Bapeže Řehore V. ode el jako missionář do Slezska,herska, Polska a Pomořanska a zde dne 23. dubna
9917smrtí mučednickou sešel, přece sestal výcho
diskem křesťanské kultury ne'en v Cechách, ale
i na Moravě, ve Slezsku a dhcrsku. — Z Břev
nova vyšly kláštery: Rajhrad 1048), Police
(1213), Sv. Tomáš na Malé stran v Praze (roku
1286 odevzdán Augustiniánům), Broumov (územi

€;th Břevnovu od r. 1213,proboštství zal. 1322).ahlstadt u Lehnice (r. 1703 zakoupen a 1738
dobudován). Z kláštera altaišského vyšel brzo po
Břevnověklášt. sv. ana na Ostrově (blíže Davle),
zal. kol. r. 1000; je o odbočky byly: klášter u sv.
jana pod _Skalou, zal. 1034,proboštství záloň
ské, teslinské a klášter sv. Jana ve Velízi,
zal. 1003. Ve 5 ojení s Břevnovem ale s liturgii
slovanskou zalo en klášter sv. Prokopa nad Sá
zavou (1032—1039),liturgie latinská zavedena a
klášter Břevnovu podřízen r. 1097; ve válkách hu
sitských zašel, r. 1663 břevnovskýmí opaty opět
obžíven, r. 1786zrušen. Z Bavor. z kláštera zwie
taltenského vyšel klášter sv. Mikuláše, později
P. Marie v Kladrubech, založen r. 1108—1115,
zrušen roku 1785. Měl odbočky: Přeštice (1245 ,
Prim'da (1306),Tuškov 0384). 'l'éž samostatn ,
od Brevnova ncodvisle založen klášter sv. _lero
nyma na Slovanech v Emausích na Nov. městě
pražském, opět se slovanskou liturgii (zal. 1347,
r. 1635odevzdán benediktinům španělským z Montc
Serrato, slovanští (čeští) benediktini dostali za to
faru dříve „praemonstrátskou u sv. Mikuláše na
Starém městě, kde zřídili skrovný klášter, jenž se

udržel až do r. 1786 god vrchním dohledem opatů
břevnovských jako kl ter sázavský? Před husitskými válkami byl v echách ješt klášter Opa
tovice (v Chrudimsku), dle starých historiků ko
lonie břevnovská, ale úplně samostatně, z eremi
táže_se vyvinuvší, (roku 1186—1189 založený. Měl
dosti mnoho členu, tak že i kolonie vyslal do
Slezska, do Křesoboru (1242—1292,pak se stal
klášterem cisterciáckým), do Středy (Neumarkt,
1244 založen jako proboštství, po zničení mateř.
kláštera sídlem opatovických opatů až do r. 1573,
kde posledni opat zboží klášterní odevzdal biskupu
vratislavskému),do Wa ilstadtu (zal. sv. Hedvi
kou r. 1241 na amátku bitvy s Mongoly, probošt
stv1 trvalo až o roku 1535, r. 170. vykoupeno a
1738znovu zřízeno jako proboštství brou rn0 vs ké,
r. 1811 zrušeno pruskou vládou a statky vlastni
ctvi to kláštera broumovského, jednoduše skon
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fiskoványg,do Vrchlabí (proboštství ve válkách
husitskýc r. 1424 zaniklog. Jiuý veliký samostatnýklášter řádu benediktinsk ho v Čechách byl Vilí
mov (1120 založen 1421 od Husitů s álen); o .
bočkou jeho byly herčice u Brna proboštství
od roku 1430—1540). Dále yl znamenitý klášter
vČechách Postoloprty (u atce), založenýroku
1121, od Husitů zničený 20. května 1420, Porta
Apostolorum) s malými proboštstvími v Zatci (sv.
Kateřiny, ve válkách husitských zničeno), v Klá
šterci (asi roku 1277zrušeno králem Přemyslem
Otakarem ll.) a v „Cella íanua" : rzvany. Nej
chudší a nejméně známý, ale z proslavené vele—
knihy „Codex giganteus“ ve Štokholměpově
domý klášter b'ly Podlažice ke cti sv. Panny
Markéty v kr sném údolí blíže Chrudimi s pro
boštstvím Zbejšovem, zal. r. 1159od Vrbaty,
českého šlechtice, asi kol. r. 1350podřízen a vtělen
k biskupství litomvšlskému, pak hradeckému.V Lito
myšli povstal klášter benediktinský mezi 1093 až
1100, brzy se však proměnil v kanonií praemon

sirátskou, podobně £jako na Strahově (zal. r. 1139)a v Lelivě (zal. 113 ). V Praze na Novem městě
byl též klášter benediktinů
Ambrože, jejž Karel [V. r
v husitských dobách zničen, ozději ako „hybern
ský“ opět obnoven jest. — a Moravě byly klá
štery: rajhradský (1048,viz nahoře),Hradiště
u Olomouce (zal. r. 1078, stal se praemonstrát7
skou kanonií roku 1151), Třebíč, nejznamenitější
klášter v markrabství, zal. 1109 knížaty Oldřichem
a Lipoldem, syny Kunrátovýml, Uherčice, nej
dříve fara, pak proboštství pod opaty vilěmovsk 'mi
od roku 1430 až d r. 1540. Klóstcrlc (K1 te
rec) u Šumperka,Volejn, Komárov, Březov

bylv menší kláštery v době předhusitské),u

vlašských, dle rltu sv.
. 1354 založil a jenž

ponej
více 5 Trebi ! souvisící. — V Pols [ klá
štery benediktinské tyto: Třemešno u n zdna,
sv. Vojtěchem založené, později kanonie lateránská,
Tynljece, zal. 4 (s proboštstvími Trokli, os
čelna, Vnejova, Tachovia, Orlová), Sv. Kříže ,na
Lyse Hore u Krakova, zal. 1006 (s proboštstvrmi
Koniomtoty, Wawoluica, Stu ia), Siecechov
“ Krakova, zal. 1010 (s probo tstvtmi Siecechov
město, Rodom a Puchaczow), Mo hylna u Hnězdna,
zal. 1065, Lubin vPoznaňsku, zal. 1175 (s probošt
stvími ]ezov, Gostýn, Choynat, Kyšov), loc y
v Mazovsku, zal. 1270 (s proboštstvími Ravep,
Přibyšov, Zámeč, Lentov), tyto klášte měly pu
vodnč všeck tynicckého opata za visitatora, teprv
později se učinily samostatnými. — Ve Slezsku bylo
opatství lubešské (Leubus), z Clu ny založeno
r. 1044, později (1175) v cisterciácky klášter pro
mčnčno a intensivní svou působnosti, bohatým na
dáním a šťastnou polohou (na Odře) učiněno stre
diskem a východištěm ohromné kulturní práce
v celém Slezsku, ovšem také germanlsace. Z lu
bcšského opatství vyšlo kamenecké u _Kladska,
křcsoborské (Grůssau. viz nahoře) a jindřichovskc
u Mtlnsterberku (Heinrichau), z nichž však jen
druhé bývalo řádu bened.,— O zavedeni bene
diktinů do Čech a do sousedního Slezska (Polska
a Moravy) jednají díla: Fri/ni, Kirchengeschichic
Bůhmens i.; Borový, Dějin diecese pražské; Kry
štůfek, Všeobecn' círk. d jepis; [Odd-ježek. Sv.
Vojtěch, jeho kl šter a ůcta u lidu; Krabí, Svatý
Prokop, jeho klášter a úcta u lidu; Palacký, Dě
jiny národu českého I. Prameny dějin českých 1,11;
Vacek, Cirkevni dějiny české; H. G. Voigr, St.
Adalbert v. Prag etc. s doplňky; Ziegelóauer, Hi
storia Břevnoviensis; Kryštůfek v Časopise katol.
duchov. 1897 „Čechy nenáležely nikdy k diecesi
řezenské“; Bruna Querfurtrký v asop. čes. histor.
1898; ja:/iw Liner-f, Sozialgesch. Bohmens, 2 sv.;
Budík. Geschichte Raigcrns; budí/:, Dějiny Mo
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;Scriprorzr O. S. 3. in regno Aux/nato 1880
(rpředmluvva); Bonaventura Pilsr Boěmia bene
dictina a Dissertatio de monasterio Břevnoviensí
et de propagatione O. S. . in Boémia et Maia 

vCíag(\Ěukopisy v archívu rajhradskěm G. . lla
&;) Habrz'r/z ABlexju: Conceptus histonae monasteriorum 0.5 nBohemia (11 svazků ruko

pisných v archivu rBajhradskěm); Mein-7m Bruna,

Conversío Bohemorumper_Ř'dm. S. Bened. (ruko.kláštera břevnovského) ád benediktinský pu
vooadně dlouho do středověku měl pouzej jedno

tollvékláštery s jejich menšími odbočkami, nikolivanisacl po celem světě společnou. Každý opat,
gšdý klášter měl svou observanci a ob čejně byl
papežské Stolicí přimo podřízen. 10 ve 10k uvol
nění kázně v mnohých klášteřích, zejména tam,

kde se světským knížatům dovolovala jakási pal
tronance nad káštery a kde proto vpříyjmpániobIlísynové ze šlechtických \odín ne \
pra\ého. Čím větší a bohatší klášter Žbyyl.tíombyla
možnost pevné kázně menší. Opatové často měli
důstojnost říšskjch knížat, a to je od duchovního
života od alovaio, vpřemnohé hádky a sváry za
plétalo. asto takovým „opatem“ byla dokonce
osoba cizí, světská, jež brala jen důchody a o klá
šter se málo staarala (kommendatámt opatl). Bylo
tudiž třeba reformy, oživení kázně. První reformy
nařídil císař Karel Veliký a účinně jej v tom

odporoval sv.cBenedikt Aniánský (2. 821.)
gtanovilo se Cagitulareámonasticum“ pro zemfranckě na s nod v Cáchách r. 817, ak sepsal
„Codex rcgu arum“ a „Concordia regu arum“, re
fornmi dekrety vydaly se na synodě v Římě r.826,
v Paříži r. 826, v Cáchách r. 836. Císař Kar. Lisý

poslal opata Se rv ata Lupa clobBurgundsoka.saby
zreformoval kláštereyr. To však byg jenpnevedly daleko. Neprátelské vpády( ánů, Norknulaiym,
Hunnů, aurů, aracenů) škodily již tehda ře
mnoho klášterům, tak že se v pravém duchu sv.
Benedikta nemvohlyvyvinovati. Proto přece bylo
dosti klášterů, kde se duch sv. řehole plně zacho
vával,tak \e Fuldě (Hrabanus Maurus),v Corb ie

l(PaschasiusRadbertus),v sv Havle (Notker Balbu“92le X.stol. vzali reformuřádovoubiskupové do
ruky,]tak v Kostnici Salomon (2 919),s .Kun
rát (z.975),Gebhard 995),v Řeznu' sv Volf

an 4),v\Děviněz sv. Adalbert, učitelaotcovský přiel našeho sv. Vojtěccha, v Kolíně
Sv. Bruno 965), v Mohuči Bedřich (2. 954),

vzeVircburkuzřluugo , v Metzzu Adalbero964), v Lothringách a Flandrech opat sv. Ger
hzard (z. 957) v Anglii sv. Osvald, arcibiskup
yorský (z 992),v Gentu opat sv. Dunsta n(z. 988
jako arcibiskup v Canterbury), jenž vypracoval sta

(|>.—

tuta „Regularis concordia An licae nationis“, v Ně
mecku podobně působils V.Žioddaeh 1038)

a mngohojiných. Veliká reíorma vyšladz (klášteraClu v Burgundsku, ke kteréž přistoupilo 37
klášterů, později 65, jež byly po celé Evro ě roz
ptýleny a tvořily jednotnou „k.ongregam“ H avnimi
učiteli aivůdcitěto kongregace byli sv. C do (2.942),
s.v Od 1048, . Hugo (z. 1109: Ve Xll.

století lnlabyla kongzrošjacelclugnyacká největšíhorozkvětu (mělaťaž2 kl aršte rů), ale pak\ ona
klesala, hlavně že povstávaly nově kongregace,
řády, a polít ičlí vadařl nechtěli svým klášterum
dovolovati, aby př náležely ke klášteru v zemi cizí,
třeba přátelské. kongregace měla oslěz jen osm

francouzských klášterů (kolem r. 1 1), ale pak seicště jedenkrát omovila a vzpružila, zvouc se
ongre aci observance. Revoluce1790učinila

jako mno ému jinemu i těto velikolepě kdysi in

stituci konec. — Podob Hikongre ace se utvořilaV Německ síled rša (řehole hiršav
ská),jež čítalaeaž 150klávšterů, mezi nimi těž Admont
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a Kremsmllnster.ldVaedleHiršavy byla Fru ctuosav Italii, pak Fu v Německu ještě por
ikolepým střediskem pravého benediktinského du

cha a reformního snažení. V Italii kvetla kon re

gace s klášterem Cava (u Neapole) v čele, itajicí až 300 klášterů. Mnoho dobrého působila ve
všech zemích skotská observance; irsko-skotští
mniši se totiž od X. století jako druhíly v Vl., VII.
aVV111.stol. houfně stěhovali na kontinent a jsouce

gilnymi a zbožnými mnichy, vlídně přijímáni byli.e sv Vojtěchem, přítelem jeho Radlou a bratrem

Gianudentiem (Radimem) přišlda přísná observanceská do Břevnova,odtud doekláštera\aradin
slkeho (S. Martartini in Pannoonia) do Uher a do
Rajhradu, pak do Polska, kamž brzo po sv. Voj
těchu zanesl částečněBruno Querturtský, též
profess : kláštera sv Alexia, observanci sv. Ro
mualda. Sv. Romuald, anachoret, mnich a opat
v Casse, založilr. 990klášter Pereum, pak Ca
maldoli blíže Arezza, a tím později kongregaci
camaldolsk on, z té pak vyšel sv. jan Qual
bertus, jenž založil r. 1038 kon re aci valom
brosskou. Obě tyto koon.gr již prijay nový odděv
(ona barvu bílou, tato šedou). Třetí taková odště
pující se kongregacebyla reforma cisterciácká;

obe rt, opat v Molesme, založil ji v Cistercíu
(Císteaux) r. 1098,sv. ernard, opat v lair
vaux, jí nejvice oslavil, tak že se stala velice
oblíbenou a se star' msvým kmenem, s černými
benediktiny, od století Xll. mocně zápolila. Odě
vem se lišila od benediktinů tak, že přijata habit
bílý s černým škapulířem a cingule Dalšími ta

kovými větvemi bylieS lvestrini (zaklad. Sylv.Gonzelin r. 1267 anu, oz'děí s Vallombro
siány sloučení), Coelestini (Eakla atel sv. Petrus

Murrone kčilispapež Coelestin V., z. 1296) Oli ve—tání (zak .rBe nard Tolomeí, 2.1348),Kart\\siáni zalkl.ssv. Brunor v oudli Chartreuse
poblíž renoblu), řádForntevrault (zakl. blahosl.

Robert z Arb isselu,2. 1117),Gralmmontini (zakladatel sv. epán z Muret, z. 24,) Avellani
(zakl. sv. Dominik z Foligno, z. 11031,největší je
jich příslušníkbyls veP tr Damia 22107),H
milliati (kajícníci,zakladatel sv. jan Oldrado blíže
Como v severní Italii, z. 1159), Vílhelmité (zakl.
sv. Vilémz Verceli,z.1142),Fuíianti (větev ci
stercíáclókázalož. 1589), '1 rappístě (taktéž, zakladat De Rance r. 1664 V reformách sta
rého řáldu se ve XII. a X1|1.st01etí pilně pokračo
valo, zejména papež lnnocenc 111.a Klement V.

hledělizavedenímgenerálních kapitula visitováním v jednot ivých zemích kázeň obnoviti.
aždá provincie měla míti svě visitátory a statuta.

Nejúělnnějl však zasáhl do vnitřního obrození čer

ných benediktinů pap. Benedikt Xll. bulloui „Summi
magistr-i;, jež se obyčejně nazývá „eB ne ctina“(r.1 3. Bylo v ní moudrých pravidel řeholního
života36dosti (denní medltace o sv. řeholl, studia,
inventáře, oděv mnišský, zachovávání _postnich dnů,
středy a sobo chelěo adventu a predvelikonoč
ního postu, př\sná kontrola správy administrativní
kapltulamml, a to v každém klášteře jednou za rok,
v každe provincii za tři léta ;pa ež ustanovil 36
provincií benedlktínských na cel m světě (jedna
7. nich byla česko-moravská a visitátory v ni byli
opat břevnovský a třebíčský), avšak zevní přl
čin_y, pocházející zejména od zeměpánů, nedali
ani těmto reformám proniknoutí všude, jak bylo
zamýšleno. V Anglii ještě nejpřísněji si vedli, pak
v Itálii, kdež se utvořila observance kláštera Sub
iaak,o sv. justiny a z obou observance či kon
gregace monte- -cassin ská (1503), jež čítala
více než 190 klášterův a pronikla až do ran cie.
Koncil kostnický r. 1416takě utvořil observa nci
černých benediktinů, již se 13| klášter podrobil.

_.

tn<
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Skoro současně (roku 1418) povstala přičiněním
AlbertaV. Rakouského reformav Melku ovolá

opata a mnichů ze Subiaka; reforma tato roz
šílřímlase daleko po jižním Německu. Kostnické
statuty prováděla t. zv. Unie bursíeldská od

143) v sev. Němec uTato unie, r. 1451atu ori
sována slavným visictátorem a legátem kardinálem
Mik. Cusou, dochovala se až po časy saekula
risace. Papež Pius ll. rád by byl kláštery celé

Germanie sjednotil pod kongregaci jednu, nepodařilo se mu to vša Proto zůstala refonn aburs
feldská hlavním střediskem klášterů německých,
kdežto reforma monte-casslnská přl ata v zemích

románských (těž něco slovanských), a bylo povždyvedle obou ještě množství menších ongregací
s tendencí reformy podle b„ully Benedictin“ neb

podobných. Ve Švýcařich reformoval opat ósclt
(z. 1491), _ve pančlích se v tvořila kongregacevalladoli dská, k níž nále el těž Montserrat;
r. 1636 dolstala se tato obsenance též do Prahy
(Emaus) V Americe, Mexikua Peru, také v Portu
galsku a odtuti v koloniích, zavládla táž reforma
valladolidsko-montserratská. Ve Francii povstala
r.1505okongregace Chezal- Benoit v Belgii re

foorma Ludvika Blosia, mjenžv modlitbácha pláči
složilnstatu5t „Specuuul mnonachor rum“ (po
tvrze Spapepežem Pavlcm III.). V Dalmacii a
ostrovech54přiéhajicích ggtila reforma kon cgace

eilida, založené r. 'voření ongregaci a o reformáácvh ů ě řádu benediktinského

existuje již celá, téměř nepřehledná literatura, kterábudetještrě rozmnožena, hromné literární po
klady archivů klášterních aa státních (v příčině za

šlých &zrušených klášterůšnobudou uveřejněny, což
úplně skoreem zhola nemon Dobréřyok ny dávají:Partor,Gesch1chte deroPlipste; cca, Kon
zilíengeschichte; Har/tk, Kírchengesch. Deutschnd , Maul! on, Acta Sanctorum (viz nahoře).

asopisy řádově svrchu jmenOvane Albem-Bruno,

Consuetudines (dosud3svazkňvel. fol.;) týž,Untersuchungen ilber die áltesten ónchs ewohnheiten,

Mnichov 1905, Bibliotheca Cluniacens1 s, Paříž 1164,Bullarium s. ord. Cluniaacensís, Lyon Bernard
:t Brna!, Recueil des chartes de l'abbay680151:Clugny,
>aříž 1876, 65 Grau/cn, Die Wirksamkeít der
(luniazenser, Wésel 1870; Pig—nat,Histoire de
'ordre de CÍugny, Auttm .' mlze, ber
(luniazensísche und lothringische Klosterreform,
lvíagde 1;886 I'.C1zc/leral,Cltm au XI“ siecle,

Autun lur ; ll:.rlor.-palxit REM/ler I, 4435 Clll,420 sq; studia:, XI aX Satkur, Die lunia
zenser etc., llalle 1892al94;ERwue Benedictine, X,

; 1'7it!/mnm, Chronicon Ilirsaugense, Basi

lleagoe1.608 Annalium Hirsaugenslum opus, S. Galii,
;Clzrirtmaml,k Gesch. d. Klosters lesun, Tu11hingen 1782; ,Áusbreitung d. Hirschauer

Reggel,Halle 1877;kSúfmann, Forschunlgen zur Gcschichte d. Klosters Hirschau, Halle ; 377010

Albem, Festschrift z. r1100jiihr.Á_uublláum d. Camposanto in Rom,Freibu1897-acr,Hirsauer Bau

schule, ibid. 1897; !% cr, Benediktinerstiítungeninden Rheinlanden, Bríinn 1887(Stud en); Ferdinand
_7armcr, Die Schotten in Regensburg, 1885; au:
will/I, Geschichte d. Schottenstiftes m Wien, 1858;
Stlmtiaa'der, Die Durchíiihrun der Benediktina im
XIV. jahrh. (Studien IV, 2, , )00; Barói,

Liber de initio et progressudcon egatioenis s. ju-z
stinae, nunc Cašsinensis apud anecd.noviss. 11,3, ;Di'ltnclt, Histor. ]ahrb. V, 1360;
Kat/tolik 1859, II, 1360; Hal_yatVI; Annin; St:/tram,
Chronicon Mellicense, Viennae 1702; Kai inggr
Geschichte d. Benedikt- Stiftes Melk, Wien 1851,
[ferl1ére,Melangesd'histoire bened.,Maredsonsl, 27;
[„má/'em Anthuitates Bursfeldenses, Leipzigund
Wolfenbitttel 1713. Die Anfánge der Burstelder
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KOI-Vrelgatiflnsin Zeitschrift fiir Gesch. Westfalens
5%:Beer1iěr La congreg. de Bursfcld in Revue ěnědictíne (s 11teraturou); Die Re

formation durch die BursíelderKon . in Studien
X, 266 Camucludma St:/_yr'cnm, ibid. XXIV až

XXVI; .Št/mrpff, Ubeer ikolaaus Cusa, Mainz
1843, Freibur 1862, Tilblngen 1871; Diix, Der
deutsche Kar inal N. v.C und die Klrche sr. Zeit,

Regensburg 1847, Grillvót,3chgationsreise des KardHistor.ja ahrb. Ubn N. v. C. in
Deutschland, ibld. XIIV39549; Sauerlaml, Róm.
Quartalschrift IX, 189 sq:., Brummi/ler in „Stu
dien“ III, 1; Cur—in!, Congregatio Hispano—
Benedictlna1,ibid. XIX, 255; Earlier: in Revue Bě
nédictíne X1, 1, též: Documents inědits pour servir

á l'histoire eccles. dela Belgique;Maredsonsl ;řlelmling, Emaus Die Annalisten
des Stlftes Emaus lIl ormám v řádu a
klášterům samým uškodily namnoze smrtící ranou
pohromy zevoněiši; vpád cizíchv lečných národů,
ako Saracénů, Maďarů, ongolů, vědů, války ob
anské a náboženské. schisma se svými následk,

husitský fanatismus, reformace náboženské v N
mecku, v Anglii, ve Švýcařích, války napoleonské
a konečně iosetinismus. V echchá a na Morav

gadly husitismu za oběť: Bře—vnov.jehož obyvateléástečně umučení jsou, částečně do Rajhradu a do
Broumova uprchli, Police, Klaadruby (jen poško—
zen ), Tuškov, Přimda, Přeštice, Postoloprty, Ve
ber ava, Vilémov, Sázava, Ostrov, Slaný, Veliz,
Zátoň, Podlažice, Vrchlabí, Emausy, sv. Ambrož,
Rajhrad (poškozen), Třebíč (úplně a navzdy zni—

čen), též paneenskék kláštštery u sv. jiří, sv. šjannav Teplicích a u sv. cha v Praze spusto eny.
Podobně ako husitismus v Čechách, ničily ná—
jezdy nepratelske, zejmena turecké, kláštery v Pří
moří. lllyríí a na ostrovech dalmatských, kde se na
chází mnoho zbytků bened. klášterů (viz Eitel
bergcr, Kunstdenkmáler in Dalmatíen, Mitteilungen

der k. k. Zentralkommission fur au-b unst- unhistor. Denkmale in Wien, V ff). boženská re
voluceXV1.století pohltila nesčíslnéámnožství klá
šterů bened. bud' znásilněním, buď vnitřní korrupcí

(viz ]dílJICn-PCJIOF,Gesch. des deutschen Volkes,2. až 4. sv.). V Anglii zničeno odl—1540 asi
578klášterů, : nich 63 opatství bene5díkt., mnoho
synů sv. Benedikta dosáhlo koruny mučednické

(viz Ga: ud, Helnr Vlll. and the english monastenri,ers on on ;Sptllmmm, Geschichte der
Katholikemerfolgung in England, Freiburg 1900
aj. v.). Konciltridentskj za ' .
dopodrobna reformaami kášterů,
kongregací, konání enerálních kapltul seminární
studia, gpilně visitování atd. Následkem toho po

vstalo t. zv. reformních kongregaci a rádbened. znovu b.bžlvl již r. 1564 ložil Gervíg

Blarer kollegium čí kongregaci hornošvábských ašvýcarských lášterů (se Sídlem Wein nene),

plak následovaly: kongr. belgická (1575), tlandská
569),f rancouz)skát exDemptni (1580), elsa ská (1600),

blretaňská (1604 ..t Denis (1607, helvetská (1602.
solnolltradská (1641), bavorská 1684), dolno -švsk 685,) rakouská (1617), česko—slezská (1669
s oená s kassinskou). polská (1701) uherská

), řecko-egyptská, kassinsko-anglická (1619),

veleznamenitá kongregace Saint l_Vannes (1600)(aní vyšlá kongre ace s.v Mau cž jest snad
nejslavnější ze v ech (zal. 1621).a haurini vydali

mbnoohoučených děl a pěstovali mlmo askesi všeckyvěd: theologii biblickou (Martinay, Saba
tiber, Montfaucon, de Mege, antíne, Mo
ríllon, Girardet, Le Tournois, Guarin a j.),
patristikus(Defau, Blialmpin, Cons tant, Guesniě, Ma e,t Mab on, Chantel ou a j.), di
plomatikusa literární lhistorii (Mabillon, Tou
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sntaín, Daintine, BCraiírpeítíer, Duran d, evet, al a jiní), historii vůbec
anhistorii řádu (Mr.-ambillon, Fe libiee,n Buil
lart, Martě-nc, Ménard, Planchette, Bulllauíéau, Piolin, Constant.

Bouquet :! jíní). Práce
maurinských benediktinů jsou v celé historii své
tové zjevem oje ínělým, nadobyěejnm; obsa
hujeťn některé dílo až 12. 15, 25 i 3 velikých
tolíantů. Sláva těchto pilných synů sv. Benedikta

kvetla ze 'ména v století XVlll. (bylo 191 klášterů),
pak jí se vátíly a ochromily jansenismus, ga llíká—
nismus a r;evoluce posle 142 Maurinni zemřeli
pod guillotinou. Vědecké půslobení Maurínův oplo
zovalo práce a snažení jiných kongregaci mimo
Francii, zejména v Bavorsku a akousích; tím vy
nikla opatství sv. Blažeje ve vábsku, Sv. jim
yam (Emeran) v Řezně, Sv. Oldřich v Au špurku,
Melk, Tegernsee, Sv. Pe tr vSolnohra ěaj. v.,
zakládala se domácí studia (též v Břevnově
v Broumově), uč né společností (na př. Fro

benius Forster v Rezné) a akademie (Legipontius v Kolíně n. Soolnohrad) — O l\:laurinech
lze se dočístt v náRsledujíclch dílech, resp., časopi

N.“

sech: Ile/yat, Histoires deso q;
kr./u: der nima: c::le'r. 1902, 1435 .; ere'Les fondateurs de la congre atíon des t. Mau
Benmrd Pez, Bíbliotheca enedictino-Maurlna,
Augustae Vindel. et Graecicíi 1716, Cerf,

Bíbliothcque historique ct critique des auteurs dela coon r. 17 "TarJ—m, Ge
lehrtengeschíc hte der Mauriner, Franukfurtu. Leipzi
1773,deutsch von Rudo! ll, Herbrf, Die Verdíenste
der Mauriner um die issenschaften in Tiíbinger

Quartalschriit 1833 sq., MalanM Histoire de Mabíllon et de la congr de St. Paris 1843;
Bibliothéque des ecrívains de Mlaucongr. de St.

au.r Le Mn 881; Lama, Bibliothéque etc. Mu
ních et Paris; sEm. Bragu.: Mabillon et Ia socíété
de l'ahbaye de St. Germain des Prés, Paris 1888;
Hist.--polit. Blátter 105: Liter ar. Handweiser 1892;
Vabuh' (španělské dílo o Maurinech) 1899; GigaJ,
Lettres des Benedictins de la congr. de St. Maau.r
Kopenhagen 1893, Kal/zrzin, Brieiverkehr zwischen
den Maurinern und deutschen" Gelehrten (Studien
1903); E71dres, Korrespondenz der Mauriner mit
Lrneran, etc. Stuttgart u. Wien 1899; Bar./fén. Die
Lehranstalten der Mauriner, Studieen . q.
Vyobrazení 186 klášteru maurinských 1v díle: Ger
main, Le Monastícon Gallicanum, Paříž 1687, nové
vdání1870—82.-——_|edna z novějších, chudá sice,
a e dosti íntensívně a v prazvláštním oboru pra

cující kongrelrgacebened. ů/lSt kongregace mechltarístů, zalo 1701 echltarem (z 1749).
mnichem arménským, v Konstantinopoli. Účel je
jich jest, národ armmnénský mííssíemi, vyučovánim a
rozšiřováním dobrých katolických knih nábožensky
a osvětové vychovávat1.Hlavní jejich kláštery jsou
dva : ve Vídni a na ostrové

nátek. Oba kláštery vydávají, majíce knihtiskárny,dobré knihy: až do r. 1899 vydal vídeňský klášter

323 arménské knihyes(mlezi nlml arménský missál),
5:9 némeeckychs,9ě ska/ch, 6 řeckých, 9 francouzských, 14 v ašskýche 6 latinských, 4 polské, 2ru
sinské, 47 tureckých a 1 maďarskou knihu Z tí
skárny S. Lazzaro vyšlo přes 800 knih arménských,
přes 200 v jiných řečich, bible, lexika, déjíny Ar
ménů, dva svazky arménskeho martyrología a j. v.
Asi 3000 starých arménskýcn kodexů se v klášteře
tom chová rukopisné; též jestt am pěkná galerie
obrazů St. Lazzaro bývá proto pro mnohé učence
oblíbep' m cilem cestovním aneb m1ilou zastávkou
na cest do Italie. — Veliké neštěstí, jakého řád be
nediktinský nikdy jindy ne'/ažíl, čekalo naň ve sto
leti osmnáctém a devatenáctém, osvícenské proudy
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vyšeedšl z Francie, joseflnismus, revoluce a války
napoleonské sklátlily na tisice klášterů bened. do
hrobu. Ničení klášterů počalo ve Franclilijiž r. 1766,
kdy komise řádová zrušila jménem Ludvíka XV.
as 386 klášterů, r. 1770 byo ve Francii ještě 412
bened. klášterů, dvacetr ků na to am jedlý. Roku

1802 zrušil Napoleon všecky klášte bískupthvítrevírského a kolínskéhoo, r. 1807 zru íl josefB
naparte kláštery v Neapolsku, skoro současné zde
cimovány kláštery tosuánské a v státu papežském.
Ve panélsku zrušil kláš 'ery r. 1809 Josef Bona

arte, v Belgii byla saekularisace r. 1796. Císař
osef ll. zrušil v zemích rakouských přes 700 klá

šterů, v jediné Praze zrušeny 24 kláštery. V Né
meccku padlo přes 200 opatství a přemnoho jiných
doomů řádovýcc.h R. 1803 vyrčcna v říši německé
zákonní zásada, že každý zemépán může kláštery
saeknlarisovatí. Ihned zrušeny v Bavořlch 44 staré

benediktinskéakláštelrš, legesv.Jaakub v Řezně zůstal,sv. Iimíamp šcken ohromný klášterní
majetek prodán za babku, sbírky, bibliotheky roz—

Brášeny :: jen část uchována v stnát ích ústavech.odobné v Brunšvicku, Vlrtembersku, Badens ku,
naposled v Prusku. Z 1500 bened. klášterů, které
přežily války husitské, zustalo v století devate
nááctém pouze asi 30. Ve panělích uzavřeno roku
1821ze 1700 klášterů přes polovičku, \: Portu alsku
r. 1834 skoro všecky, v koloniích obou států [('Ame
rice) následovalo se příkladu evropského, teprve
v nejnovější dobé zapustil řád bened. nové 0
en v Novém Svět.ě Rusku pronásledovány

řády katolické po celý věk devatenáctý. Ohromný

pocet basiliánských klášterů vzal za své, z katolických zrušil car MikulášLr 2 přes 200, Ale
xander ll. r. 4všecky katrol.1kláštery v ruském
Polsku. V ltalií zrušila vláda turínská r. 1855přes
3t0 klášterů, r. 1860 dále 721 kerlášt Od 1866
až 1878 zrušeno ve spojené ltalií 3037 mužských

klášterů, jen ty, kterým se přiznal charakter ,národnich monumentů“, zů.sta1y Roku 1873 zrušeno

v Římě a okolí 316 r_nužsdky'chrklášterů. Ve Francii
v dány zákony lproti řádu 1880, 1884,11908 a na sta lášterův uzavřeno. Portugalsklo

svrhnuvší krále a pr_oměnlvšlse v republiku r. 1910
vypovědělo všecky řády.' ..zv kulturnní boj v Německu zničil 296 mužsk ých klášterů, 185 jíchv
své činnosti ochromeno; teprvr roku 1887 dovolilo
Prusko některým řádům vrrtáltl se. Mezi těmito
jsou redemptoristé a benediktini beuronšti, nová
to velice utěšeně vzkvétající větev řádu bene.d
tzal. 1861; viz článek zvláštní). V Bavo skmu,A e

ríce, ve erFraGnculie(zade má nejhllavnělšl zásluhu slavný
Pr osp nei-% řád bened. poně—kud obživnul, též2v nglii a1jeho koloniích. — Nj 
mladší kongregaccí bened. je missijni sdružení
sv Ottílíe(St.Bened1ktus-Mísslons enossenschatt
St. Otilien), založené 1884 beur ons ým mnichem
Ondřejem Amrheínem v Reichenb chu n. Dunaji,

1887 přeložené k sv. Ottilííc blíže Augšpurku.
V konává missie v Zanzibaru a ostatních koloniích

alba bened. vydaného r. 1910 (Ss. Patriarchae Be
nedicti Familiae confoederatae, Romae) asi tento:
Řád má 156 sídel (řádových domů, převorátů,
opatství a residenci) s 6457členy, z nichž jee3410

knéží. e rozdělen na 14 kon regaci, z níochžkaždámá sv ho předsedu (praeses a jednoh po pří
padě dva assistenty. V Římě resíduje Abobas pri
mas celého řádu, jenž je zároven opatem u sžv.Anselma tamtéž tomuto dle ustanovení papežc
Lva xm. z r. 1893 podávají každých pět let před
sedové kongregací zprávu a el o morálním
stavu klášterů Abbas rimas máoprávo visitačni a
povinnost, bdíti nad kázní celého řádu, jinak však
mají kongregace a kláštery svou samostatnost.

8
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U sv. Anselma nia Aventině je centrální vyučovacíústav „Anselm anmu jeohž.áž ci ipmoesí

se berou ze všech kongregaci. Klášter a UČIIÍŠÍrěbyly otevřeny 1. listop 896 chrám 11.listop. 1900.
Prvn íabbas rimas byl jmenován pap. Lvem Xl.ll
(je to Dom ildebrand hrabě Hemptinne), příští
se budou vždy po dvanácti let ch volití. Mimo
kollej sv. Anselma je ještě v imě kollej u sv.
Athanášc (řecká) Kžádnnékongregacíntepatřici, tedy
samostatný jest klášter Fort Auugus kot
sku; opatství „nulllus|_dioecesis; jsou: ti\isonte-Cassino, ava, Montevirine, u v. Paavl v ímé,

opatství varndinské ( artinsber )r vla,Uhrách Einsicdly ve Švýcařích avNo á v Americe.
jinak podléhají oni členové klášterrů, kteří se za
bývaji duchovní správou, dohledu biskupů; za
ostatní členy však odpovídá opat pedsedovi kon
grega ce a ten opatovi primasoví v tmě, jenž také
zastupuje celý řád u 5\. Stolice. Jednotlivé kon

regace nyní existující jsou pak tyoto: 1. KongreEassinská (starší založ.1408),obsahuje v sobě
14 klášterůva áí85č členův, ponejvíce v mal)",ch
kdysi kvetoucích, nyní však utlačených klášterech.
2.Kon r. kassinská (mlaadší, primae observantiae)
zřízen 1872, má 35 klášterův, a to v ltalii (Subiaco
S. Scolastica, Montevi inc, Torrechiara, Genus,
Praglia, Benátky), F_rancii,Belgii,Anglii, Španělsku,
jerusaalemě. ůClem'lje 1059. 3. Annglická, zřiz. 1619,

má5klášte vena334čl 4. Hůelvetská, zřízená1602, má 5rklášterův arl372čle 5. Šv' carsko
americká, zř 1870. má 8 klášterův a č eůnv
6. Bra silská, zř.1827,má7klášterůva150členův.

7. Fran zuská (Solesmes), zřízená 1837, má12 klášterův a 455 členův 8. o,rská zřízená
1858 ke cti Andělů strážných, má 11 klášterův a
452 člevův 9. Amcricko- kas sinská, zř. 1855má
11klášlcííiv a794 členův. 10. Beu ronská, zř. 1868,
mállklášterůva780členův 11.Rakouská sv jo
sefa, zř. 1889, má 7klášterův (sv.? v Solno

hradě, sv. Michal v Michelburáchh, Assumptío B.M. V. v Lambachu, sv. jiří ve Fiechtu, Marienberg

a RajhradI\Prevorát v lnšpruku), 332členův. 1'2.Rakous rnčného Po četi, máll klá
šterů k(Kremsmiinster, Melk, Góttwei, Seiten
stetten, Sv. Lamb,ert Altenburg, Vide ukS o,tt|
Admont, Sv. Pavel, Sv. Markéta-Břevnov ua Brou
mov), členů 626. 13. Uherská, zřízená 1802, má

11 klášterůu(arciopatství Martinsberg--Flannohalmánsíiliálnimi kláštery Sv. Mořic-Bakonybél, Sv. Anian

kT Pannny_clMarie- D6 molk, Sv. Adrian—Zalavár,kotomu 6 resrdencí), členů' 2.19 14. Kongr. sv
Ottilie, jako klášter založena r. 1884,na opatství
povýšena r. 1902, má 7 k terů missijmích s
čl.eny — R. 1910 čítal benediktlnský řád ve 14 kon
gregacich 158 opatství a převorství see44 o

vými mnichy (3427 kněží) a 1990 bratry-laiky celkeem 6480čleůn —Českomoravská h)"v.kongregace
bened., zalložen 669, přestala zrušením skorem
všech klášterů" císařem josetem 11.,mimo spojený
Břevnov-B-roumov, jemuž podřízen byl Rajhrad.
Tento se ucházel dlouho u zeměpánův o samo
statnost, až jí r. 1812 skutečně dosáhnul. Wahl

stattk enově zbud0)aný a opatem břevnovskýmZín mOth omarem s velikýmiobětmi nadany,
byl pruskou vládour r. 1810 beze všech ohledů na
to, že statky 1)ny teprv nedávno Broumovem za
koupeny a dle práva přináležely tomuto, zabrán, a
to bez úhrady. Emausy živorily skromně až do
r. 1880, kde sejich ujaliz říkazu císaře Františka
Josefa mniši beuronští. — ezel říci,že ono veliko
lepé působení řádu bened., jež mu bylo Prozře
telnostl za času stěhování národův a brzo po něm
vykázána, přetrvalo všecky věky až po naše dni;
nelze též říci, že b) ne1))1 tu a tam někteerý klá
šter odbočil od pravé kázně; ale tolik uznávají
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historikové i světští. ano lprotestantští, že staro
slavný řád černých benediktinův i po době vrcholu
své slávy l nadále působil věrně ve službě cirkve
akultury, civilisace světové, že ěstoval všecky
odvětví vědy i nadále. zejména ilosofíi, homile
tiku, doginaíiku, kanonické právo, exegetiku, mo
rálku, pastoralku, dále hospodářství polní, vinař

ství, štěpařs..|v hutsnliictvi rybářství, architekturu,
malířstvui,zpt.v,p ,p 'rodní vědy, astronomii,
botanniku, mathenplatiku, lysiku, populariasouváinívěd,historii řádovou l rofann že se rád mě po
vžd obětoval těžk mu úřadu vzdělavateleua učitele

(řá má nyní 142 školy s 15.437 žákye), missionáře
a duchovního správce (benesd. tar 472 s míssiemi, duší spravovaných 1,18.7913),ev dávání do
brých knih a podporovatele chudých. evyhýbal se

též ápalčivým sociálním a charitativním otázkám,zakl dal dobročinné ústavy, útuln) a nemocnice,
vydalnnesčetné množství povzbuzujících spisův a
pilně do svých blbllothek sbíral všecky vědecké a
užitečné publikace. Při tom bylo málo opatů v řádě
tom, již by nenalěhali na přísnou kázeň klášterní
a duchovní život. řes . () svatých a blahosla
vených vyšlo z řádu toho, mnoho ideálních ctitelů
mariánských,mmnoho rozšiřovatelův adoraceenejsv.
Svátosti oltářní, mnoho papežů &kardinálů, veliké
množství biskupů a v)nikajicích duchovních, pro
tessorů a spisovatelů. Nelze skutečně vy očistí a
ani zdaleka odhadnouti, co dobrého řá bened.

pro člověčenstvo vykonal. Z novějšíchibadatelů psalio zásluhách řádu bened. mezi jiným Kfalaingtl',

Der Benediktinerorden und die thlltull'e(protestant),Heidelberg 1876; II“,/zdrael Gesc sdue utcschen
Volkes l, též v lnnsbrucker Zeitgchrifts XXlll, 204;
Falk, Histor.-polit. Blátter CXIV, 3 '.;Osq Dia kat/:.

Vinicna: v mnoha ročnících, Šehl Bnžnner EinBenediktínerbuch, Videeň; Leo Woe 1880; Pirmin

Lnldntr, Die Schriítstellercl des eBened. 0-r.d in
Bayern, Re 21101880, in Baden 1889, in Wtirttemehrg, in Deutschland, in Te ernsee,vi1. „Stndien"
lV—Vll, oberbayr. Archiv 18, též sep.; Rot/:,

Bened. in Nassau, Histor. jahrbuch Vll, 210 MaurKixtcr, Scriptores O. S. B. ab .1750—1880 in im
erio Austriaco-Hunarico,Vídeň1880, Xó'lzlcr,
rabanus Maurus un die Šchule von Fulda 1870,

Brilum/er, Sitzungsberichte der preuss. Akademie
1895, Ender—.r,Philosoph. ]ahrbuch der Górres-Gcf
sellschaít XVll, 44 sq.; Bel/mne, Les ěcoles histo

ll ues . . . in Řevue d'histoire ecclés. lV. Louvaln3, Kornel Kneg, St. Blasiens Anteil an der
Geschichtsschreibung etc., Freiburger Dióccsan

Archiv 1901; Kar—nmuller, Pfllege der Musik ímBened.- Ord. Studien l.—Vl. Xlll Piper, Schritten
Notkers u. seiner Schule, Freib. 1882; .Welzel,
Das goldene Zeitalter des Klosters rŠt. Gallen,
Ravensbur 1 . ró'll Schulordnungen der
Schola s. etri in Salz bur , 1902; Dank, Gesch.
des gallo--frankischen Unterrichts- und Bíldungs
wesens, Mainz 1892; lí. Braun, De ristinis Bene
dictinorum scholis 1845, Mnichov; pec/zr, Gesch.
des Unterrichtswesens, Stuttgart 1885; Die Ritter
akademmie im Ettal in Forschun en zur Kultur- und
Literaturgeschichte. Ba erns ! 152 sq; Ham

Zxchaňkz, Die theol. tudilen unnd8Anstalten derkath. Kirche Osterreichs, Wie 89:3 Winlzra,
Stlft Braunau ím Dienste der Kultur, 1904;
Die Kulturtátigkeit Břewnows im Mitet lalte
dien, Vl, XVl, 2375q ;Die Benediktincruniversitat
in Salzburg, Sludíetql'kX.,VIl též Roman bedl
mayr, Historia Universitatisl 1Sallsb. (starši dílo);

Falk, Fuldaer Handschriftenkatalo , Leipzhg 1902;Sci/učen. Die ehemaligen Bibliothc en der onchs

klóster in Máhren und Scllílcsíen, Zentralblatt íiirBíblíothekswesen XVll, 31 AM. Hiilml, Catalogus
codicum, Die lnkunabeln des Stittes Schotten in
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Wien, Wien 1904; Schachinger,sDie \Víegendruckevon Melk l Sil/crcr. Hand chriften von Sanct
Gallen 1875; 1:11:11,Uber Kunsttáti keit ín Alten

burg, Studien XX, 599; Wl“chrnrrsr,t(Išioster Admonttmd seine Beziehun en zur szoplsy Hlst.
polít. Blátcr CXXX l, CXVIKIuCXXIII, CX, ClXaj.

Stimmcn aus Maria- Laach LV. LXVI,LXVllaaj. Zeit!
schriít fill chlristl. Kunst XIX, XV," aj. Katholik1891 190, Alte u. Neue Wetl 1897

XIV. Hist. jahrbuch XXIII,aXIII, XXIV.Charitas Vlll,Linzer Quartalschrift LV j. e & kardi
nály z řádu vyšle vypočítánvá dílo Gmp. Tanga
'i'/u:, Purpura divi Benedic 11, a GIIIII'IIL'ÍI,Gloria
s.ordinis. Viennae Austriae 1728. Též iu: Cam,

Series epíscoporum etc. Rezzno 1873. Svatiablaho
slavení 7. řádu bened. vyšli jsou obsažení v dílech
Vah/lanových, ilin/aidavjr/l, Bm'zlhmuýcll,mimoto

v.C Stmuel, lmagines Sanctorum O. S. B.,Vindeb.1675; km uk Calcndarium annale bene
tamt; Vier/mlz,lleiliges Benediktineriahr, 4svaz ky,
Augšpurk 1710, Gri/„mm, Heiliges Benediktiner
jahr, tamtéž 1721, Híeraréhiaelbened.ecc1.lumi
i\aria maíora, Solnoh 1754;
kalender aller Heiligenrdes Ben.-r0 d.;
1785; Pelrurlac/mzr, Ausfiihrlíches Marlyrologium
des Bened.-Od ,Augšpurk 1855; Hire/nu, Album
bencdictinum (Penns Ivan a), 1869; Hacka, Mit Gott
u. seinen Heiligen, erlín 1898. Literaturu obene

diktinech viz též: l-lzimbnc/m', Orden und Korltžregationen, Paderboorn,l, q
benediktinky Lou řád0\é sestry, zachovávajícířehoi\.sv Bcnedi ta Za svou zakladatelku uctívají

sv kola stiku (z. 543),ssestru jeho, jež byla
abatyší v malém ženském klášteře iombariola,
pobhže Monte-Cassina. Sv. Benedikt sám spra
voval tento klášter, dav mu řeholi monte--ssca
skou, jen něco málo pozměněnou. Řeholi tuto přijal

biskup Donát v Bkesanconu(620),s opatem Augustinem dostala pak se do Anglie asodijud podobně
jako n\nišská rehole do Němec,ka Francie atd.

Vstol. osmém zakládaly se zhuesta dvojitě kláštery. mnišské | jeptišs é, a měly smlečnou sko
remřeholi k zachovávání. Mnohé klá tery jeptišske
v devátém století přijaly však kano nickýr

angův , ese utvořilyvřehole ka
novnické,gpak smíšené s benediktinskou, při čemž
tato podstatného zmírněnídoznala. Reforrmy muž
ských klášterů působily pak blahodárně i na jep
tišskč, jichž 'urisdikci měli obyčejnně biskupové.

Z reforem \ysly podobně jakoi u_mnichů částečně

0.

nové kon regace s nov ny, cls
tercíačky, kamaldolenske, hummiliátky,fonntevródky,
vaicmbrosiánky & j., a eb klrášte ' benediktinek
proměnily se v sínekury šle chtícckých dam,
které konečně ani slibů řeholních neskládaly, svvět
ske radovánky do klášterů zaváděly a tak špatný
příklad dávaly. Biskupové, často též zbožne iranclky vladařů (jako císařovny sv. Kuun1ha,ut Ma
thilda a Anežka) také skutečně svaté členky řádu
(jako sv. Hildegarda a sv. Gertrtruda) staral
znova o opravy, obnovení káznča řádu. nie
bursfeldská, reforma melkská, reformní snahy le
gáta kardinála Mikoláše Kusánského zlepšily ob
servancí i v klášteřích ženských, a proto v století
patnáctém lze znamenati dosti utěšený stav těchto
mstrtucxjakvltaln tak vNěmecku, Francii, Španělsku

olsku. Prvním klášterem benediktinek v Polsku

b_yly(r. 1228 zalooženy')éStanlátkl, odtud vzešlojich dosti mnoho. zejména když zavládla reforma
t. zv. kulm 11.Ve Slezsku byl klášter benedikti

nk v LehniciV(zal. 1348). Strigavi (1305) a Lie-hentále (127 Čec jak nahoře pověděno,
u sv. ří,2u sv. Duclhtac|(1téžad misericordias Do
mini) a v Teplicích. Husitismus a německá nábo
ženská revoluce zničily ovšem veliký počet panen

107

ských klášterů bened., ale je historické taktum, že

\' mnohých zemích, na př. nglii, Bavorskuua Vir-itembersku, tento ženský řád zachoval se velrn
statečně proti všem ůtiskům, v hrůžkám a železné
přesile. V Anglii na př 215 jeptišek ř. sv. B.

daly se pouze dvě přinutziti,"abymřustilyl řeholi a
viru (\. Gasquet. HeínrichV die eng K16Matal'l'll. 1890). Zbylé lklláštery zrefori-novali
koenrclltridentský, biskupové a dob rá vule mnohé
predstavené. Známá je reforma z Chezal- Benoit
ve Francii v š,lá pak z Douai tamtéž; nejpřísnější

kongreaace šyla asi t. zv. Notre- Da me—Calva. 617 v Poitiersu, velmi rozšířenéb yly

técžkongregace Notre- Dame (r. 1617vyšlá : Borauxu, mající více než 50 klášterů ve Francii a
Šcanělich) a kon re ace Ne' sv. Svátosti ol
tfřní (zal 1654 cthildou avorovou,z.1698).
Revoluce a saekularisace zničily skorem všecky

(n-aR25.000:kukláštery benediktinek, en tu a tam(vR ku, v Bavorsku, v Belgii, ranci1,Porýn
skn, aŠvýcařích, Italii) udrželo se símě, je/
opět za klidnějších dob počalo pučetl. Kongregace
francouzská, Nejsv Svátosti, kongr Calvaria zalo
žily domy nove', jež však ilza kulturního boje a zarůzných převratů ve Franc všechny vzaly za sv.ě

V Rakouskus kzliistalo 17 klášterů, vltalli 134, v Beslgi7, v Bavo u2, ve výccarsku 8, v Anglii 8. Ve

Španělích,lPortugalsku, jižní Americe jeptišky„&
znenáhlu vypuzeny (Eomosledni za našich dob),vsku zůsta pouze omzy, ndo,mlr Niezwiecz

(též ve Varšavě jeden, jenž sseudržel až podnes)
ukazem r. 1877 vly i tyto zrušeniy. Za to seeřácirozvíjí v Australii a severní Amer eCelkem exi

stuje nyní as102_74 klášterů benediktinek s 8360členy. Z těcht je exemptnícch, t. j. pod dohledem
řeholních praciátlú, 11 klášterů (Amelia, Cassino,
Eíbigen u Ríidesheimu Einsiedeln-Au, Fahrv
gavi, Fort Augustus ve Skotsku, Halbsthal v Ho
henzollernsku, Maredret v Belgii, Praha-Smíchov
usv. Gabriclsi Seedorf v kantonu Uri, Stanbrook
v Anglii) s ZZŠchorovými sestrami, 114 oblátkami

a 61 novickami. Neexem ptní, t. j. pood spráyou dle
cesních biskuupínáje 263 klášteeru s 5870ichorovýmsestramí,144 oblátkamí, 451 noviccakm.jso

děleny na kongregace: Nejsv. Svátosti (12240ičlenůz),
Calvaria (195 člee,nů) cNejsv. Srdce P. Man(12
čl.) miissíjni kongregac etl—G(l), v Americe (2214),

Ángl |(339), v Australii (23), v kous(ko-Uher
sku (17 klášterů s 339 členyk), v Beligi 263), ve
Francii bylo až do 1910 13 klášterů s 597 čěleny,onichž se ne ,karn všude uchýlily,
cku (2|09 čl.), vle Švycařích (191 či.), veyŠpanělsku(654č |). v Hollanddsk u (66 členů), v ltalii 92 klá
šterů (1347 členů), na Rusi 1 klášterr(s 6 členy).
V 'ěmecku jsou nejznamenitější kláštery Frauen
worth a opatství Chiemsee, sv. Valbur vEích
státtu, Oriocourt v Lothrinsku a j. V Rakousku je
nejstarší klášter Nonnherg \ Solnohradě, pak Gurk,

kmlášterů v Dalmacíi, tři v Ha11č1,třiv Přímoří
EEarménský \e Lv.ově V Italii“ sou kl. ben

dostitčetné,na pokraji bídy. VAng ti je veliké opatst\í
Trooste u Stt,aul)rooke opatství belgické Liege má
dívčí pe_nslonát s 400c ami o sev me
riky přišlň benediktinkyh r.v1852 z Eichstžidtu. Konogrcgacc alvaria má též od r. 1897 jeden klášter
v jerusalemě (sirotčinec a pensionát pro dívky
řeckého ritu). Mimo sestry řádové s přísnou kiau
surou jest nekolik kongregaci benediktinek s jedno
duchýmiasliby neb bezc slibu vúbcc,c jež se zovouokblát ami sv. Františky Románské (r. 1440) neb
Tor de Speechi. Papež Eugen IV potvrdil 1433 tyto
oblátky beze slavných slibů, dle řehole sv. ene
dikta se řídicí, obsluhovaním nemocných a podpo
rováním chudých se zaměstnávající. R. 1857 založil
podobný klášter opat Anselm Víllíger z Engelberku

*

...
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v Rickenbachu Švýcary), jenž má se svýmiod
bočkami asi 500 členů. Odtud vyšly americké klá
štery: St. Škoiastika v Missouri, Nejsv. r
v Yanktonu (Dakota gennž se věnuje dítkám indiáným, a kon ent „K'r lovna Nebes“ (Ore on . Ve
Francii založil ebeneaiktim Kamil Lcduc r. 1 72v
gersu „Služebnice chudýlch' V Australii povstaly

1857 „Sestry milosrdenství samarilánského', Íježmají asi 20 domů se školami a asvly pro kajic
„Ccméj eptišky“ řádu sv. Benedikta získal si od
věkův velikých zásluh o vychovávániaženského do
rostu; byly jaksi aristokratickou instituci pro ušlech
tilé, všeobe cněmu dobrru a vlastní spáse duševní

se věnugici dámy z sokýc Svatonikly v Gertruda z. 659), Ethelreda (z.Stí679

Cuthberga (z. 700), Lloba 7a Valbur a za času sv.Bonifáce, Halhumod (5.8 4, viz onum. Germ.
Scr. W. 166 sq.,) Gerberga (s. 89"), Christina (: 912),

lrmenřiaa,rda dcera LudvnkaNčmcckého,Edith a.(z984), rotsvita v Gandersheimu (z. asi , zna
meni.á poetka), císařovna Kunhuta (51039), Hemma
_(z. 1042), sv. Hildeegarda (z. 1179v Bingnen n. R.,

ejí četnné spisy jsou dochovány ve Wiesbadenu),uitgaidis (z. 12i6, Eleonora (z. 1291), dcera sv.
Alžběty Durinské ertruda z Altlenlmrku (z. 1297),
Eufemie Pirkheimerová (z. 1548), Gertruda Moreová
(vnučka slavného anglického kancléře Tomáše
Mora). Že se benediktinky zabýval též opisová
ním knih, mlniaturami a zhotovováyiim obeiínů,
dokazuje Falk v „Hist. polit. Blátter“ Xill,
CXXXI, 590 Z kláštetera ebstorískcé ho
neburku (nyni ústav šlechtičen) pochází nejukrás
nější zeměpisná mapa středověkuu,

věčná (viz Vereinsschriít der Górres- Gesellsclolaít96). O benediktinkách lze se dočisti v dílech:
Halyal, Histoire des ordres V. a Vl. Heimbutller,

Orden u. Kongregationen, Paderbor 1.907 sq.Cl/olkowrkz, ějln nejstarších ženských klášterů
v Haliči, Krakov 905 (polsky. Holrlem',11rCodex
re ularum monasticarum etc., omae 1661, Parisiis

! 3, V'dáno Brat/hm: v lAu Š urku 1759.Brunner, Benediktinerbuch,Wien , ff.
Sem patří též celá ne řehlednálintelraturao benedik
tinech a o řáádec on regacicchv 'ůbb.ec

Benediktinsl-tcáhknihtis árna v Brně (protokolWlo
\aná firma: Paapežská kníhtiskárna benediktinů
rajhradských) založena rok pol 4001etém jubileu
řádu benediktinského, totiž 1881 od rajhradského
benediktina Placida Mathona (z. 1888), jenž v dá

va'e četné tiskoviny pro české obecenstvou měsí nik „Škola Božského Srdce Pán ,sbir „Zá
bavná Bibliotéka, letáky náboženské i poliltlickě),
byl do té doby odkázánnna závodynn.ečeské Uřaddy

z náboženských ! národnostioiích příčin protiviiy setéto odvážné novotě, alek čneně po různých re

kursech a osobních přimluvách povolily; byltěi konsistorni referent Panschab po adl votum za
mítavé! Koncesse napřed omezena na práce spolu

bratři ra hradskýd'ch, později rozšířena v neobmezen ou. d 19. dubna 1881 až do konce 1882 pra
covalo se v místnostech najatých pod Petrovem
v Biskupské ulici, 5.1edna 1883požehnán od bi
skupa dra Františka Bauera, tehdy veliké o přiz
nivce závodu, místnosti ve vlastním dom v Do0
minikánské ulici, v bývalém chlapeckém semináři,
vedle tehdejšího alumnátu Vr 1907 1. ce. ko
nečně začalo se pracovati v nové sta)ěné bu
dově nynější. —Mezi prvními pracem knihuiskárny
byla polyglotta památného cyrillo-methodéjského

ružniku „Grande Munus", jeiíž skvostn)
podal o slovanské pouti 5. čce. 1885 histor io rat
moravský benediktin dr. Beda Dudik papeži e
onu Xlll. Blahosklonnost svoji k závodu projevil
pak sv. Otec nejen povzbuzující mi listy k _opatu
rajhradskému a k řediteli knihtiskárny, nybrž i svo

O O
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Benediktinská knihtiskárna — benediktinská medaile

lenim, aby se závod směl nazývali papežským (Ti
pograíia pontificia dei bene ettinl di RaihraZvětšich děl 5 počátku tam Sydaných možno jm
novati na př. Com endium historiae ecclesiasticae
dra. Františka Zei erta, Filosotii podle zásad sv.

mše Aquinského dra. ioseía Pospíšila, obráz
kotifnédilo Život Panny Marie s dě mami proslu
lých poutních míst mariánských áhy věnována
péče sazbě notové, již hojně používáno cizími zá
kazniky, ale i vlastnim nakladatelstvím, zvláště ve
prospěch obnov zpěvu duchovního („Plesy du
chovní“ od Lu víka Holaina, nákladný růvod
kC rillskému kancionálku od Františka usila,
vyst idaný ted' mnohem objemnějším průvodem

novému kancionálu „Cesta k věčné spáse“ a j.)
asopisectvo rozmnoženo měsíčníky pro křesťan

skou mládež a por cútu mariánskou, zvláště pak

zaálbouřlivšchníktlšíhtěch obtýdenuikem pro dělnické
“, nyni tý enn „Budoucnost“ ).

založen A„poštolat tisku“ pro šíření do

hit:-371mmknih,aarjenž vydával 1884měsiční zpra ,pře885v Hildkullterárn|1896v„ idku“.
Pokusy, i pro konservativni Němce moravské,
četné sice, ale nezorganisované, odkázané téměř
ývhradně na tisk liberální, vydávati publikace ná
božensky nezávadné a národdnostně smířlivě, se
nezdařily; “obtýdenníky tyto, „Arbeiter“ &„Brůnner
Rundschau“, nedostatkem podpory za nedlouho
zanikly. Jinak soustředily se v benediktinské knih

tiskárně práce katolické strany čím dále tim vícže,bud'ž nakladatelům vydávání usnadněno, nebž
nákladenavodu sammemu svěřován. Kněžsttvo z ve
liké části závodu přálo a obětovně přispívalo, na
hrazujic odebíráním a šířením publikaci jeho mezi
lidem, jenž tu oprarvdu namnoze učil se čísti a do
bré knihy si všímatl, dosti ovšem četné ztrát maje
u odběratelů méně ůzkostlivých. Laická inteli|gence
většinou jevila k podnikům jeho jakousi nechut,
ačkoli mnohé 7. nich byly také všeužitcčně, nikoli
pouze náboženské; s Iřlděníln duchův ozývalys
též ostré nájezdy proti závodu, jenž mezi lidesm
kypřil půdu pro katolické a křesťansko-sociální

organisace, nájezdy liberálního a sociálně-demokratického novinářstva, které zvláště rudkými se
staly, kdyz 1908 personál knihtiskárny, donucen

neprátelstvim soudruhů v organisaci typografické,vysot_uupil a svůj _spole kresťanských knih
tisklařů si založil, jenž i do jinýcch závodů se šíří.

1 zařízeno při benediktinské knihtiskárně
též knihkupectví. Celkem zaměs náno v různých

odvětvích závodu (knihtiskařstvi se stereoty/pii,knihařství, knihkupectví) 125 oso
benedíktinská medaile (medaile n. kříž sv.

Benedikta), odpustkošay' peníz ze stříbra, mědineb bronzu(v1 2 obr. ), na jehož lici jest obraz
v.v.Bened, na rubu kříž, vjehož kmenu kolmém

jsou písmena: CSSML, což znamená: Crux sacra
V:

Obr. 28. Benediktinská medaile.

sit mihi lux; v břevnu přímém písmena NDSMD
—_Non Draco sit mihi dux (Kříž svatý budiž svět

m mým, ne dra k mi budiž vůdcem zlým).NKolem
kříže jsou rozdělena písmena tato: MVSMQL -lVBt ojest: Vade retro, Satana,nun
quam suade mihi vana, sunt mala, quae libas, ipse
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venena bibas. (Ustnp dále, satane, aniž k hříchu
neraď mně, hříšné jest, co slíbuješ, sám nechť jed
si vvpijeeš.) Nad kmenn,etn v hlavě kříže bývá oby

čelně symbol Ježíše Krista, totiž malý kříž anebznamen HS . Ve čstvrptích(prostorách segment
ních) jest název C.S P..B, Sancti Pa
tris Benedicti (Kříž svatého otce Benedikta). -—
Kříž a medaile dle tradice mají svůj původ v zá
zrač. uzdravení se hr. Bruna z Egisheimu v Eisasich,
jenž se stal později papežem (sv. Lev lX.,
1054) a jakožto jínoch kousnut byv jedovatoua ro
puchou, ve snu spatřil sv. Benedikta, an mu onen
kříž na ústa klade a tím ho uzdravuje. Od jede
náctého století až do sedmnáctého uctíval se svatý
kříž benediktinský soukromě, od duchovních l laiků.
R. 1647 našla se v klášteře Metten v . avor
sku stará památka, svědčící o uctívání tom: z roku
1415 s popisem kříže sv. Benedikt . Dle vzoru
tohoto obrázku zhotovovaly se pak častěji medaile
í kříže a lid je rád nosil, dooutaje v mocnou pří
mluvu sv. Otce Benedikta, ač církev sv. seoožád
ných odpustcích neb o způsobu svěcení medailí
těch nevyslovila. Teprv r. 1741 vymohl 0 at hřev
novsko broumovský Benno ll. Lobl (17 —l752)
u papeže Benedikta XlV. formuli, dle které se me
daile ty světiti mají, a zároveň odpustky, které
s nošením medailí spojeny jsou. (Dekret kongre
gace indulgentíarum z roosinnce 1741 a bulla
papeže Benedikta XlV. z2132. řezna 1742 doslovný
otisk v Pietas Benedictina od Bonaav. Pitry,B
nátky 1755.1) K svěcení medaili l))li touze bene
díktíni českomoravské provincie oprávnění až do
r. 1844, kde si kongregace kassínská též vymohla

ono právo (breve pap. ehoře XVI. z 9. \,února1844). Později obdržel opat primas v Římě kol
lejí sv. Anselma na Aventinu, jakož iopatověv kteří
jsou představenými jednotlivých bened. kongregací,
plnou moc, de s šho dobrozdání kterémukoliv
knězi dovolítí, aby medaile bened. světíl (breve
pa.p Pia lX. z 27. června 1856, papeže Lva Xii].
z 12. dubna 902.) — Medailí bened. užívalo se
často pověrečným způsobem proti čarování, roti
čarodějným osobám, k uzdravení domněle o aro
vaných domácích zvířat, proti jed_u, moru, nemo
cem kamínkovým, k dosažení šťastného porodu
k uchránční škod na domech a obydlích bleskem

a ohněm, hlavně však proti nečistým vnitřním pokušenim. — Dle pap. Benediktta XIV.dosáhne
každý, kdo ve stuavu posvěcujici milosti medailí
nosí a nejméně jednou týdně růženec neb sedm
žalmů kajícich neb gradcluálních se pomodlí, též
dobré skutky milosrdenství tělesného koná, ve vše
cky hlavní svátky(V ánoce, Zjevení Páně, Velliizo

noce, Nanebevstoupení Páně, Božího Těla, pak navšecky větší svátky Mariánské, Všech Svatých a
sv. Benediktakt) pinomocných odpustků, připoji--ii
modlitbu za vyhubení kacířství, vyvýšení sv cír

kvve, pokoj a mír mezi křestanstivem a všeck yn
léhavé potřeby církvet svaté. mo ()to lze získatinmoho menších odpus - Miln ob)čejnou
daíli sv. R. jest také medaile jubilejní. Roku 1880

dal arciogat montekassínský Mik. 'Orrmgemont napamátku trnáctisiých narozenin sv. Benedikta ra
ziti zvláštní medailku, mající mimo svrchu popsané
známky též okolo obrazu sv. Benedikta tento ná
pis: „Ejus in obitu nostro praesentia muníamur“
t j. „Přítomnost jeho chraníž nás přínnašem sko

nánt“. Pod obrazem sv. Benedikta pak stojí toto:„Ex 5. M. Cassino MDCCCLX,XX" t. . esvaatě

hory kassínskér. 1880“.Této medaílceju níletjnííťřišřklOíeec Pius lX. krátce před svous

cky odpustky, jichž získati lze navštívmenimchrámuPáně na Mont Cassino, tamějstkrypty jakožioné
věžní kobk, kdež sv. Otec Benedíkt přebýval.
lsoui to (m mo ony, jichž možno nabýti v každém

m Na,

<
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chrámu benediktinském, obzvláště tyto odpustky
plnomocně: 1. edtor v roce na kterýkoliv den

pouti na Monte Cassino vykonané. 2. Na
kolastíky. 3. Na sv. Benedikta (dvakrát. 4. Na

den posvěcení chrámu na hoře kassínské (. října),
kd)ž sv. svátosti se přijmou, kostel se navštívía

modlitby na úmysly sv.thce se vykonají — Mimoto udělil papež PiusX . dne 17. úno 907 de

kretem pos\. kon rešace odpustkův následu' íci ve"líké milosti pro v ec ny časy: it do na den ušiček

rá neb veřejnou kapl řádudbenediktinského navštíví, může za ob)č ejnych pod inek ino

mocných odpustkův získati, iktoeréžduším v o istcip_řívlastnití lze; a to ojednou, nýbrrž to

tíes quoties, to jest tolikrát, kolikrát se zmíněnánávštěva chrámu Páněd Kdo nemuže tuto ná
vštěvu chrámu Páně řáděeubenediktinského \yko
nati, buď pro nemoc aneb pro kiausuru (to jest

u řeholnic), nebo pro velikou vzdálenost (to jestjedné vlašské míle, asi apůl kilometru — tedy
asi 20 minut), může odpustky tyto získati toties
quoties v každém chrámu Páně neb veřejné kaplí,

nosi--li jubilejní mkedaílí sv. Benedikta a vyplní--liob)č_e_jnepodmínk — Litera tura: La,"úlDis
q_uísítiosacra numismatíca de origíne, quiddítate,
virtute píueoq usu numismatum seu crucularum
S. Benedicti Abbatis (Viennae Austriae 1742);Gu!

ranger, Essai sur ]“oriřme, la signification et les
privileges de la médaíi e ou croix de saint Bénoiit(Poitiers 186 , P Cornelia: [(níel
St. Benedíktsmedaílle, ihre Geschichte.
Abltísse u. wnnderbaren Wirkungen

Ravensburg 1895;n Franz Beringer, Die Ahlžřsse,.v (1. str. Kríž nebo .Medailz m. Eme
dikta. Krátké poučeni. Vydalo opatství emausskě
v Praze 1882, 1911. aile sv. B. rzozzličného

kovuaaerozličné velikosti dostati lze v leančíích] .

mís

Bedzeutun92. Ani

W. a

Benzediktionářv. benedtctioí.nalebeně Éióhím v. synové
Bene fecit, bene fecerunt, nápis vyskytujícíse

často na náhrobcích starokřesfanských, znamena

jící toiik coa„postaral (postarali) se o pohřeb zesnulého“; Gerrontius, qní vixít annos XXV,
remísít [:n _reliqruitjalumnum nomilne Beni nnrn, qui
tecitcorporíbene.“ Srvn. Cabral, Diction. 'archéol.
chrět. ll,

benefie7iálni jmění ((bona beneíícíí), jměnínáležející k benefict t.), na rozdíl od jmění
náležejíciho kostelu (bona iabricaee)

beneficiát(benefícíaptus, obročník v širším smyslu,vlastník úřaduccírr..Pk) rávnním účinkem províse jest
přenesení správy úřadu círk. na určitého klerika,
jemuž se tím dostává práva na důchody, plynoucí ze
jmění tohoto úřadu, nabyl--lí ho zákonným způsobem

a plní--líepovinností, které mu úřad ukláda. Kleríkten slov Valas tností těch, kdo o bene
icium se ucházejí. Zákony církevní povšechně

vyžadujoí,aby úřad církevní jen osobámh odnnýmopn ym propůjčen yl 29. X. llí. 5;
Trídc Vll. 3. de rei.,) t. j. takovým, ckteré nejen mo
hou se vykázati vlastnostmi, práve nt požadovanými
knab tí úřadu vůbec, nýbrž také vlastnostmi, jichž
v ža uje úřad, 0 který se právě ucházejí. ježto

níeríkem může se státi jen osoba stavu duchovohnod á a schopná, lze říci, že každý klerik

ó-e-rn sta'tí se může, jestliže těchto vlastnosti jakoklerik nepozbyi a nevyžaduje-l-i úřad, 0 kter
uchá7í, vyššího stupně hodnosti a takových zvlášst
ních vlastností, kterých připuštěni do stavu kleri
kálníhon ežádá Propůjčovateli úřadu církevního
ukládá obecní a částečně právo církevní pod tre
stem suspense (ierendae sententiae), aby jen toho
klerika beneficiem pověřil, který vlastnostmi obého
druhu se vyznamenává, jsa skutečně dlgnus et
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idoneus (c. 29. X. III. 5; Trid. Vll. ]. 3. de ref.).
K zvláštním vlastnostem. jichž k nabytí beneficia
třeba, počítá právo: a) manželský původ (c. 1. 18.
X. I. l7.). Dlspens, které se dostalo nemanželské
mu svěcencí k přijetí svěcení, sama sebou nestačí
k nabytí bencficia, ač jest sporno, nestačí-ll aspoň
k nabytí beneficia jednoduchého (c. 6. X. 1. l ..
Dispens tohoto druhu udílí pa ež pro všeck úřady,
biskup toliko pro benetlcla rednoduchá. i:)íspens
nahrazuje církevní legltimace nemanželského ro
všechny úřady, kromě hodnosti kardinálské, ov em
nejsou-li tací nadační listinou beneficía přtmo vy
loučeni. Sixtus IV. „Post uam“ 3. pros. 1586.) Týž
účinek ja o le itimace tu také sl. profess v řádu,
byt i později andídát klášter opustil; než Ie 'tl
tnace tohoto druhu nepostačuje k nabytí prela ury
klášterní. V církvi západní je také s nabytím-bene
ficia spojen celibát (c. 2. 5. X. III. 3.). Má-li že
natý minorista _dosíci, anebo podržetl výjímečně
beneficia, nebot sňatkem je co ipso ztrácí (c. l,3,
5, 7.9. X. Ill 3.) a spolu výsady stavu duchovního
(srvn. čl. priviťegia clericorum), smí manželství to
liko jednou a s pannou uzavřiti, nositi tonsuru a
oděv duchovní a musí býti biskupem pověřen dn
chovní službou u některého kostela (Trid. XXIII.,
6, 17. de rel.). Manželský syn nemůže nabýtí bez
prostředně bencticia otc0va, nemanželský žádného
úřadu při kostele, kde měl anebo má jeho otec
klerik benetlcium (Trid. XXV. 15. de ref.). Pod
mínka šlechtického původu, druhdy pro některé
úřady církevní, zejména kanonikáty požadovaná,
byla vždy obecným právem odmítána (c. 37. X. III.5.)
a jest dnes podmínkou jen tam ještě, kde zřizo
vací listina šlechtíctví výslovně žádá. V Rakousku
zachoval se požadavek ten nejdéle v kapitule olo
moucké. L'mluvou mezi apošt. Stolicí a rakouskou
vládou z r. 1880stanoveno, že není třcba vykázati
se šlechtictvím těm kandidátům, které jmenuje
císař, že však ho potřebují tl, jež voli kapitula.
R. 1894 odstoupila však kapitula od tohoto poža
davku, což roku 1898 Apošt. stolice schválila. N
schválení vlád rakouské se však dosud čeká,
proto při volb kapitulou se zde stále k šlechti
ctvi přižírá. S požadavkem manželského původu
souvisí také požadavek, aby kandidát beneficia po
cházel z rodiny uvíře zachovalé (c. 2. in . . . .
b) Jakkoli právo přirozené žádá ia kandidátech
beneficia toliko věk, jehož k řádnému zastávání
úřadu je třeba. přece právem positivním jest p_ří
jistý h úřadech požadavek ten rozšířen. Vyžadupť
určitý věk buď přímo, aneb nepřímo tím, že určitý

věk již zákonitě pro jistá svěcení Lest předepsán,bez nichž úřadu dosíci nelze. Ta pro dosažení
úřadu biskupského žádá se naplněný rok 30., pro
beneficia duplicia s duchovní správou, aneb iuris-_
dikcí počátek roku 25. ( . . X. I. G.). Tridentmum
(XXIV.8. de ref.) předpisuje,aby ocnitenciář v kaplt.
b l stár 40 let a kanovníci, než dá—liprávo částeč.
věku vyššího, ab byli u věku 22 let, kdy lze ři
moutí subdiakon t, jenž jest v ka itule kathedrální

podmínkou. ro jednoduchá bcnc icia, neukládají-li
povinnosti, opírajících se o vyšší svěcení, stačí
:oočátcčni rok 14. (Trl . XXIII. c. 6. de ref.), ne
1řipouští-li nadace již pouhé tonsurísty —-impu
beres (viz čl. aetas). Právo částečné „však pravl
delně žádá věk pokročilejší. Beneticiátum řeholním
určuje věk jednak protesse, jednak úřad a spojené
s ním svěcení. Pro úřad provinciála, gener. před
staveného, opata a preláty s quasi-biskup. jurís
dikcí vyžaduje se týž věk, jako pro biskupa (Fer
raris, Prompta bibl., „aetas“). 7. požadavku tohoto
má právo dispensovati toliko papež, pro jehož
úřad však právo církevní určitého věku nepředpi
suje; než vzhledem k ustanovením ovéku biskupa
má se za to, že k dovolitelné volbě papeže tohoto

Dl“

benetlclát

věku také třeba, což platí i o kardinálech bisku

Bech a snad i kněžích (Trid. XXIV. |. de ref.), níoli však o kardinálech jáhnech, pro něž 'est po

stačítelným Ěž začátek roku 22. (Sixtus il. Pcstquam 5 G.) yl-li bez dispense udělcn úřad kleri
kovi, jemuž se ředepsaného věku nedostává, jest
provise neplatn a nestává se platnou ani dosaže
ním zákonného věku c. 7. . . ., .ln VI. I. 4. .
c) K dosažení jakéhokoli beneticia, s výjimkou pa
pežství, jest nezbytnou příslušnost k stavu duchov
nímu. Pro největší část úřadů církevních však ne
stačí pouhá tonsura, n'brž jisté svěcení. Tak hod
nost kardínálská žád aspoň svěcení nižší, rok
příslušnosti k stavu duchovnímu a ab kardinál
během roku přijal svěcení toho kardináls ěho řádu,
k němuž byl papežem povýšen. Designovaný na
biskupství má býti již aspoň 6 měsíců podiáhnem
( ri . ll. . de ref.) a ve 3 měsících přijmoutl svě
cení ostatní (Trid. ibid; XXIII. 2. de ref.). Digni
táři v kapitulách s jurisdikcí, anebo duchovní sprá
rou oa beneficiátí kurátní potřebuji, aby těchto
uřadu nabýtí mohli, svěcení kněžského, anebo jest
si jim je během roku opatřiti (.,beneficio arctati“,
c. 7. . .6; rid. XXII. 4. de .. Totéž lati
o polovici členů kathedr. kapitul Tríd XXI . I2.
de ref.), pro druhou polovici žšd obecné právo
toliko jáhenství a podjáhenství. Beneticiáti úřadu
spo'eného se správou duchovní, nemohou-li se
kně stvím v době stanovené vykázatí, tím samým
úřadu pozbývají (c. 14, 35. in Vl. !. G.); kanovníci,
neuposlechnou-lí vyzváni, aby příslušné svěcení

řijall, mohou úřadu býti žhavení (c. 2. in m.
. b; 'l'rid. XXII. 4. de ref.). Tento požadavek pří

slušného svěcení bývá zhusta zostren právem čá
stečným, jako tomu u nás 22. článkem konkordátu,
který pro všecky členy kterékoli kapituly žádá
kněžství, a rávem obyčejovým, jež žádá je pro
všecky úřa y se správou duchovní. Dispens od
tohoto požadavku práva obecného může uděliti to
liko pa ež, jen od požadavku práva částečného
může ispensovatí biskup, nejsou-li tomu na zá
vadu ustanoveni zákonů občanských. jíchž šetření
pastýřská opatrnost velí (na př. v Rakousku ;; '
zákona ze 7. května 1874). d Aby l:. úřad svůj ná
ležitě mohl zastávatl, potřebuje jistého stupně vzdě
lání, jak vyžaduje ho již také svěcení, které bývá
podmínkou nabytí úřadu. Na kandidátech blskup
ství požaduje Tridentinum (XXII. ]. de ref.), aby
byli doktory, aneb licenciáty bohosloví nebo práva
církevního, a nemohou-li se tím vykázatl, aby aspoň
prokázali vědeckou kvalifikaci vysvědčením uni
versitním. že schopni jsou vyučovati. Řeholníkúm
dávají vysvědčení to jejich představení. Týž po
žadavek ukládá se hodnostárům kathedrálních ka
pitul, a mimo o aspoň polovice kanovníků kathe
drálních a čelnějších kapitul kolle íátních má po
dobně býtí kvalifikována. (Trid. XIII. IH. dc ref.
XXIV. 8, 12 16 18. de ref.) Kandidáti úřadů far
ních mají se prokázati zkouškou konkursní (čl. 24.
konkordátu a g 5. květn. zák. 1874) a znalostí ja
zyka své osady, což platí také o bískupech reg.
canc. 20. Trid. XXIV. c. 7. de ref.). Vědecká va
litikace duchovenstva jest v Rakousku res mixta a
proto platí o ní také nařízení státní, zejména mí
nisterské nařízení 2 29. března 1858, jež v pod
statě jest “en provedením 6. a 17. článku rakou
ského kon ordátu. Nic na něm nezměn' :! .
květnov. zákona, byt' i slíbil, že vláda předepíše
pro kandldáty stavu duchovního zvláštní způsob
vzdělání; dosud však až na malé změn , opírající
se hlavně o návrhy generálního shrom ždění rak.
biskupů ze dne 13. listopadu r. 190l pronikavě'ších
změn znamenatí nelze (Srvn. dra. Šalďa'ta Výc ova
a vzdělání dorostu kněžského v Rakousku. Rozhledy,
příloha časop. „Čech“ roč. 1., čís. S.). e) Hodnýmt
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:) schopnými nejsou, a proto provisevjejlch má býtizrušena (Trid. V11.3. de ref.), resp.v pripadu dru
hém ipso iure jest nicotna: ziopověstní, ať jedná
se o bezectnost právní anebo skutkovou („infaml
bus non debent atere portae dlgnitatum“ Reg.
iur. 87.). ziočinní, stížení irregularitou a censurou
(c 10. X. V. 27. , jakož i všichni ti, kdo takovou
úhonu mravní a svym neb cizím jednánín) utrpěli,
ježžmá za následek nescho nost církevní úřad za
stávatí (Trld. XXIV. 7; XX \
církevního, ktereho se b. vzdal,

blízký 'eho příbuzný, ani biskup, anebo kollátor ajeho líúé (P)us V Quanta Enc. dub. 1586 5.;)
totéž platí o soudci a jeho příbuzných vzhledem
k beneficiu, jež se uprázdnilo následkem rozsudku
téhož 50udce (Pius iV. „Cupientes“ 11. října 1560
g 1..) Poddobně nelze nabýtí klerikovi beneficía
protekci a dokonce již ne símoníí, b t se jí v jeho
prospěchi jin dopustil (c. 591.6;
33 X.V .). ja o nevyžadu") olbzecnézákony šlechtí
civí, tak nevyžadují ani st tníx(c.5 .l.ll 7), anebodiecesní říslušnosii (c. 21. G).; partikulární
zákony však tento požadavek zákonů ( bčanských
ve \šech zemích (vvaR kosukuuš 2. kvétn. zákona
z r. 1874 žádá na kandidátech benefícíí rak. občan
ství, zachovalost v ohledu mravním a občanském
a způsobilost k zastávání úřadu), nezřídka kon
korda'tystan0vený, uznávají (PialX. „Bene noscitis“
1868). Kromě těchto požadavků nezřídka ukládají
zřizovací listiny ještě zvláštní podmínky, zejména
pokud se jedná o tak zvaná beneficia patrimoniá

lia, vžjhrazená určitým rodinám a stavům. g) Tenn,jemuž nechybí vlastností, požadovaných povahou
beneíícía aneb ustanovením obecného a částečného

prá\a, jest hodným a schopným kandidátem beneficía ve smyslu kanonickém. odnějším však aneb
nejhodnějším z několika žadaHtelúo totéž bcnetí
cium eien, kdo nejen vyznamenává se vlastnostmi
zákonem absolutně a relativně požadovanými, nýbrž
vzhledem ke všem okolnostem mezi ostatními korn
petenty k zastávání úřadu značné jest schopnějším
a tudíž prá\em se za to má, " osazení jeho

úřadu a církví bude rosplěšnějším. Proto napomíná Tridentinum (X iV de ref.) všechny kol
iátory a ve sv omi zavazuje, aby jen hodnější
kandidáty volili,d ba ukládá to některým přímo
za povinnost, ano činí při některých úřadech
latnost provise od tohoto požadavku závislou.
sou to beneficía liberae collationis a atronátu

cierkevního (c. 12, 13. D. 61, Trid. )( 1,1
re.í). Zde ten, jenž se pokládá za hoduějšího,

jcdsal'opominut, má právo se odvolati (Trld. l)!12. eret). Při úřadech patronátu laického, kde
není \geřejneho konkursu (dle obecného práva),
nýbrž presentovaněmu jest se jen zkouškou v ká

zati, stačí, i))l--li při zkoušce té hodným a se ;),/ŽŠ
ným shledán. Avšak i laÍCchšpatron jest vsedomí vázán jmenovati hodn š)ho, jak svědčí tomu

innocencem X1.(2. března 1679) zaavržená proposice,že by kollálor _nebyl vázán ustanoviií hodnějšího

a že pouhá anciennita stačí. Od zásady| o hodnějším lze se uchýlíti pří menších obročí a lze dáti
přednost hodnému před hodnějším, jedná--li se

o osazení beuefícií patrímon., anebo bylo-Ii by nutlnosáhnouti poohondnějším mimo kapitulu, anebo

štoer, když tyto korporace ro svá beneficia tolilkodné mohou navrhnouti. ůvodem jest vždy pro
spěch církve, při němž nepatrný rozdíl mezi kan
didáty nerozhoduje, a proto pokládá se za platnou
í provise hodného, při níž opomínut byl hodnější,

jen není--li, jak shora řečeno, naato aprávem výslovněneplatnoststanovena.—2 aa povinnosti
!; u. Kdo byl v dlžbu benefícía řádněuveden, nabývá
jistých práv a povinností, jednak všem b-ům spo
lečných, jednak zvláštních, jak se o nich při jedno
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tllvých úřadech církevních v právu jedná. a) Před
ním právem každého ó-a jest, že nabývá právo na
úřad sobě svěřený se všemi účinky tak zv práv
věcných, jsa v tom zákonem chráněn přede vším
rušše.ním B. má právo konati všecky funkce, k nimž
ho úřad zmocňuje, ať jsou to funkce jurisdikční,
k nimž zmocňuje ho řádná, s úřadem spooená
pravomoc, nebo funkce správní anebo kně ské,
a na základě toho má pak i právo na požitky
z beneficia (e. 1. in Vl. 111. .=, v čemž nemůže
mu býti bráněno, leč jen z důvodů právních

(i C. 23. prrosínce 1873, 20. ledna 1880).kdo b) tak bezprávně činili, propadají klatbě,

papeži zvláštním způsob v zené (ConsApost. Sedis l, 11).b' .je tupcemazúřadu, jemuž
vlastníctví statků benehciázlních náleží, spravuje je
dle předpisů o užívateh, proto nemůže jich zava

dítl ani zcizití, ruějl[za to, by podstata jejich senezhoršila (c. 2.)( ll.2_4.) a proto podléhá sprá\a
jeho dozoru církevn. přc staveněho, jemuž je po
vinen počtem, ano dle zákonů částečných podro
ben je při správě beneficia 1 faktorům svěiským,
zejména patronovi a moci státní (čl. kn
kord rak..) b'. můžeesám stanoviti způsob užívání
beneficia, maje co do užitků volnou ruku, pokud
jej v tom právo círk. neomezuje. Vzhledem k řádně
získaněmu beneficiu nabývá b. zákonného titulu
k svěcení a právo na to, aby jej biskup k svěcení.

jehož k zastávání úřadu potřebujei při )usiii. jako
nižším aneb vyšším svěcením, tak ižíš "neb v ššíměrou jurisdikce, s úřadem spojenne, nabýv 1).
právo na vyšší neb nižší stu eň nadřaděnosti a
poslušnost osob podřízených. oto představensiví

(maiorítas) beueficiátovo()projevuje se zevně praecendenncí c ojest přednějším m)ste)_n
před těmi, kddo se mu netěší, vyššími tituly a jí
stýmí odznaky, což vše, jedná-li se jen o přednost
čestnou, zavazuje toliko k úctě, jedná-li se však
o přednost skutečnou, opírající se o pravomoc,
zavazuje odnzeněkposlušnost) (X 1.33;)Vl. 1.17;X. com. . . ohledu hierarchickém pllyue tedy
z provise poměrvpředstavensiví :)závislostí. K těmto
právům jurisdikčním, užitkovým a čestným. jež
nesessebou úřad církevní, přistupují taské některé
přednosti, jimiž některé ó--y zákony světské vy
znamenávají. Všecka tato práva však jsou iura
onerosa, jež sppojena sou sm nhoými povinnostmi.
b) Vedle povinností, terě b-ovi uykiádájeho kleri
kální stav, máttaké četné poyínnosti, ježsjsou kor
relatem jeho práv, mezi nimiž prvu) místo náleží
a) svédomiiěmu plnění povinností, a to beneticí
áten) samým, leč by z nutných důvodů mohl jej
zastati zástupce Povinnost ta spočívá na mlčky
učiněné smlouvě mezi benefícíátem a církví, která
mu úřad propujčila (c 18. innVl. ili. (i.) jen proto,

že povinnosti jeho plnití bude, a jennto opraivňujle
F3)k tomu, taby bral požitky obročí (c. 15.Zi právní povinnosti pl ne také.,nnel

plní-l-i iji,apovinnost k res títuci. jí) ostavení, ježhrcii ordínis aneb iurísdictionis zaujímá,
ukládálemauvzhledem k představeným kanonickou
poslušnost a podrobení se ejich rozkazům v plnění
úředních povhmostí (c. 9. . l. 33..) oslušnost ta
slove kanonickou, poněvadž ji ukládají zákony cír
kevní, a pohybuje se mezi oběma mezníky, mravní

dovolítelností rozkazu (Skutkya)(Řolštšl)5. 29.) apravomoci představeného (c. 11 ). Vpo

chybnostech, má-liipředstavený právo na poslušnost podřizenýcn, eprávo církevní pro posluš
nost. Svému biskupow je každý jeho klerík, tedy
i věcech uředních a církevních povinen po
slušnosti. Při mlmořádně potřebě však je zavázán

i k uloženým funkcím mimořádným, nentrpí--|i tímovšem vlastní úřední povinnosti. jako )nikdo
povinen přijmouti svěcení, tak se také nikoemuúřady
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cirk nevnucují; aby však pomocný kněz, který
dosud beneficía nemá. jlstý,b iskupem mu svěřený

úřadpřevzal, resp. jeho změnu sr líbiti dal, souvisi již s tím vysvěcen k prospěchu die
cese a detinítiv ního úřadu dosud nemá. Než i7
změny takové nemají se dítl bezdůvodně. Povin
nost poslušnosti bráni kter kovi, aby z diecese bez
svolení biskupova neodchazel, zejmena je-lí nad
to specielním titulem na diecesi vázán, leč má-li
k odchodu dostatečný důvona vkáže- lise, že biskup
diecese, do které odejiti chce, jej přijati jest ochoten.
Klerik,který obOČInemá můžeseoněvjine ediecesí
ucházeti, vlastní biskup má však právo, žádá- lí toho

potřeba, povolatíáeej':eszpět, osiará- li se mu o beneficíum ve své přestoupení do jiné
diecese plati _zákony o1exkardinaci a inkardinaci

C. C. 20. čnna 1898, viz čl. excardinatío). V zá
ležítostech ryze světských není klerik a b. vázán
poslušnosti, leč v případech, jež by se dotýkaly
slušnosti vyžadované duchovním stavem, aneb že
by se jimi zanedbávaly povinnosti duchovní aneb
dokonce podporovaly tendence protícírkev ní Kutvr—
zení poslušnosti sloužil již v Vll.s tol. ve Španěl

sku před svěcenim skládaný slib poslušnosti, jehjž
až dosud obřad svěcení kněžskéhooa biskupskéhosvěcencům ukládá. Mimo to je všem ó--ům stano
veným na beneficia duplicia, složiti (u nás při investi

tuře) do rukou biskgpaaaneb jeho zástupce přísahuposlušnosti (Trid x.lV 12 rte.). Biskupové

skládají přísahu tu dle formule eKlementa Vll.pjakdo pontit kátu rim. pojata byla. Všichni duchovní,
kteří se proti poslušnosti „in licitis et honesprohřešil, mohou býti biskupem iklatbou trestáni
a donuceni, aby přísahu poslušnosti znova složili
(c_.10. X. |. 33..) 7) S povinností poslušnosti sou
visí další povinnost, již ukládá se jen některým

b—ům,Isložiti vyznání víry dle vzorce, předepsaného
Piem .r člm l na základě 'lridentina („lniunctumnobis“l),k už připojen dodatek, odnášejici se
k sněmu vatikánskému (S. C. 20.
Vyznání to složiti je biskupům dvakrát, a to

po jmenováni před delegátem apoštolské Stolicenopisemně, což notářsky ověřeno býti musi a jep
statnou součástí inforn 1ač.1.procesu, a po druhpéona
nejblíže příštím provinciállnim sněmu ('rll'ríd. X .
c. 2. de re..f) Farářům est učiniti vyznání víry

osobné onejdéle za a2I1měs 'ce o svém ustanovenídor biskuuap eho zástupce. Podobně

jest učinuiti dignítářůmeda kanovníkům kostela kathedrál., ato jednud ouruko biskupa neb zá
stupce, a po druhé před kapitulou do 2 měsíců po
nastoupení úřadu, a to jako u farářů pood ztrátou
důchodů beneficia, dokud by této povinnosti dosti
neučinili (Trid. XXIV 12. de ret..) Povinnosti tou
vázáni jsou také klášterní preláti, theologičtí pro
fessoři a kandidáti doktorátu bohoslovi před pro0
mocí, nemá-li akademická hodnost b)'ti neplatnou
S nižšíni úřady, bez duchovní správy, povinnost

ta spojena není, ač i mohoupartikulární szákonyi na tyto rozšiřiti. vyznání víry druž i nyní
pro &. povinnost skládati přísahu antimoŠernistí

ou 6) K nejdůležitějším povinnostem b-t't náleží
residence, to jestr trvalé bydleni b--a v místě úřadu
(residentia passiva, seu materialis) za tím účelem,
aby plniti mohl povinností úřadem mu ukládané
(r. activa, laboriosa). Předpisy o residenci (viz
čl. residentia) vyvíjely se souběžně s další po
vinnosti jež s residenci co nejúžeji souvisí,
č vní jediný důvod nemá, s povitmností c) 0 ne

slučitelnosti církevních úřadů (cummulatio vel plu
ralitas beneticiorum, mnohoobro: nictvi). Církevní
zákony, jež od dob Ill. sněmu lateránského, ano
i dříve, jak u Gratiána čteme, zakazovaly b-ům
bráti na sebe více úřadů na ůrzných mistech aneb

na témže místě, nelze- li je jedné osobě mravně

G.
G

01

:

beneficiát

aneb fysicky zastati, jak
je tomu vždy při úřadech

podvojnýclh (Zhen.lldupllician7
Teprve sněmu trident

c.ref) však poda
řilomse (mlnohoobročnictví, jež (:v církvi tolik zla
natropilo, stavovalí, a na těchto ustanoveních spo
čívá nešni právo, mnohoobročnictví zakazující.
Sněmdobnovil stare předpisy 111.-V. lateránského
sněmu a nařídil, že b. smí současně jiné beneficium

přijmoutí jen tehda, nepostačuje--li první k jeho 'výživě, je--lí druhé beneficium toliko jednoduché

(b. simpleJ a když sloučení nevadi povinnosti residenčni šechna jiná benefícía jsou neslučitelná,
leč by papež, jemuž sluší právo dispense, ze zvlášt
ních dnvodů od povinnosti té díspensoval, jak se
v dobách potridentských častěji v Německu d,ělo

za účelem protiretormace: iKlement Xll.,ikdyž útoky
protestantismu na benefic acírk. p(ormnluy, zase
kumulací obročí zsakázal (Benedikt lv. de syno lodloeces. ]. Xlch ..n 7.), což stalo se v Rakousku
|.dvor deekrety zsr 1875 v prířčině obročí kurát
ních (bližší víz v článku cumulatio beneficiorum).
_t) Všem beneficíátům, byt i vyšších svěcení ne

měli. ukládá rávvo círk.xi(Leeo X. „Supernae“5. květ.l5l4; Pius xp mo“ 20. září 1571; Tríd.
XXlV. 12. de ref.) povinnost kanonických hodinek.
Jestliže &. uvázav se v držení beneficía, za 6 mě
siců po té povinností breviáře z nedbalosti nedo
stojí, pozbývá eo ipso nároku na důchod obroční
a je povinen věnovati jej záduší aneb chudým. Za—
nedbá—liotticium celého dne, pozbývá nárok na
celý denní obroční příjem, zanedbá- li vlastní vinou
jltřni aneb ostatni hodinky, pozbývá nárok na po
lovici, a zanedbá-Ii e nu horu ztráci právo na

V.,denního obročního důchodu(ští/[nVLku/IÍ,Theolog.Mor. II. 441 v d. zr . 1902. šak ještě jiné
úřední povinnosti, lze mu dleMčaslu. těmto věnova
ného, případnnou ratu z denního benefic. příjmu
podržeti. B., kteerý v 15 dnech aspoň dvakrát po
vinnosti breviáře nedostojí, může býti, jsa dříve
napomenut, beneficia zbaven Supernae
538) Závaznost breviáře přestává mravní a fysi
ckou nemožnosti. nenadálými a neodkladnými úrcd
ními povinnostmi aneb skutky lásky k bližnímu

Než ve všech těchto případech povinen je A.aspgg
do té mir) povinnosti breviáře dostiučíniti,pou
jeemu to možno (innocenc XLPropos. dam 5.).apež může ibez důvodu od povinností tměnlatně
dispensovati, ale činí tak jen ze závažných duvodu,

ulitláda'e za to povinnost modliteb jiných BenetXV. „Gravnssimum“ 26. listoop. 1745 g .). Bi
skutpům dostává se 5letých fakult, aby mohli dáti
dovolení k záměně breviře za růženec aneb jiné
modlitby, nemohou-li jim podřízené osoby du
chovni, k breviáři zavázané, tento s sebou nositi neb
pro nějakou zákonnou překážku recitovatí. l cen
surovaní nejsou povinností breviáře zbaveni (viz
článek breviář). S povinnosti breviáře souvisi po
vinnost mše svaté pro populo (biskup a farář) a
konvent. mšes vaté v kapitulách za dobrodince.

„) Důchody beneficia jsou vlastnictvím beneficiátovým (Trí.d X_XIV12, XXV. )je npotud,
pokud jich užívá k slušnému, 1stavurepřiriměřeněmu
zaopatreni. Proto má se nejen vystřicí všelikého
přepycchu, nýbrž přebytky přijmu obročního (pecu
líum cletícale) jinak nezcizovatí, jen na zbožné
účely (opera pia), zejména podporu chudých. Sněm
tr i.de.1t důrazně zakazuje, aby b-i prebytky dů
chodův obročních neobohacovali svých příbuzných,
nezakazuje ovšem podpory chudých příbuzných
benef. do té mir ,aby se tím postavení 'ejlch po
někud zlepšilo. á tedy &.volnost nakládati s dů
chody svého beneficia jen po umd vtom před
pisy posítivn. práva nepřekážejí,a uroto lze říci,právo beneficiátovo na důchody eneticiální je
zvlápštním,samostatným právem, jež K. Grossnna
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jus in beneficio(l(ath. K.-R 3.vyd.str. 395),vá

cšžl nejíé e je) atrno ze zákonů círk. o poslednimpořízen De nestaršího práva nesměl 15.0tom,
co nabyl ze svéito eneficia, aneb o příjmech cír
kevních vůbec (bona beneficialia) jinak pořízovati,
než na prospěch kostela, kde byl ustanoven (c. 21.

..;c .C.12. q. .).Zcmřcl-libez po
sledn. pořízení a nebylo- li zákonných dědiců, Břipadlo rovněž vše kosteltt (novel.

dobně zakazovalo dekretální právo? 0Jstatci)ch tohotodruhujinakpořizovatí(c.12.x ili.
26). Záhy však schvalován byl církví9obyčej, že
může klerik o nějaké části jmění movitého, z be
neticia pocházejícího, na prospěch chudých, círk.
ústa\ů nebo služebnictva pořízovatí (c. 12. X lil.
26). Tentoo obyčej brzy se rozšířil všeobecné a
klerikové testovali o celém jmění, jen když ístou
částí pamatovaii na zbožné účely, pooněvad za
častě nebylo lze přebytky obročni z pozůstalosti
vyloučiti (viz čl. testamentum clericorum). Dle
dnešního práva může b. o statcích svých volně

pořizovatí, jsa vázán zachovati formtt poslední
vůle, jak jí předpísuje zákoník oběans (rakkonkordát ]. 13 a 21). Tato svoboda je v ak no
vějšími synodami omezena poukazzme k tomu, že
duchovní ve svědomí stále vázáni jsou zákonem
trídent. (XXV. ]. de ref.), který stanoví, aby kierí
kové aspoň přeb tky ze statkův obročních pamato
vali na kostel, k e obro či měli, a na chudé (conc.
prov. Prag. 1860f. 8.c chto povinností e
všem 15-ům společnou povinnost breviáře, posluš
nosti k vrchnosti duchovni, neslučitelnosti bene
fícii a povinnosti, vyplývající z vlastnického práva
na požitky beneficiálni. Některým a hlavně úřa
dům s ducohvní správou, uldádá se povinnost slo—

žitimvyznání víryparresidence. Pokud týče se trestů,stanovených na čreiny ó—ů,sluší připomenoutí, že
vedle trestů, jimž propadají kieríkové vůbec, pro
padají ó-í ještě trestům zvláštním, totiž přesazení
z trestu (translocatlo, viz či ), sesazení z úřadu
.prívatio benefícíi, viz či.) asesazcní, spojcnéssne
schopností nabýti círk. úřadu (deposítío, viz či.).
ji iter. viz či. heneíicium.] Sdt

benefícíum ecclesiastíeum a(círk. úřad, obročív širším smyslu ojema vývoj. Vetstarě
cirkvi dostávalo se již svěcením klerikoví církevního
posláni, aby úkony, jež na základě přijatého svě

cení mohl konatí, v určitém kostele, na jehož titulbyl vysvěcen, vykonávati směl. 0 tak zv.
svěcení absolutních děje se tak zvláštním církev
ním posláním (ntissio canonica), anebo svěřením

jistého církevníhoú řadu (officiurn eccles.), okterýmrozumíme určitou míru církevní mocí, sobně,
věcně a místně vymezenou. již kierikovi příslušný
církevní představený za tím účeleent více méně
trvale svěřuje, aby jistě funkce, k jichž konání již
svěcením vnitřně uschopnněn byl, smělvykonávati.
Tyto futtkce trojího úřadu. učitelského, kněžského
a pastýřského, jež klerik ve větším nebo menším
r0zsaltu, dle úřadu svého koná, mají jakousi objek
tivní trvalost, tak že klerik přijímaje úřad, běřen
sebe povinnost jim dostáti, zároveň však, vedle
jiných, nabývá právo na požitky ze jmění církev
ního, s úřadem spojeného (officíum ve sm

subjektivním), _aponěvadž ten, kdo oltáři sloužíu,z oltáře díl míti má (] Kor.9 “.) 'ioto právo úřední
osoby (tak siove držitel církevního úradu) za to,
Že jistý úřad spravuje, na pevný důchod, Iynoucí
ze jmění tohoto úřadu, kterým již záhy úrady cír
kevní z důvodů účinnější působností a neodvíslosti
úředních osob nadány byly,aanebo na důc od zji
nj ch církevních a jitn na roveři postavených statků,
siove 1).ve sm slu subjektivní m. Oba pojmy, úřad

ojené s nim důchody,p oněvadž co ne 'úžeji sou
visejí, odkudž plynou zásady: „nullum of cium sine
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propter officium“ c. 15. in Vl.
J(ač přísněvzato mají se k sobě

jako duchovní k hmotnému a hlavní k vedlejšímu

a nejsou pojmy identickřýami),bývají v praxi zaměňovánny. tak církevvní, zejména při

hiížíme-li při něm také8 ke stránce hmotně obvyklýnt jes dnes název &.ecclesiasticum. Máme-li
na zřeteli jen stránku duchovní, jmenujeme úřad
tak0\ý správněji officium. Někdy také slove &.
praebenda (obročí v užším smyslu), což však ni
kdy neznamená úřad,n brž beneficium v půvo
ním smyslu, vlastní požitky z jistého církevního
úřadu, a poukazuje spíše na dě lnný vývoj jistých

je to část druhdy spoiečn užívaného jmění

církevního zejména v kapitulách. Když zanikl v kapitulách žívot pospolitý, obdrž ei každý kanovník
z ducltodů kapituinícit statků ročttí podíl (pars,
praebenda), a tot původní význam slova praebenda,
byt se ho užívalo těž promíseně ve smyssluv
Původně bylo všecko jmění v diecesi vlastníct\ím
kathedrálního kostela, jež nedilně biskup spr vo

beneficio“ , ;,benefic.
l'r id XXI

val. Roén eho důchody rozdělovaly sev ímě

na čtyři (cc. %—30 C. 12. q.q 2.)3,ve paněisku natři díly (cc 1—3. C. 1.0 , z nichž jedna

část Íripadla biskupovi, druhá3 Ieru, třetí (resp.
čtvrt )' sloužila potřebám kostelním a chudýc odíiyk dle toho, jak je bral, siuly mensura,
anebo dísutributiones quotídianae. Také kněží záhy
rostoucích kostelů venkovských odváděli dary vě
řících, hlavni to zdroj příjmů církevních v dobác
poččátečntch, biskupovi. jižv století však i přes
odpor papeže Gelasía (c. 23. \(lsii.2q 3) došlo se
k poznám, zejména když kostelům dostalo se ma
jetku )ozemkmeho, že jest praktičtějším, pone
chá-ll iskup každému kostelu až do odvolání vše,

čeho se mu dostane. a špokšojí se náležející mu
třetinou. Toto gecarium zrušeno v Vl. sttoletí nejprve na synodc h francouzských, a biskup pozbyl
práva na jmění jednotlivych kostelů, jež trvale
k nim přiděleno a zváno dle analoogie Iěn, čí bene
ficíi světských nejprve Alexandrem li . . (c. 9.
C. 1 q. 1. ývoj ten utvrzen hyi systemem lén
ním, a tak statk jistého kostela propůjčovány tomu,
kdo církevní úrad při kostele tom zastával. A jako
vasal povinen byl z léna pánu svému jistými dáv

kami, tak i klerik, dle velikosti beneííicia, odvádělurčitý kánon svému biskupovi Než nběhem
dob odpadl. A tím zůstalo &. :. podnes, totiž fun
dovaným důchodem, jehož dostává se ze jmění
církevního anebo těž státního těm, kdož zastávají
církevní úřad, se kterým důchod ten byl církevní
autoritou nerozlučně spojen (5. ve smyslu objekt.).
K podstatným znakům pojmu beneficia náleží:
a) Církevní úřad, kter' má charakter úřadu veřej
uélto, t. j konání jistých círk. funkciaapovinností
v zájmu cirkve; _proto se klerikovi úřadu dostá\á,

a nikoli pro úkood jeho seukromých zájmů. Protnení beneticia, de není úřadu, byt i zde trvalé
přijnty byly, jako na př. při pensi a kontmendě, nettí
ho však také tam, kde sice úřad ',est nejsou s nim
však spojeny přijm, na př. úřa generálního ví
kářc. rad ten v ak musí býti církemí čili po
svátný.,t j. takový, který zastávali mohou toliko
kieríkové. Proto světské služby kostelní, anebo
takové, již dnes zastávají iaikové, nejsou b. e.
jestn nutno abys rdem spojen byl nerozlučně
důchod držitele úřadu, tak že v pojmu beneficia

spojeno jest dvojí právo,áčasné a duchovní, ensiuridícum. Proto pokiadá se 0. :. za quasíspiri
tuaie. c)jak úřad, tak ijeho důchod musí míti
objektivní trvalost, nezávislou na dočasných drži
telích; nutnou jest v ak také trvalost vzhledem
k držíteii beneficia. Pense, oněvadž zaniká smrtí
užívatelovou, nemajíc objektivní trvalosti, není b.,kdežto důchod l:. smrtí beneiiciátovou nezaniká.
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Vzhledem k beneficiátovi mluvíme o trvalosti sub

jektoivní t.j. že 6. se mu zadává trvale, doživotně,kuádsám se ho nevzdá. nemůže ho bez kano
nického důvodu býti zbaven (c. 2. D. 7.0.) Má-li

'í tuto trvalost, slove 11.perpetuum,
ulatum, na rozdíl od b. manuale, jež má sice

trvalost objektivní, nikoli však subjektivní. jako
sukkursální fary na levém břehu Rýna a ve Francii
ainkorporované řeholní fary (viz čl.). d) Poojem
beneflcla žádá konečně, aby_ úřad a jeho důchod
autoritou církevní trvale spo“eny byl. Pouhá na
daco, dokud nebyla círk. predstaveným formálnězrrzena,nem Ro leniazřizování
círk. úřadu Vedle _vzponmgtého třídění na b.titulata a b. manuaía ( všaknejsou&.a.
ve vlastním smvslu), třídíme v(šecka beneficia, a

tento název náleží dle dekretálek i nejvylššzímu
ůřaduecírkevnímu, hodnosti papežské (c. lXa)d epovahy úřaduna jednoduchá (hssim
plicial)a kvalifikovaná (b. duplicia), jimž zase
dire růzzných momentů kvalifikačních různá jména
přikládáme. S každým úřadem církevním spojena
jest aspoň povinnost breviáře, buď v choru anebo
mimo chor, a &. toho druhu může nabýti ji_žton
surista, k čemuž, při'-alIi svěcení, ijině povinnosti
přistoupiti mohou ůkládádlá-i &.jen povinnost bre
viáře, anebo službu oltálřní,síove b. simplex (in
curatum). á-li úřad vedle těchto povinnosti

ještě jiné, jimižx jest b simplex kvalifikovánovzni & le Tyto další povinnosti ukládá
a) s úrřadem spojená pravomoc pro íoro externo,
(3)čestná přednost tpraeeminentia), 7) správa jistých
záležitosti církevních (otficia simpiiciter) a 61správa
duchomní. _lc-li kvalifikačním mommcntem biskupská,
anebo quasibiskupská pravomoc pro íoro externo,
anebo aspoň čestná přednost, slovou úřady ty

&.duplicia maiora (consisto_rsial__ia,praelaturae,jež jsou zase maior es, ato ství, a inte
ríores, ostatni prelatury) Beneficiaduplicia,s kte
rými není spojena pravomoc pro foro e,xterno ane
čestná přednost, jež však jsou kvalitikována ostat
ními momenty, slovou minora. Sem patří úřady
spojené s církevní správou avšak bez jurisdikce
pro íoro exter. a bez čestně přednosti, jako jsou
úřady v kapitulách, jež ne ou dignitates, anebo
personatus, jako kanovník tůseologus, scholasticus,
poenitentiář, a zovou se prostě oíficia. ]e-li kvalifi
kačním znakem beneíicia správa duchoovní, t. .za
stávání trojího posvátného úřadu v podřízenosti
od biskupa v jistém vymezeném okrsku, slove ta
kovéb d.uplex curatum, parochiale. na rozdíl
od &.incuratum, __jež.kromě svrchu uvedených, 'estpouze 1).simplex b) Dle to ho, pro koho &. est

zřízeno a určeno, zda froě klerus světský, annebořeholní, rozeznáávme světská (saecuiaria) a
řeholní (regularia), jež nesmí ýti promiseně za
dávána (Trid. XlV. 10. de ref.). eholník může se

dle obecných zákonů státi biskupem a kardinálem
(pc.p28ž.i[:_Vi.l.__6.; XXii. de ref.), bez dis ensenesmlíI.lpřevzití světskou farau. po

claigbržtostšech,jakého druhu jest _jisíé b., platí zatské c) Dle způsobu, jak se o. osazuje, lišíme
mezi &.electíva, coliativa či libera, a insti
tut iva či patr onata (rmmixta), oba prvé druhy
osazují se buď kanonickou volbou, anebo svobod
ným rozhodnutím blskupovým (pape žovým). ]e-ll
svobodné dosazovaci p_r_ávobisskupovo (papežovo)
vázáno, tak že ustanoviti musí jen osoby patronem
navržené anebo jn.enované tím, komu právo to
přísluší (jsou--Ii ovšem jinak kanonicky schopné),
slove takove 15.patro natum, tn stitu tívum.

B. mixtump osazuje se střídavě jednou biskupem
svobodně, doruhé prresentací anebo nominací.d)L ze-l-i téže osobě současně nabýti a držeti více
úřadů,slovou b. compatibilia, jinak b. incom

„leni Apošt. stolice zřizovali,
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patibilia, což jest pravidlem 'Trid. V11.4. deref.). .vyhrazeno nadací jen členům jiste
rodiny, slove &.patrimoniale. e) Dle charakteru
mocí církevní, již úřad propůjčuje, rozlišujeme
mezi &.(oíticía) sacra, jichž dosažení jest zá
vislo na nadpřirozen_ý__chschopnostech, nabytých
svěcením, bez nichž úřadů těch zastávat! nelze, a
ó. (oftiíci_a)merc ecclesiastica, communia
přístupná i minoristúm.n apř. kanovnictví v koileg.

apiíule, jež k službě ch_orové vyšších svěcení nevyžaduje. jiná rozdělení jako 15.monocula, nomi
nata, c_ollegiata atd. nemají praktického v '.znamu

zení úřadu (erectio, constitutio ii) jest
jednak ustavení a or anísace nového, po svém
obsahu v církvi dOSlltřSse nevyskytujíciho úřadu
církevního, jednak je to, a sice obvykleji, určite
vymezení jisteho okruhu úředních povinností a
práv, s nímž se ve zřízeni církevním již pot
váme, nikoli však tam, kde je nyní církevní před
stavený zavádí, spotů tomuto okruhu přikazuje
t_rvalejistě jmění ze statků církevních, aneboo
jinného na ten účel věnované, na jehož důchod má
každý držitel tohoto úřadu trvale právo. Je tedyzřízeni úřadu církevního bud' založením nového

úřadu v církvi dostud nestávajícího, anebo založenímnového úřaduv mkterém místě, kde ho dosud
enbylo (mnm atío c_>__0____i_undatio), anebo jeví se jako
translatio, t. j. přenesení církevního úřadu v celém
jeho rozsahu na místo jiné, anebo jako restitutio,
t. i. znovuzřízeni úřadu zaniklého. Zřízení ene
íicia však nutno lišiti od jeho založení, jež vyža
duje poskytnutí kmenového jmění na potřeby
úřadu, případně poskytnutí ozemku pro kostel a
jeho stavbu. Zalo žem & te nutně zřízení pře_d—
chází. Zřízení úřadu jest z ležitostí výlučně cír
kevni a plyne z pojmu církve společnosti dokonalé
a svobodné, a proto nemůže principielně nějakému
spolupůsobení státu podlčhati. jestlize církev, zři
zujíc benelicia, přece jakýsi vliv státu uznává, děje
se tak na základě smluv a konkordátu, vzhledem
k často státem skýtaně dotací a vzhledem k tomu,
ab stát 6. to jako jurístickou osobu uznal. Něja

ké o vrozeného právas však stát v té příčině nemá(Syllab. Pia íX. pro .). Při zřízení každého
b-a je třeba jistěhoo súřadu, 'ejž označí církevní
představený, trvalého důchodu, který r_os_ky_tuje
církev (může však věnováním kmeno\ého jmení na
účet zřízeni úřadu i jiný, i laik přispěli), a trvalého
spojení obého příslušnou autoritou církevní. Zřrí
zení vyšších _úřadů církevních (diecesí, ka itul,
kathedrálních i kollegiátních, jakož i nových ginit

v kapitulách) spadá od nejstarších dob v kompetenci papežovu 4. D. 80.. bť i ve staré
době někdy metropolitě stolce biskupské bez svo

neplyne z toho, že
by je bylo jejich hierarchické postavení ktomu
opravňovalo, anebo byljpapežove, vy
hrazujice si od Xi. století právo zřizovati diecese,
jak vyslovil to Urban ii. k Rainoldovi Remcšskému:
„solius apostolici est episcopatus coniungere, con
iunctos disiun ere, aut etiaam novos constituere“
(Mansí, Conciila Germ. XX. 670), osob0valí na
ukor metropolitů něco sobč nepříslušuneho. Zřízení

úřadů nižších v diecesi jest věcí ordináře 4(_biskxara,
prelátdvere null___ius,kap. vikář, Trld.Xefre ..T) ,kdo ke zřízení benelticiasxtatky

Éřilsšpéii (fundatorrncs), jest dovoleno připojovatirízení přípustné podmínky a ukládati úřadu
dovolítelně povinnosti, ichž. jakmile je autorita
církevní p_řljalaa s nim úřad zřídila, nelze více
měniti, ani biskupem, ani zakladatelem. Na při

slušné vrchnosti jest, aby vy__šetřila, zda jest a) doatečný dův d(iust a ausa) k tomu, aby se

úřad zřídil. Takovým důvodem jest nutná potřebaa patrný zájem církve (c. 3. 6. .III 48), žádá- li

UD
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toho na př. nutně duchovní správa, ulehčení 'du

chovní správy a rozmnožení bohoslužeb (Trid. XXI.4 de ef..) l)) Zdali jest pro úřad zvolené misto
Žhodnér e(locus congruus), jakým pro stolec bi—
skupský jest jen misto větší (c. —5. D. 80; e. 1
x V 33..) c)Nezezbytnm jest 4trvale s úřadem
sp'oené kmenové jm ní (dos) k úhradě boho

sluveb, vydržování osol) úředních a udržování budle místních poměrů postačítelné (c. X.39-vTrid. XXI. c. 4. de ret.. d)_je_též potřebí, aby
v potaz byli brání ti, jich se zřízeni úřadu n ja
kým způsobemmdootýká, zda dle zásady: nulla eccle
sia est in praeludlcíum alterius construenda, práva

jejich novym úřadem poškozena nebudou. jsouto zejména farář a obyvatelé mista, jakož i zakla
datel úřadu, kteří však mají býti toliko vyslechnutí,

kdežto souhlasxjejl_c_hnezbŘtnýmk nenio(c. 44 C. 16.(|_ | c. ě na zřízení
uřatlu zvláštní zájem mají, náleží také stát, nebot
každý úřad církevní k tomu se zakládá, aby roz
víel důležltou \eřejnou činnost, jež státu nemůže
bvti lhostejnou. To uznala církev když čl. 12
k'onkordátu rak. z r. 1855 p_rohlásíía, že autorita
církevní při zm nách a zrízováni biskup ství a
úřadů farních se má s vládou doro zuměti. Npamisto
státem zrušeného konkordátu nastoupil nyní 5 20.
zákona _ze dne 7. května 1874, kde se pravr, že

krzřízení nových diecesi a osad farních, k změně
an,lc k zřízení, rozdělerí anebs sépojení obročíjheratřeba státního schválení. Ohledn farností p_ří

slušným jest politický úřad zernský (nařízení min.
22. květn31874 č 31 .). O zřízení beneficia se

íše se zřizovací listina, jejiž nástin při patronát
nich beneflcíích lpodává úřaJ patronátní, zkoum
a stvrzují jej konsistoř a místodržitelství. Zřlzo
vání úřadů vyšších připravuje kongregace kon
sislorni, případně Propaganda, jednání s vládami
světskými vede státní sekretářství a zřizovací
bully vyhotovuji se v apoštolské kanceláří. —3.0 změnach a zrušení úřadu církevního.
A. Změnou abeneficia (innovatío) rozumi se každá
modifikace původního jeho stavu, ku které z dů

vodůnutnosti a prospěchucírkevníhogest oprávněnten, kdo má právo úřad zříditi. na ta dotýká
se buď jen stránky duchovní, nebo hmotné, anebo

obou. Poněvadž každá změna a. jest vlastně změnou smlouvy, druhdy při zřízení mlčk učiněné,
že úřad, jak jest, bude trvalým (Tííd. XV.
de ref.), jest změna &. odiosní a přípustná jen,cžáS

dá- li toho nutná příčina (u_rgensnecessítas, evídens
utilitas a vůbec duchovní blaho věřících:a„Salusnimarum suprema lex est“, viz čl. 18. kon
kordátu), jestliže k tomu svolila přislušnár církevní

u nás také státní autorita a jsou--lí slyšení všichni
zúčastnění, 'íchž prráva bytím dotčena býti mohla,

zejména tar ř, osadníci apatron, jedná--_liseo_z|_1_1ěnu-a.patron....l.3(c20Xllc...ll3Xl. lr.id
XXL ,XXIV. 15.de ref8.).Odpadl--li důvod pro
změnu Š)-a anebo vznikl-Ii nový důvod pro jeho
znovuzřizení, když již změna byla provedena, může

nastati restitutío in intežt-urn, či znovuzřizeni ví
restitutionis_. Nejpronikav jší_ a nejčastější způsobyzměny jsor a) Slo unio) dv0u anebo
více dosud samostatných eúřadu církevních v rítkou
jednoho držitele. Ač toto sloučení je trvalé, jest
prece buď volnéjší, anebo užší a dle toho rozc
znáváme3druhy sloučení a) Unio equep prin—
cipalis čí unlo per _aequalltatem, jež zpusobuje,
že oba úřady ve sve godsstatě a právním obsahu
jSOu netknuty, oba vša příště zastává jen“jedenunkcionář. Nejčastějším důvodem k tom e,st

že duucho'dy obou úradft nejsouř dostatečny, aby
_dva beneftcíáty uživily, samo rejmě však musí
i jiné poměry iníti toto sloučení žádoucím (c. 48.C.1,Trid XXIV.c. 15.de ref..)Od tohoto
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sloučení nutno llšitt přechodní jen sloučení ad vitam
('lri XXIV. 17. de ref.). Nejčastěji lze se potkatíse sloučením tohoto druhu, jež m charakver per
sonální unie, pří b—ích většíclt, zejména biskup

stvích (Poreč--Pul_je;pHněd no-Pozn aň: MnichovFreising). ,8)U er su ressionem, per
confusigonem, obmě0bepnefícia splynou tak, že obě

zanniknou,z jejich práv a povinností však vznikne
ot nejpronikavější způsob sloučení aprontozřídkase vyskytáu/ nío pers subtecti

m & ssíonem v tom záleží že dvě
ó--a tak se sloučí, že jedno podřídi se druhému jako
aeeessorium principali a vznikne mezi nimi poměr

p_odřaděnostl, poměr fillální. Farář kostela hlavomá současně správu nyní nesamostatneho ko
síeloa fíliálního a byl-li při závislém kostele usta
noven lvlášttní duchovní, jest závislým na faráři
kostela hlavniho (parochus prlmítívus), jenž jest
držitelem i tohoto nyni podřízeného círk. úřadu.
Sloučení jest dovoleno, zachovají li se při něm
svrchu uvedené předpisy, provádí-li je příslušná

vrchnost _poslyšení ínteresentu a z kanon. důvodů.Biskupovr "eště ktoornu třeba souhlasu kathedrální
kapituly( ríd. )(.le 15.de ref.), laického patrona.

nikoli však církevního, a svolení faráře, jestližesloučení za jeho života provedeno býti máa hylo
bym .2. in Clem. 111.44.). Polžud se
tyče slučovaných úřadů, jest nutnno, aby se nalézala
v téže diecesi a byla téže kategorie. (Trid. XV .9.
de ref.) Nelze tudíž sloučiti beneficia světská s ře
hoínimi, beneficia farní s jednoduchými anebo

pracebendamí kapitulnximvi,cpatronátni s volně pro
půjčitelnými (Trid. XX 13., XXV.c 9. de ref.__).Sloučení má býti trvalé acvěcné (Tritcl. XXI. c.
de ref.,\ t. j. učiněné v zájmu církve a nikoli jen
v zájmu osob , aby nemělo ráz mnohoobročnictvi.
O každdě zm ně nutno sepsati zřizovací listinu
b) Druhem sloučení beneficíí jest zejména od lX. stol.
obvyklé přivtělení (incorporatio), jež záleží ve

spoLeni_beneficia s nějakou círk. ko orací. mravníoso nejčastěji klášterem anebo apitulou. Po
jmenováni to vyskytuje se pravide ttě až ve XIV.sto
letí, kdežto dříve zahrnovala se incorporatio v hro

aném jménu unio, annebo subíeetio. Toto
přivtělení ntělo důvod svůj v by se mohly
některým korporacím příjmy zvýšili, a proto Tri
dentinumm(.XXlV c. 13 de ref.z) aázalo bez svo
lení Stoliceaap. přivtělovati farníaobročí kterékoli
korporací. Přívtělíti lze jen jednoduché &.semináři
anebo kapitulám a klašterům k zvýšení dotace
(Trrid. XXlll X1. 7. Dle rozsahu moci,
jaké ústav nad přivtěleným úřadem nabývá, roze
znáváme 3 způsoby inkorporace. a) íncorpora

ure minus pleno, či unío quoad tempora
lia tantttm, jestliže pouze prebenda či majetková
stránka beneficia se trvale spojí s círk. korporací
a duchovní jeho stránka _zůstává netknuta (c. 6.
C. 6. 1 rid. Vll. 7. de ref.).
Korporace stane se podmětem vlastnictví přivtě
leněho úřadu, nese však všeckka jeho břemena a
slove parochus ptimitivus, či titularis. Duchovní
správu vede duchovní světský, biskupem k návrhu
korporace ustanovený, a jest po právu skutečným

farářem, o jehož kongruu jest ečovatí korporací,
již také přijm z beneficiadodv dí. Zassráp uduchovni jest v akzzoěddpov nbiskupovi. d)“Pro
tivou tohoto částečnelto přivtělení jest incor
íure pleno, resp. unlo utroquelure (c.21. 33.
Zde sloučeno je trvale celé beneficium, jakémstránce duchovní, tak 1po stránce majetkové s us a
vetn, který z pravomoci biskupovy vyňat není a

liší se od 72)íncorporatlso lure plenissimo,kdeb týmž způsobem ses ojuje s korporací, jež
zdieccsniho svazku jest vyloučena,podléhajic prae
lzátu,který má pravomoc quasibiskupskou. Farářem

_-v—
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jest sama korporace, vlastně jeji představený (pa

rochus habitualis), kterýcsvobodné jmenuje svéhovikárezčlneůkororp jenolh-žvšak,pděáll
tato biskupovi (B), musí cod něho býti ap robován

a jsest za správu duchovní biskupovi zo povědný.jedná-l-i se () incorp. iure plenissimo, jest zcea
vyňat z pravomoci biskupovy a ve všem podléhá
exemptnimu svemu praelátu vere nullius. Taktto
inkorporovány jsou jen benediktinské fary klá
šera sv. Martina v díecesi rabské v Uhrách a ci
sterciácké t_arykláštera Mehrerau ve Vorarlberku.
c) Změna úřadu nastati může též roozdělením
benefieía ve více úřadů (divisio, sectio), anebo
odloučením části b--a a přívtělením jinému (dis—
membratio). Vznikne-li dělením více úřaddů buď
jsou samostatny, anebo může povstali poměr fili
ální, odřídí-li se nový úřad tomuu, zněhož vznikl.

glení toho druhu dovoluje 'Iridentinum (XXI.
le ref.) bskupum za souhlasu kapituly, ze

jména při farních kostelích, je-ll k tomu dostatečný

důvod, jako vzdáleíilost farního r,kostela obtížná
cesta a] vzrůst populace (s. con C. IQ/V. 1877;
Iti/JV 879). Nem-li k rozdělen rkanonického důjest se biskupovi dotazovatí po souhlasu
všecuhinteresentů, zejména faráře a patrona Ne
souhlasí- li farář, nelze ji provésti, leč jen v době

_uprázdnění 13-ma, neprotiví- -l__ise tomu defensor b-í2. in Cle lil. at.). ivšak k rozdělení ka
nonický důvod, lze je biskupovi provésti i proti
vůli faráře není-Ii tím jeho kongrua ztenčena, ano
i proti vůli ostatnich, jichž se má dotazovati. jest
se mu postarali 0 kostel pro nový úřad a jeho
dotaci, !: čemuž lze použiti částečně i jmění ko
stela, od něhož byla nová farnost oddělena; nelze—li
však jeho záduší toto břemenouložiti, může kto
i larniky nového kostela přidržeti (Trid. X.Xl 4.).
Přednost kostela hlavního oproti vzniklému, jehož
hranice náležitě mají býti vytyčeny, záleží začasté
jen v některých čestných právech , nědky vaš k
i v rávech hmotných, že osadníci zavázáni jso_u

píspěvkům pro mateřský kostel, což řídí se zři
zovacr listinou. V akousku jsou vyloučení osad
níci zproštění dávek. zakládaicích se na farní ři
slušnosti faráři dřivějšimu, le že by se zakláa
na soukromoprávní-sin titulu, anebo že by v lístínš
zřizovací opak byl stan en. Tam kde íako vé
příspěvky zbyly, mají přiou_vprázdnění b-a pře“iti na
íaráre farnosti, které nyní náleže'i (g 21. z kona
7. 7. května 1874). Byla-Ii zřízena ara nová 2 pro
středků jistého ů-a, nabývá farář staré fary práva

podacího, a nikoli snad patron této fary (výnos min.kultu 27. břeezna 1876 č. 12.l 79), leč by se mu ho
dostalo z jiného titulu. Vznikne-Ii nový úřad ze

sbírek a darů, jest svobodně propůjčilelný. jestližečást příjmů, bremen anebo ást obojího autorita
církevní trvale od jednoho beneficia odloučí a ři

vtělí druhému, již stávajícímu, slove tato zm namemrb toi, j.ž est bud' úplnáa pak slove
vyfařením (dlsm. totahs), anebo částečná či jen

vyloučeni jistého počtu věřících anebo příjmu(dism. partialis, excisio). Vprvmmpřípadui ást
příjmů i část věřících přidělí se ó--u druhému, při
excisi se bď oddělí od většího b-a část příjmů
anebo část věřících a přidělí druhému. est zaká
záno dismembrovati &. farní na rosp ch jedno—
duchého (Trid. XXV 16. de ref.). Iií'ake zde vzniká
mezi oběma kostely poměr kostela většího a star
šího k menšímu a novějšímu a takové zkrácení lv-a
jesst v principu ne řípustno a dovolitel_no jen ze
závažných kanon. ůvodů, k nimž patří i nadbytek

&říjpjuwkostela jednvo_hoa nedostatek druhého (c. I.0., e m i. lll. 9. Tr i_d. XXIV.c 13.
de ref.), a dovoluje se i to_om 'en zachová- íi se
zřetel k íormálnostem při zřizov ní a změnách b--a.
jedná- li se jen o odloučení části příjmů a přivtě
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lení jich 5--u chudšímu, jest nutno také dbátí zá
konů Iatných o zcizení církevního majetku viz
cl alienatim. jedná--li se jen o přifařeni části 0 y
vatelův, jest nutno nově vymezení obou iar, k čemuž

j_e_stv Řakousku třeba svolení vlády (s 22. zákonakvětna 1874), jež si přeje, aby změny tohoto
druhu, jež jso u ztenčením ó-a dlyé z pravidla,
když se 11.nprázdrn. (i) K znaiěnám 1/—-a také náleží
ztenčení (diminutio),jež spočívá buď v tom,že
se ukládá beneficiátovi nějaká nová úřední povin
nost, anebo že ukládá nějaké břemeno ó-,u
čímž se příjem henefLilcíátůvztelněuje. Toto reální
břemeno může bud' dočasné, anebo trvalé.
'loto záleží buď z trvalého kánonu či censu, t. ].
poplatku na znamení jakési podřaděnosti (census
recognitionís), anebo z jiného titulu, beneficíáfem
k nějakému církevnímu účelu prav ídelné zapravo
vaného, anebo z dočasné pense, jež se z požitků
5-a-, stačí- lí ovšem, platí buď nezaviněné zchudlému
patronovi (p. laicalís), anebo pomocnému knězi
(p. clericalis), anebo jako odpočivné v ročních ra
tách, odstoupivšlmu beneficíátu doživotně (p. míxla).
S pensi tohoto druhu, jako prostředkem výži\y se
sazených anebo resi'gnovaných beneficiátů, otká

váme se j_ížod dob rozvoje obročnictvi ensu santiquu břemeno uložené hned při založení

b--a, můžet býti biskupem připuštěn, na př.vymíní--lisi zakladatel, aby jisté pre ytky důchodů obroč
nich mu byly odváděny, anebo dá- li bískup, povo
luje zřízení beneficia, do zřizovací listiny jako
podmínku, aby beneficiát platil jistý kánon faráři
stare fary, z níž tato nová farara byla zřízena. Trvalé
nové břemeno ukládali, starý census zvyšovatia

duchovní povinnosti beneficiátovi ukládati

nesmí biskup bez svolení A. stolcei (Trid. XXV.c. 5. der ef.,S. C. C. 9/12! 5), nebeofcensus to
hoto druhu jest zcizováním círk. jmění a stále platí
zásada dekret:álek beneficia sine demínutione con
feranfur (tit. 12. in X. lll.). jd ná- li se o břemeno
dočasné (ad dies vitae), na př. pensi odstupujíclmu
beneficiatov l, může biskuup za souhlasu kapituly,

beneficiata a patro_r_\_a6v případech právem stano\enýcch c. 3,4 6.) je povolíti, ovšem en na

dobu, pokud nástupce b.držeti bude (c.2 )(.ill. 5.).
e všakn býti tak velikou, ably txímkonrua beneíicinátova ztenčena b la (c.30 X. lil. S..)

roto zakázal sněm trid. (X_XV. 13), aby ko
stely kathedrálni, nemající více důchodů než 1000

dukátů, a kostely kia_runi,které nemají ročních dů
chodů přes IOOduk ,epensemi1nebyly_azatěž0\ ány.Pozdější zákony (lnnocenc Xll. l.I/l 1692a Ben\e
díktth.V „Quanta“ 579. l742)z1akazují\úbec farní
kostely pensemí zatěžovatíz Pravidelné ukládají se
břemena v do . esf uprázdněno a

důchodů, kongrnu značněji převyšujících, jakstanovi také 522 zá.k 7. kvěětna 1874, vedle něhož
státní moc v Rakousku si \yhrazuje prá\o tako
vých změn. Se ztenčenim b-a souvsií c) pro

m ěna (transformatlio), která záleží v zániku úřadustáva 'íciho a na jehomisto zřízení nového. Tuto
trans ormaci jen ten představený může provésti.
který má právo &.zřizovati, pořízení zakladatelů
měniti, statkv a práva církevní zcizovati; proto jest

pra__\_vomocbiskupova v té příčině omezena. S proou ó-a souvisí i) zán b-a. jetooodvoláni
práva, které &.mravní osobou činilo. jeví se buď
úplným_zrušením _(extínctío), t. j. zrurušení b—a&
zavřením kostela. při němž existovalo, což děje se
bud' bez spolupůsobení autority církevní, anebo
přímoproti jeji vůli. Anebo je to zrušeni úřadu

utorítou církeevní tím,že se zrušíjehotitulus
a “úřad přestává býti podmětem práv a ovinností
(suppressio). Stal-lis eúřad bezúčelnyíín,anebo

může-li býti následkem nedostatku majetkového
vydržován, zruší jej příslušný představený, t. i

nové
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při vyšších úřadech papež a při nižších biskup,;sice v prvém případu, že prohlásí se vyššib
zašlé, v případu drriuhém spojí se s úřady jinými(c. !. XXL 7., XXIV 15. re.t.)
Vyžaduje se všakTvlžddvzávažný důvod a aby vy

slechnuty byljř osoby interessované,,Eráva k vetuvšak nemají ridentiuum dovoluje, a y se zrušily
měně potřebné kapitulní úřady, netrpí--li tim bohc—
Služba a nedá-iis enepatrná dotace ostatních ;)re
hend jinak ziepšiti, ale zakázalo, aby a-a se s rá
vou duchovní měněna byla v ó-a jednoduchá. to,
aby sešlě kostely farm byly opraveny jest vše
možně pečovati; nelze-li toho dosíci, přenese se
úřad do kostela mateřského anebo sousedního a
sešlý kostel, kterého k profanním účelům nemá
býti oužito, se dokonce zboři & na místě tom
vztyčí se kříž (Trid. XXí. c. 7.). Zánikem b-a aspoň
pro určité místo jest přenesení úřadu (trans
latio), jež se nedotýká ani dotace, ani práv a po

vinnosti l;—-a, nýbrž vše přenáší se,ejak je, z jednohokostela do druhého. Při tomj yk tomu
hledětí, aby původní účel úřaldut l)vyizachován
(Trídd.XXl. 7. de ref.). lako každá z,ména ítrans

latio žádá, _abyprovedl jí příslušný církevní představený, t. j. tenn, kdo lprávo přenesený úřad
zřídíti, zachovávaje při tom všecky právní přede
sané formálnosti o interessentech a důvodec

fako důvod k translaci uvádí Tridentinum (XXI.7)
nedostatečnost a nepřístupnost kostela a nedosta
tek prostředků k jeho obnově. Při tra nslact má

řednost kostel mateřský a platí kto i o kostelícharnicc.h Rakous ku žádá se i ktomuto zániku
ó-a státního svolení (5 20. z.ák ze7. květ 1874).—
4. Osazování úřadů Úřady církevní řádně zří
zené odevzdá církev v držení scho ny'm osobam

(viz čl. beneficiatus). 'l'doto odevzd ni b-a úřední
osobě slove osazení úřadu (provisio, collmatio).je to úkon církevního představeného, kter se
kanonicky, to jest zákonným způsobem opatřuje
uprázdnené &.úřední osobou, schopným držitelem.
Poněvadž provise záleží z propu 'čeni duchovní
moci, míže ]Í konatí jen církevní predstavený, ato
papež orledně všech úřaadů (c. 2. n.Vl lll.44.,) bí

ppac ohledně úřadů své díecesle,]nejsou--li papeži vyhrazeny (c. 3. X. 1 7., c. X. Z.)
á-lí ří tomto úkonu ještěn někdo jiný spolupů

sobití, předpokládá to vždy právní titul, že jest
oprávněn tak činiti, a tohos mu může dostati
jen se strany cirkve. Bylo--lió .e. osazeno způso
bem nezákonným, jest nicotnč; osazovatele tako
vého pokládá církev za usurpátora a dosazeného

za vetřelcie (intrusus, Tlríd. XXXllL 8. de re .,Syllab. i.lx 50, i., oba trestaic kiaibou

rapeži zvláště vyčhrazenou(const. Apost. edisl. lnl.)." osazeníb.: .rozeznáváme
čení schopné osoby, jíž se má úřadu dostati (de
signatio personae), což státi se může svobodným
rozhodnutím se církevního představeného (libera
collatio), volbou anebo postulací oprávněné k tomu
korporace (electío, postulatío), jmenováním (nomi
natio) anebo podáním oprávněnněho patron a (prae
sentatio), nebot dlel. právni regule „beneficium
eccí. non potcst licite sine institutione canonica
Obtínerit'. Des gnací tou, kterou může i laik vy

nabývá vyhlédnutý kandidát ius ad rem(C.40. ínV 1.1144.,t) . . prava na to, aby mu cír
kevní představený úřa udělil, ač nebrání- li tomu
"Číaká kanonickápřekážka. b) Přenesení moci
ú řcdni (coliatio títnli), jež dle způsobu desígnace
různé siove. Tak při vyšších uřadech, zejmena

šěem' jež vyžadují potvrzení apežského, nazývá
pi_gotvrzenim (confirmation,ižpřipostulací přitěním (admissio) a při ch úřadech ín
Stí tutio collativa, či canonica,investitura ver
balis. je- ti s 0-e-m spojena duchovní správa, jest

T'"
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i.lcoil. zároveň dovolením k jejímu vykonávání.luší-lí tento druhý úkon proyíse, ktery vždye
osoba církevní vykonává, a sice při vyšších úra
dech papež a při nižších biskup, výjimečně někte
re'mu jinému církevnímu představenému, jako tomu

na př. lpři farách řeholních, jež nejsou inkorporo
vány k ášteru iure pilenissimo, jest v tom případuvyhrazena biskupov aspoň institutio auctorísa
bílís, t. j. zmocnění k v konávání duchovní správy
(víz čl. autorisabilis inst.) Přenese ním moci nabývá
nápadník o'-a plnoprávný nárok na úřad, ius in re, a
tím iactío in rem, t. ]. prrávo žaloby na ty, kdo
by mu bránili úřadu se ujmouti. Proto však samo
volně úřadu ujmonti se nemůže nýbrž musí býti
církevně uveden. A to jest c) třetí moment, jimž
se provise uskutečňuje, uvvedení v úřad či na
stolení (institutio corporalís, investitura realis,
c. 28 in Vl. lil. 4..) Obvykle slove tento ukon pro
vlse, přibiskupství inthronis satío, při ostatních
úřadechinstallatio. Osazuje-li papež úřad ně
jaký, stanovi se forma naastolenni progůjčovacimdekretem, o nastolení kanovníků a farář rozhodují
statuta a právo zvykové, jako tom později bude
pověděno Nově zvolený papež uvazoval se v držbu
svého úřadu slavným vjezdem do teránu a ce
remoníemi vjezd ten provázejícími. U kardinálů
záleží z odevzdání bíretu, u biskupů a jiných be
neficiátů záleží z obřadů, o nichž na svem místě
zrninnka se stane. Připomenouti dlužno, že u nás
installace farářů děje se odevzdáním klíčů kostel

ních zástupcem biskupovým, vedle předpisů provinc. sněmu : r. 1860 a synody z r. 1873. Vzhle
dem k hmotn m statkům, s úřademsspojeným, jest
obvyklou praxe, že installaci na patronátní

beneíícaiaépřiltomenjest fatron, anebo jeho zástupcea žet láda svétsk jako vůbec při osazování
b—ií přikinstallaci účast si vyhrazuje. V Rakousku
odevzdávala se b-a v době josefínské pouze vlá
dou hez intervence církevní. V dobách konkordátu
pouze delegátem biskupovým, zástn cem patrona

a zádušniky kostelními. Dle vtnov. zákona(7 května 1874)rozlišuje se mezi installací in spi
rituaiia, jež náleži biskupovi, a installaci in tempo
ralia, která se mávvykonatí úřadem státním za

spolupůsobení biskupa, zástupců tarni obce, aže--libeneíícium patronátní, také za účasti patrona. pů
sob tohoto účastenství bude v dorozumění s bi
skupy blíže určen. To však se dosud nestalo a

proto zachovává se způsob installace, který bylobvyklý v dobách konkordá t_ních. Kdo b-a
řádně ujal, nabývá duchovních i časných jeho práv
a je chráněn zákonem řed rušením, ikdyhyse
toto o silnější tltui opíralo, zejména držt- ll ó. již

tři léta (regula cancel. 35. dea rmaliopossessoreet 36. de triennali possessore).— tri úkony,
s nimiž se při ossazování všech úřadůo církevních
potkáváme, může vykonávati při některých á-ích
jedna a táž církevní osoba ( rovisio plena),
anebo vykonávají první z t chto súkonů takéosoby jině ano i iaikově (prrvo io minus
p eln.a) Není-li církevní představený, propůjčuje
moc úřední k zastávání uprázdněněho úřadu, vá
zán na osobu patronem navrženou, vládou jmeno
vanou anebo kanonicky zvolenou, slove taková

rovisio p. plena a propůjčení moci úřední col
atío libera. Tak je tomu při úřadech volně

propůjčitelných, kde označení osoby a přenesení
moci děje se týmž úkonem círk. představeného.

Z poému primátu papežského plyne, že toto právov cel církví, vzhledeern ke všem církevním úřadům,
náleží papeži, v diecesi pak biskupovi, pokud jiným
osobám seh ood církve řádným způsobem nedo
stalo. A proto také libera collatíopvždy se před
pokládá, ač není-lí výjimka od toho na jisto p
stavena. Je-lí však církevní propůjčovatel úřadu
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vá7án na osobu, kterou někdo jiný, maje k tomu
právo, označil, předpokládajíc ovšem, že označená
osoba vyhovuje církevním zákonům, slove taková
provise minus plen a a samo přenesení moci,
poněvadž biskup navrženého odmítnoutí nemůže,
leč jen z kanon. důvodů (c. 32. .1 q. 7.),c ]
latlonecessaria. Osazuje-l-ib. c.kollator,jemuž
dle řádného věcí běhu právo to sluší, mluvíme

o provisio ordinaría; osazuje-ll ten, jemužse
práva toho jen mimořádně dosta 0, 11321př. právem
_ánpadu,má místo provisío extr ordinaria.b e. zákonným způsobem nasazeno bylo,

sgzlněny byly jisté náležitosti, ježse týkají jak uprz dněného úrřádu a jeho nápadníka, tak iosazení a jeho do y. aPokud jde
o uprázdně né I). c., jest žádoucno, alžy bylo nejen
dostatečné nadáno, nybrz také úplně,t j. defacto
et de iure uprázdněno. Nesmí je tedy, má-li o jeho
osazení řeč býti, ani skutečně, ovščm oprávněné,

někdo držeti, ani při skuíeěn2ěvakanci nesmí nikdona ně míti právní nárok (c.2 6., X. 111.N.). Každé
propůjčení ó-,a jež není zcela uprázdněno — če

kanství1(expectatíva)— jestsněmcm tridentským(XXIL 19 XXV.77. de rel.) zakázáno a dovoluje
se jen, přivolí--ll papež v případech koadjutora bí
skuupova s právem následnictví. je--li ovšem nicot
nost právního titulu skutečného úřadu patrna, lze
k osazení tohoto ó-a přistoupiti (c.66..X [.
b))jakými vlastnostmi jest se vykázati kandidátovi
uprázdněného b-a, má-li býti, jak žádá to zákon,
schopným a úřaduhodným,víz čl. beneficíatus.

C) Pokud jde o z úsob, jak,a u,kdy osazenístáti se má, vyža ují zákony církevní, aby se

stalo a) bezplatně. Úglatná provlse jest svatokupectvím, jedním z nejt žších círk. zločinů, která se
tresce nejen na kollatoru'l dosazenem klatbou latae
sententiae papeži vyhrazenou, nýbrži na \šech,
kdo se tohoto simonistického obchodování spolu
činně zúčastní (const. Apost. Sedis č. Zl.). Svato
kupectví to mát aké pro simonistické nabyvatele
ten následek, ze jest neschopen zákonným způ

ŠtwflgPnejen toho, nýbržijíného óa:. nabýti (c.

jest nutno, aby

a;F.

um rimum“ 1566), provise

taková] je tím samýmnn'ícotna c. 23. X. V. 3., c. 2.
X.c .1 .) a kollatolrxtrestá3se suspensí s úřadu(c. c30"Č.7 11. B) Provise státi
se má bez podmínek a výhrad 3(pure), t. 1. bez vý
slovných anebo mlčky učiněných úmluv c. 4.
const. Ap. Sed is 1. c.), jimiž b se ukl daly úřadu
závazky, jež mu ze zrízení nen ležejí; y) svobodně
a s rozvaahuo (c. 2.—4.,.6 X. 1. 40), totlž bez do

nucení :: oblclstění kollatora; &)veřejně, v obvykléformě, a tajně učíněná províse, je--li jinak
správná, není neplatná (c. 2. in Vl. LG 5) ex in
tegro , bez zmenšení příjmů z úřadu plynou
cích, anebo uložení novych břemen a povinností,

čímž se ovšem nevylučuje uložxení pcnse anebodávek, jež zákon připouští (c. 10.X ..5lll ,c. unic. X.
lll.12.); ")kooenčně se vyžaduje, aby b. :. osazeno

bylo in titulum, t. ].fropujčeno bylo benefícíátovineodvolatelně, tak mezt uradem & držiteleern

vzniká jake'si duchovnídnníanželství,které hromadění
úřadůanepřipouští. ossezením vznikámmezioběmapevný, jen roozsudkem soudu církevního, na
základě kanon. dů\odů rozvižíiteln svazek, ak toodpovídá podstatě ó-a (c. 15. n\řLl čod
času, kdys má uprázdněný úřad osladili, stanoví
obecný zákon: definito tempore, t. j. v předepsané
lhůtě, aby průtahem bohoslužby anebo duchovní
správa netrpěly. Volba biskupů y(praelátú) státi se
m do tří měsíců 0 uprázdnění stolce (c.

..4 —42. . .6.);_ b—abiskupem volnězpropůjčictelná mají se osaditi do šesti měsíců (c. 5.,

12. X. ), což platí také o úřadech církevnícha smíšených patronátu (c. 22. ll...38) Označení

benetícíum ecclesiasticum

osoby pro úřad atronátu laického má se státi do4 měsíců, ancj za 2 měsícep otě má biskup
praesenlovaněmu úřad udělíti. Pronedbáním těchto
lhůts adá právo osazení !: .. na vyššího církev
ního predstaveného, resp. biskup osazuje svobodně.
(Pius lV. ln conferendís 15./4. 1567 (s 4.) Od těchto
obecných ustanovení odchyluje se partikulární
praxe rakouská, kde soukromý patron, prodlévá- lí

v zemi, povinen est praesentovati do 6 neděl,je- li mimo zemí, o 3 měsíců ode dne, kd
byl biskupem seznam žadatelů doručen, jina na

gravo devoluce (dv. dekr. 18. června21.1805)Dle g 1 zák. 7. květ. 1874 nemá se uprázdnění
úřadu círk. přes rok protahovati. — 5. Způsoby
osazování &.:. Kánon.provise má více způsobů,
což spočhá buď na ustanovení obecného práva,
anebo na ustanovení částečném. a Uřady vyšší
osazují se řádně svoobodnou vo bou, kterou
jest jenvolbapapežská,a volbou kanonickou
s kontirntací církevního představeného. Vý'imkou

tohoto prravitdla jest osobní právo n vrhu
s potvrzením církevní vrchnosti (řídkým est právo
podací), jehož se p_řemnohýmpanovníkum Apošt.
stolicí dostalo (nominatio regia). Při kanon. volbě
zase dlužno lišili mezi vlastní volbou (e_lectio),
to jest volbou osoby, jež vyhovuje svými vlast
nostmi požadavvkúm práva, a postulací toho,
kdo těchto vlastností nemá, čemuž však dispensí
lze odpornoci (postulatio). Dalším řádným způ
sobem provrise jest u'č nl
úřadu (libera collatio) na základě príncpíptelního
p_rá\a anebo ve formě doporučení několika, z nichž
si kollator vybéře, anebo naazákladěm andátu de

provldendo,š roseb a.td Mimořádně osazuje seího řádu, tak nižší lure devolu
tioniis, t.vj. s-padnc-li právo osazwací nedbalosti,
anebo nešetřením zákonů církevních toho, kdo

k provisi ográvněn jest, na nejblíze vyššího círk.
představenho,anebo iure reservatio nls, jestliže ípapež osazování některého úřadu církev
ního svyhradil. b) Úřady nižší osazují se řádně
svobodným propůjčením úřadu biskupem (collatío
libera), kanon. volbou, podacím právem patrono
vým a nominaci vladařskou s přistupující k tomu
institucí biskupovou (collatío necessaria). Mimo

řáádně devolucí a \ýhradou papežskou. Úřadu círk.
nelze1nab ti lanix dědictvím (c. 3..7. ..l 1,7. Trid. XXV. 7G.de ref.),
ani lossem (c. de sortileg. X. 21.). Kterěho
z těchto způsobů províse v daném případu užíti
lze, jest quaestio facti. Pivní biskupy dosazovali
přímo apoštole a jich nástupci. Záh) však již se
tkáváme se s volbou ktere zúčastnil se klerus a

aniž mě! i lid nemalý vliv (Postulatio, votum);okolní biskupové volbu schva vali a zvoleného
světilí. Součinnost lidu při volbách se časem se 
slabila na pouhý dotaz, zda k volbě toho kterého
přivolnje. Potvrzovací právo a konsekrace s \ývo

jem |metropolitního svazku přešla na metropolityc.l| 20. X. 1. G.), až si je od polovicee.XlV sto
leti Apoštolská stolice vyhradi_la. Ač svobodná
volba byla zásadně uznávána, přece záhy již císa
řové římští a řečtí nezřídka samostatně o kandi
dátech biskupství rozhodovali. V germánských ří
_šíchobdrželi panovníci právo potvrzovací od církve
již. záhy; poně\adž však biskupové zde zároveň
byli hodnostáři státními, změnilo se v právo nomi
nační, které v Německu zvrhlo se podáváním
prstenu a hole pastýřské v přímé přenášení moci
uřední, čehož Církev, nechtěla- li ve státu utonouti,
připustitl nemohla. To vyvolalo středověký boj
církve proti státu znám) pod jmenení boje 0 in
vestíturu. Konec oje o investituru, v němž církev
vrozeného práva na osazování úřadů sv)"cch uhá
jila, byl ten, že kapitulám kathedrálním přiřčeno

;—
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právo volby, ížžv tyto od Xli. stoleti vykonávalyrgšuudc, kde cí anovníkům jmenovacího ráva

nepriřkla, což od Vstol. všude se dělo. ímoto již od XiV. stol. vyhrazovali si papeežov é čet
nými reservaceml právo osazovati biskupství atim
se stalo pravidlo kapitulní volby skoro výjimkou
a nominace na základě zmocnění papežskéeho na

opak pravidlem. Osazování menších b-iiejhižod nejstarších dob náleželo biskupům, jsouc ehdy ome
zeno souhlasem lidu, který hodnost kandítdátovu měl
dosvědčiti. Od století Vl. přiznána dobrodincům
kostelů účast při osazování úřadů při kostelích,

které založili anebo obmcyslili; libera collatio biskupova omezena poda rávem patronovým
(viz patron.át) Tak bylocve stredovéku pravidlem,
že vyšší úřady, s výimkou hodnosti kardinálské,
osazovaly se jmenov ním anebo volbou, již metroo—

olita resp. papež potvrzoval, nižší propůjčoval
gískup svobodně, anebo k raesentaci patrona,
es.p k nominaci panovníkov nes úřad kardi

nálův, kromě tak zv. korunních kardináůvl pro
půjčuje papež svobodně (viz čl. kardinál), biskup
ství z valné částí osazují se tak, že vlády kandi
dáta jmenují a papež, výjimečně jiný círk. předsta

'. biskupa sekovského, sídlícího ve Styr.
Hradci, krckěho (Celovec) a lavant ského (Mari
bor) arcibiskup solnohradský) potvrzuje, anebo
osazují se volbou kapitul (v Německu a ve Svý
cařích, v Rakousku toliko v Olomouci a 80an
hradě), již papež konfirníuje, což je také pravidlem
při praelaturách řeholních. Pokuddjde o hodnosti
kapitulní, osazujíse buď svobodně biskupem, kon
íírmovanou volbou, anebo jsouce vyhrazeny, pape
žem, avšak i zde zhusta se potkav me 5 jmeno
váním vládním a následující instituci církevní. Pa
pež ustanovuje biskupy a preláty svobodně všude
tam, kde se zvláštní způsob označeni osoby ne
vyvinul jako v býv. papežském území, v Anglii a
lrsku, everni Ameeric a území missionářském,

EodrobenémkongregaeiPropagand. Avšak i tam,de samovolně ustanowje, nezří kav ánjest

obyčejem na jisté návrhy, což zejména pl'atízo územíPropagandy, kde pra vtdel komprovi nclálni bi
skupové navrhnou 3 kandidáty, z nichž si sv. Otec,
vyslechnuv návrh kongregace, jednoho svobodně
zvolí. Návrhy dějí se různým způsobem. Tak například v Sev. Americe konsultoři osiřelé diecese,
asi tolik jako naši vikáři, kteří zde zastupují ka
pitu_ly,za předsednictví metropolity nebo biskupa
seniora zvolí ternoo, o němž se komprovincíálové

radí a je sv. Stoblici,bnď jak je, anebo pozmmněéné
předloží" Podo iv Australii (plen. conc. Austral. ll. VAnglii a Skotsku navrhuje tří
kandidáty osiřelá kapitula, o nichž se komprovin
ciálověěradí, v irsku činí tak faráři a kanovníci.
Ve sjednocených církvích vychodnich, pokud ne

mají cpráva volby, zvolí patriarcha s biskužay tři
áty, z nichž papež jednoho zvoli l)( itePlli,A paratus iuris ecci. Romae 1886

nvaílž církevní úřady pro svoji veřejnou působ
nost jsou pro stát velikého významu, nedívno, že
vlády již záhy h_ledělyvliv svůj při osazování ze
jména vyšších úřadů uíiatníli, a tak i v Rakousku.

3. květnov. zákona 874) dí že osazování arci
biskupství, biskupství a kanonikátů, jakož i jme

nování gener. vikářů má se díti dosavadním zpusobeern, j. způsobem, zavedeným čl. 19. konkor

dátu, ditekněhož jmenuje císař všecky biskupy,i řecké, mě solnohradského a olomouckého,

kde podržely klapi_tulyprávo volby, za účasti zeměpanského kom saře, který má zabránití volbě kan

ldidátakvládě p_rotimysiněho Mimo tojmennje solno< una '

a krckého při každém třetím uprázdnéni. gest\šak povinen jmenovatí osobu, mající milost v o ích

119

vlády. jako apošt. legát má král uherský atronátní
právo na všechna biskupství v Uhrách.), rál český
od r. 1651 má právo nominace. Ve všech řpipa
dech, kdy vláda na jmenování kandidáta úřadu
církevního vlivu nemá, “est potřebí před jeho jme

nováním učinitičjí o distmguovaněm oznámení. Namítá-Ii proti ně (9 2.), nemůže býti dosazen.
g 4. téhož zákona“ zaručuje všem, kdo ze zvlášt

ního titulu maji frávo na označení osoby benefi—ciátovy, toto pr vo v jeho plném rozsahu. 56
stanovi, že osazu e-l-i biskup svobodně anebo
ku praesentaci sounromého patrona, anebo usta
novuje--ii klášter administrátora na 5. lnkorpor
vane. jest povinnosti biskupovou vyhlédnutého kan
dídáta vládě oznám ti. jestliže zemská vláda do 30
dnů po učiněném oznámení nečiní proti kandida
tuře námitek, lze k jeho ustanoveni přistoupiti.Proti námitkám zemské vlád lze se odvolati k mi
nisterstvu kultu; jestliže v ak toto odvolání ne
mělo výsledku, nelze dotyčného ustanovili. S tím
srovnává se sv. Stolice, když breveem „Bene nosci

tis“ (1858) stanovila, že nemmá v Rakousku církevníúřad obdržeti osoba císaři nemilá. —
vání v šších úřadů v jednotivostech. Šlá
me--li zrení ke 3 úkonům provise, s nimiž se po
tkává me i při osazování úřadů \yšších, jest si nám
nejprve všimnouti toho, jak se dnes označuje osoba
kandidáta. Pomin0uce volby papežské (viz čl.) a
ustanovení kardinálského (víz čl.) všimneme si to
liko biskupství a praelatur. a) ekli jsme, že první
způsob designace k úřaadúm vyšším jest kanonická
volba. Právo hlasovací mají všichni skuteční členové
kapituly, jsou--ii schopní právo to vykonávali, jsouce
aspoň podjáhny, a jestliže práva toho církevními

tresty nepozbylí. Kdode právoplatně zaneprázdněn,může jiného z členů apituly právem tím pověřiti.
K volbě mají býti pozvání všichni oprávnění, leč
volba jest jen tehdy ne latnou, kdyby 1/ oprávně
ných pozvána nebyla. očet dostavivších se neroz
hoduuje. i jeden může volíti, nikoli všakssbce (C.7
X. iii 7.). Volbě, která do 3 měsícův od uprázdnění
stolce vykonali se má a již vede představený ka
pituly, předcházejí modlitby v díecesi, mše S\.
Spiritu s. v místě volebním, přísaha voličů, že vo
iitpibudou jen hodnějšího, a řeč o volbě, zejména
způsobu, ano i kandidátech, avšak kapitulace a
kompromisy se zakazují. Volítelnym jest každý,
kdo má vlastnosti, jichž právo ro úřad biskupa
vyžaduje (viz článek beneficiatus). Volba jinak než
capítularíter, to jest v sedění kapituly osiřelé díe
cese vykonaná, jest neplatnou. Způsob volby samé
jest dypjí. Buď děje se, a to velice zřídka, _per
quasíinspirationem, jestliže všichni, ja' o
jedněmi ústv, bez dpředchozích úrad pro jednohose vysloví, anebo děje se per ser utiníum, což
jest způsob nejobvyklejší a záleží v tom, že každý

volič odevzdá 4t2řemskrutatorům uzavřený hlasovací lístek (c.4 [. G.), aniž by sám sebe volil.

Rozhondínjzeaabsolutní většina. Pars maior pokládá
sen aag rs senior, kdežto dříve se žádalo,aby věltšizna yla též vážnějšími důvody opodstat
něna. Dosáhi- li někdo jen většiny relativní, ne

maje nadpoloviční většiny vsech odevzd anywchlasů, není zvolen a nutno volbu opakovati. ři
vědomě volbě nehodněho anebo formální chybě,
nastupuje metropolitovo resp. papežovo právo de
voiuce. O voibés eíše se protokol a zvolenému,
je--li přítomen, ozn mi se výsledek \olby, jinak
nutno tak učiniti do osmi dnů a do měsíce jest se
mu rozhodnouti, zdali volbu přijímá. Stane- li se
tak, nabývá tím ius ad Ielll, jinak je ztrácí.
'iřetí méně obvyklý způsob volby je r com

omíssum, jehož se užívá tenkrát, je--li obava,geh volba hlasováním jednotlivců nevedla k cíli.
Zále i v tom, že si kapitula ze svého středu aneb

:
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mimo sebe zvoli několik kieriků-kompromissářů,
jimž buď beze všeho aneb s podm nkami prove
dení volby odevzdá. Dokud kompromíssáři volby
nevykonaií, může většina kapituly kompromis od
volati. Jakmile však kompromissáří volbu řádně
vykonali, nemůže od nik apitula odstoupiti (c. 8.
X 6.. -—Přivolbě praelátů řeholních, jež děje se
vždy hlasovacími list , zachováv se vše, jako
při volbě kapitulní, ov em se zřetelem k bližším
ustanovením, která podávat řádově konstituce.
První nezb tností kanoníck volby je svoboda a
proto nátla na voliče ve prospěch yjisté osoby činí
volbu ne latnou. Této svobodě nenní na odpor,
jsou-li v záni voliti mezi určitými osobami, jak je
tomu v zemi'ch, .stohce svolila tomu,
aby nemohla býti volena osoba vládě nemilá a
cizozemec. Za tím účelem jest se kapitule dohod
nouti s vládou a předložiti ji seznam kandidátů,
z nichž tato aspoň 3 ponechatí musí (Pius 1x.
4. květ. 1868). V Prusku a Badensku vznikly v te
příčině spory, poně\ adž vláda celé seznamy kan

didátů zavrhovala. Zvolený, dokud nebylkanonickyinstituován, nenabývá jiných práv le jen ius ad
rem, a není úkonům úřadu ještě opravnčn, po
strádaje jurisdikce. V Rakousku žádá &;3. z.ák
7. kv. 1874 ro každou kanon. volbu zeměpanské
potvrzení. olbě je vždy řitomen zeměpanský
komisař, jehož předním ú olem' e,st dle mož

ostl zamezili veollbu_toho,nkdkodby neobdržel zeměpanského stvrz do nemá vlastnosti,

jake žádá právoe pli-_oListy núřad, aneb neobdržel odpapeže breve de _eligi ilitate, nemůže k úřadu tomu
býti zvolen, leč jen postulován. Způsob postulace
je týž, při vlastní volbě, jen místo slova
„eiigo“ nutno užívati výrazu „postulo“. Pa ež, uží
vaje svého práva, můze takto volbou ž danému
kandidátovi poskytnouti admissi, může však také
postulacl bez důvodů zavrhnouli. všem, že se
tak nestává, jestliže postulace skutečně slouži
církvi a ne snad jen postulovaněmu, a jedná-li
se jen o nedostatky ne alrné (na příklad nedo

statek věku, má h kan idáTtjiž bískupstvtví a je
nyní na nově postulován). Také k paokstulaclistačínadpolovičnívětšinahhlasů, kdvvž vša ep-o
stulovaněho se jiný kandidát ještě voli, takdže část
kapituly hlasuje pro postulovaného a část pro vo
leného, jsou nutuyk postulacl dvě třetiny hlasů. Vo
liči postulujíci mohou volbu ou, dokud papeži

předložena nebyla, odvolati, poněvadž igostulovaný nenabývá žádného práva (c.
stulatio simplex, jež liší se od tělo, je žádost,
aby papež osobě, která je volby schopna. dovolil,
abyvovoulbprijmout: směla Potkáávámesesmu kar
dinálůu a nižších praelátů a řeholníků, nikoli všaku bski (c. de postu1.preiatorum X. 1.5.)——bOb
vyklejši způsob pro označení osoby benetieíát'ovy
nežv olba 'e dnees nomminace panovníkova jež
nemá určit předepsaných forem a liší se o
dacího práva tím, že toto zakládá se na patronatu,

kdežto grávo nominace spočívá na výsadě papež., neisouc n jakým zeměpan. právemmaneb dokonce prá
vem ustanovov.jež toliko círk. představ. vykonávati
může, nýbrž jen právem označiti schopnou osobu,
které by se církvr úřadu dostati mohlo. Není však

také pouhým právem prosbyl'_(inusdsuppíicandi), s jakým se druhdyp otkáváme kd0 není volitelný,
nemůže býti také jmenován, může-lí však při volběbýti postulován, také při nominaci postulován býti
mže. Pon vadž nominatio je zvláštní výsada proti
obecnémunprávu,nut no vše, co se jí týká, risně
vykládali a nerozšiřovati přes její rozsah. vsadč
tě těší se jen katoličtí panovníci jako právu osob
nímu, nekatoličtí vladaři nabývají jen práva exklu
sivy proti osobám vládě nemilým. Nominovaný,
dokud nebyl papežem potvrzen, nenabývá jako
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volený neb presentovaný ius ad rem, a proto lze
nominaci před kontirmaci odvolatí. Pokud týká se
vlastnosti nominovaného, je nutno, aby odpovídaly
požadavkům církevním, bez nichž byla by nomi
nace i presentace neúčinnou. Církev vedena vděč
ností vyhrazovala důležité právo podací patronům
při kostelích, o něž měli zásluhu a k vůli zacho

vání míru poskytovala bprávo nominační těm, kdoměli fysickou moc, ab vliv svůj na osazzování
úřadů círk. uplatnili. Aby právo takové vzniknouti
mohlo, je třeba zvláštního právního důvodu, a tím
je z pravidla při právu nominačním papežská vý

sada (srvn. čl. 19. konkordátu, kterého "se podivuhodné rak. zákonodárství v g 3. 7..ák kv. 1874,
ač byl jím konkordát výslovně zrušen, v tomto
bodu houževnatě drží). Š praesentaci bisk. stolců
řídčeji se potkáváme, tu a tam ve pan,člsku nej

obv klejši je nominace Praesentace a nominacenení vázána na osobu, leč n d é lry, aby
měla všeobecnou a kanonickou kvalifikaci, desig
nace nebyla svatokupeckou a ab vykonána byla
vurčitě zákonem stanovené dob. Jinak ten, kdo
je k ní oprávněn, vázán není, ano může praesen

tovati resp. Šmenovalt5i26i své nejbližší příbuzné,jenom ne se e (c 5. X. ili. . menuje--|i

nehodnéholaneb neschobogného nevědomky, má právo
nainnovou měsícu Praesentace a no

naec dějle buďb ústně aneb písemně, colž0jezpůsob obvyksieejši(c. 16. M .;8 c. 6. X. hl 10),

a tím je [první úkon provise Iskončen, osoba budoucího neticiáta označena. Nominaci a prae
sentaci podobnoje také ius o'ptionls a druhdy
zhusta užívané ius prim rum pr cum, člnic
instituci rovněž nutnou. lusaoptionis vetom záleží,

že členům mnoh' ch ka utul vyhrazeno je, právopostoupiti na vy ší upr zdněnýt úřad v též.e kor

poraci, když se byli součalsně dosud zastávaněhoúřadu vzdali (c. 4. in l4.). Vedle kapitul udr
želo se právo to ještě]ve sboru kardinálském a
při rytířich řádu maltánskěho. Osazuje se tedy ne

uprázdněně beneficium, gouěvadž to zaujme nejbližší nižší čilsen u, ný rž tim postupně uprázd
něné henelicium nejnižší. Optio per saltum, na př.
že by hned kardinál- jáhen mohl oplovati titul bi
skupský, dovolena není. V kaapitutuiách má vždy
optio misto není-l-i statuty jinak s_tanoveno, vzta

hujic se ov em jen na úřady, již nejsou vyhrazenyPráva toho nutno použít i 020 dnů od uprázdnění
prebendy, na niž má o tujicoíprávo. lus primarum
precum v tom zále co, že panovník, nastoupiv
vládu, vždy na první v každé kapitule & klášteře
uprázdněný úřad vhodnou osobu mohl navrhovati.

Původně měl tento návrh govahu prosby, kterou
nastoupivšimu panovníků t žko bylo odřici,zaž seněho vyvinulo právo nominační, cirkvi ata
kové uznané. Právo to čím dále tím více rozzašiřo
váno, tak že nejen prvni úřad po nastoupení vlády,
nýbrž vůbec pro 'iste úřady círk., kdykoli se za
vlády toho které o panovníka uprázdnily, toto

rávo designace mu příslušelo. Potkáváme se s nim
již ve Xlll. stol. ne en u německo-'rim. císařů, nýbrž
i jinde, na př. ve rancii, kde slulo, ,ius nominandi
titulo felicis ad regnum adventus“. Papežové udi

lelí je up íležitosti, kdy králové po prvé poselstvisvé do tma vyssíla li, ab tím poslušnost svou
k sv. Stolicí projevili. V klá teřich ženských vzhle
dem ím vykonávaly právo to královn.
Precista, tak slul touto cestou designovaný, pře
ložil jen královskou propůjčovaci listinu kapitule,
a n-ebylo-li v osobě jeho anon. , byl mu
úřad udělen. Obsahovala-li listina klausuli „quo
modocunque et quandocunque vacavverit b.,“ mel
právo voliti si buď nyní uprázdněný úřad aneb če
kati na jiný. Přeněsti právo to na jineho však ne
směl. Zánikem řimsko-německého císařství a seku
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larísací zaniklo toto právo, které beztak v praxi od
dy panovníkům ostalo se nejširších

ráv nominačnich, jen dle jména existovalo. —
eedle těchto způsobúv označení osoby beneficia
tov je ještě svobodné rozhodnutí se círk. vrchností
(co latio libera), jež má vlastně býti pravidlem,
dnes však, jak vzpomenuto, as on v zap. Evroě,
pokud jde o biskupství. je zcc a zatlačeno koniir

movanou volbou a právegí istominačnim.Tam všakkde papež dosud pravo vobodně kollace má,
označí sam osobu bískupovu, přesvědčlv se dříve
o její scho nosti, a tím samým odevzdá mu z vlastní
moci doty ně biskupství. b) ]e- li kandidát na vyšší
bcneíicia edním z těchto způsobů designován, po
třebuje jeětě k tomu, aby úřa na,byl potvrzení
papežského či zmocnění k vykduonáváníúřadu. Tím
se mu teprve dostává církevní jurisdikce, aby se
v úřad uvázati mohl, a nabývá vzhledem k úřadu
tomu ius in re. Za tím účelem jest mu do tří níě
síců po vykonaaně volbě, praesentací, nominací atd.
vyžádali si potvrzení papežského, ačli neučiní tak
ten, kdo osobn jeho označil, jako tomu při postu

iací. U zvoleného slove toto papežské polsvrzeníconfirmatio, u postulovaněho adm
n praesentovaného aneb nominovaného institu
tio. .\'estalo-li se tak, ztrácí právo. Potvrzení pa
pežskěmupředcházíinformačni process (processus informatívus, inquísitíonis), kterým ezji

stuje správnost dcsignace a dosvědčuje schopnost,hodnost pravověrnost atd. kandidátova (Trid.X i.
c. 2.; XXIV.c de ref.; c. l. G.; Gregorii
XlV. Onusa ostolicae 15.kv. 1591,xinstr. Úrbaní Vlll.

mimoítalských biskupství provádí se
íaníorm.proces u nuncia aneb zmocnčného biskupa
resp. metropolity, a výsledek zašle se do ima
k revisi. Pravidelně zachovává se ten způsob, že
zvolenný resp. kapitula, která volbu provedla, zašle
volební protokol během měsíce nunciovi &podobnně
jmenovaný svůj jmenovací dekret se žádostí za

pap.bpoltvrzeni („Ad Dominicí gregis custodiaín“11.1?27). 'lakě musí u nuncia složiti vyznání
víry, což nutno notářsky stvrditi (Řehoře le.
„nUus“ 15. kv l791). Všecka akta. týkající se tu
hoto vyšetřování, zašle nuncius aneb metropolita,
který tímto procesem byl pověřen, kongregaci kon

sistomí, aby je prozkoumala či zavedla tak zvanýprocessus einiíívus, po němž následuje v nej
bližší konsistořl prekonísace, t. j. papežská insti

tutio colliativaal otvrzeněmu zašle se potvrzovací
bulla (Tr .de ref.).rlleprve tím nabývá kandidát ius irc) rse (c. 18.1 . . . .
in Xerm. .3. vykáza\ se prlekovnisační bullou
kapitule, může uavázati se ve vládu diecese, která

až do tohoto' dne přísně byla mu zakázána (c. 15.X. . . K.Rom Pontiíex. 28. srp. 1873). Prc
konisacl však dostává se mu jen moci jurisdikční
v diecesi; aby mohl konatí úkony svěcení, potře

bujcI bisku. svěcení, ač-lí ho již nemá (c. 44. inI..6). věcení jest mu do 3 měsíců po obdrže
ívíémpotvrzeni přijmouti (Tríd. XXlll. de ref.).
Pronedbá- lí tuto lhůtu, má příjmy beneficia vrátiti
a o dalších 3 měsících ztráci právo na biskupství
( ríd. 1. c..) Právvo konsekrace biskupa náleži pa
peží, který však prekonisovaněmu pravidelně dává

na vůli, koho si jako světitáele zvolítí chce, a tohopakpapež dele uje (Bened le. „ln postremo"
20._říj. 1756). ěchto předpisů nutno dbáti také

igotvrzení postulovaněho biskupa (a_dmíssio),zar n ž žádají vollčí a nikoli postuovaný. Potvr
zení děje se ve formě bulíy translační, kterou roz
vazuje se svazek biskupův s dosavadní diecesi,
jeáíž bisk. stolec se uprazdříuje. c) Po konsekracisleduje slavnostní úkon, jimž se biskup držby
diecese ujímá inthronísace, záležející ze slavnost
ního vjezdu do kathedrály a homagia diec. kleru.

Český slovník bolíovědný n.
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Předchází FlíaWpřísaha věrností k Apošt. stolici dleformuláře V.(13 lisotop. 1564) a přísaha věr
nosti k panovníkovi. lnthronisace a installace hod
nostářů kapilulních, která capitulariter dítí se má
vedle obyčeje a statut, při níž předčítá se konfir
mační bulla, má za účel všechnu pochybnost o sprav
ne'm nabytiaadržení beneíicia odstraniti aosazeni
úřadu lidu prohlásiti. — Praelatuury v řádech osa
zuji sc volbou, jíž účastniti se mají právo všichni
řeholní bratři se slavnými sliby, mající subdiakonát
(Trld. XXll. c. 4. de rei.,) kteří z kanon. důvodů
práva toho nepozbylí. Volitelni jsou jen ti, kteří

vtom klášteeře, kde praelatura uprázdněna,l sliby
složili, což platí také o voličich (c. 28. in .l. 6),pak jen kteří mají kanon. vlastnosti a\, práva
toho zbaveni nejsou. Volba ěje se hlasovacími
lístky tajně a je blíže určena v každém řádu >ta
tuty. Koniirmace papcžsská buď je výslovná aneb
zákonná, že ten, kdo řádně byl zvolen, tím samým
ze zákona je potvrzen. Během roku jest zvole
nému vyžádatí si na diecesním biskupovl bene
dikci, čímž nabývá práva pontifikalií a udíleti svým
řeholním bratřím tonsuru a nižší svěcení (c.11. X.
[ l4) ud jde o kanoníkály, dělo se osazo
vání v dobách života pospolitého tím způsobem,ž

biiskup nové člBenykapituly za souhlasu ostatních
Rřibíral(c.118119.in ie Aquisgran)

dyž zanikxlžxivlot8pospolitý, obsazoval hudb sup
sám (c. &) anebs55poleěnlě8s kacpítulotlí(inssimultanscae Šolllllationis c. 1 13. in Vl.

l 3.)_,nejčastěji však kapitula sama volbou Xanebnominací per turnum (c. 3 . X. .6.;c X.ll|
B.). jinde vyvinulo se ius optionis, jak tomu doSínt

mnohých kapitulách v Rakousku; začastě utrpělo
právo kapituly přibírati si svobodně své členy, ze
jména pokud jdeoohodnosti, výhradami papež

sky mi (c 2 in Vl. lll 4.; re.g 4. 9. Cancel Aposntě),právem patronát. a zásahem mocí světské,
muž se pokkáldala za oprávněnu bud ze základí
práva obyčejovělío aneb na základě papež. výsad
(ius prlmarlum). Dnes upravena otázka osazování
kanonikátů konkordáty, a tak tomu i v Rakousku,
de čl. a.25 se stanoví, aby tam, kde se uprázd

néně kanonikáty osazuji veře'ným konkursern, obyčejiledáebylz acmhovává rvni hodnost ve vsech

kařítulácíí v RaakOuskuosazuje Apoštolská stolice;li na její osazování nárok laický patron, je
právem papežovým osazoovati hodnost druhou,

kud týče se ostalnich omist, neni-Ii právem zaruěmn
jpinš'způsob, plaaptí ně zeměpanské nominačnívo. V Praze při metropol. kapitule má tato právo
volby děkana, 8 míst kanov. osazuje se per ius opti
onís a electionis. a na 2 tak zv. král. kanoníkáty
má nominační právo císař z terna kapitulou po
daného. Pravidlem však e jmenováni císařské
propůjčeni mocí úřední žcollateio titulí), kromě
dignít, jichž provise náleží papeži, je věcibbiskupa.
L'vedení v úřad děje se capítulariter vedle kapit.
statut a partikulárního obyčeje, ravídelně děka

Naasiolený kanovník sklád vy/náni víry a
přísahu a děkan uvádí jej na místo v chorua ka
pítuule.—7. Osa zování nižších úřadů vajed
notllvostech. Svěcení a ustanovení svěcence
k určité službě církevní bylo ve staré církví tak
úzce spojeno, že totooonomu pravidelně jako titul
svěcení předcházelo. Proto měla zajisté účast kleru
a lidu ři svěcení také vliv na ustanovení klerika
k určitmmu úřadu. Vliv lidu vymizel a účast kleru
při svěcení a ustanovováni klerika přešla na bi

skupa a kapituly, jež mu při oslazovaní úřadů radou byly _nápomocnv (c. 4. W.). Avšak od
Xlll. stol. i toto spolupůsobení klleru při osazování
úřadů v diecesi skoro zaniklo (c. nn. in . 8.),
zaato velikých práv nabyli v té příčině arcijáhni,
kteří brzy osobovall si právo k osazování nižších

9
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úřadů v diecesi a skutečně je vykonávali Při vše
obecné reakcí proti usnrpací arcijáhnů v XV. stol.
práva toho zase pozbyli (c. 6. X. 111.7.), nepozbyli
ho však mnozi palronovc, kteří teehdy již veeliký
vliv na osazmáni menších obročí vykonávali. Tím
však nepřestal býti biskup jako ordíitaríus své die

cese íádným1 propůjčovatelem všech úřadů ve svémokrsku (c.11.C. 16. q. 7.; 3,6 .l.ll 7..) Toto
právo má již biskup potvrzený, byť dosud konse
krace nepřijal, nemá ho však gener. vikávřlbez výslovného mandátu biskupova tc. 3. !.

nenáleží take vikářikapitulnímu,,po kud jde o úadř
biskupem volně propůjčitclnó,2 ni oli však jedná- |se o beneficia patronátní (c.2 . X. 1.119.) Biuskup

má „intentionem ads conferenda beneficia in iureiundatam“ (c. sq V., X. 7
Vl.ll.13.), výjimky z tohoto vštobecn. pravidla
nutno dokázali, a ty jsou dnes vemi četné. Svo
bodné právo bískupovo, usazovali beneficia ve své
díecesi, oa dob, kdy ijiné osoby na základě růz
ných titulů nabyly práva na spoluosazování, tím
že schopného kleríka mohou pro jistý úřad navrh
noutí. extensívne nejsilněji dotčeno a omezeno je
prá\em patronátním (viz článek patronát). Avšak
tím nebvlo ztenčeno jeho právo přenášeti moc
úřední Právoto vždy vykonává, aspoň ve formě

autoritativní instituce anebi approbat ionis ad curamanimarum (c. 4. zčl. auctorís. instilulío),
a to tím způsobem, že kanldzídátovi úřadu círk. ode
vzdá listinu, kterou jej ustanovuje k zastávání
úřadu, přenášeje naň moc úřldni, čímž dotyčný
stává se beneflcíátem, nabývaje ius in re (c. 17.
in Vl. 111.4.). Převzetí úřadu zase jako u vyšších
úřadů děje se installaci kterou beneficiát nabývá
práva na všecky s úřadem spojené příjmy a v úrad
se uvazuje (c. 18. X. 111.5. c. 36 in Clem. lll. 2..)
Při tomto osazování je však biskup i co do ozna
čení osoby, má- lí k tomu pravo, i co do přene
sení mocí úřední vázán na předpisy kanon. mám,

tak že nedbáni jich může býtibpřičínou_neplatnostíosazení. Proto je nutno, aby byly splněny \šechny
suchu uvedené náležitosti, iež se týkaji jak uprázd
něného benefícía a jeho nápadníka, tak i osazení
samého a doby, ve které stáli se má (viz výše
č. 5.). jak si biskup příslušné informace o kandi
dátovi opatří, jest jeho věci; jen při beneficiích,

ojenýclt s duch0\ní spráwu, předpísuje právo,
ŽLys tak stalo cestou konkursu, na tom vedle
ustanovení trident. (XXIV c. 18. de ref.) a dle

prováděcích nařízení, jelžk nim vydaliPPi sV. („in
confserendis“18.k1,567 Apostolatusuottícíum1567) a Benedikt XIV. (Cum illud 14. pros.
1742,Sl.gšeddltae nobis 9.d u.b 1746) spočívá osazo
vání kurátních benelícií, která sou líberae colla
lionis a patronátu duchovního. okud jde o kurátnt
beneficia patronátu laického, nežádá obecné právo
konkursu, leč jen růkaz způsobilostí; než vlivem
světského zákonodárství vytvořila se u nás v přl
číně konkursu zvláštní praxe, která ho žádá i při
těchto beneficiích. Sloveern konkurs označujeme
i ucházení se o uprázdněně beneficium l zkoušku,
kterou se prokázatl maji nutné vědomosti a ostatni
požadovaná kvalifikace kandidátova. Ke konkuursu

ve smyslu prvém pro každždé uprázdnlěn7é benefi.clum i kanonikáty ( 5. zák. 7. květ. 874) vymě
řuje se lhůta 6 týdn a během té doby mají kan
didátí žádosti své podati. V ordinariátním listu
aneb zvláštním obežníkem sc uprrázdnění beneficia
dieceesn duchovenswu ohlásí.Každý kandidát spolu
se žádostí za beneficium pom—.enje předložiti také
doklady své způsooílosti čili v 'sledek gener. kon
kursu, jemuž se poc robíl(v. čl onkurs). Zádost p_o
-sílá se cestou víkar átni konsistoři, jde-lí .v cízi
díecesi, posílá se Žedos cestou vikariátní konsistoři

;té díecese, kde se beneficium nalézá, buď přímo, je-li
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perículum in mora, že by neprodlužná lhůta šesti
neděl mohla býti propasena, aneb cestou vlastni
konsistoře kandidátovy, která se též o kandidátovi
vysloví. ]e--lí k propujčení obročí oprávněn císař
aneb jeho ůřadové, řídí se žádost k jeho Veličen
sl\u aneb k dotyčnému c.k. úřadu. je- Ii však bene
ficium patronátu soukromého, stilísuje se žádost
ke konsistoií. Soukromérnu patronovi lze zaslali
rovněž žádost s opisem dokladů. le-_lí uprázd
něné benelícíum líberae collatíonís cpíscopi, řídí
se žádost na ordinariát. V žádosti nutno uvésti a

řilohamí doložili rakouské občanství (g. 2 zák
.kv. 1874), vědeckou kvalifikací, činnost a zá

sÍuhyy, jischž sikandidát zjednal, jak obsahuje to

kvalifikamčnítabulka, jeež jako příloha žádost prováze Ord. list pražský 189494) Žádá-li farář
o propt'tmčení jiného farního beneficia jest mu udalí
kanonic e příčiny, proč si přeje na iné místo býti
dosazen. A nyní nastává druhá ást konkursní
zkoušky, přesvědčili se, zda je kandidát, '
síce konkursem vědomosti své dokázal, také po
stránce ostatních požadavků schopen pro benefi
cium, o 11 se uchází. Ten, jecmuž examinátory
dánno v té příčině volum exclusivum, nemůže kol
látoroví aneb patronovi pro uprázdněné beneficium
býti navržen. Kdo mnivá, že mu tím bylo
ukřhděno, má právo8 do 10 dnů ode dne, kdy
beneliciunt jinému se dostalo, podali k vyšší sto
licí (metropolitovi) odvolání Appellace taková má
však účinek pouze devolutivní, t. j. věc spadá nyní
pod pravomoc vyšší stolice, osazení beneficia se

lím však nijak nezdržuje (Benedictuus XlV. Curnillud 5 1.6 11.6. .eR ddilae nobis 5 Supere st
tertío quaestio). A nyzn teprve nastává vlastní
označení osoby. je- ti uprázdněne' beneficium volně
propůjčítelno. je biskup povinen ze žadatelů zvo
lití nejhodnějšího. Jedná li se () beneficium patro
nátu círx. a patronátu veřejného aneb jde-li o be
ncficía, na něž ma panovník píávo nominační, zvolí
konsistoř ze žadatelů 3 nejschopnější a z tohoto
terna patron jednoho označí. lři patronátu veřej
ném však přiloží se také seznam ostatnich způso
bílých žadatelů. je li uprázdněné beneficium patro
nátu laického soukromého, zašlo konsistoř patro
no\i seznam všech schopných žadatelů, sestavený
dle způsobilosti kandidátů, z nit hž patronnmůže, po
ně\adž všichni jsou způsobili, designovati kterého
koli, což státíse musí vRakouskuj c-li patron v zemi,
do 6 neděl, jinak do 3 měsíců. en, kdo byl takto
řádně praesentován a neodvolal- lí žádostí své, na
bývá ius ad re l. . práva, aby mu 5. e. bylo
propůjčeno. jakímnilcv ak praesentovaný byl kano
nicky investován čili pověřen od biskuupa úřadem
(institutio collaliva), aneb jakmile len, jemuž b.
líberae collatíonís od biskupa bylo propůjčeno,
prohlásil, že je přijímá, nabývá tím íus ín re, t. j.
od nynějška je beneficiátem, zavázán plniti povin
nosti, oprávněn \ykonávali všecka práva a hráli
požitky z tohoto obročí plynoucl. Nemá—liprae
sentovaný íus ad rem pozbýtí, jest mu ve 2 mě
sících po praesentací (nominaci) zažádali o kanon.
institucí a v ruce biskupa aneb genet. vikáře, je--lí
k tomu zmocněn, složili vyznání víry a přee-d
psanou přísahu poslusnoosti. Než v prospěchu
osady je, aby pracscntovaný ihned dal se kano
nonícky ínvestmatí, což až do dob zákona ze

kv 4 u nás se také dělo; nyní však jest dle
5 6. téhož zákona biskupovi s kanonickou instituci
při beneficiích libcrae collatíonís a patronátu sou
kromého d030ddnů \yčkati, nebude-lí píotí kandidá
tovi vláda nic namltati, jak o tom svrchu pověděno.
Neučíní-lí místodržitelství do 30 dnů námitek, lze
biskupovi k institucí faráře aneb potvrzení reáln. ad
ministrátora přistoupiti. Pří beneficiích patronátu
císařského a veřejného netřeba vyčkávali, jelikož

CW“
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císař ancb jeho úřadové praesentují jen osoby, které
oti myslí nejsou. _Po vykonané instituci do

stane se novému beneftciátu propůjčovaciho dc
kretu, čímž nabývá doživotně práva na obročí pro

ůjčené, z něhož bez kanonického rocesu až do
našich dob odstraněn býti nemohl. ekretem kon

regace konsistorní ze dne 20. srpna 1910 však
toto obecné právo omezeno a stanoveno, že farář
může býti biskupem odstraněn také cestou správní,
zadá-li tak prospěch správy duchovní z těchto díl
vodů: z pomatenosti, nevědomosti, nedostatků tě
lesných. nenávisti osady, _utrpěla-li jeho pověst,
dopustil-li se tajného prečmu_a z důvodů špatné
správy jmění církevního, je—linedbalý ve správě
duchovní a jc-li v závažných věcech neposlušen
svého biskupa. Biskup má ho napomenouti, aby
vzdal se dobrovolně svého úřadu; neučiní-li tak,
přibéře si biskup z kleru 2 examinatory a většina
hlasů 0 jeho osudu pak rozhodne. L rozsudku
toho lze se odvolati. ovšem zase jen k svému bi
skupovi, který se 2 rádci pak o appellaci rozhodne.
Za tím účelem má každý biskup ve své diecesi
tyto examinátory a konsultory jmenovati, ovšem
také přiměřeným způsobem o opatření sesazeného
faráře se postarati. — Pokud jedná se o beneficia
simplicia, nebylo osazování těchto jednotné, není
však potrebi konkursu a děje se nejčastěji libera
collatione, při em oba hlavní úkony provise
v jedno spadají,_aneb děje se tím způsobem, jak
pověděno při osazování kanonikátů. — Když byl
bencíiciát úřadem pověřen, následuje třetí úkon
provise, jimž bisku aneb jeho zástupce veřejně
:: slavnostně nového faráře osadě představuje, uvá
děje jej spolu v držení obročí — installage. Je
zcela přirozeným požadavkem obec. zákonu, aby

installace. která druhdy byla právem arcijáhna (c.7. 5. X. 1. 23.), pokud ze brzy byla vykonána.
V pražské arcidiecesí stanoveno, aby stala se do
měsíce po příchodu nového faráře (praž. synoda
dieces. 1873 hl. 12.). Má se díti v neděli aneb v za
svěcený svátek, aby osadníci ve větším počtu slav
nosti zúčastnili se mohli. je-Ii přítomen patron
aneb jeho zástupce, bčře vikář z rukou jeho klíče
chrámové a farní pečet a obě faráři odevzdává,

předčítá se ustanovovací dekret aěpastýřský list biskupův k osadě. g 7. zákona 7. kv t. 1874, jenž roz
lišuje mezi installaci spirituální a temporální, u nás
dosud v život uveden nebyl. Ovykonané installacl
podá vikář zprávu ordinariátu, a kdyby ze zvlášt
ních příčin bylo nutno installaci na kratší dobu
odložili, zažádá za odložení nebo aspoň učiní
_o tom ve zprávě zvláštní připomenutí. Až
mstallacc nemůže farář dle dekretu Ne temere
tv. | bez zvláštní jurisdikce sňatkům assi

stovati a preto se mu dostává biskupem za tim
učelem hned při mvestituře jurisdikce delegované
až do vykonané installacc platné. 'l'ato installace,
jež má tytéž následky právní, jako držení v právu
soukromém, neboť držitel chráněn je zákonem před
veškerým rušením (possessorium summarlssimum),
muže též hned při mvestituře symbolicky býti vy
konana podáním jistých insignií, tak že potom ze
vnější uvedení v úřad jest jen slavností bez práv
ních účinků. Nebývá "to však obyčejem, leč jen při
uradech jednoduchých, bez duchovní správy. —
8._Mirnorádnýzpůsob osazení cirk.úřadu.
Mnnorádný způsob provise záleží vtom, že ji ne
vykonává ten církevní představený, jemuž to po
právu sluší, tedy v diecesi biskup, nýbrž jiný, a
to stává se dnes spíše již jen historickými než

Skutečnými právy: devolučním a papežským právem_reserva ním. Právem devolučnlm osazuje &.a.
vyšší církevní ředstavený, jestliže ordinarius (bi
Sthp, kap. vik ř), k provisi oprávněn ", z vlastní
Vlny (c. 5. X. lil. &) ji nevykoná ve 1 utě přede
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saně aneb vykonal-lí ji způsobem protizákonným.
fako spadá na biskupa právo, jestliže patron zavi
něné včas nepraesentuje, tak zase spadá právo
propůjčiti moc úřední na metropolitu, jestliže bi
skup v předepsané lhůtě (6 měsíců při volně pro
pujčltelných, 2 měsíců po učiněné pracsentaci při
patronátnich) beneficium nepropůjčuje aneb prae—
sentovaného neustanovi. Zákony rakouské stanovi
dobu jednoho roku od uprázdněni úřadu (g, 12.zák.
7. květ. 1874), avšak se svolením zemské vlády lze
tuto lhůtu prodloužíti. Na místě biskupa osazuje
právem devolučnim metropolita, :: na místě tohoto
pa ež. Tam, kde se biskup volí, nastává devolučnl
pr vo papežovo, nedbají—livoličové zákonných lhůt
a ustanovení, a jen ze zvláštní milosti papežské
dovoluje se kapitule ještě jedna volba (Lev Xll.
Ad domínici gregis :; 3.). V praxi přihází se právo
devolučnl zřídka, a to proto, že při nominacích
aneb praesentacích panovníkových z příčin pol ti
ckých devoluce mista nemívá, a tak nastati může
při volbách na př. kapitul. vikáře, jestliže ho kapi
tula do 8 dnů nezvoltla. V tom případě ustanovuje
jej metropolita resp. nejstaršího suffragána se ze
ním ke kapitule metrop. (Trid. Xle. 16. de ref.).
Aneb nastati může, romcškal-li patron lhůtu prac
sentační neb nedb -li při praesentací svévolně
círk. zákonů. Zde však vlastné nelze o devoluci
mluviti, poněvadž biskup osazu'e volně, když
právní omezení pracsentaci odpad o. Představený,
na něhož právo provise spadlo, je vázán všemi
ustanoveními, za kterých původně k provisi opráv
něný osazovati měl (c. nn. in em. 5.), neboť
platí zde zásada: devolutío fit cum qualitatibus et
personis, quae in príma erant collatíone. lus de
volut. má za účel chrániti úřady círk. před dlouhou
osiřelostí, a proto není třeba nějakého napomenutí.
aby v zákonné lhůtě b. e. bylo osazeno; nestalo-li
se tak, každá potomni provise _ie neplatná, ačlí
k ní představený, na něhož právo provise spadlo,
nesvolil (c. 3.—5 X. 1. to.). Druhý způsob mimoř.

osazování beneficia děje se na základě gapežsk.práva reservačního. — Papež na základ prima
ciální moci je zásadně oírávněn osazovatí všecky
úřady círk. (c. 2. in Vl. ll . 4.), konkuruje tak s prá
vem jiných řádných kollátorů, zejména biskupů.
De facto však práva toho vzhledem ke všem be
neliciím nikdy neužívat, vyhrazuje si toliko né
která. Zhusta se tak dělo teprve od konce X1. a
počátkem Xll. stol., kdy apežově k tomu byll nu-.
cení neoprávněným vmč ováním se moci světské
do kanonické provise. Práva svého užívali pape
žové různým způsobem. Nepřímo činili tak roz
kazy, danými biskupům, aby určité osoby dosadili
na beneficia právě uprázdněná aneb která by se
u rázdnila—mandata dc providendo.Forma
tchto rozkazů byla různá, řidic se ochotou bi
skupů, jich uposlechnoutl. Nejprve papež žádal
(preces) biskupa, aby to které &.ve své diecesi
dal osobě, která zvláštních zásluh o církev si vy
dobyla, aneb již chtěl tím k sobě více při outati;
to b 1 účet všech reservací pap. Brzy v ak vy
vínu se z proseb rozkaz (c. 5. x. 1.s.); nechtěl-ll
ho biskup uposlechnouti, následovalo napomenutí
(literae monitoriae), pak přímý rozkaz (l. praecep
toriae) a konečně líterae executoriae. jimiž se

zvláštnímu delegátu přikazu'e, aby osazení vesmyslu pap. vůle vynutil (c. , 31., 3 —40. X. 1 .;
c. 3. 4. in Vl. lll. 8.). Proti těmto mandátům hle
děli se biskupové, kapituly a klášter chrániti
zvláštními papež. výsadami. Alexander 1 . r. 1260
nařídil, že týž papež smí kapitule uložiti jen čtyři
mandáty. Zejména četnými byly mandáty v dobách
avignonských a v dobách rozkolu z příčin na snadě
ležících. Mandátům i ex ektancím konec učinil te
prve sněm tridentský ( xw. w.; XXV.7. de ref.).

*



124

Avšak' ] píímo osazovali papežové &.:. v diecesích,
a to buď iure concursus, že ten dříveosadil,

kdo o uprázdněni dříve zvěděl, dle zásady: aquul
prior inr tempore, poitisor iure (reg. iur 54.,venntion t. j. papež beneíicium
dosud neuprázdněné přsedemzadával, vyhradiv ně
komu nástupnictví (gratia expectativa, c. 4. .111.
B.). Nečastěji však zasáhli papežové v osazovací
právo iskupú tim že si p_řimoiure reservationis
vyhradili v diecesí provisi určitých beneficií, ba
i celé kategorie heneíicii, jež odtud zvány b. re
servata. Zákonně začal věc tu upravovatl Kle
mennt “I., který na základě starobylého zvyku pa
pežské kollace vyhradil si osazování všech bene
íicii .,apud cuíian vacantiuní“, t. '. těch, jichž
držltel zemřel v mě (c.21n Vl. ]. , což Bo
nifác Vlll. rozšířil také na beneíicia, jichž obročnik

zemřel na cestě ke kurii papežské, ato majekaspoň ještě 2 dni cesty (c.34 . íbíd. Neosadil- li
papež takto reservov aných beneíicií o měsíce, měl
zase biskup právo kollace. Klement V. pojal mezi
tato reservov. beneíicia také biskupství (c. 3.
com. llí. 2.a) jan XXII. rozmnožil je ještě těmi,
jichz držitel byl papežem sesazen, přesazen aneb
konsekrován, aneb bylah volba aneb postulace
zrušena at. .X. co ]. 3.). Pozděii vyhra
zovalis si papežové ještěm&.jiná, tak že již sněm
kostnický dovolával se nápravy pro nešvary, kterě
lejména v dobách schismatu z toho vznlkaly.
Martin v. skutečně prohlásil, že jen dvě třetiny
dosud mandáty osazovaných míst chce osazovati,
což vykládáno tak, že papež bude osazovati be
neflcia, která uprrázdní se ve dvou třetinách roku,
.j. v měsících, a to tak, že každý třetí měsíc

v roce má prrávo na osazování biskup. Tento vý
klad pojat byl do regulí kancel. ap. a zmírněn ještě
tím, že biskupové, kteří zachovávají residenci, mají
právo osazovati 6 měsíců, a sice osazoval papež
v měsících lichých (menses papales) a biskupové
v měsících sudých — alternativa mensium. Sněm
basilejský u7nával jen ty reservace, jež obsaženy

byly ln corpore luris, t. j. reservace beneficii „apudSedem a ostol. vacantium“ (sess dec

XXlll. &) Poněvadž obě sbírky extravagantní tehdy
do Corpus iuris ještě pojaty nebyly, Ivly b tímreservace obsažené v bu lách jana XXIL a ene
díkta Xll. jakož i reservace v regulíich kancel. ob
sažené odpadly. Ačkolitěchto dekretů basilejských

Eugen lV ne otvrdil, gřec se jich světské vládydovolávaly. efinitivn věc byla urovnána teprve
konkordá , zejména vídeňským (r. 1448), skoro
na míru artinem V. zavc enou. ím dále tím
více však z nich bylo slevováno. Nejdalekosáhlejši
ústupky učiněny biskupům a panovníkům teprve
konkoordáty a výsaadami v dobáchnnových, tak že
kromě svobodného osazování stolců bisk. v někte
rých zemích a .(prvnich) hodností kupit., reservací
papežských více není. Cisarřjoseí ll. zrušil dvorním

dekr. 7.rříj 178 vRakousku všecky výhradypežske. Konkordátem (ěl 22.)z 1855 přiznn
papeži právo udileti první hodnosti v kapitulách,
podléhá--li však tato patronátu světskému, osazuje
hodnost druhou,c zák. ze 7. květ. 1874
platí i nyní. Kollace úřadů vyšších připravuje a vy
pravuje se : kongregace konsistomi, kollace úřadů
nižších, papeži reservovauých, dle praxe datující
se již ze stol. XV.,vypr vuje se i ponoové úpravě
úřadů řím. (const. „Sapienti consilío") z Datarie se
zřením k regulím kancelářským. Reskripty, jimiža

se beneíicium propůjčuje, mají různou tormu (in
forma gratiosa, m dířnmn iu f. commissoría),
dle toho, uděleno- li beaneíciumUžadateli přímo anebnepřímoskrze blskup zdněni círk.

. a. plně jepuprázdnižjno rztrátou právního
titulu držby a jejím skutečným zámkem. Trvá-li

beneíicium ecclesiastlcum

po zániku práva ještě držba, je &. :. uprázdněno

toliko de iure, po němžnásleduje uprázgdněnidefacto. A jen tenkrát, u_prázdní--li se ojboím
tímto způsobem, lze přistoupiti k jeho znovuosa
zení, a proto jen o vakatuře tohoto druhu je zde

řeč. Poně vaadž &. :. tpravidelně se propůjčuje tjehodržiteli in titulum, t.j. trvale, nesmí se hot ento
ani libovolně vzdáti, ani mu nemůže _býti bezdů
vodně proti jeho vůli odňato (c. 15. m Vl. 1.6.3
obé státi se může jen z právních důvodů. Důvody
spočivaji ve skutečnostech, které buď samy sebou
aneeb z ustanovení práva s držbou beneíicia jsou
neslučitelný, tak že . :. ipso iure se uprazdnujež,jakmile taková skutečnost se dostaví. Poněvad
k podstatě beneíicia náleží absolutně jen objek
tlvní trvalost, není vyloučena možnost rozluk
svazku, který beneficiáta s beneficiem poji, vůi
obročnika aneb círk. představeného. Tak stává se
resignací aueh přesazením beneíiciáta. H. a. může
sevvšak také uprázdniti z trestu, rozsudkem círk.
soudu. Dle toho u razdňují se 6. a) ipson u:re

smrti aneb prohlá ením za mrtvého nezvěstnéhobeneíiciáta (S.C C.28 s.rp 84,111) ěvžad

nenní dědičně; nabytím linehol s 2timtonneslučitelněho úřadu (c.3 e.rn lll.2 ; Trid. Vll. c. 4.
de ref.); nepřijetim přísllušného svěcení ve lhůtě
zákonem stanovené, dostalo- li se při nižších úía

dech výjimečně úřadu os obě, které] se přislušneéihosvěcení dosud nedostává (Trid. XXlll. c.2 .ed
uzavře-li bencíic át nižších svěcení manželství aneb

pokouší- li se 3beneíiciát vyšších svěcení 0 manželství (c. 3.); složením slavných
slibu (c. 4. n3Vl.51ll.14. a dopusti--li se beneficiát
takov ch zlolčinů,na které, jsou- li všeobecně známy.
ipso acto aneb rozsudkem soudu stanoven trest
ztráty beneíicia (haeresis, apostasia, schisma, si
monia confidentlalis, dellum, homicídium et muti
tatio clerici ecclesiae, ín qua beneíicium a res ob
tinetur, proeuratioaabortus. occupatio bonorum eccl.
et..c) vůle beneíiciátovy uprazdňuje se 0 :.
vzdáním se úřadu (renunítlatlo, reslgnatio. jest
to dobrovolne zřeknutí se Lřadu ze zákonn ho dů
vodu za souhlasu círk. p*redstaveněho. Státi se
může buď mlčky, jistým jednáním, s nímž se držba
círk beneíicia nesnáší, aneb výsslo;vně absolutně,
t. j. beze všech výhrad, což jmenuje se renun
tiatio, aneb s ývhradou — resignace (oběho
názvu užívá se však promiscue). Ač c rkev ne
rada vidi zřeknutí se úradu, pokládajíc úřad spíše

za povinnost než právo, dovoluje přec, aby beneeficiát ze závažných důvodů (c.2 D. 70.)1 svý
hradou, na př. pense, úřadu vzdátí se mohli. Pod
mínka ta je však také závislou na svolení cíík.
vrchností (Trid. XXIV. c. 13. de ref.). Neplatnou
však je resígnace s podmínkou, že vyhrazena p_ensc
má se splatiti najednou aneb vyhrazuje-li si be
neíiciát návrat (salvo regressu), aneb resignuje--li
na beneflclum, kterého se dosud neujal, ve pro
spěch jineho s tou podmínkou, že po jeho smrti
aneb resignaci se v držení beneíicia uváže (salvo
ingressu aneb salvo accessu), to jest převezme--li
někdo b. :. s podmínkou, že se ho v příhodné

době vzdá naóprospěch osoby, k jeho zastávání
nyni nescho 6. Neepřípuustnou čini také resignacíecky jinéopodmínky, které ji činí podezřelou ze
símonie. Proto nesmí po resignujicím dostati se

beneíicia jehoXlůřibuzným aneb příbuzným biskupovým (Řeho lHuma o vix iudicio 5. ledna 1584)
Takké05143.zákona ze7. květ. 1874 prohlašuje za

neplatné všecky smlouvy o posloupnosti p_řině
jakém úřadě cnrk. Proto jedná——lise o resignaci
podminěnou,j e nutný souhlas patronův, nikoli však
jedná-li se o resignaci prostou, která se jeho práva
nedotýká. K resignacl potřebí je svobodné vule a
rozvahy. Proto resígnace nejsou schopni na duchu



beneficíum a latere

choří. novlcové, leč jen v posledních 2 měsícíchřed slavnými slib (.TridXV1.6), vyšší svě
cenci, bylo-li beneitcium titulem, na který se jim

dostalo svěcení, dokud záruky silušného opatřeníodjinud nemaji (Trid. XXI.2.),a ,kdo veeodou spor
o beneficium, leč jen ve prospěch svého odpůrce.7emře--li resignant do' upo resignaci, není

beneficium uprázdněno resignacid(regula cancel. deviginti, vel de iníirmis). Dále žádá se ku každé re
signaci rozumný, dostatečný důvod, o němž roz
hoduje představeny, ktery pak resignaci bud' p_ři

pustí neb odmítnc.1_)ůvody, z nichž biskupXt'csišnovati může, vyjadřuje veršík ku c. 0.
(,.Debilis, ignarus, male conscius, irregularis—quem
mala plebs odit, dans scandala cedere posslt“).
Z těchto důvodů lze tím spíše resign0vati na be
neíicia menší. .\'eni to však taxativní, nýbrž pouze
dem0nstrativni výtet důvodů. Resi nace státi se
má v ruce přislušněho vpředstaven ho benetlciá
tova a řádnýmzpůsobem. 'limto představeným je

], kdo mu úřad svěřil a kdo ho může úřadu
zb'aviti. 7v1áštní předejsané form pro resignaci
není, nebot konstituce ehoře Xll. „Humano vix

iudicio“ (5.bled. se u nás nevžila. Vždyvvšakse žádá, cstala svobodně a bez donucení
nespravedlivýtn cstrachem, bez simonie, resignují
cím aneb jeho zástupcem. L'člnnou je _resignace
teprve tehda, když byla představeným přijata, což
státi se má během jednoho měsíce; ažd otě doby
může bvti odvolána (c.2 3,36, 12. X. 1.9.a), ná
sledek její je ten, že resignant ztrácí všecka práva
na beneficíum, ač nebyla-li podmíněná, a proto
neni-li podminka splněna, nemá rcsignace mista.
aby se resignujicí zase mohl na sve beneficium vrá
titi, je třeba nové provise. Jen papež ,nemaje nad
sebou vyššího může se zcela volně úřadu sveho

vzdáti(cessio). Dle naších poměrů že resignace v nejužšímspojenístítulemmensae(v.1.tttu1usmensae)
či pensí duchovních, a proto je k ní třeba také sou
hlasuvv.—lády na dvou beneficii, při níž obě

se uprazdňují,mtak že pro obě nutna je nová
formální instituce, slove permutatio. Bez svo

lení npříslušného ředslaveného není směna á-a
má za n sledek neplaltlnost směny, někdytaké nztraátu beneficia (c. 7. X. 11.1ID.). Přrt vyšších

úřadech je nezbytným ke směně souhlas papežův,
při nižších svolení biskupovo. jsou--1i heneíicia ve
dvou diecesích, přirozeně se žádá svolení obou
biskupů, což platí také o patronovi resp. atro

nech, poněvadbžysměna dotýká se jeho práv.
úmluvy, ježb měly ráz simonie reální,"se13řisměně absolutně vylučují (c. 5,8
nelze však zváti simonií předběžné jednání ollsměně,
jen když oba bencíiciátt podají pak žádoosttk bi
skupovi za směnu, k níž mají důvod. ) B.

uprazdňuje se také odntětim beneficla (depositio,degradatio viz či.) za es,t na základě výroku
soudního, předpokládá však vždy těžkě provinění
&kaannonický proces, pokud nečiní tento zbytečným
správní rozhodnutí biskupovo, na zákla 'zpo
menutěho dekretu kongregace konsist. z 20. srpna
1910.—Rcsigna ce a směna je dobrovolné zřeknutí
se beneficia; někdy však žádá toho prospěch osadv,
aby círk. představený vzdání se beneficia dovolil
aneb nařídil. Beneticiát, vzdav se dosavadního
úřadu, resp. nabyv úřadu jineho, vzdává se dobrorans
Iatio). Má-Ii přesazení to rá7,trestu, jsouc přelo
žením beneficiáta na obročí horší, slove trans
locatio. Poněvadž církev nazirá na spojení bene
ticiáta s úřadem jako na duchovní, trvalý svazek
(matrimonium spirituale), dovoluje translaci jen
z vážných důvodů potřeby a prospěchu církve,
o nichž je představeněmu, jemuž provise beneficia
náleží, rozhodnouti. Biskupové ]lŽ koníirmovaní
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mohou noveho beneficia nabýti aneb býti přesa

zení (jen tenkrát, když duchovní jejich svazek 5 do
sava m diecesíspapežem byl rozloučen(S. C. Episc.Re.g pro 1624—.Zása atato platí i o bi
skupech 1titulárnich. Beneflclátům nižších obročí
může biskup dovolití, aby v jiný úřad se uvázali
aneb i dicccsi opustili za tím účelem, aby se jinde

beneficia ujali (Exeat, viz tit.odimissnriales). Nem'-liz., ježt translacci má býtio s,azeno liberae colla
tionis, nýbrž patronátní, může círk. představený
k translaci jen tenkrát přivoliti, souhlasí- li patron,
resp. ten, rávo designace, leč byh
práva toho nějakým způsobem pobly Z důvodů
zvláště důtklivých může biskup i beneficiáta titul
ních úřadů bez jeho vůle přeložili, nikoli však na
bcneíicium horší aneb s menšími právy, poněvadž

tato remotio oecnnoínllca nemá rázu _translokace,
není trestem, a plrotlolze ji také provésti správnícestou (c. 5. X. 91.) Právních těžkosti neskylá
přeložení těch blcneficiátů, kteří jsou ad nutum

amovibiles, jichž beiueficium jsouc manuale, nemásubjektivní trvalost Avšak i to nemá se snad
díti bezdůvodn č (5. C. C. 29. květ 1903). Poně
vaadž tato moc přeložiti benctíciáta aneb dáti svo

lení k tomu, ab tněho úřadu se ujal, je řádnoumocí biskupskou, přechází také na kpitul.v tk,áře
ovšecm s omezením , jež z povvahv prov se pl ne,
na př. bylo- 1i &. c.. na něž transferovany ma ýti
dosazen, liberae collationis. — Proti vůli biskupové
se dnnes eho translace neděje, ač p ži k tomtt
právo n leží. Proto uprazdňuje se ej ch stolec
dříve než nového nabyli (5. C. Ep. et cg. 14. pros.
1624), čehož při translaci nedobrovolně není, jako
tomu není ani při nižších úřadech, kde nlatí zá
sada: Prius officium vacat, postquam pacifica pos

sessio alvterilus oftícii incompatibilis obtenta est
(<:.á28. in 114).——Dle státních rak. zákonů pose ól. 74.za uprázdněná pouze v poměru ke
státu vzhledem k úkonům, jež zákony státní bene
íiciátům ukládají, 8. zákona ze 7. květ. 1874 žádá
za odstranění bene iciáta, ztratil- li státní občanství,
aneb když byl uznán vinným takového trestného

jednání, jež vzniká zeoziskuchtivostl aneb působí
veřejně pohoršení. opqlatí i o zástupcích a p)mocnícich bencticiátů. evyhoví—li círk. předsta
vený žádosti vlády v době přiměřeně, pokládá se
úřad takový co do oboru státního za uprázdněný

vláda musí se o toopossatarati, aby úkony, ktere
státní zákony ukládají. vykonávány byly někým
jiným potud dokud příslušný představený úřad
ten znova die státních záwnů neosadí 26
Názor ten ovšem diametrálně se liší od názorů
církevních.Litera tur 'Pctr. Lam-mtmr, Forum
beneficiale. Colon. 1704;aThomam'ur, Vetus etnova
Eae disciplína circa beneficia etc. Paris

Wernz,1us decretaliulm 11.n. 240 násl.; Hina/nur,System des K.-R. ' e.;q U."ůólttz, Ge
schichte des kirchl. l'Beneíizialwesens etc. 1895
idem K.-R. str. 820nás1. Staatslexikon red. Ba
chem) čL Kirchenamt; Sag'miil/er, Kath..-K ..VZ
str. 243, kde také nejobsáhlejší a nejn.1iteratura uve
dena; !( G_ron,Kath. K.-.R str. 1081“..ásl, Laurentiw,

Instietut. iuris can. str. 191 násl. a mít. jiné. 4necfí íum a latere slula exempce kanovníků,

kteříšjako sekretáři. rádcově biskupovi nebo vůbecve v eobecných záležitostech církevních z povin
nosti residence byli vyňati, nalězajíce se po boku
biskupově, nebo jsouce od papeže užití jako Ie

Šáti' avšak důchodů svě praebendy dáleužívajíce.a 1 arcijáhni mívali _právo, 2 kanovníků cdnoho
nebo dvas íku pomoci svého úřadu vzíti. xempce
ta arci přestala, jakmile zanikla její příčina, nebo
když kanovník z poslání svého a úřadu byl odvolán,
nebo smrti mandantovou. Srvn. .bz/maiden Die bí
schófl. Domkapitel, 80n

%
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beneficium asyll viz asylní právo 1,722.
beneflcíum competentiae viz privilegium

competentíace. Srvn.tež kompetence, kongruaaducho0\n
benericiumfori \. privilegium fo
benellclum jako kompetenční titul ordinační

víz ordinace, svěcení.
benellcium inventaril viz dědictví.
beneliclum manuale, beneficia manualia,

též 11.vicctualia jest naze\ .zv. praesentiae
čili dístributíones quotídianae (interessentlae, por
tiones quotidianae) kanovníků v chóru přítomných
(c.16. V40; c. 111.4..) Viz heslo kapi
tula, kxanovní

beneficiumvnovae audientiae (auditlonis) vízsoud círke
Beneharnumv Lescar.
Benejákan, Beneiaacan ípyz 1:3,t. j. synové

jaakanovi, tábořiště lsraelitú Num. 333132; v Deut.
105nazývá se Beroth synů jaakan 1173),-'i'-:? nasa,

z čeheož jde, že tím míněny jsou s_tudnice jakéhosikmen aakan; men ten snad mě jméno své od

jakanaa líorre ského jenž v Gen. 3627 nazývá seAkan v1 ar. jakan; místo to nalézalo
nepochybně nedaleko hory Hor a poblíž tábořiště
Mosera, tedy snad v údolí el- Araba mezi mořem
Mrtvým a zálivem akaleským

Beneken (Benecken Bedřich Bernard, 71.
1760 ve Wenningsenu u annoveru, byl pastorem
ve Wtílíinghausenu u Hannoveru, s. t. 1818; složil
řadu nábozných pisni: „Lieder der Unschuld und
Líebe", „Líeder u. Gesange fůr túhlende eelen“

i(.l7g7)'180"Lic5dcrder Religion, der Freundschait und:e e
Benemlanskij Michal llič, 71.1877, stud. na

akademii moskevské, od 1902 pomocník v sekre
tariátu téže akademie, 1905 konal studia byzan
tinská v rus. archaeoL ústavě v Cařihradě,
pmýšen na magistra theol. 1908 stal se inspelkto
rem semináře kazaňského, od 1910rediguje publi

kací „lzvěstíja“ archaeolog. sptolečností kazaňskě;r_p. „"Ongózcrgo; yo'uog imperatoora Vasílíia Make

donjanina, ego proischoždregnie,charakteristika l značenia v cerrk. prarvě“ (e 1906). Srvn. Palmfm',
Nomencl. 203—0

Bencncasa, kanonista na konci XlL _století, u.
v Sieně, přednášel kan. právo v Boloomg 1 '
.rp. „Casus decretorum" ,praktíckě případyZk jed
notlivým kánonúm Dekretu Gratíanova, jež ve
zpracování Bartoloměje z Brescic byly 1505přijaty
do vyd. glossovaněho ekretu, ač valně veěcdeké
ceny nemají. Takto zpracované „Casus" Benencaa
sovy zovou se obyčejně„ Casus Bartholomael Bri
xiensís“. rvn. Laurin, lntrod. in Corp. iur. ca
non 50. .

Benennom v. En m.

beneplaeítum apostolicum, dovolenílpapežskéke zcizení círk. jmění (v. t. alíe
Be ěm—_ „synové východu, tak nazyva

se v knize job 13 a j. Arabové, bydlící východněi
od Palestiny, Vulg. překládá „orientales“.

Beneskrlptov Athanasevíč .n. 1810,stud. na
duch. akademii petrohradské 1831—35,by11842—48
prof. theol. polecm. na téže akademii; z. 1863; 3).
„Oh istočnikach christlanskoj religii po učeniju
pravoslavnoj katolíčeskoj Cerkvi,sravníte1no s uče
níem ljuteran o sem predme “ctr(P 1845,
2. \'yd.t 1861) „O molitvě gospodneo“h(td. 187
„O zapadnych věrolspovědaníjach isektach pronete
stantskích, s ukazzanniem na símboličeskija knlgl
každago věroíspovědaníja" (t. 1861)

Beneš, stě. tva jměna Benedikt.
Beeeneš1 Fejdrinand, ThDr. „. 8. dubna 1860

v Hilváteclh u Ústí n. Orl., studoval na gymnasiu

m:!—

benefícium asyli — Beneš

v Něm. Brodě, studium theologickě absolvoval
v Hradci Králové, roku 1881 byl poslán do vídeň
ského ústavu pro vyšší vzdělání kněžluus.v Au

gustina a vykonal tam na universitě tři tuheolo ická
rígorosa. Na knězebbřl vysvěcen 15. .R. 1885 ustanoven by za vicerektora chlapeckého
semináře „Borromaea' v Hradci Králové abyl jím
až do r. 1890. Koncem září 1836 povolán byl za
supplujiciho a koncem května 1887 jmenován byl
skutečným professorem morálky při diecesním
theologickém ústavu tamže, a setrval zdárně pra
cuje v tomto úřadě až do své smrti; při tom byl
od dubna 1890 až do dubna 1897 kazatelem při
kostele Matky Boží. R. 1892učíniv čtvrtě rígorosum
theologické na něm. universitě v Praze, byl tam po
výšen za doktora theologie. Od r. 1897přednášel na

theologickěm ústavě křest. paedagogíku a od r. 1899také kresfanskou sociolog-ii. Z. 13. října 1901 S.
„Das soziale Wirken der katholischen Kirche in
der Diózese Kónlggratz“ (nákl. Lvovy spol. ve
Vídni 1897), „Krátkké ranni promluv na \šecky
neděle a svátkky roku církevního“ ( radee Král.
1902 ,přeložil z němčiny P. ). Bíedderlacka S. ].

„Ot zka slociální“ed(Vzděl. knihovna katol. 'sv. XVl.,v Prazze 900r), dí oval s úspěchem po několik

roku Dědictví malí kýth“, hpřispíval do „Časopisukatol duch.", Rádce Dcuh.“, „Posv. kazatelny“,
„Obnovy“a do „Kazatele“. nm .]— 2. Franti
šek 71.1814vHulíně na vysv. na kněze

1839.. od 1840vkooperátor v :Přemyslovicích, od1841 v Malenovicích, od 844 restě, od 1850
v Hulině, 1861 farář a děkan v vPříboře, od 1872
arcikněz příborský, rada a assessor kons. olom., od
1875 farár v Moravičaneeh, t26. května 1875;
r). K„atolíckýkatechismus ro dům aškolu. Výtah
z velkého katechismu bl. IPK anisia pro obecné

školy předepsaný, s obřady katolické církve prosto
národně vo kách a odpovědích vysvětlil Fr.b'vydv . vy.d vTěšíně 1867), „Malý

katolický katechismus s otázkami a odpověďmi protřídu obecných škol předepsaný prostoná
rodněvvsvěttílFr.Bv01i,860 2.vyd.vTě
šíně17.86') —3. Fran X.avmjos., archaeolog,n.

1820 v Čes. Dubě, věnovav sedcukrovarníctvíH, bylúředníkem v cukrovaru v Sukdole u KutnéH
1839—54, potom ředltelem cukrovararu v Trmíclch
1854—57. Oblíbív sobě starožitností a umělecké
památky, zabýval se horlivě jich studiem. R
jmennován konservátorem kraje čáslavského, 1dsal
podnět k restaurování některých vynikajících sta

veb: chrámu sedleckěho, kostnice sedlecké, chrámusv. Barbory v Kutné Hoře aj. Podni knuv pomoci
c. k. ústřední komise pro zach. a.prozk památek

vědeckou cestu do italie, zusadila se v Praze, jsapřísežným od decm pří sksém oudu a revi
dentcm několika velkostatkářů? R. 1872 jmenován
byl konservátorem měst pražsk' ch. Od r. 1866byl

tákě ěleknem"jednoty ro zdeostavě'nlchrámu sv. Víta.Z. 101888 v b'.by1důkladnýms 1
sovatelcm tvaoboru archazaeeologíečeské. Vedle

kladných monografií Doksan, Brozan, llrádku nadPáchem v Kutné Hoře (Památ y archaeol. 1863),
chrámu sv. Petra a Pavla v áslavvi, arciděkan
skěho chrámu na HoráchhKutných (t. 1865),_rakov
nického kostela sv. Bartoloméěje (t. 18744) ajj.0podal
zajímavé soubory památek kultu předních našich
patrOnů: sv. \'avácl a.sv Vojtěcha (t. 1868), po

Ědnal o missálu týrškém a díptychu ze sbírkrádku u Nechanic (t. 1873), napsal životopis etra
parcí ( Světozoor"

jana Brandla seeseznamem jen
“.867 . eš (Benessipus), kanovník
u.sv Jiří na Hradčanech v Praze, \ lprvépoloviciX1V. stol., dovedný písař a nepochy ě í illumi
na'tor; od něho psán a nepochybně i drobnomal
bami ozdoben byl asi v letech 1314—21 passionál



Beneševíc — Benešovský

složený Fr. Koldou O. Praed., lektorem u sv. Kle
menta, a určený pro abatyši kl. sv. jiří Kunhutu
(Kunígundu) Na prvém listě zobrazena abatyše
Kunhuta, sedící s berlou v ruce na ozdobném sc
dadle, ana příjímá knihu z rukou klečícího mnicha
Koldy, za nímž klečí postava označená nápisem
„Benessius, canonicus s Georgii, scriptor eius
dem libri“. Drobnomalby jsou provedeny s ne

obyčejnou dovednosti. jsou to výjeváyez parabolyo královském ženichu a nevěstě, dl pád pra
rodtčuv, Zvěstování výjevy z utrp. Páně Zmrtv' ch
vstání, Nanebevstoupení, Seslání Ducha sv., mrt
a Korunování Panny Marie, znázornění nebeských

sídel, devatero hierarchii církve bojující Rukopis,obsahující 36 pergamenov. listu velikosti 295 ><2

chová se nyní v c. k. verejn anuniv. knihovněpražské pod si n. XIV. A. 17. Srv Ward, „Mi
niatt-ry passion Iu abatyše Kunhuty z roku 1312“
v Pam. archaeol. W. (1860), 97—108, C/zyti! ve či.
„Vývoj miniaturního malířství v době králů rodu
lucemburského“ v Pam. archaeol. Xlll. ),
Truhlář, Catai. cod. č. 2430. arel.j 71.
v Choccni 12. března 1866, stud ymn. ve Vys
Mýtě, bohosloví v Hradci Králové, odkud odešel
ze 11.ročníku do Viktoríe, 'lex., ve Spoj. státech
amer. Dokončil svá bohoslovecká studia a byl
tamtéž 28. října 1890 vysvěcen na kněze. Stal se

kaplanemvHallettswille, Telx.,kde zastával obtížnouduchovní správu, překládal 1891—9613 „Obzor“
spisy Christiana Reida (Dívenka arkádská, Jediný
muž v rodině) a Sadlierové: „Mezi umělci“ („The
Bohemians"). Roku 1893 stal efarářem v
Moulton a Shiner, jež zorganissoval. Založil pn ou
farní školu českou v Texase, která posud kvete.
Odtud byl poslán za faráře na Bluff, Fa ette Co.,
kde zorganisovai kvetoucí nyníoosadu lum; vy
stavěn tam po jeho dozorem kostel a od něho
s dovolením biskupa Foresta vysvěcen dne!). června

97 ke cti svatého Petra a Pavla. Téhrož rokuse stal farářem ve smíšené osadě Wei Coio
rado Co., jejíž poměry uspořádal; školur rozšířil

na svoje útraty V době té psal aplglo etické článkypod scudonymem„Od nás" do othžho Domova“
jmenován jest farářem vN51. Mary's, Hal

lettswille, Texas. Osadut jež byla národnost

mmí bojí rozeštvána, zorgatnisoval,l a stal ose p_rvýmresidujíclm farářem zde odr nčmč
uíut vystavěna útulná fara, '/.aiož8t=.8nlspnlekí tterárnf
a zábavní, jenž přednáškami, divadly a slušnou
zábavou vzdělává mládež. Spolkovv život v osadě

utěšeně vzkvétá. Zde přeložil r. 1 .g Bolandenův
„Bankrot“ pro „Svobodu“, vycházející v LaeTex., pro„ Nový Domov" z italštiny Mio

„Vzzemi bílého slona". Píše národohospo
dářské a sociální články pod názvem: „Nčco
cialismu" do téhož katolického časopisu. Mimo
jest úředním překladatelem biskupských pastýř

ských listův_a6ji;;zchblcúředmch listin pro echo
Moravanny. zeV ítmi 1e viz Kra

bic —r7t—Z un, víz Benedík8.mtntno tak označen byl Palackým domnělý
skladatel latinsky psané kroniky české, jejíž jediny
rukopis ze XVI. stoictí zachoval se kn iltovn
wolfenbiittelské; spisovatel její žil asi v letech
451 - 62 a náležel k straně katolické. jméno jeho

jest neznámo; označení „Beneš minorita“ vzniklo
mylným Dobnermým čtením jednoho místa té kro

nDikš'. Tato kronika pokládána b ia Crugerem anerem za pohřešovanou teh áž kroniku Be
neše Krabice : Veitmile, kterážto domněnka ovšem
mylnou býti se ukázala, když kronika Ben. Kra

bice z Veitmilel7se nalezla. —-9. Třebí zský Václav v. Tře
Beneševic bVladimír Nikolajevič, u. 1874,

stud. na gymnasiu vileřtském a na universitě pe

Ul..
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trohraldské, pobyl dvě léta v Heidelberku, Lipskua Ber í,ně studoval prameny círk. prá 'a východ
ního v bíbliothekách ve Vídni, Paříži, ímě, Neea—

oli, Florencí, Benátkách Athénách, Cařihradě, Ka
týře,jcrusa1emě a na Sinnají; 1 ) sta se docen
tem byzantských dějin a řecké palaeografie na
universitě petrohradské, 1909 přednášel cír
kevní právo na téže universlitč; 1911 stal se mř.
professoretrt; v letech 1907—1909 přednášel círk.
právo také v duchovní akademii petrohradské, r).

„Dva spiska slavjanskajžo perevoda sinta my Matheja Vlastara, chranjaš lesa v Spb. sino alnoj bi
bliotekě; opísanie ich i tekst neizdannych statij“
(v„ Izvěstija“carské akademie petrohr.1901),.
noničeskij sborník XIV titulov so vtoroj četvertl
Vll. věka do 883“ (Petrohrad 19055„), Dreevne slav
janskaja ormčaja XlV titulov bez tolkovaníj“ (t.

1 , etvero--evange1ie v drevnem ogruzinskom'perevoděporukopisjam983 5t190,9)
„Pamjatníki drevnorusskago kanoničeskago prava
Xi —XV vv “ (t. 1908), „Opisanie rečcskich ruko
piscj monastyra sv. Ékateriny na inaěě“ (t. 1911),
mimo to cenné člárt ve „Viz. rem." a v pu bli
kacich petrohradské akademie-. Srvn. Palmi',err No
mencL 204—207.

Benešov 1. děkanství v diec. pražské ve vikar.
bystřickém, jako fara přip. 'iž ve XIV.stol., chrám
sv. Mikuláše: patron: arcikníže František Ferdinand
d'Este, jakožto majitel panství konopištského; du
chovní správu ved děa omocí dvou ka
planů; na školách obecných a měšťanských působí

dva katecheti; 8973kantol.,97 ak., 372ž .,3bez vyzn.;v B-ě jest vyšší gym asium, dříve piaristské, nyní
státní, a kollej píaristská s kost em sv. Anny, za
lož. 1703; nyní žijí v kolleji té ;ouze 2 kněži; by

vaiztu klášter mittoritský, zničeny husity r. 1420
— 2.n(Be sen) fara v diecesi litomětiické ve vik.českokamenickčm, přip. již ve XIV. 1523 za

vládlo zde luteránství, 1í62.8zzase katolšctvi; krásn"kostel Narození P. Mar 1483, on hrab
Osvald Thun-Sairn; duch.espzrálvuvedetgrářsdvěma

kaplanyěona školách obec. a měšf. působí katecheta,
8154 97 akat 01.,_13 ž., 2 starokatol.,vyzná ít;Olobyv. cký, děkanství
v diec. budějovickém,ve_wk. kaplickem, fara přip.
již ve XIV. stol., na děkan ství povýšena 1899; ko
stel sv. Jakuba Většího; patron hrabě Karel jiří

Buquoy; dttch. správu obstarává děkan se dvěma
kaplanyo; 4423 katol., 1 augšp. vyztt., 16 ž.,
vyzn., oyv. něm . 4. fara v dielcesi olomouckév dekanátu huičínském, zal. kol. ; kostel sv.

Martina; patron: majitel panstvil hbenešovského;na ten čas liberae collat. Ord,d hsprávu vede
farář s koop.; při til. kost. buslavíckém jest adnt.,
5690 o.,36ak., obyv.česék—nn5.(Be isch,
Bentsclt), fara v diecesi olomoucké, v dekanátu
bruntálském ve Slezsku; zal. snad již ve Xlll. sto
letí; patron: kníže jan z Liechtensteinu; duchovní
správu vede farář s kapl.: 447lk 26 ak., 27
židů, obyv. něm. — 6. fara v diec.abrněnské v dě
kanství boskovském, založ. 1786; pzatron majitel
velkostatku šebetovského; kostel pP'ov šení sv.
kříže vyst. 1787: duchovní správu obstar vá farář,
2228 katol., . ké

bi áš.
Benešovský 1. jan, zvonař v Moravské T' e

bové, pocházejícoidne ochybně z Benešova v echách, z. nhog. pochází několik zvonů

z let 1595—1602.ZSrvn. ??ybilita, O českém zvonařstvi 76. — 1542, kněz podobojí, bylo
r. 1568 děkanem" v Kral. Hradci, od 1570 farářem
v Pardubicích, potom v Poděbradech; od 1578 po
druhé v Král. Hradci, od 1591 faar. v Chlumci nad
Cidlinou; :). důstojnosti slova Božího písnička
na odchodné“" (v Praze 1591) a lat. popis pohřbu
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Maximiliána ll.: „Brrevis et succincta radzescriptioompae tunebris Maximiliani li.“ (v? 1577).

grvn. jídel.-, Ruk. ,—59 60, mlzía'ř,aRuk. 12.ouš řeč.Philononus, n. 1550v Be
nešově, muž dobrodružný, po dokončených studiích
sloužil jako úřednik hospodářský na statcích Ví
lěma zRožmberka; když se mu po přání nedařilo,
odhodlal se hledati štěstí svého ve stavu kněž
ském, stavě se horlivým katolíkem: 1577 byl vi
karistou při kostele sv. Víta a správcem školy
tamní, 15790 debral se na Moravu, kdež stal se

farářem v Kuřimi, ale dlouho na Moravěnnegobyv,
vrátil se 1580do Prah, kdedomohl se 1 opatstvi emauzského, ve 1 však život nad miru po

horšlivý, 1 byl 15903sesazen a ze země vypovězen;

?. ,.Epištoly sv. lgnacia, které psal k Marii jménem
asabbolitě a k mnohým ohcem“ (b. m. a r.. asi před
1;576 po druhé 1586, po třetí péčí Fr. Faust. Pru

cházk y 1786 , „Grammatica bohemica" (v Praze 1577;
připo 'en ěasoměrný překlad [.—V111.žalmu), „Knižka
slov eských vyložených, odkud svůj počátek maji"

1587 Srvn. freie/:, Ruk. 1., —64.— 4. Vác av,
strýc předešlého, rodem z Benešova, kněz )Od

obojí, vysv. 1554554ve-V-laších, byl kap 1. u sv.av1av Praze, od1 555by1 děkanem v Král. Hradci od
1562 farářem v Lysé, 157 vÚuěti: ích, od r. 1578
na Prosk;u 1581 stal se atimmistrátorem konsi
stoře 0utrakvistické, vzhledem oršlrvému ži
\otu svého synovce vzdal se administrátor
ství a vrátil se na faru prosec kou, kdež žil ještě

r 15 ;v d. „Ozvání starých Cechuvt _a Vioravcůvpřed lety osmdesáti, kteréž uěin " protimtě težři
o nich mluvili, že jsou odřezanci církve svaté“
(V Praze 1588). Srvn. Freie/z, R.uk 1., 64—65.

Benet(Beneti Beneddictus) Cyprian, domi
nikán,n. v AlbelděvAragmonií,Ižilv prvépol. XV1.siol.,zdržovalsehlavněv„111ustrium virorum
(Athanasii, Didymi, Aurel. Cassiodori, Cypriani e. a.)
opuscula" (Paříž 1500), „Tractatus quatuor: .
prima orbis sede, 11.de concilio, lll. de ecclesia
stica p testate, 11).de pontificis maximi auctori
t“ate (?tím 1512,) „'lractatus de non mutando
Paschate et contra servile pecus judaeorum acu

Ieus" „Diallolgus de excellentía et utilitate theologiae“ (t „De Caroli 1. regis Hi
spamarum, poste caleslarisac imperatorisV., prae
eminentia et clementia" 518.

neticee, fara v tiíecesi brněnské v dekanátu
třebíčském, r. 1785 lokalie, od 1859 fara; kostel
vMarka, vystavěný r. 1853; duch. správu vede

farář; patron: matice náboženská, 984 katolíků,
158 akatoliků

Bene aj'an Křt., osobni děkan zvikovecký
v arcidiecesi pražské, .červnna 1763 v Praze,
ordin. 31. srp na 1788,

bžl kaplanem v Radnícich,
než se stal farářem ve vikovci, kde Bpůsobil 34léta až do své smrti 30. září r. 1831.1věhlas
ným kazateleem, hledaným zpovědnikeml,avýborným
katechetou, jenž 153 žáky soukromé a zdarma při
pravil ke studiu, otcem svých farníků, podpor ova
telem chudiny, zvelebitelem siánkuP á.uě Četná
eho kázání zůstala v rukopise a ztratila se. Ve

víkovci vzaložilBamětni knihu farní a pilně do nísal. 844 411 nn.,' _7ungmann, Hist.

Benettis de, jeremiáš O. Cap. provinciepie
montské,z .1774; :p. Chronologiaíet critica historiae sacrae et profanae" 6 sv., 1766), „Privi

legiorum in persona s. etii Romano Pontifici kaChristo Domino collatatorum virídici e“ (6 sv

t. 1756—66, jedno z největších a nejdůležitějšíchl dělí
o primátu). Srvn. Hurttar, Nomencl. V3 (1912),1Benetus viz Bene

ben vale te, závěrtečná formule v papežských
bullách počínajíc 1x. stol.; od X. stol. bývala zkra

Benet — Beniey-Schuppe

cována, ažmza Lva 1x. (1048—54) nabyla podobymonogram
Benevent, město a arcibiskupství v jižní italii.

Prvním biskupem byl dle podání kol. r. 40 po
žák sv.Petra Photinus. Ale o eho nástupcích na

stolci beneventském až do poč tku iV.stolle1í nicnení známo; ani jejich jména se nedochm Ne

přetržlítŠ řada biskupů počíná teprve sv. janluariem(3. kol. Po něm vystřídalo se ve 1V.—V1.stol.
na stolci 5biskupském několik bískupův, většinou
světců. Biskup David kousekroval r. 600 kathe
drálu. V době bisku a sv. Barbata (663—682) při
po' ena ak B—u eicese sipontská. R. 969 po
yil papež jan.Xi|l B. na mctropolí; prvním arci

biskupem byl Landulfus (957— ) ové metro
poli podřízeno bylo deset biskupství: S. Agatha,
Avellino, Quintod ecimi, Ariano, Ascoli, Bovino,

Vulturaría, Larino, Tclcsc, Alifc. V době druhehloarcibiskupa, jenž slul Alo nebo Alix (984), přib
k suffraganátům těm ještě biskupství Termoli,
ventooa Scssola, r.998 připojeno bylo také ještiě
b_iskupstvílucerskér a za arcibiskupa Oldřicha (Udai

rícus,1053—1074) bískupstčví1esinské.Arcibiskup
Landulf (1108—1119) započal r. 1112 stavěli Iinovoukathedrálu ke cti sv. Bartoloměje, jež tep

200 letech byla dokončenua Z dalších garclízbiskupůzasluhují zmínky: Rogeri sOSB (1179—221) byl
vyznamenán tlůstojenslvím kardinálským; jan 2 Ca
strocoeli (1282—95)byl; renován od papeže oe
lestina V. mistokancléřemnřímské církve a posléze
kardinálem, Astorgíus Agnesí (1436—51),jcnž roku
1448 rovněž kardinálem se stal; učený Ga Ieotto
Franciotto (1504——8),synovec papežejuha 11 Alex
ander Farnese (1514 21), enž stal se papežem

pod jménem Pavla lil., učený kardinál Aulšistin
Orešioď (1633—35); kardinál Vincenc Maria 1'511'116861—1730), konal 1693 synodu diecesní
a spolu i provinciá' ní. —Provincie ó-ská obsasahuje
12 biskupství: S. Agatha , Alítc, Ariano, Ascoli

Satriano--Cerignnla, Avellino, Bojano, BovimnoíiLarino, Lucera, San evero, Tele
Arcidiecese ó-ská má 590.500 katoL, 1T3'lrfar, 460
kostelů a kaplí, 339 k ěži světských, 70 řeholních,
IZ) řeholnic. Metrop. kanituia skládás e27 ka
novníků, z nichž jest 6 dignitářův: arcijáhen, arci
knězz, primicerius major a minor, thesaurarius a

bíbliothecarius. Od r. 1701 mají kapitulárové priviiegium nosití canpamm nam, rochettu a mitru.

UŽemí ó-ské náleželo v Ie ech 1077—1860 k cirk.tu.st
nevoli Orazi 10, u. 162 v Rímě, :. 1672 t.,

běž ekapelníkem při různých římských kostelích,1 3—45 byl ve Vídni ve službách jednoho z arci

knížat rakouských, possléze byl kapelníkem přichrámu sv. Petr im byl vynikajícím kontra
punktikeem (žák Vínccncia Ugolinrho); jeho skladby

(mše 12, 16 a 24hlasé, motettla,sžalm a j.) zachvalyese v rukopise, jeho 8hl má: pro dvanáct
sborů 4hlasých, složen ke asslavnosti posvěcení
dómu salcpurskcho (1628) vydána b la v „Denk
máler der Tonkunst ín Osterreich“ , 1 0903).

nezet, Benezettus ztslrobnělýtvarjménaBeuoii,Benedikt, Benedictulus .dle jeedněch vHer
milionu, dle jiných ve ívaraísu, zprvu pastýř, dojat
jsa častými nehodamí při převážení poutníků, za

Bočarair 1177 k rozkazu Božímu stavětí most řesh0nu mezi Avignonem a Villeneuve; z. 1184. ělo
jeho pochováno bylo v kapli na onom mostě zbu
dovaně. Památka 14. dubna. Ctí se hlavně. ve Vc
uaissiuu, v Proveuci a Languedocu. Bratrstva mo

stová (v t.) pokladlala ho zarlsvého zakladatele.Srvn. 71:14.5: April 11,256 ;provencálský ži
vot jeho uveřejnil Alibanes (Marseille 1876)

Beenfey- cuhuppe Anna (pseud A. Schu ppe),
skladatelka a spisovatelka, ..27 květtna 1903v



Bengaber

Výmatu. byla učitelkou hudby v ústavu Voršilek
v Hlohově, později v Berlíně, kdež zabývala se
komponovánlm skladeb sborových, orchestrálních
a ko'morních; Lísztem jdsolucpodporována odebralaedo Výmaru, 1879v ala se za en
„eye (::,1891); ohiuchnuvši věn0\ ala se činnosti
literární a psala v duchu katolickém spisv pro

mládež a povídky: „\Valdmár chen“, „_Síegfriekd",„Schwester Veronika', „Waipurgis“ a jiné; jak
í sociálnísspisy: „Frauenfrage und ChristentumŽ
(| 390) „Mánnergiiick und Frauentrage“ (1894) a ].

Bengaber "13.2"ij ufo;Napég, jeden z dvanácti
vrchních úředníků Šalomounových, jenž vládl v Ra

moth Gaiaad a v celé krajině argobské, váníž bylo(50měst velikých a zdmi hrazenych (3 4).
Bengálsko. círk. pr0\incie,v . .
Bengel 1. jan A1brechl,v nikajícíprotestant

ský exegeta NZ, 71.1687 ve innendenu u tutt
artu, od 1713 učitel na bohosl. ústavě v Denken

Žoňě, 1741 probošt v Hcrbrechtingenu. 1749 kons.
rada a praeia't luter. „Štittu v Alpirsbachu (v. t.;)

:. 1752; měl veliký vliv na positivní směr v p-rotestantskě the0101lí; ze spisů jeho jsou nejhlav
nější: nomon ovi Testamenti“ (lv Tubinkách
1742 a častěji; nové vyd. Steudelem 1855, v něm.
řeklatlu od Kilbela 1890; je to stručný cenný

ommentář); ezáslužná jsou (jehoobradáníteomrukopisech .; spisechs s\' orum"

(Tubin7kyl740)a .Erklárte tfenbaorungjoh.“ (Štuttt1740) jeevl se býti chiiiastou a 7, biblických

čilsreiných údajů vypočítáváte roka 1836 jakožto rokopětného příchodu Spasu 2 ošt
(Ernst) Gottlieb, pravnukopředešlého,Au. "1769

v Zavelsleinu (ve Virtembersku), l:).prol theol. v Tubinkách, ' . ber Religion und
Christentum“ (1839), „Opuscuia utheoiogica“ (1834)

Bengerl. jan Michael, CSSR,11.1822vBer
bergu u Kreteldu, 1845 vysv. na kněze, 1847 vika
rista při dómě a arcib. sekretář, 1848 professor
v arcib semináři v Kolíně, od 1854 redemptorista
ve St Čttin kuu, 2. ve Víisbiburgu 1870; vynikajici
spisovatel v oboru bohosloví pastýř keho; hlavní

jeho dílo jest2„Past01altheologie“ (c 1858 až863,14 sv vy.d 1890 obstaral Oldřich Klar
mann) Srvn. )2E/urter, Nomencl. —1805.—
2. Miku iáš, 0. S. Pauli, 71. 1695 v Križevcich
(Chanátsko), r. 1713 vstoupil do řádu, studoval
v Križevcích aLeuoglavě, 1721promov. na doktora
bohosloví, professor tilosotie a bohosloví v Lepo
giavě, třikrát provincniál Pau iinů charvatských,
.1766.b'b'jest nejdůležitějšímspisovatelem z řádu

charv. Paulinů. Napsal latinsky 16 děl, z nichž jen
některá vyšla tiskem Ze spisů jeho n\ádíme:
„Chronotaxis monasteriorum ordinis tratrum ere
mítarum s. Pauli, primi eremitae“ (o paui.k1ášte
rech vůbec), „Synopsis historico-c-ronologica mo
nasterii Lepoglavensis ordinis s. Pauli, 1. eremítae

provinciae Croato-siavonicae“ „Catalogus authorum ex religiosis ordinis s. 'auP \, 1. eremitae“ ,
„Historica epitomes de regno ct lnatione iiiyrica,

speciatim de siavonico-ecmroatica', „Annalium eremicoenobiticarum O. Pauli primi eremitae

1. 2 (_11663—1727" ; „Catmalosgus patruml eneralium
et primorum prlovtincialium0. S. P.“ 143) Srvn.Sho/tal, „.Kat 10. 36. 283 n.; Huf/cr, N0
mencl. lVil, 1547 Dr'kl.

Bengtsson jons Oxenstierna (IoannesBene—
dicti), arcibiskup upsalsk'un.1417,:. 1467. po
cházel ze slavne rodiny xenstjernů, probošt ka
pituly upsalské, 1448 stal se arcibiskupem, :457
obdržel od papeže titul primasa švédského, zú

častnil se vvelice činně politických přewalů tehdejších ve vedsku, i nemohl rozvinouti rozsáhlejší
činnost na poli církevním.
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Bengy de, Anatole, n. 182-1v Bourges, 1843

vstoupil do Tov. jež., vdobě kikimské válkky bylvoenským kaplanem: rovněž tak ve válce fran—
co-lzsko-německě 1870 26. května 1871 usmrcen
byo od kommunistů pařižsky'c

ušenhadad v. Be naada
Benhall, ')!_ ;—_ syn sily, jeden z knížat, jež

král josatat pos1a1,_abyspolu s levity obešli všecka
města juudská a učili lid, majíce s sebou knihu zá
kona Hospodino

Benhanan, hob: Bén-chánán, LXX vío; tůavá,

jeden z potomků judových l Par. 3420; ve Vu/g.„filius Hanan", čes. pře . „syn Han

Benhesed,,13113, víó;Eaůí, jeden ze dvanácti
vrchních úředníků Šalamounových; ;EPtOdjeho správunáležely: Aruboth, Socho a země fer (3 Král. 410).

Benhur, \; ;, LXX Bsěvvíó; '.Qo, u josefa
Flavia Ougqc; uv dí se na prvém mlslě mezi dva

náctivrchnímiúředníky Šalomounovi/mil; pzodsprávujeho náleželo pohoří efraímske (SK
r, název románu z času rKristova, jejž

nansal Lewis Wallace v. .).
Pa vel, 11.na ostrově Krétě kolem 1552,

z. v Padově 1625, na yvá se zhusta „Eí-ugub
nus“ , jelikož dětství své strávil v Gubbiu; pobyv
několik let v Tov. jež., stal se sekretářem kardi
nála Matlrucciho a vévody urbinského Františka
Marie 11.By1vynikajícím polemistOu;;), „De eccle
siasticis Baronii annalibus disputatip“ (Rim 1596,

ua tandem ratione dirimi possit controversia,
quae in praesens de efficaci Dei auxílío et libero
arbitrio inter nonnulos catholicos agitatur“ (Pa-'

dova 1603. spis tento byl odsouzen sv. Ořticiemkv. 1604).
Benigna v. Dobr vá.
Benigni Umbert, opi-lot.,souč. clrk. historik ital

ský; :p. „lntroductio in historiae ecclesiasticae
scientiám“ ; „introductio in historiae ecclesiasticae
notitíam“: „Historiae ecclesiasticae propaedeutica";
„Historiae ecclesiasticae repertoríum“ , „1Cristiani
e i'incendío di Contutazione all' opusculo
dei protessore Carlo Pasca1“; „L' Economia sociaic
cristiana ovanti Constantinof'

ent-ligus 1 sv., patron dijonský, kněz a věro
zvěst v Bur undsku: dle podání žil ve 11. stol.,

pocházel z ale Asie a byl] žákem sv. Poiy;karpadie Mart. Rom.uumuenč vdobě Aurelíánově.
Nejstarší legendární akta l?ehovpocházejí ze Vl. stol.
Nad jeho hrobem vystavěna 535 basilika a vznikl
klášter, po něm nazvaný „klášterem sv. Benigna“

jenž po zaveedení reformy clugniacké dosáhl velikého rozkvětu, ale r. 1790 by zrušen Památka
1.liss.—top .sv b,iskup chartresský; tělo
jeho byol ku 966n lezeno a darováno biskupu

utrechtskému Balderinchovi; Mart. Room. 28. červsna:
„Trrajecti s. Benigrsliepiscopi et niartyrisarcibiskup mil ý ke 460, Mart. Rom.
20.1istop.: „Medinoiani sancti Benigní 7Épiscopi, qui
in Magna barbarorum perturbatione ecclesiam Sibi
connnissam summa co:islantia et religione admini
stravit“. — 4. žák sv. Patrika, jehož život sepsal
(vyd. Col an v „Acta sanctorum Hiberniae“ 11.,
21——34) rvn. Huf/ar N_omencl. [“ (1903), 439. —
5.5sv. mč., kněz udertuin) v Umbrii.
umučen v době Diokleciánově; Mart. Rom. 13.ún. —

armi ve Skythii, spolu se sv. Evagricm(.vt.). t...dRom3 .—7.0.SB
představený konagrrvaliombrosskě, z. 1236; sepsal
dějiny teto kongregace. Srvn. Ifurlfr, Nomencl. "3
(190

Beniida (Beniides), sv. mč. v Cordově, umu
čena 853 v době pronásledování Mohammeda, syna
Abderama ll.; Mart. Rom. 15. června

... (a)
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Benin, Pobřeží benínské (Orae Benini), ví
karíát v západní rovníkové Africe v Guineji.
Missie beninská založena bylar. 1.68 Missionáři
nalezli zde přl svém příchodu již dosti veliký
počet křesťanů; byli to domorodci, kteří byli otroky
v plantážích brasnlských, stali se tam krest'any a
obdrževše svobodu, navrátili se do vlasti. R 1882
byla missie b-ská povýšena na apoštoolskou prae
fekturu a r. 1901 na apoštolský vikariát. Obsahuuje

britskou kolonii Logoso(jižní Nigersko), domorodékrálovstvi Portoh (pod protektorátem fran
couzsk'ym) a domorodoá království joruba, lsebu,
lbadan. Apoštolský vikář sídlí v Lagosu. Missie

svěřena jest lyonskě společnosti pro africké missíe.Obyvatelstva páči se na 1,5 zče hož jest
pouze 15.500 atoliků. Působí tu 26 řeholních
kněží, ! fráter—laik a 25 katechistův Od r. 1912

jest apošt. vikářem Ferd. Terrien.25Srvn. „Věfhlíkdila sz'r'cm'síry“ 1912 str. 39321
Benincasa 1. Alexander, u?1649 v Perugii,

kanovník ve svém rodišti, od papeže lnnocence ll.
jmenován assessorem Roty a rektorem římské Sa
pienzy, z. 1694; sestavil „394 decisiones“, jež vy

dal bratr jeho Mich. An elus vr)Římě 1724. Srvn.Hurter, Nomencl. IV3 (ř910) —2. Corne

llus, prot.i cívilního práva v)Perugií 1560, z. 1603,
sš. mimol „De paupertate et eius plrivile iis)'
( erugie 11562).Srvn. llurler, Nomencl. 111g(13.\ 'eetrevší se schismatický biskup v Pise

1167—70,sajejž protoa Alexander lll. ironicky niazval„Malinc —-4. ovnik \' Pise ;.

1:2ainerici,solitnriiPísaniq', otišt. v Adea Sr. juniusa W.,—66. orši la n. 1547vNeapoli, :. t. 20.
ří2jna1618, založila r. 1583 řád theatinek (v. t.a)
vypracovala pravidla pro přísnější jejich odvětví,
theatinek--poustevnic.

Beníncori An ealo Mariža, ». 1779 v Brescii,žil od r. 1803 v říi,ž kde 21821;v irtuos na
housle a hudební skladatel, jeho chrámové skladby
zůstaly v rukopise

Benisíus Mic ha el S. "Lov11.ve Frýdlantě v Čechách 1615, vstoupil do jež 1635; v Chebu
potíral horlivě luterány; z. \! Krumlově 1656,
jeho smrti vydán jeho spis: „Trostreiche Be
trachtungen vom bittereen Leiden und Sterben j_esu
Christi“ (v Praze 1659 v Chebu 1689, v Ol'llll
berce 1721. Srvn. Pelu!,Ge1ehrte u Schrittsteller

sdem rden der jesuiten, 41—42.
auBeníslawski jan S.j., „. 1736.: .po r. 1801,
nejprve kněz Tovaryšstva ježíšm—aa po zrušen'
řadu kanovník ve Vilně a od roku 1783 koad utor
arcibiskupa mohilevského Siestnencewicze, hrá du
ležitou roli v záležitosti zachování řádu jessuit
ského v Rusku, neboť on vyjednal u Pia V1 a sdělil
jesnitúm bělorusk' m ústní schválení jejich trvání
v říši carevny ateřiny 11. Spisy B-ého uvádí
Sommervogel v „Bibliothéque de la Compa nie
de jesus“, sv. 307n O poslání římskéma in
nosti B-ého na Bílé Rusi srvn.: Zumr/tí, „Historya
zniesíenia zakonu jezuitów w Polsce i ich zacho
wania na Bialej Rusi“; ' wie

jezuítów na Bialej Rusi“ v „Przeglqduřowsgrech “V. 110 z R01 10.
BenítezrdeIgLuo Kjetán, O. Praed., konsultor

kongregace obřau ímě a censor inkvisice, je
z vynikajících"ltheologů svého řá;du stals

1739 bisuk em v moře; z. však téhož roku?;

Bsal proti anseníovi a Quesnellovi: „Concursusei praevíus et oflicax necessario cohaerens cum
libero arbitrio humano & necessítate libero cx s.
Scriptura,conci1íis et ss. Pattribu ,praesertím Au
gustino et Thoma depromptns“ (v ímě 17,304 sv.,)
„Vera Christi gratia illuminans, vocans et eltica
citer adjuvans intideles, excoecatos ct obduratos etc
atque a jansenii et Quesnellí erroribus vindicata“

Benjamin

(t.1733); v novém vydání spisů svých (v Řím
737) odpovídá k námitkám svých protivníků a hájimimo jiné neomylnost papežů ve věcechv , do

vozuje neplatnost appellace k budoucímu cirkev—nímu sněm .n.Srv Huf/er, Nomencl. IV3(1910),3 -—1.020
OBgenitíusBenlzzí Filip v. Filip Benitius.

Benja min 1. poslední (dvanáctý) syn jakobův
a jediný z jeho synů, kteryseenarodil v Palestině
Rachel, matka eho, uníírajic při jeho narození na

cestě z Bethcllu na jih do Efraty, nazvala hoBen-'óni, t. j. Syn mé bolesti (Gn.35 , 18 Otec
vašk, patrně r,oto by mu tak truchlivé jméno ne

přípomínalo bolestnou ztrátu nelzalpomenutelnén,miovanedružkyžívota,gařemě1|„Bin-jám',j. Syn pravice, Syn těsti, Štěsten (srvn. Felix,
fastný, Šíastnik, a pod.) a nikoliv„ yn jihu , jak

|se1domnívá Stade (Geschíchte des Volkes Israel,61), ani „ dnnů, jak dlužno by bylo pře—
kládati znění tóhoto jména v Pentateuchu samari
tánském „Ben-járním' a což by připomínalo, že se
B. jakobovl narodil jlž v plnostl„ dnů“ života, to
jest v pokročilém věku. Časté zmínky o B.v ysky

tujicí se v příbězích o josel5u Egyptském ((in. 422; 15 . 1' 14) dýchají jednak
zvláštní příclhylností otce 4k ne mladšímu svému
miláčku, jednak zvláštní láskou osefovou k plno

rodému bratru. Rodo is potomstva B. podává již
Gn. 46, 21, ak Nm. 38—40; 11.Para 47, 6—11;8,1—5.—- mírající jakob přeje (Gn.4 9,27) B.
potomstvu: Benjamin loupežny vlk jest ráno ještě
polyká, & večer dělí kořist (t. j. má tak hojnou ko
řist, že ačkolihv zarán ní požíyá, má jí ještě
večer tolik, že ji 1může roz ělovati. Zapletal, Alt
testamentliches, Frýburk [ výcaryl l 3, 50n n.)
Při východu lsraele z hgypta čítal kmen B-ů\n jen
35.400 mužů, schopných boje, stál tedy co do sily
válečné na předposledním místě mezi kmeny lsra
elovými (Nm. —.37 V táboře ls. kryl R.
s ostatními josefovci (Etraimovci a Manassovci)
západní, to jest zadní část svatyně; při pochodu
kráčel rovněž vzadu, a to na čtvrtém místě od

konce (Nm. 2, 1—34). Při druhémi žsčítání lidu na
pláních moabských měl kmen 8.2145600 bojovníků (Nm. 41.) Dle Dt. 33, 2vyslovil se Moj
žíš v požehnání, uděleněm řeld smrtí lsraelitům,
0 B. takto: Miláček jahvův ezpečně sídlí, a on
ho zastiňuje vždycky a mezi plecemí jeho bydli

j.jah\'e sídlí ve středu B.::aproto B. bezpečně
bydli). Když lsr. zabrali Palestinu, tu dostalo se
B. území, jehož hranici lze určili jednak 1.jos. 18,

12—20 (kde se výsllovně kpjopisuje ohranični čára),jednak z 105.16, —4 (kde seeud vá jižní hranice
území Efraimova,1která spadala v jedno se se
verní hranicí B.,) jos .15, 6— (kde se popisuje
severní hranice území judova, která splývala
v jedno s jižní hranici B.) a zjo s. 18, 21—28(kde
se vypočítávají města k území B. říslušná, mezi

nimi pak některá města pohraničn, ktešrá nebyla.jmenována při popisu hranic (v jos. 8, O.)
Dle těchto pramenů tvořily hranici území se
verni následující body: jordán (asi tu, kde se

do něhoústí Uádi el- udže, Sainsaerai m (:d dnešnímu Chirbet es- Sumra v. od jericha),
poušťBethaven (na východod5 Bethelu, Rem
mon c20, 45. 47; 21,13, patrně ji v této
poušti jest asi hledali ho v místě dnešní arab.
vesnice Rummán, ležící ve výši 762 nad mo

ře_mStředoz.ni16 km sv. od jerusalemnš),0 fre|b_esv od Bethelu ve výší
denš.v ci Et--Tafji8629111nadvli;)nořem),0 ni (dneš. Džiina, záp. od

Et-Taabejl ethel (—starobylé Luz,ednešní vesBétínve výši 881 m),B roth (: .lE-Bír
893m, sev. od jerus.), arefel (: dneš.švsi Ráfát,
jjz. od 131-Bíre), Arc i (jos. 16, 2, byl as tam,
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kde dnešní 'Ain Arik, lležící půldruhě hodiny nazáp. od Rainaiiy)a Do iroBetlio h(Béth' Ur
ct-Tahta, m nad moř.). Hraniceo západní vi
nula se od tohoto místa přes Ataroth- Addar

ravděpod. dneš. Chirbet ed—Dárije na 1.-.z od

getlEtironuĚl_dle jiných však Chirbet 'Attára meziEi-Birea ) př5 Bethanan (3Krá 4,9:
d.neš Bét l“:'Anánzáp od EI-Džíbu), přes Kataru

&: dncš. Keiire) do Kariat :dne Qarjet eineb ěiii Abu Róš na záp. od erusael.). Jižní hra

nice územi Benj. počíná tímto městem a jde usavýchodnásledujícímibody: Nefo a(: dneš.
Líftá v údolí Bét-Hanina 3. hodinyn odl
Jerus.), údolí Refaím (:dneš. rovina Buzeí'a,
1.1. od Jererus. se rozkládající), údoli Geennom
(: dneš.Uádier-Rabábi), pramen ogel (—dneš.
Bir 'Eíjúb, pramen to a studna v udoií En-Nár
(_ Kidron), nedaleko místa, kde se do něho ústí

Uádi er-Rabábi), Lnsemes e(= 'Aín el-Haud čili„Studna apoštolů" na vých. thaníe při cestě

vedoucí do Jericha), pahorky dtrčící naproti výšlnám Adommmim (=T cd,-Dumm svahy to,
vroubící na jihu Uádi el-Qeit), Nižina Achoor
(: údolí Ei--Qelt), Debera (Jos. 15,7Turrat [prů
línaj ed- Dabrbr(?) na testě z Jerus. do jericha)a.Abeiibohen (místo bliže neznáme), Bet ha

(jehož jméno se udrželo v dnešním pramenu'Haddžiá a v zřícenině kláštera Qasr Hadžia) se
verní cip moře Mrtvého. V'chodni hranicí,
dělíci b'. od údělu Gadova, tvořil dolní tok or
dáanu. Počítáme- li, že území tot bylo prům rně

široké asi 20 kina dlouhě asi 500kil—l,shledáváme,
že měřlio asi 1C00akm?. Jos. 18 vypooěitá
vají se města, která na území tomto ležela. Roz

dělují se ve dvě skupílny: a) skupinu měst na vý
CliOEděaeiiaseveru 12: Lj/eric110, 2. Betthhagla,q-Qesís, Vuig. allís Casis (patrně na

jihEod Jeraícha, blíže však poloha jeho neznáma),
4. áthh rab a (poloha jehot rovněž blíže ne

tu,) má Saiiiarapíihna,rGa' ei, 7. Avim (dleněkterých Hai),8 . A a(—e Chirbet Fárá v1'1doii

Fará, sev. od Ensemehse, Qi O hera, 10. Kettar
ha-Ammona (Vuíg.: íi fin—a_ ChirbetKek-“Ana, 4 km sev. od Betiieimu?). phni,
12. Ga bee (—_dneš. Džeba' j..-z od Mult'hmapsu?).
Druhá skupina třinácti měst (tak jest správně čísti
eXL X dic rcccnsc Lucíánovy proti textu masor.

ieVuig., které počítají ětriiácte měst, srvn. iíumme
lauer, Conimentaríus inl. Josue, Parisiis, 1903 s.

pac? vypočítaných vJos. 18, 25—28k ležela naazoáě a na jihu území 3. Bylato .Ciab
(p: dnešní ves El-Džib, s..-z od erus.), 2Rama

(; dieiešF..r-Rám, sev. od Jerusalema), 3. Berotii,
% sph e(= dneš. buď Nebi Samuíi nebo vsesaatát nebo hora Skopus), 5. Kaphara, 6. Amo
(: dneš. Bet Míze.9), 7. Recem (poloha jeho nedá
se přesně určití). 8. jare ph 9 Tiiareia (pc
iohy nelze určití), 10. Sěla- Eleph (někteří pova
žují toto jméno neprávem za dvě; po001ha ne
známa, snad Chirbet Tabaqát, na jih od Tell ci

Fúi-u), li. eli us (_ Jerusalem),212. (iabaath
&: Gabaa eniamin (l Král. 13,2 .15 .): Gabaaaulis (1 Král. 11,4)='ieli ei-Fúl, sev. od Jer.),
a 13. Karíaath. K těmto katalogům měst dvou
provincií, ve které se dělilo uzeiiii B., dlužno při
počístí jiná ještě města, jmenovaná na různých
místech bíbie, a to: Anathoth (kněžské město,
v němž se narodil pror. Jeremiáš; odpovídá dneš.

vsi arab. 'Anátá, hodinu narsev. o rvn.Jos 10,30; 1Krái. 2, 2; ,1, Aimath čili
Almon (kněžské město Jos.1-21,'1 :dneš. Chir

bet 'Almíst.aležícímu 6 km na scv. od Jer.,) Machmas(181,0 2—1;.,_._di ie.šMachm
na severu úzkého a hlubokého t_idoli L'ádi es-S-u
venit, ústíciho do Uádi ei Qelt), Hai (Jos 7, 2 n.;

(h
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8,2 n. ——_Chirbet Cheíján, j.-v. od Betínu ?), Nob
(Neh. 11,32; nedaleko Anathotu), Anania (.\'eh.

,32—_ dneš. Bet Hanina, 2 hods ev od Jerus.),
Alsor (Neh. 11a,36=dneš. Chirbet Hazzur, lcž.
mezi Ch.Hani aa Nebi Samvil), Gethaim (Neh.11, 33; iieznáiiniěpolohy), Hadid dNe( 11, 34,—
neš. adíte, vesnicit 4km na východ od E1

Luddu),lLod (lParai. 90(8),12;Neh. 11,35; Lydda,—Ludd\,Ono (Neh. ll, 35: dne. Kef

nná, velsníci to, lež. 9 km sev.BociLd aeNballat (Neh. ll, 34;—_ tNXabgieaas půl
šesta km sev. od Lyddy). Úzšemíéttotosestávalo ze

dvou částí nepoměrně se lišících: z poříčí _Iordáonu('Araba, El-R_ór), nížiny to ležící 2—00390111
hladinou moře Středozemního, a 7. hornatini, roz
kládající se ve výšší,700 800 ano dosahují i skorem
as5900 m nad hladinou jmenovaného moře (Nebi
Samvil 895 m, Ei-Bire 3 m, Jerusalem 790 m)a
sklánějící se stupňovitě na zá. do roviny Seiei
na východě pak příkře a divoce padající dopoříěí

jordánského (mpáso hord v nejblížší blízkosti Jericha, ležícího 250m ,sadosah_uje již

skoremi výše 100rlnail). ozliraníc vodstva tvoří cestavedou z er. sever do ablússu (Siche'mu).
Z četnych údolí hlubokých, která odvádějí vody se
svahů východních do Jordánu, zasluhují zmínky:
Uádí Hadžie, U. ei Qelt (na horním svém toki

zvané U. Fára s přítoky U. Suvein ít ra U. ele-Rde a u Jericha p'ijimajicí vodu aemen 'Ain
es- Sultán), U. Nuáime, bohatě ěetnýrmí přítoky,
které tvoří velice rozvětvenou síť v horách (horní
eho tok sluje U ei-Asa a pokračování jeho U

umniámane). Z údolí, nesoucích vody do Středo

zemmníh) moře po bocích horstva západního buďteežjmenovaný: U. 'Ain Arík, U. Seim U.el-Qot
U Džílján, U. ed-Dummm spojujícíás. es U.

vUb Btt- Hannína. (Viz MapoofWestern Palestine
ín b'eShe ts .Palestine Exploration Fů.undLondon 1880,frlisty 14. 15.17.18) 2 této různné

polohy plynuly též různé podm iiiky klimatické &nestejná urodnost (kterou celkem chváiiještě Jos.
Flav. Starož. V, l. 22). Horstvo západní tvořilo přiro
zené hraadby, které nedopouštěly snadněho přistupu
nepříteli, který chtěl B. znepoko' ovati; na východě
však byl přístup volný, jmenovit Jericho bylo při

stupnýmmkiíčem kc eie'muu zemí B. někoiívterrain
byl celkem neschůdný, rccc záhyvz ikš v územíBenjaminově četn cesty, z nichž2 nej ůležitější,
spojující Jerus. se severem, ji enovváha.

2 roviny Šordánské vedly horami na zp starrécesty: 1. třcdní ve starých dobách nejdůležitější,
vnikala do hor údolím U. Abu Retme bezprostředně
na jihu Džebei-Qarantáiu, vedla i'idoím

Metžir, U. Riján khoram Rás et- Tavíi--slkýmn'199(5m,)ocitud pak pres Machmás kolem 'iei eli- 'Askaru
přes Dér Díván přes Et-Tell do Bětínu: cestou
touto táhiJosne, když si jí byl dob tini Jericha
otevřel. jižní cesta spojujíci Jericho s erusalemem
vedla týmiž misty, kudysse vine dnes sjízdná cesta,
jmenovaná místa spojující. Na severu vnikala eti
cesta do hor údolnn U. et-Taijibe, šla kolem zří
ceniny Chirbet Kasvalu k Et--Taíjibe, načež pod
"ieii 'Asúrem (1011 m) se spo 'ovaia s cestou hlavní,
pojící jih se severem. Na : vedly čtyři cesty
7, úzeini 3. k 111oři: ]. Prv ii pogihoču"ic 7. El-Bíre
vedla přes 861 iiio, Bét Nebálá a
Jaffy. Druhá opouští hlavni cestu u Ša afátu. jde
přes Bei Hanina, El-Džib ei--'Askar, Bét Ur cl
Fóka, Bet Ur ei--Tahtá. Třetí hned za Jerus. šla
k Betl odtud přes Bíddu, El-Kuběbe (— fran
tíškánslké Émausy), Bét 'A an, Bet Líqjá, Džimzu

Lyddy. Čtvrtá konečně stará cesta brala se
týmž sm rem, kterýmž se vineodnešní sjízdná ceestavedoucí z Jerus. do af mě těchto hlavních
cest byly pobočky spojující násoiedujíci místa: 1 El

D.
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Džib a Qirjat cl 'Enáb přes Biddu: 2. Qír at el
Enál) a jálo; 3. Bét Ur ct--Tahta a áló; 4. ét Ur
et-Tahta a 'Anivás. Na tomto velí em území se
odehrá\ al život kmene Ben'. se všemi jeho strán
kanii světlými l temnými tížen vv trestem za
své víny, upadnuv v poddanství Eglona, krále Moa
bitů obrátil se kajícně kjahvovi, který ho vysvo
bodi17porohyrukousoudcerda<So dc.3 31—3—0)

bojícchz asvohodu vedených proti jaliiinovi,králiAzoru, B. se činně připojil k Barako
(Sde 14. Zp orud čí Ammonítů seVB. vymanil,
kdycž jeíte vysvobodil z téhož jha kmeny zajor
dánské (Sdc. 10, 9). Neslýclianý zločin, jehož se do

pustili Gabaontůtě, zločin to, erý přijali Benja
minovcí za sv byl bly bezmála celě pokolenívyhubil (Sdc.19—21).bytky jehosse však brzzy
7. pohromy vzpamatovaly. yNebyvalě slávy dostalo

se 8. ti,m že lprvní král klsraelův byl vzat z jehokrve (l Sam. 0,21). sila ". vzrostla, patrno
z bojů, které 1po smrtia kěSaulov jeho syn_ a na
slupce lsboseth vedl o korunu a trůn proti Davi
dovi (2 Sam nn.; ' . Že oapíatý
poměr mezi kmemnem_Benjaminovým a judovým
nebyl uvolněn ani smrtí lsbosethovou, patrno jest
: jednání B-ovce Semei.k terý Davida insultoval

(Sam.ml6,5-13), a 7. počínání sí proradne'lio Seby(2 20, 1-22). Když jeroboam odtrhl sever od
legitimního krále z dynastie Davidovy, tu B—ovci
nepřidali se k Efraímovcům a k Manassovcům. se

kterými byli vázáni krevními svazkš pevnějšími
než s judovci, nýbržoprrott všemu o ekávánm _přidrželi se kmeeen jud se kterým měli v miinu
lých dlouhých dobách tolik třenic. Zjev tento jest
snad rno7.no vysvětliti tim, že Jerusalem, který pa
třil k území B-ovců, byl side lním městem dynastie
Davidovců a přirostl B-ovcům k srdci tak, že ani
nyní se nemohli od něho odloučití. Roboam ohra
dil četná města B-ovců, zřídil v nich zásobárny a
postavil jimv čelo správce (3 Král. 12; 2 Par. 11).
Bratrství obou kmenů slavně zpečetěno bylo za
krále Asy (2 Par. 15 9- 101,od kteréžto doby dě

jinyaB-ovců úplně splývají s dějinami kmene judo 3. Po návratu ze zajetí babylonského byli to
opět B ovci, kteří se v četněm počtu vrátlll do
vlpasti s judovci, se kterými snášeli břemena dne
i horka spojená s rekonstrukcí nově obce židov
ské. (1 Esdr. 1, 5). Zahrali pak nejen území býva
lého svého kmene, nýbrž obsadili 1 města, která
dříve ležela již za hranicemi. Tak města svrchu
jmenovanáHadid. Ncballat, Lod a Ono jistě
nepatřila původně k území B—ovců(2Esdr. 11,3135-).
Z vynikajících příslušníků kmene tohoto buďtež
jmenovániMardo che Es,s.ther(Est 2,5; X1,2),
zvláště však apoštol Pavel (Phil. 3, 5), který sou
středil v sobě všecky vlastností, kterými slynuli

cné jemíní“ — odvahu, lziojovnost, vytrvalost,udatnost (1 Král. 20. 211,36; 2rK at.
;,12 2; 2Par.17,17;Sdc.20,16).f—Benjami

novo jméno mělytři brany jerusalemské:
1 Brána, kterou thlěl jere miáš (37, 11-12) ode
bratl se do svého rodiště Anathotu. iSrvn. Zach.

14, 10.) Obyčerrjlnětse( má Zaadtvá, že brána tato bylana sever =ns šnení br. Damašská
—Báb e1-'Anmn.'id),ilroz—dílnádo: brány stejnojmenné,
kterou Ezechiel (48,32) klade na východ města.

Poněvadž jí Nehemiáš (2 Esdr.é3) nejmenuje, majimnozí za to, že ji uvaadí jm em brány staré

(2 Esdr. 3, 6; 12,á38)|, jlll31pakv jlEstotoži'iuií s branouEphraim (4 Krá kpravděpodobněji
byla brána Benjamiln0va navvaýchodě jerusalema,
neboť i dnes jest možno vyjití z města branou vý
chodni t. j. Svatoštěpánskou (Báb Sitti Mirjam) a
jíti po cestě přímo vedoucí do 'Anáty Ezechiel
klade svou ideáln t bránu, zvanou Benjaminovou,
na východ proto, poněvadž za jeho doby stejno

Benjamín

'menná brána na této straně vedla z města, a ko
nečně někteří staří cestoptsci nám podávají tradicí,
která rovněž kladla bránu B-ovu na východ města

odos, De terra sancta s. 63. Arcult, Relatio de
locis sanctís 1,1 s. 143 v ltinera Hierosolimítana
latina 1879). Chrámová brána B-ova,
bylo vězení, jež hostilo Ieremláše (jer. 20,2; 38,7),
nebyla 5 predchazejici sice branou městsk ezdi
totožnou, avšak byla nedaleko ní v severovýchod
ním rohu chrámoviště; bylo to vedleší, k se

veru jdoucí křídlo8brány zvané Míphkai o které
mluvi těž Ezech. 6, nazývajze branou„Horni právěta kjako jeremiáš (20,2 iz Can

rad S'chiaiignDie Stiítsliíitte, der Tempel ln jeruusalem. Ber .al48 184. Stávala nedaleko
dnešní zahzděne -Zlatě brany“. O tře bráně Eze
chielově učiněna byla zmínka již svrchu. [HMI,]—
2. syn Balanův z kmene Benjami nova, mocný kníže
1 Par 710. — 3. v 2 Parr. 1'5, kdež však dle hbr.
textu čistí jest Minjámín 3(lv. t.) — 4. leden ze
synů Hercmových, uvádí se mezi těmi, kdož po

jali ženy cizozemky a k5rozkazu Esdrášovu je propustili (Esdr. 1032).—„] eden 7. těch, kteří sta
věli zdi města jerusalema (Neh. 5). .apatri
archa alexandrijský, zprvu mnich v Deir Kir

jós, vysvěcen na kněze od jakobitskéhoepatriarchyalexandrijského Andronika, r. 631 stals ejeho ná
stupcem, prchl před řeckou moci podporující mel
chíty, zvláště pak před melchitským patriarchou

Cyrem, do,Jed"hoo kláštera v Thebaidě, vrátil sepo dobytí gypta od Arabů 638 obdržev bezpečný
list od 'azAmr :. 662. Za patr larchy R-a nabyli

jakobité na Araberh jež pokltžidalízza své přátelea osvoboditele. mnohych výohd c'ména dostali
ve svou moc mnoho kostelů a klzácterů. Kánony
B-ovy vydány od Ranaudota v jeho díle Histoiia

Řatriarcharum Alex. jacobitarum (Paříž 1713.166).opticko-ethíopský synaxář uvádí jeho jméno dne
8. 'lobi (3. ledna) _ 7_.(Hvuizmiub Venjamin)Bla onravov, Vasi ' Antonovič, ». 1825,
1858 rektor tomského semináře, 1862 biskup selen

glnský v eparchií lrkutské, 1878 povýšen na arci
bískupa,Ti-1i188dy pravoslavnychmissiivostočn0| Síbirzi“ (Ž sv. 1688',) „Žiznennye
voprosy prav oslavnoj niilssssiiv žSibiri“ (1885 rvn.

Pravni-!.: cčlll.,á294—297; m1eri,Nomencl.207.
— LáhenvPersii, jenžzz,ato že slovoBoží ncvpřestal lásati, hrozně byl umučen asi r. 424.

. . 1. březlna. atonnov, VasilijNikolaevič, n.18 1856archimandríta,1859111
spektor duch. akademie kazaňské, 1872biskup sum

A

_;

ský, 1883 kinecšcmský, příspěl četnými roz ravami

dogmaětickýmia apologetický mi do časop.., ravosl.Sobesě nik“. Srvn raz/ml mc. 11.,297— a!

mím, Ndomencl.207——208.—10.Rulmovsklj- Krasno pěvkov, Vasi liij, n.l738n1739, 1774biskup

olonecký, 1775archangelský, 1798novgorodský, kdežz.;1811 .r.cpcenné liturgické dílo „Novaja skrižal ili
objasnente o cerkví, o liturgii 1 o všech službach

utvarLach cerkovnych“ (Moskva 1803, vydání
vPetro radě 1899). Srvn. 12'ravorl. nic. 111.1, ;Palmia—i,Nomencl.208— —11.Smírnov,n.
871 1811 vstoupil do stavu mntšského, 1817 stal
se archimandrítou, působil jako missionář mezi
Samojedy mezenského kraje; prřeložil do samojed
štiny Nový Zákon, katechismus a některé
dlitby. Srvn. raz-0:1. mr ., 2 304.

s rsktým nich, z 1. listopadu kol. 460 ve stáří1 let kolrl360žžák Eugena z lzaly, po 201etěm
žítí v klášteře stal se poustevníkem, cestoval do
jerusalema a Emesy; stav se proti sv vůli bi
skupem v Tarsu pprchl op ti dnncec,h odebral se

na Sinaj a do Nišijskě pouště; uložil ostatky Eugeniovy v Ma nonu u Mardinu, kde založil
klášter (Deír Za'íaran). — 13.1)en jona z Tu
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odnikl ezi lety()1159aže11173cestu jižní Francii, talií a eckem oSy
ríe, Palestiny a Persie, načežv rátil se přesdEgypt
a Sicílii zpět. Jeho cestopis v(Massaóth B.) jest
cenným příspěvkem ke středověkému cestopisu a
k seznání poměrů židů v různých zemích rozptý

len ';ch vydán v Cařihradlš 1543 ač aastěji. Srvn.A; cr, The i_tinerary 01 B. (25 Londýn
1840—41),nejnovější vydáni od (iriinhuta a Adlera
(2 sv., jerusalemm190 ).

Ben aminité viz Be njm

Ben oin liří, anlglíkánský theolona konci XViils .; :p. „Jonah,a aithfui transla
tion from the original, withhnotes“ (i ondýn 1796);
„The integrity and excellence of Scripture: a vln

dDication of the so much controvertle7dg7š1assagers,Deut.tViii., 2, 5, and_ XX, 16, Fir-(n.Benjumea Biassiu SO. 5.17 c.,7:1). „Ope
theoio íca complectentia tractatus ade caritate, gra
tia. sc entia. legibus accselectas quasdam quaesti
ones quodiibetrcas iuxta subtilis doctorís mentcm
(Lyon 1677). Srvn. Huila, Nomencl. iV3 (1910),11.

Benkert František jíř r, 11.1790vNordheimu,
1859 v Koburgu; 1816 vysv. na kněze, 1821—32

subregens, 1832—38regens semináře ve Vircpurku,
1838 kanovník a děkan kapitulní. B_vi smýšlenr
přísně cirkevniho a získal si jako představený se
mináře tak i svými časopisy „Religionsfreund fůr
Kathoiikcn' (od 1822) a „Athanasia“ (od 8,28)
jež založil a až do roku 1840 redigoval, značných
zásluh o oživení církevního drrcha mezi ucch-o

venstvem, jež prosáknuto bšlo josefiuislmem; pracoval také v oboru místnic dejin r. vyda
doktorskou dissertaci „Dc duplici missa:Scatechu
menornm et iideiirrm. Srvn. Hurley, Nomencl. V3
(1912), 1395.

Benko josef, 71. 1740 v Bardoczi v Sedmi
hradsku, :. 1815, .„Miikovia sive antiqui episco
patns miikoviensis per terrarn Transsilvanicarn rna
xíma suae dioeceseos parte oiim exporrecti ex la

natio“1%?131 1781, v.). Srvn. Hurter, okov iě (Bencovíclr) Federico, řeč.„Fe
righetto“ vnebo „ll Dalmatico" , „Schlavone“, malíř
dalmatský, 71.kol. 1670 snad v Dubrovníku, zapo
čal studie svoje v Benátkách, odešel potom do
Boiorny ke Karlu Cir nanimu a studoval hlavně
dila orregiova. Něja' čas zdržoval se B. take
v Miláně a ve Vídni a. v Gorici 1740; jeho obrazy
(„Sv. Ondřej“ v 8. arie del Piombo v Boiognr,
„BIahosL Petr Pisanský“ v S. Sebastiano v Ue
nátkách a j.) trpí nekorrektnosti kresby a přehna

str
I.lišeniiiure y Gil 1. josě, španělský malíř,u. 1855
v Cariamelas (v prov. valencké), vzdělalse na aka
dernii San Carlos ve Valencii, jakož i pod vedením

Františka D0 a; jest čnyní ředitelem španělskéakademie v 511131350 něho jsouučetně genreové
obrazy z náboženského "života španělského, na př.
„Mariánská pobužnost ve Vaienc “'n/(1888 rnni
_chovské pinakothece), „Sběratel alimužny“ , jakož

i veliké komposice Vidění v Kolosseu“ _(1888),„Údolí Josaiat za soudného dne“ (1902) a jiné. —
"a Mariano, špan. sochař, n. I862 ve Valencii; do
oboru umění náboženského spadá toliko jeho socha
„Sv. Matouš“ v chrámě s. Francisco ei Grande
v Madr i.dě

Ben Naftali rabbi Mojžíš ben David,
soreta na pookučát X. tsol. dle mínění některých
v Bagdádu, opatřil text bible punktací, v téže asi
době, jako Aroon beenAšer, od něhož se v podrob
nostech akcentuace a vokalisace liší, a na rozdil od
něho nazývá se „rabblm východnim't Mínění Eliáše
ievíty, že E. N. řídil se východní recensi textu,
nenr správno. Již záhy byla odlišná čtení b'. IV-ho

y(v Navarrsku) rabín,

v Cambridgi
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i Arona hen Ašera sestavována, a to jednak na
onci biblí rukopisných i tištěných, jednak ve

zvláštních spisech. 'l akovéto seznamy maprat ke
kritická vydáni bible od Baera a Frant. Delítzsche.

(NBh.3'nnni, otec ievity Rehurna v době Neherniášověe
Benno 1. dle Vulgaty ] Par. 242“ levita, syn

Oziaův; avšak zdá se,že hebrejské '133 není jméno
nýbrž že dlužno slovo to překládali „syn

—.2 Zbyněk) sv., esátý biskupmiše
seký, 71.1010,;. 16. čna 1106,syn hraběte z Wolden
bcrgu (Bultenburgu), byl vychován od svého při
buzného sv. ernwrarda, vstoupil do řádu bene
diktinského, stal se 1042 opatem v kl. sv. Michaela
v Hildesheimmu; byl kanovníkem \; Goslaru a od

1066 biskupem mišer'rsskš'm. ]indřichlV . za to,
se ujrmal utlačovaných asů, držeigšj jakožto odpůrce svého v zajetí 1675—76 a i ") jej sesadil
načež b'., uzrrav vzdoropapeže Klementa 111.s cí

sařem se smaiřill_abiskupství sve' zase obadržel, odrobils 1 zase pravemu rů:
banu ii.sišoslednír ie'ta strázvii prý jako rnissionážřmezi
lužickýmmi Sr.by svatého prohlášen byl papežem
Hadrianem Vi. dnne 31 května 1523, dne 16.června
1524 bylyjeho ostatky slavnostně vyzdviženy, při
kterétoy přiležitosti Luther uveřejnil spis ,Wíder
den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meissen
soll erhoben werden“. R. 1576dal je vévoda bavor
ský Aibrccht V. ořenésti do Mnichova („Frauen
kircne“); od te doby ctí se B. jakožto patron Mní
chova a Bavorska. Svátek 16. čenna. Attributem

jeho jest rgrbaes klíčem v tlamě nebo na_aploutvích
(die legen y nařídil b'., ubíraa'e se do Řím
norn kům mišeňským, ab klí kathedrály vhodili
do iabe, jakrrrile císař indřicir iV. bude exkorn

munikován, a přívrženci jeho budou chtiti chrámuse zmocniti; kd ž . íma se vrátil, byla
prý vylovena z aben eobyzčejně veeliká ryba, na
jejíchž ploutvích onen nkiič visel). Protestanté liči
tur-ona jakožto muže věrolomneho a bezvýznam
noéh. Srrvn. E. Klein, „Der hl. Benno, Brschoi von

\gaslní,

Meissen. SeinL en nd seine Zeit“ (Mnivcho
1904 II. bi/rlmaycr, ilaguiographischerjahresberichr
1904—1906,96—98.—3 b.,iskup osnabr lic kv
71.102) v Bóhníngenu ve vskáb 12. července
1088; b ] scholastikem při dórněu hrldesheimském,
od r. 1 51 proboštem v Kolině,o biskupem

v Osnabrilcku. jsa věrným přivržencemjindlřlcha lV.,byl opětovně zrrestán klatbou se zna
menitě v umění stavitelském u('životoyizsecljeho naa

zývá jej „architectus praecipuus“ ), ehož užil přui
dómě špýrsrském, dpři pohraničních tvrzich v Sask(kteréž pro _|indřicha rv. vystavěl), jakož i při
stavbě benediktinského kláštera u iburgu a žen
ského kláštera na Gertrudenbergu u Osnabriicku.

Cenný životopis jeho, sepsaný opaltern iburgskýrnNorbertem, objevil vda | H. Bre au („Dieeechte
nud interpolíerte Vita nonas“ vl„Neuues Archiv
der Gesellschaft fůr áltere deutsche Geschichts
knnde“ v Štrassburku 1902). Srvn. R. Kuras:/1
v Thieme- Beckerově Aiig. Lexikon der bildenden
Kiinstler "L, 3-36. 4. O. a.p, provinciál
řádu kapucínského ve Stansu ve Svýcařích, .rf.
„Regul--Bilchlein des dritten Ordens“ etc., kterýžto
spisek nejmenovaný kapucin do češtiny přeložil pod
názv. „Náležitáz ráva regul sv. Františka“ (v Praze
1743. 2. vyd. 1743). Srvn. Yung/naftu, Histor. liter.
české v., cís. 47s, Podla/ta v Cčn193, 257.

Bennoi, Bennoj, 3333, Bavai'a, otec Noadíaše le

vity v době Esdrášověl (Esdr. 833).Bennoni v. enon
Bennui, Bennuj, 1.53, 1. jeden ze synů Fahath

Moabových, kteří manželky cizinky k rozkazu
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Esdrášnvu zapudili (Esdr.10“'). — 2. jeden ze synů
Banlových, kteří téhož rozkazu uposžleschli(Esdr.to.—35) .elevita, syn Henadadův, jenž eZoorooba
belem z Bab lona se vrátil (Neh. 125). čsásthradeb
jerusalemskych vystavěl (Neh. 3'“); uvádí se mezi

těmi, kteříž sltvrdili úmluvu s llospodinem obnovenou (Neh.16.9)
eno (Benng), kardinál--kněz, :. 1098,vášnivý

pioBtivník papežů Ře hooře V". a Urpůanbna li., stoupenec vzdoropapeže Klementa 111., e vášni

ve'ho hanopisu„ De vita et gestis Hildlebrandi“ (vyd.Goldast v „ApoL pro HenricolV. ",61 srt .1—15);
od n'ho také jsou některé z listů vydaných pod
názvnem „Contra Gre orium \'11. ct Urbanum ll.
scripta seu epistolae l" (v Mon. Germ. hist. lib.
de lite il., 4 Srvn 70s. Sr/mn'ztzer, „Die
Gcstn romanae Ecclesiae des Kardinals Beno und
andere Sireitschriften der schismatischen Kardi
nule wider Gregor Vll.

e,noist Benoit (Benedictus) 1. liáš, re
formovaný th_eolog a historik, 71.1640 v Pal'říži; od
1660 byl farářem v Alenco nu, mél časté disputace
s iheology katolickými, r. 1685 vystéhoval se po

odvolán í ediktu nantského dlo2Hollandska a stal sefarářemv Delfté,kdežzgr.„1—isitoire de
l'Edit dc Nantes“ (5 sv., Delft 1693—95); „Disser
tationes epistolicae tres in priores octodecim ver
siculos primi capitulí Evangelíi secundum ioannem
circa Christi divinitatem'“ 'Rotterda 1697), „Amica
expostulatio de stylo novi 'iestamenti“ (Delft 1703).

2. jan n. ve emuilu, cestoval s kardinálem
Karlem Lothrinskýmr r. 1555 do Říma, později byl
farářem při kostele Neviňátek v Paříži, z. 1573 stár
jssa 89 let; vydal: „Biblia s. iuxta Vulgatae editio
nem restituta cum indicibus et scholiis ad marginem

et annotationle annorum a mundo creato ad Christumnatum" (Pař 1541, 1558,1552); „Novum Testa
mentum hauld poeoenitendis ss. doctorum scholiis
non ínutíliter illustratum iamque de integro auctum
ei recognitum“ (t. 1551, 563;) „Concordantía

ultriusque Testamenti iuxtal tropos et phrases“(1545), „Emendationes scholiorum loan. Gagnaei in

4 Evangelia ct Actus a ostolorum“ 121552. Siv.nHutla! Nomencl.1113(l),72. 3. .dPrae
z Evreux, doktor sorbonnský; z. ")3 inlelm 1503;

:p. „lntroductiones diallectlcae“(Paří7ž21538, 1577)rvn. urlcr, omencl 1113(1907 4.
kahinista, rodem z Německaa, lékař2vSaumuaru,

kdež ' :).“ rMétaphrase et paraphrase desPsaumes" (šaum 1646) 5. Miccah el
7-'. \ Autunu (ne"liíorDijonu) 1715, poslán 1744 do
Číny, kdež žil u císařského dvora, zbudoval v ci
sařnskýchzahradách umělé fontány, vypracoval mapu

na 104 listech; napsal hojné zajímavé listy

z Číny, p(řeiložiladojčinštinřektKempenského „O následováni t_ngui77—4. 6. René
(Re natus), 71.15121vCharonnieresu u A gersu,
studoval nejdříve medicínu, dosáhl stupně doktor
ského, potom theolo ii a i tu doktorátu nab 1; od

r. 1560 b i zpovědní em :: kazatelem Marie tuartovny,163 vrátil se do Francie a působil jako

farář v duchovní správě; lpozdějisstal se zpovvědnikem a rádcem jindřlcha krále francouzského,
:. 1608 v Paříži; jakožto přídavek k vydání Vul
gaty od jana B-a vydal „Exquisita stromata in
universum corpus biblicum quadruplici 1l.1|lltnate
ria tum libro distincta'“ , jeho franc. překlaad Pissma
svatého dle Vulgaty s oznámkami (Paříž 1
1568 a časastéji) byl pro prilišné přichýicni se k že
nevskému překladu kalvínskému theol. fakultou sor
bonnskou r. 15 zavrže n on sám ze Sorbormny

r. 1572 vyloučen, p?eiž ehoř Xlii. censuru tuschválil 3. ríjna 1575 dlouho se v

__:I

zgiral, popirajc,žeby odsouzení jeho bylo spravedliv t rve po030
letech (1598)se podrobil. Král jindřichl. jmenoval

Beno — Ben-Seef

B--a biskupem troyesk' m, avšak b'. nedosáhl po
tvrzení papežskéhoo. imo to vlyda B. na 150
s isků na obranu katolické víry, z nichž uvádíme:

ěeianifeste et necessalre probatlonnde l'adorationChrist en l'hostie sacrée“ (Paříž 1562, 1566,
eTriomphe ct excellente victoire de la

foy par le mo en de la veritable et toute pouís
sante parole e Dieu“ (t. 1562, 1.168;) „Traité ca
tholi ue des ima avi usage d'icelles“

), „Traité duesacrifíce evangelique“ (t. 1564 ,
„De lautorité des Conciles generaux“ (1566.1584;

s„Des rocessions des chrestiens“ (t. 1572, 1596).urler, Nomencl. ma (1907)507 08,1?
53417: v „Dictionnaire de Théologie catholique“

7.
Benoit, klášter cisterc. ref., zal. 1836v Merseelu,

1846 přeložen do Achelu v belg. Limbursku v diec.
luttišské.

Benoit 1. Alfons, spisovatel franc.; :p. „S.
Grégoire de Nazianze arrhevéque de Čonstanti
nople et docteur de l'Eglise, sa vie, ses oeuvres

et son époque“ (Paříž 1877,1,2 .).v lrvn.Huf-ter. Nomencl.V3(1913), 1614. -2. Pa 71.
1850,r ektor semináře, .r). cenná díla: „'LEglise et
sa divine constitution“ ; „i a cité antichrétienne au
XlX.siéc1e“ Paříž 7, 25s.,v 2. —95;
„Histoire de labbaaycl et de la terrevde Slt. Claudé“

mg )rnl'e

__—

(1890,2 sv.). Srvn. llurtcr, Nomencl. V3 (1913)
1614.— etr Leonar 1eopo|d,hudební
skladatel, n.1834vHarlebeku v Západních Flan
drech, byl divadelním kapelníkem v Bruselu a
v Paříži: ze skladeb jeho církevních uvádíme:
„Drama Christi“ (náboženské drama), „Missa sol

lemnis“, „Te Deum“ , (18613),„Requiem“ (1863)Benoni v. Benjamin .
Benoni (Bennoni) nalzý\ánibyli rcdemptoristi,

kteří r. 1787 ussadili se ve Varšavé při, kostele sv.Bennona; působili horlivě a záslužné až do r. 1808,
kdy dekretem Fridricha Au usta Saského, knížete

varšaviského, k naléhání vády francouzské byltII““ 811

Benouville František Leo, malířfrancouzský,
n. v Paříži 1821, z. t. 1859 z náboženských obrazů
jeho vynikají: „Křesťanští mučednici v cirku",

KUmírající sv. František z Assisi“ (18531 a „Svatáára u mrtvol sv. Františka z Assisi“ (l&55);
zmínky zasluhui také veliké jeho dekorativní kom
posice v koste 6 St. Germain-e-n- Laye.

ěnoo,v fara diec. olom. v dekanátu přerovském,

zřízená 1870 (dříve součástatfarnosti moštěnické),b.enei liberae collat.; 1..čes; šk. 3tř.; ko
stel sv. Františka

enozzo Gozzolicva Gozz oi.1
Benrath Karel, protest. círk. historik, u. 1845

v Diirenu, od 1876 soukr. docenta od 1879mimo
řádný professor círk. déjin v Bonnu, od 1890 řádný

rofessor v Královci; 18,92)Bernar dino Ochino voníena“ (1875, ), „Quellen der ital. Re
formationsgeschichte“ (1876), „Geschichte der Re
formation in Venedi' (l 886, Luthers Schrift an
den christlichen Ade“ (1884), „Geschichte des Gu
staav--Adolf-Vereins in Ostpreussen" (189 2. vyd
1900), „julia Gonzaa „Luther imKloster“
(1905); vydal nové a enbachův spis„ Lehrbuch der
Dogmengeschichte“ ( . v.d

Ben-Seef (Bensef) ju4da Lob, židovský exe
geta a grammatlik,176 uwu u Krakovav,:. ve Vídni 1811; vydaal knihu LSilrach v textu syr

ském s překladem hebrejským neěmc as v[
kladem v jazyku] hebrejském (Vratislav 1798,deň 1807,181818;28 oybn způsobem vydal

taákésyhrský text knihjypojudith(Vídeň 1799,1819);
Máb'ó éI--mtqra é qódéš' „(TWd'ddo Písma sv..,Vídcn 1,810) hebr. ammatiku almúd lešón'ibri'

(Vídeň 1806, 3. vy . t. 1827) a hebrejsko-německý

G—
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slovník—'Ozar haššoraším“ (Vratislav 1797, 4. vyd.
'de ]

“Benson 1 Eduard White, ». 1829vBirming
hamu, od 1882anglikánský arcibiskup canterburskv g, ork, Friendship, Worship“
1871), „Boy-Life, its Trials, its Strength, its Ful

„„N55 (1874), „Single- heart“ (1877), „The Cathe
dral-lks(lt-1719237„Cy riaan, his Life, his Times, hisWok 97), „ ectures on Apocaylpse“.— 2.

Jiří.6angli1c8kýAtheolog nonkonformistický, 71.161-9,
Agaaraphrase and notes on six of theĚpistóles of Št. ani“ (2 sv., Londýn 1752—1756),

A Sumurnary view5 of the evidences of Christ'sresnrrection“ (t. 175 „The history of the first
planting of the Christian religion“ 2 sv, 1. 1735,
2 vyd. 1756), „The reasonableness of the Chri
stian religion as delivered in the Scriptures" (3.

vydání, t 1759), „The history of the life of Jle'75usChrist, taken from the New Testament“ (tl

3. Josef, angl. theolog methodistlcky, 11.17748,s.1821, v nikal jakožto kazatel vyda' ně olik spisu
ve. prosp ch mctho dismu a „A “icnmentary on the

Holy4Scriptures“ (5 sv., Londýn 1811—1818, 6. vyd.
1848). — 4. Rob errt Hu1.1%11,anglický ko-nvertita a spisovatel, syn Ba su 1 uveden ého, 71.r.

1371 v Canterbury; po dokončení theol. studií
v Cambrid i_působiib' jako vikář (kaplan) v du
chovni spr ve. Ale všeobecný pojem o kněžství,
jejž v anglikánské cirkvi shledal, ho neuspokojíl, a
proto se připojil ke kroužku mužů, kteří na způsob
katolických řádu žili a o vnitřní missii pečovali.
Kdyžs . na 7.0oat enou odebra ti byl nucen na
východ, přestoupil náčelník onoho sdružení :: četní
jeho členové k cirkvi katolické, kteréžto konverse
na 5-3 mocně působily. Proto, v srdci již ke kon
versi rozhodnul, splnil ještě přání matčino a po
jednal o věclt s předními representanty církve
anglikánské a když ho rozhovory ty nepřesvědčily,
přestoupil r. 1903 k cirkvi katolické a byl za rook
poole v Římě vysvěcen na kněze; žije v arn
bridgi. Důvody své konverse vyložil ve veliké ro

mánové trilogii z anglickék reformační doby „what authority" 1904 („kJaým práv em1“?),y „The
King's Achievement“ 1905(„Dílo královo“), přel. do
češtiny od Vettihoo(19 „heT Queen's Tragedy"

906(„Tragedie lkrálovnšž,; dále napsal román „Lordof the Wor án světa ), jejžr 1911do

němčiny přeelložil H.áM. von Lama a do češtiny KarelVratislav (1913),d „Papers of a Pariah“, „The
Mirror ot Shalott'l ( áercadlo Shalottovo“ „, The Light

invisible“ („Svčátlonevidilelné“), „Teh nventonailst“, „eNon AokBoof the Love of
Jesu“ aid. Srvnh Výr/1:7). 1912, 262

Bansow sef Oskar, evang. theolog, 11.1870
ve Štokholmu, od 1899 docent \; Upsale, 1907farář
v ster-Akeru; vydal několik rozprav theologickvch
(o možnosti ontologického důkazu jsoucnosti Boží
1898, o svobodě vůle 1900, o kenosi 1902 a j).

Bentendorf v. Bcttendorf.

'<

Bentevvegna (Bentivegni) 0. Min., žákssv.Tomáše A biskupv Todi 1276—78 od127
kardinál--bískup aibánskv' z. 1290, ědník pay, ov
peže Mikuláše iii.; muž velice zběhlý v bohosloví
&v právu kanonickém, zanecechai sbírku „Dispen
sationes super defectu natalium“ (vyd. Eubclv „.Arch

iiir kathol. Kirchenrecht“71890). Srvn Hurtzr, No
menth113(190€-,) 446—Ben ham J'eremiáš, anglickýprávnik, 71.111
dýně"1748, z. 183 , oec moderního utilitarismu
(,ybenthamismi._i“), t. j. theorie, která hlásá, že
mravouka není leč umění, úkony lidské tak uzpů
sobiti a říditi, aby jimi co možno nej\ětši blažee
nosti dosaženo bylo;z praci Jeho nejdůležitějšími
jsou: „introduction to the principles ot morals and

Benvenuto 135

legislation“ (Londýn 1789, 2. vyd. 1823) a „Defense
ostury“ (Londýn17

Bentlvo 110 1.l1Guido, 71.1579 ve Ferraře, od
pap. Klementa V111.jmenován tajným komořím, od
pap. Pavla V. vyslán 1607 jakožto nuncius do Flan
derska a r. 1617 do Francie, jmenován 1621 kardi
nálem, 1641 biskuupem palestrinským; jeden znej

důvěrněliších rádců eUrb V1.,11z. v konkláve 7.září r. 1644; :)).., azioni del carrd. B. in tempo
della sua nunzíatura"e(Antverpy 1629),„Della guerra

1Fiandra“ (3 sv., Kolín 1632— 9), „Raccolta di
lettere scritte in tempo delle sue nunziature'
t. 1), „Memorie ovvero Diario“ (Amsterdam

1648). Srvn. Hurter, Nomencl. ma (1907) 1117. —
2,Cornello 71.r. 1668veFerraře, stal se 7112
nunciem v Paříži, jmenován 1719 kardinálem a le

átem vRomagni, :. 1732 mě; .r). „L'utile delle
nielle arti“ (Řím 1707); sám také pokusil se v bás
niBentl y 1. John Francis ang1.konvertita,vy
nika' ici architekt, 71.1840 V D0ncasteru, z. v Lon

1902,v stavěl řadu chrámů v Anglii; mimojiné kathedrálu ve Westmins — 2. Ri cah r,d

znamenitý anglick' filolog a bystrý kritik, 71.11662v Oultonnu, oktor theol. v Cambridgi,1
představený „Trinity College“ i. od 1716professor
theologie t.; 1742; byl smýšleni veskrze ortho
doxniho; proti atheismu napsal: AtConfutation ot
Atheismoor eight Sermons preached at Boyle's
Lectures“ (1692), „Ruemarks alate Dlscours

of Freeihinkings" (1713); pomyoišlel také na kritické vydáni řeckého textu 2. na základě nejstar
ších rukopisů, ale k vydání nc šlo.

en m(Bendum) Kristiádn Filip, malířpo
cházejícím7. Nizozemska, činný v Če cáhch a ve
Slezsku; kol. r. 1713 byl v Praze, potom v imě,
odkudž se r. 1730 do Prahy vrátil; v Praze pra
coval spolu s Petrem Brandlem; z. ve Slezsku
kol. 1750. V kostele sv. Rarlmry u Manětína jsou
od něho dva obrazy: „ ebrák-houslista hudouci
před ukřižovanou sv. Starostou“ a „Sv. .
před oltáříkem klečící“ (viz „Soupisn poiit.aokresu

kralovilckého 127). Srv . DlŽóaa', Kilnstler-lex.1.,'Tllizme-Bed'er, Allgem. Lexikon der bild.
Ktllnstler 111.,356.

Benvenutí 1. Caesar, řeholní kanovník later.,
u. 1669, lektor filosofie a theologie, 1740 enerálni
představený své kongregace; z. 1746, :p „ lscorso
istorico-cronol_ogico-c—ri1icodella vita commune de'
Clerici de' primi sei secoli della Chiesa“ (Pale

strina 1727, 2. vyd., „cona láaggiunta d'alltrli sei secoli“ v Římě1728; e1.S P. Agos Ino" (Pa

lestrina 1723). Srvn "Hadi-ler; Nomenčl. lva (1910),1548 — 2. Karrcl 8.1., 716 vstoupil 1732 do

ž., přednášel filosofii ve l:,Fermu a nějaký
čas mathematiku v iměe, 1 vo n byli doPolska k rodině Fotoockých; 2. ve Varšavě 1797;
.rp. řadu pojednání mathematických a fysikálních

(„De lumine dissertatio physicav“,, ai. malíř, 71.1
ve Florenci, žák At.n Cavalliniho, přimkl se po
zdéji ke škole Davidově,1803 stal se prot. umělecké akademie ve Florenci ro dómmv Arezzu
zhotovilobrazy „Umučení sv. na“ia a „Triumf
Juditin; v kapli „Del Principi“ 0v"5. Lorenzo ve
Florenci provedl malby nástropní (1827—36), pro
dóm ravennský obraz „Umírající sv. Petr Chryso
logus“, pro chrám „S. Franccesco di Paola“ v Nea
poh obraz „Posledni sv přijímáni sv. Ferdinanda“.

Benvenuto 1. di Giovanni di Meo del
Guas t,ajeden z oněch maliřů prostřední kvali
kteří tvoři přechod od stare školy sienské ke škoe
mladší; 71.v eně 1436, z. kol. 1518; r. 1453 za
městnán byl při maliřské výzdobě křestní kaple
v Sieně; zachovala se od něho řada náboženskych

_.
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136 Benvenutus

obrazů, z nilchž vynikají: „Zvěstováni“ v S. Girr-oiamo vc Vol re(l466), „Narození Páně“ v tamním
dómu; „Madcfnna se světci“v S. Dommneico v Sieně

(1483)daa „Nanebevzeti“ v obrazáimě sienské (1491).—2. 10r dinilV. Or

Benve nutus sv., bískupŽonsimský (Auximumn1264, z. 22. března 1282; Rom 22. března:

„Auximi in Piceno saancti BenvenutimVe _iscopi“.Benvoglienti Ubertus. ieně z rodu
šlechtického. věnoval se historií, av 1733 jakožto
poslední svého rodu ; sebral příspěvky k dějinám

biskupů sienských, vydal itaklsky psanou kroniku
sienskou Ondřeje ei, 5 pakraačovánlm sepsaným
AŽuŽustínemTurac. Srvn. Huf/er, Nomencl. IV (1910),

Bennyaak Bernard a Ma re Dei, maďarský
piarista, 71.r. 1745, vstoupil do řádu piaristského
1774;:„Sermocinationes criticae super ortu et
progressu philoso hiae“ (1779), přel. do maďar
štiny spis abbéa rueysa „Diversitěs morales ou
les amusements de la raison“ (1783) a j. Srvn.

!Jzšráflyi,18criptores Piarum scholaruml., 240—
veanš 1. everin, malíř, n. lte v Marbachuvýcarsku, z. 1898 v Mnichově, žák Pilotyho,

zhotovil řadu obrazů v různýichr kostelích bavorských a švýcarskýcc.h -—2. Me ad OSB.,
v Rotenhachu v Bádensku. benedikrtin v Elnsredelnu;

vydal Fílingerůav spis „Nachfolge Mária“ (1896)
Benzl Be rd 8.1., kasuísta, n.ev Benátkách

1688, vstou 11"1705 do Tolvar šstva ,byl promorálky v enátkách, z. ; .r elssertatio in
casus reservatos Venctae ld7ioeceseos“(Ben. 1743),
„Praxis tribunalis conscientiae seu tractatus theo
logicus moralls de sacramento poenitentiae“ (Bo
logna 1742); oba spisy dány na index; roti
prvému zejména psal P. Concina _O.Praed rvn.Huf/er Nomencl. V3 (19l 3,) 244—24.5

Benziger, katolická firma nakladatelská v Ein
sicdclnu ve v 'carsku. První počátky k ni položil
josef arel (u. 1762,:. 1841), jenž roku 1792
zřídil knihkupectví a za nedlouho závod svůj zvětšil
založením kn htiskárny. Vlastními zakladateli n

nějši světové _firmybyli šžho synové Karel (17 _9až 1873) & Mikuláš (I 8 64), kteří od r. 1833

společně závod vedli; po nich rpák 'ejich synové(od r. 1887 pod firmou Benziger R 1853

založena byla první americká filiálka v New Yorku,1860 dru á v Cincinnati a 1875 třetí v St. Louis;

1885 zřízena byla filiálka ve Waldshutu o(Badensko) a r. 1893 filiálka v Kolínné R. 197
přeměněn byl závod v rodinnou akciovou kspoleč
nost. Nakladatelství B-ovo zabývá se hlavně po
pulární katolickou literaturou, vydávajic knihy mo
dlitební a náhožensko-\'zdělavatelné, mimo toovy
dává nádherná dila náboženská (Kulmovu, Kunst
geschichte“), knihy učebně, spisy pro lid a mládež,
učebné puomcky, hudebniny, kalendáře, spisy belle
tristickép a časopis „Alte und Neue Welt“. Od

1 má firma rozsáhlý ústav pro zhotovování
paramentů, devocionalil, obrazů a p. Knihtiskárna
firmy jest největší ve Švýcar sku (23 chlollsů);
k m řadí se dřevorytectví, stereotypic, zinkografie,

galvanoplastíka, litografie, chromolitošrafie,"aknihařgoó
stsvíaj .Celkem zaměstnáno jest v z vodě

„%

osBenziger ]. Alois Maria, člen řádu bosých
karmelitánů, 71.1863; stal se 1900 titulárnim bisku
pem tabaejským a koadjutorem biskupa quilon

ského ve Východní lndii.o — stln OSBu. v Einsiedelnu, profess rna gymnasiu v Engel

beergu; vydal několikspisů dramatickýzch „Zwei
Weihnachtssplele" (1901), ,Johannes Parricida“(1904), „KónigSaul" (1904)„,tAb alomon v. St.
Gallen“ (19114)abásni: Martenlob“(191|3), „Bruder
Klaus“ (1907)a

- Beraldi

enzlnger Immanuel, prot. theoloň, u. 1865e
tuttga rtu, žije v _lerusalemlěšm.r; bráische

Archaeologie“( 8 „Bůcher der
K6nigc"1899), „Bucherzděrythronik' (1901),„schichte (“lsraels (1904, JOE), „Bilderatlaes
zur Bibelknnde“ (19115),zpracodval Baedekrova' prů
vodce. ,Palastina u. Syrien“ (6. vy 9041).

Benzler Willibr rrord OSB.,biskup mettský,
1853 v Niederhomeru (Vestf ), \stoupil 1874 do

bencdikta.1kláštera beuronskěho, vysvěcen na kné_/.e1877,s e1883 prev em v Sekavé, 1 pře
vroem vl Beuronu, 1893 opatem v Maria--Laach,
1901 biskupem mettským

Benzo, biskup albským(A1ba Pompeia) od 10521
vášnivý zastánce idei císařskéonstrany v ltalli;na straně vzdoropapeže no 1. proti Ale

xandrovi ll., protivil sel snahám Řehoře VlL, i bylod Patarenů tv. t.)r 76 z biskupství v uzen;
z. por 5Jeho „Libri Vll ad Henricum 1 -“oti
štěné Pertzemv Gcrm. Script“ X1.,591 až
689) oplývají lichotností k císařům a hanou stou

p1e9r9u),0strany protivné. Srvn. Hurlcr, Nomencl.13(

Benzoheth nm;-í; u'oiZmápvyskytujese v ge

nealogiijudově 1 Par. 40; ůsprávně však čísti dlužnone oclnlmé „syn Zohe

enz e(Benzoni)t hRutillius, rodem z Říma,biskup Iorettský od 1586, 6;13 mimo spisy na
obhájení pravomoci a immunity církevní proti re

publiceo benátsk .r). „Speculum episcoporum et“ Ben 95), „De anno s. jubilaei“
1596), „Dissertatlones et commentaria in can

ticum Magnificat, salutationem angelicam et ps.
ěXXVJ'Gm( en 1606), srv.-n Hurtcr, Nomencl.113

BeonvN7um. 323jest zkrácený název města Baalmcon

Beorlv1. otec krále edomskeho Bely Gen. 3632,1arP—2. ěvštceBalaama(v. I..)
Beorěhía _Pavetl CS.1., u. v Udine 1795, z. 1859,

vydal nově Busenbaumovu „Medulla theologiae

moralis“ , opatřiv ji poznámkami (1840, 2 svazky).Hmm, Nomencl. V., 1.382
Beepta Bohuslav, kněz luteránský, rodem 2 Vy

sokého Mýta, farář v Miletlně, pozdě'i v Holohla

vech, :p. „Postillá evangelitská“ (v raze 15941).
Srvn. Eira'ek, ukovět ,"65, Tm!:la'r', Rukovčtl.125, Hrubý, eské postit 1.73

béqa,eye-23, váha hebrejská, polovice siklu (v t.).Ber, r.(hbr :studnice), součást mnohých
místníchBjmen hebrejských

vik, n. v Basileji na konci
XV. stol., estudoval v Paříži; byl rektorem

síty ]ve svém rodišti; :. ve Frýbuurku ve výcar
suk )54,5:11).„Quorumdam Psalmorum expositio“(Basillej 155

Bera, máš, 1. jedenáctý syn Sufův l Par. 737.—2. v. Be

Berat)ejakub ben Mošé, španělskýe egetažidovský, 71.1474, vystěhovav se 14922 paněl,

žilv eFezu, v E gvtě a posléze v Safedu v a
9001ilejsku, kdež z. 1 sepsal poznámky ke knize

osue a ku prororokům; poznám y ty otištěnyšsgolus poznámkami jiných vykladačů v L„íqqútě óan

ním“ (Ben 16_02Š,jakož i vevvelikém kommentářlbiblické—mrIMojží e Frankfurtera „thillat Móšéh"

(Amsterodam 17724—BeraldlAngelo,kape1nik při chrámu viterb

ském, později sgoletském (1681), od 1687kanovníkve Viterbu a o 1693 kapelník přl basilice Santa
Maria in Trastevere, byl vynika icím theoretikem;
.rf. „Ragíonamenti musicali“ l, „Documenti
armonici“ (1687), „Miscellanea musicale" (1689
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„Arcanl musicali“ (__1690),„11perche musicale ovverojehostaffetta armonica skladebz acho

valy se: 6 sá mle (1669),q pět__lhlasé rekviem
(l6t')3)_,__2—511lasá "linolejta (166 „Salmi con_rtati' 1668),_4hl. žalmy nešpornih I(1675),3
žalmy ne porni (1682) a „Musiche da camera 2—hl4

v'Beranjosei, „. 17. února 1841v Nové Pace,
stud. gymnasium a bohosloví v HradcKrál., vy

svěcen na kněze 25. čce 1865, gůsobil jako katecheta ve svém rodišti, při čem zabýval se také
učováním dítek hluchoněmých, stal se r. 1871

učitelem v pražském ústavu hluchoněmých a spolu
katechetou měšťanské školy na Hrádku, roku 1881
pak ředitelem nově založeného ústavu pro hlucho

němé („líšudolflnat')řv Hradci Králové; stal se__děkanemvválKr Dvo bisk. vikářem- z. 31.
1907; :p. „Vrouci vrzdechy k Bohu, výbor modliteb
a poučení"pro vzdělaný mladý věk“ (v Prazee1869),

(Scraf“, modlitební kniha pro křesťanskou mládež“
t.1870), „Biblic é starožitnosti pro dos ěleÉí mlá

(dtež“1879),„eská mluvnicepro v šít dlyoob.školy“ (t. 1870), „Paměti města Nové aky“ (1872),

dPrvní čítanka pro hluchoněm ě(_18862__;přízspíval„Pastýře Duchhovmho'l , „Osv 0
vání hluchoněmých'f 17 „Výchovaatele“ (Oz
čátečném vyučováni náboženském hluchoněmých“

Beránlekl. lndřích, kněz suv. ryt. řádu mal
tézského, spr vce íary u Marle Vítězné
v Praze, syn vzorného učitele áclava Beránka a
Marie rodem ehákové, narodil se ve Stračově
8. října 1838. Od otce, záslužným křížem vyzna

menaného paedago a, dobře připraven, žstudovalvýbormě na gymnasu v Hradci Kr.ál

studium maturitou ukončil. Bgv 23. listodadur téhožroku přii'at do řádu maltézsk ho, vystu oval theoo slavných slibe ch 30. červce
. ar.d Schwarzenberkea

vysvěcen a odebral se za koopaerátora do Horažďo
\lC. Podrobiv se již za svého theologického studia
historickému, mathematickému a fysikálnímu ri
rosu, odb si po vysvěcent_ i přísnou zkou ku
filosofickou a byl v Praze 8.u nora 1866 povýšen
za doktora svobodných umění a filosofie. Po dvou

letí vrátil se do Prahy za kooperátora u P. MarieVítězné, stal se 1871 íarním administrátorem ve
Wolíer sdo rfu, 1874 v Horní Libc kde se stal
kandidátem doktorátu theolo ie. “Od roku 1875 byl
duchovním správcem ve Wa ensteinu a vRabens
burku v Dol. Rakousích, oudkd ovolán byl 1898

do "Prahy k P. Marií Vítězné, k e také, byv odm nzlatým záslužným křížem řádovým, medaili

za čtyřicetileté slu_žb a titulem kniž. arcib. nootáře,zemřell března . .Své nevšední nadání uplat
i'ziovaljako mladý lkněz především na poli paeaeda
goglckém. Mílou povahou zednal si příchylnosti
učitelských kruhů, tak že byr 1870 vyzvván, aby

čllenem komitétu pro svolání prvniho sjezdu
českoslovanského učitelstva. Byl předsedou to

hgtĚ sboru a pak i místopředseeadouasi dvou tisícoíině ze všech českých vlasti shromážděných

učitelů. <jeho proslov, uveřejněný v brožuře „Prvnísjezd u itelstva českoslovanského“, byl dů azem
jeho snah o pokrok národního školství. Byl čle

nem redakci „Posla z Budče“ a__„Bkudečske Zahrady". Učitelská jednota „Budeč vPraze svěřila
mu 1 lv dán. Komenského „Didaktiky“ (18753
vydání) a menovala jej 1872 „pro veliké zásluhy
o jednotu a školství“ čestn m l'ůclem. Také učitel
ská jednota „vSvornost“ olešově na Moravě po

ctila ho čestným čleunstvím. jako katecheta mělvšude — Pa ——dostl příležitosti osvěd

čit_isvojl pill; přes to neměl toho dosti a uplatňosvé vědění [soukromou přípravou nadaných
Český slovník bohmědný II.
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chlapců ku gymnasijnímu studiu. _jednoho — nyni
kněze a professora filologie — pripravil až k příznivé zkoušce z tercie. Znalost moderních rečí
prospěla mu na cestách, kterými své knižní vědění
názorem doplňoval. Dvakrátc navštívil ltalii, v Římě

b 1 tak šťasten, že přímluvou sekovského ndp. bisupa Zwergera by v audienci u sv. Otce, třikráte
projížděl Frrancll, viděl Lourdy, Egyp vZemi,
stal se rytířem Božího hrobu, procesytoval Španěly
až k sloupům Hcrkulovým, navštívil Korfu, Atheny,
Troju, Cařihrad, Sofii, vypravil se přes Holland a
Belgii do Londýna, jindy zase přes Halič do ně
meckých hlavnich měst a konečně i do Varšavy,
Petrohradu & Moskvvy. Byl na pouti i v Czensto
chowč. Nákladu na cesty, v těch letech věru znač
ného, dopřával si tento šetrný, skrovně žijící kněz
v zájmu svého vzdělání, jlnak _zachovávaje sluš
nost staVu svého, omezoval s_vojehmotné potřeby,
aby z nastřádan ých peněz i “in_akmohl dobře čí

niti. Byl strádalem, jehož pou né články_o Poštovníspořitelně \: „Correspondenz- Blattu“ byl kněžstvu

rů eravou v a endě s tímto ústavem. ajetck naetrený v ducoovní správě obrátil se svolením
představených řádu z valné části _opětve prospěch
duchm m správy, založiv na devíti rádových farách,

při kterých z většiny přisluhoval, nadace pro missic.n kosetle v Praze založil i chudinskou nadaci.
Celkový náklad na ně obnášel asi K 32.000. Do
bročinným ústavům daroval K 13.,(I)0 literárním
spolkům K 10.011)Při kostele ;vého rodiště učinil
nadace náboženské i podpůrné, pro kostelní kůr
apro knihovnu obnosem . . jssa od dětství
hudebně vzdělán přičinilmse o zřízení nových varhan
v Rabensburku a zvlášť důstojného stroje v Praze.
Ze svého vedl náklad na ozdobnou úpravu kazza
teln , přičinil se, aby chrám P. Marie Vítězné ná

a em Náboženské matice by_lzevně slohově re
staurován. Vnitřní nádhernou ú ravu oltářů ořídil
z darů. jichž se chrámu Pražské o ježíška je o pů
sobením hojně dostalo. Po okonáni drahocenné

restaurace b | strážce vskvělého chrámu doprovozen k odpo inknn .pole vy.šehradské [Hm.ř.r.]
Micha l, u. 1816, vstooupil1837 do řádu mal

tézskéhovPra a,ze vysv. na kněze(j84_2.Lbyl koope
rátorem vve Skalici (Langenau) u Lípy, pntomr. ra1.e;uveřejnll několik básní v ČD
1845 („Modlitba duchovního před aci „Chvalo
zvpě“I „Podpora ctnosti“) a 1846( %íseň žebráka“).
— 3. Václav l785,v a kněze 18l5, farář
ve Vosenicích; přispívalvdov" echoslava“; V.ČKD

1848buveřejnil případ ze života pastýřskéhov „Bratrbylb sestru za manželku po'al.

beréncí, 1. název křesťanů, založený na slzovechPáně k Petrovi: P„asižb eránkymmé“ (jn -")
a dávaný prvním křesťanům na označeni ejich ne
vinnosti, jakož di Klement Alex.(Paedag. ř.cap. 5.)
„Když moje spoluvčrce nazývají beránk znamen)á
to tolik jako nevinné2dílka;lC Srvn.cňi'rymčíst, v ČKD,srŠ

beránekl. v křest. iklonoošcralařii. B.vysskytuje se při znázornění Dobrého astýře (v. t.,\ nej

častěji našeho ramenou. lš--ci značili v starokřeslanském um m nejprve věřící, jakožto stádo Dobrého

Pastýře, a to i tehdy, kd vyskytují_se bez postavy Dobrého Pastýře. čkdy spa trují se dva b-ci
po stranách nádobysmlékem, jež jest nepochybné
symbolem eucharistie). 0V__ednorlivych řídkých připadech zastupuje b. ho Pastýře samého; tak
na fresku v katakombě sv. Domitilly, kde znázorněn
jest s pastýřskou holi a džberem na mléko (s vý
znamem eucharistickým). Tato znázornění tvoří
přechod k symbolice b_eránka Božího se vztahemk evangeliu sv. janal Od W. stolctí počíná se
s oblibou užívati obrazzu ó., označeného obyčejně
monoglamem, nimbem anebo křížem, jakožto

10
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s mbolu S asitelova Po stranách tohotom stíckěho
“úžaBožÍhpbývalom umisrováno 12 b-ků pyedstavu
jících apoštoly Někdy spatřuje se b. Boží stojící
a vrchu : něhož vytěkají 4 rajskéeřeky (: čtvero

evangeli1)Pozdčií, v umění středověkém vyskytujeea s korouhví upevněnou na žerdi za ončené
křížem, někdyssedí na knize se sedmerou pečeti
(se vztahemk Zj.ev 5ln). Znázornění 1010dosud
jest oblíbeno zvlláště jakožto výzdoba tabernakulu.
Srvn. Lech/cg v Cabrolově Díct. d'arch. chrét. 1.,
8 —590; Kaufmarm,Har1dbuCh d. christi. Archaeo

iogíe 312—313; Bilromurla'- Tumpach, EucharistoíeN edné malbě starokřestanské v
doběhovečky zobrazena Susanna mezi dvěma el

ma 1111,jež chystají se jí pohltiti. vVizSlg'igauroux—Pod/alm,1)ibl_e a nejnov. obevy 326—
, viv. gnus beyivl.,16Z—163.—

3. b. velíkonoččnírv.g velikonoční beránek.Berard v. Bera us.
Berardelli G.,s ou.č spisovatel italský; vydaal

„Scríttí apo1ogeticíssevpolemíci íntorno alla religioneed alla civí ta“ v.).

Berai1'ldiarBerardus)1 Angelo v. Berald2. Em .r „De recídívís et occasionariis“
(2 sv., 1“avent1ae 1877), „Praxis confessariorum seu

uníversae theologíae morallísel pastoralisatractatulsítatheoretico-p-racticus“ (t.
mědirytec,7.1728 v Sieně, žák
v Benátkách: vydal řadu rytin de
obrazů benátských malířů (Sfíepola, Píttoního,. jannO. S.B vl.k V.Klementa
vCasaurííu moře jaderského; :). kol.51182 dějiny
svého kláštera 866—1182(„Chronicon casauriense'),

pojav do díla 10110důležité listiny; spis 1e11vsydalMura/on“, S_crí tores rer. i.t l.. 2., .
1, 485, Adlefy 11(1723) 929, Husy-ler,

Nomencl.11(1906 202. 5. arcl Sebastian,vyníkající íta ský kanonista. 71.1719 v Oneglií, stu
doval u piaristů v Savoně lheolo' í, věnoval se
stavu duchovnímu, byl od 1754 pro essorem ráva
kan. na král. akademi1 v 'lurině, :. 1768, :p. dů ežítá

kritická díla „Gratianl canones7šenuíni ab apocryphís díscretí“ (4 sv., Turínl 2—56, Ben. 1767,
78,3 k dílu tomuto připojenarozprava„ De variis
s. canonum collectionibus ante Gratíanum"), „Com
mentaría in ius ecclesiasticum universu '(4 sv.
Turín 1766, Ben. 177, 89), „institutiones iuris
ecclesiastlcí“ (2 sv. Turrin 1769). rvn.Sc/1u!te,

,524 Hurter, komencl. v. i91(12,)206.Berarder Denis (Dionnsy us), n.17v20
Químperu, z. 1792, syndíkus theol.ufakulty pařížské,
stavěl se rozhodně na odpor civilní konstituci
kněžstva, pode sal protest z 12. září 1791 a vydal
brožuru, jež v estí měsících čtrnáctkráte byla vy
dána: „Príncipes de la foi sur le gouvernement
de lÉglise en opposition avec la constitution clvlle

du clergéd ouMRéfutation d'un développement dei'opí1níon de srpa un doctcurd (: Sor
l)“onne(Paříž 1791); mimoto vydalspisek, L' lise
constitutionelle confondue par elle-meme" ( aříž

17912).5rv n. Vami/tl, 719, Har/zr, NomencL V3(9
Bezrardlnelli Gíus María, souč. spis. italský;

5!

=
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eLezioní morali tratle (laí proverhí di Salo
mBnerarducclo Marek Ant., ital. moralista v prvé
polovině XVl. stol.., u. v Bísaglíí v Neapolsku; :p.
„Somma corona de' coníessori, dove si tratto
d'ogni sorte dl 1estitutione, usure et cambíi“ (1591),
latinsky pod názvem: „Summa corona confessorum

en. 1 *

Berardus (Berard,Bera1dus, Oerardus) sv.,
71.v Carblu v Umbrii, jeden ze žáků sv. Františka
Seraf.; poslán byl od něho spolu s Accursiem (v. t.),
Adjutem (v. t.), Othonem a Petrem 1220 do Ma—

rokka, aby tam mohamedánům viru hlásali; byl
spolu 5 druhy svymr umučen Mart. Rom.16. ledna

Srvn. lSladlzr, Heil. -Lex. 1., 445—446, Dzlzd, lkono r.
eratinus codex (Beratský kodex), označo

vaný písmenem fl) řecc'k unciální rukopis ze Vl.
století v majetku reckého kostela sv. jiri v Běle
hradě Amautském (tur. Berat) vjížní Albanii; (11)
sahuje evan elium sv. Matouše a, Mar
Vi auraux, ict.1., 1605 Sýkora, Uvodl

aud jean, 71.184911Petrohradě, žákB
netůvr;avzbudil pozornost svýmccklem biblických
obrazů, na nichž zobrazuje síce rlsta Pána vždy

zgůsobem tradicioneinírn, veškery ostatní osobyv akvúboru moderním, postavy na obraze„ Maagda
lena umývající Kristu Pánu nohy“ jsou portraíty
známých parížských osobností.

Běrau1d(Bérend) Armand Bernard, theolog
franc. v prvé pol. XVlll. stol.; .1-p.„'lheses theolo
gicae“ (Paříž 1717), „Traité des annales ou l'ou
examíne aussi sí les secrétaíres des évěques et
des autres collateurs des benefices peuvennt sans
símonie exíger pour leurs expéditions au delá de
ce que les loís canoníques leur permettent de re
cevoír pour leur travail“ (Amsterodam 1718.

Běrault-Barcastel de, Antonín jlndřich S.j.,
církevní historik, ». 172011 1722 v BrrreyuuMetttt,
vstoupil 1736 do Tovar. ježíšova, vystoupil 1753,
stal se farářem v Omervílle, pozděj1 kanovníkem
v Noyonu; :. kol. 17 ;jeho hlav. dilem jsou oblí
bené církevní dějiny, saané spíše populárně nežli

vědeck: „Histoire dedll'Égise“ (24 svazků. Paříž1778— ač. ádn,1 jež obstaral Henrion
(13 sv., Paříž 1844), ovedeně až do r. 1844; přel.
i do jiných jazyků, německy vyšel výtah v 9 sv.

-44, k ne žGams napsal jako plokračování.Geschíchte der ŽKirche Christi ím XIX l-1r.h“
.1854—6060.) Srvn. Í-Íurter, Nomencl. V3 (1912),

_.

Běrauit Michael prot.theolo. 71.1535v Mansu,
z. v Montaubanu 1610, vstoupil o noviciátu k do
míníkánům ve svém rodišti, vystoupil však za
krátko a přestoupil 1555 k protestantismu. byl pa

storem v různých městech, p_osléze stal seaprotessorem theologie na akademii v Montau nu; .rp.

„Athénagoras d' Athěnes, phílosophe chrtestíen,
tlouchant la résurrectíon des morts" (Motriioanbudan
582), „Briěve et clalre déttense de la vo

mínístres de l'gÉvanile“ t.l598), „EpistolaealpoĚetlca ad Plantavítíum auseum semí-jesuta
aumurt ), „Di1sputation1ur1theologícarum prima

pars de sacra theologlaug., 11.1861, učíleviarlsBerberich Vilém

ruhe, ratol. spisovatel; Šp...Tannenbur, eín Sangvom S tessart“ '1899), „ er Ritter von ohenrode,
eine ichtung aus dem Sehwarzwald“ (1901),

KMutterseelenalleín Wegweiser tiir christliche

BeerbigŠ jiří, evang. theolog, 71.1866 v Koburgu,od 1890 farář ve Schwarzhausenu, od 1 veuN

stadtu (ye vévodství koburském), uveřejnilvčetnépříspčv y k dějinám reíormac
Berbísey de Belleneuvee jakub, členparla

mentu díjonského, z. 1678, doplnil a vydal spis
učitele svého ulia Pacía „Detinitiones iuris cívilis

et canonící“ ( aříž 1639, gAmsterodam 1643). Srvn.Harrar, Nomencl. 1V3(19 ,266.
Bercastel v. Béra ut.1
Berěíév Brčči.c
BerdinívAlbert v. Albert Berdínil., 228.
Berdnikoov llja Stepanovič, vynikajícípěstí—

tel ruského církevního práva; 11.1839, studoval na
kazaňské duchovní akademii, stal se 1864 bakalá

řem8 ři kathedře liturgíky a kanonického práva,89 mímoř. prof. círk. práva na témže ústavě,



Berea — Berengier

povýšen byl 1881na doktora theologie a jmenován1288 prof řádným, 1890 vstoupil do výslužby; .r).
„Cerkovnyja bratstva v vidu _sovremennyc pro

trebnostegjegnavoslav oj cerkvi i obščcstva“ (v Prav.obozr. Osimboličeskich znakach i izobra
zenijach na christianskich archeologičeskich pa
mjatnikach“ („Prav. b.“ osudarstvennoe
položenie religii v rimskoj--vizantijskoj imperii“

||,1881) „Cerkovnoc pravo kak osobaja sa
moštorjlateinaia pravovaja oblast i ego otnošenie
obščej sis emě prava" (v „Prav. Sob. " 1885 , „Form
zaključenha braka u evropejskich naro ov v ic
istoričeskom razvitii“ (Kazaň 7), „Novoe
darstvo v ego otnošenii k religii" („Prav. 0.1)“

1888), „ ratkij kurs cerkovnag?azarlpravla pravoslav
r_iojgrekp-rossljskoj cerkv “ 8881, 2. vyd.1903, jedno z nejlepších kompendíi ruského cír

kevního lpráva), „Osnovn) ja načala cerkovsnagoprava pravoslavnoj cerkvi“ (Kazaň 1902), Sepa
ratnj proekt položenija o pravoslavnom russkompric odě' (Petroh d1906),„ Kvoprosu o reformě

cparchialnago upravlcni_ja i ""suda (Kaaaz |'| 1906).
Srrvn.Palšn15cri, Nomencl. 209—213; Bogosl. encykl.11, 3

Bereea (Begs'a), město nedaleko Jerusalcma, kdc
Bacchides r. 161 př d.Kr táborem se položil, ab

sjudou Machat;___ejsk__)"n|,jenž v Laise se utáboři,bitvu svedl (l. 9;4) je to snad Beroth (v. t.)

v území kmene Benjaminova_ ne_bolí el-Bire, 15 kmseverně od Jerusalema; jn eB—u ztotožňují
rovněž s Beroth, jež však hledají v Chirbet el
Biar, 8 km od Jerusalema na úpaiait a;baonu iní

míní, že 80 _leyželav místech nynějšího Bir el-' cits.-.z od
Berednikov Jakov lvanovič, ». 1793v Petro

hradě, 2. t. 18Ž4, hlavní redaktor publíkaci archaeologické kom e; v pram nncých publikacích svých

otiskl mnoho sduležitýeh listin v_ztahujsicíchse kcirkevnim dějinámmruským; jeoh mrti vydána

byla jeho mono afie o klášteře íi_chvinském(1859)Srvn. Palnnm, omencl. 21213—
Berends B., doktor ráv,n.1799.přcstoupiv

k církvi katolické r. 18 ,uveřejnil dva listy 0 své
konversi pod názvem „De Re enen van mln

Overgan g tot de R. K. Kerk“ (Gravenhage 1 2%)3Srvn. Rory/Mall., 349—354, Buffer, Nomencl.
(1912,

ereentds Alexander, evang. theolog, 11 1863

v Petrohradě, od 1895 docent hist. theologle vJur
5.1:„uStdlen liber Zacharías-Apok ehen undeachariaslegenden“ (v Harnac ých „

Untersuchungen'I 1895),„Die handschriítlíche Uber

li_eíerungda ZaZcharias-und lohannes--Apokryphen“90413).„ Zeugnlsse vom Christentum lm sla
vis—chen,De Ihello iudaico' des Joscphus“ (t. 1906),
„Uber das Verháltnis d. Romischen zu den Klein
asiatischen Kirchen bis zum Nicáischen Konzil“

n.

013_ereng28rp(13_errezngariu_s)__1. Fredoli v. Freoitie rsu (Pictaviensis),
žgk Abélazrdův, nazývá se ve svých spisech sccoh
lastikem; nen| však známo, kde působil; po odsou
zení Abelardově synodou senskou 1141 napsal na

jeho obhájení s_gisr„„Apologeticus“ , v němž útočílavněnna sv. earnarda; spis ten však odvolal

\(l)listě zaslaném biskupšo'ěvi mendskému sV_ilén_|_t_)3\ěi.
ba to eho s is otí t n sou _|_nezi |sy —lardoa/miiv MigliwyP . CŘXVI 1858pn. Srvn.

Vacandard vDict. dethéolc c_atthliquell.,720—722,
llurler, No_mencl.!" (1903) 1.047 3.8 To urský,n kol. v Toursu, žák sla—vnéhoFulbcrta
Chartresského, stal se po svém návratu do svého
rodiště 1029 kanovníkem a představeným tamní
školy sv. Martina; od 1 zároveň arcijáhnem
angerským. Vynikal obratnosti díalektickou, po
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strádal však hlubšího theologického vzděláni. Ze
žárlivosti vůči školev Becu,k terá školu jím říze
nou slá_\ou předčila, lv|leděl B. tvzhuditi pozornost
nápadn' mi, od běžného učení odch lnýmí míně
ními. ak prýypopiral nutnost křtu itek, manžel
ství a také, že z mrtvých vstavší Kristus prošel za
vřenýmí dveřmi. Zvláštěv kpobloudíl v učení
o nejsv. Svátosti, popíraje nejen přepodstatnění,
nýbrž i skutečnou pritoomnost Kristovu v eucha
ristii, a tvrdil, že konsekraci chléb a víno nabývá

pouze nadpřirozené síly. Totojeho učení bylo
zavrženo papežem Lvem IX. na ve ikonoční synoděv ím 1050, potom v září téhhož roku na synodě

vercellské a r. 1051 na s nod_č_č_pařížské Jelikož
B. učení své i potom ršíři, bl oo něm na synodě
konanér 1054v Tou po předsednicntvímpapežského legáta Hilderbranda opětné jedn
se podrobil a složil vyznání pravověrmé, r. 1059
za papeže Mikuláše ll. musil na synodě lateránské

ímě podepsšitiš vyznání, jež složil kard. Humbert; vyznán vš zase odvolal, sotva že
domů s. vrátil, tvrdě, že je učinil toliko z bázně.
Papež ehoř Vll povolal jej poznovu do Říma a
primměl jej k tomu, že nejdriv|ve před ním samýma
potom před synodou konanou v posté r. 1079 složil
vyznám ravověrné (viz u Denzingra, Enchiridion'"
163—164, a když i potom vystupovaal proti syno
dám římským, na nichž byl odsouzen, byl eště
jednou ředvolán před 5 nodu konan ou v ' or
deaux 1 Od té doby žl13. až do smrti v přísné

odloučenostl na ostrově sv.eKosmy u Toursu, kdež5.1 Jehos pis „ch aDommini“, objeve
Lessinsgem, vydal (nepřescně)nF. Th. Vischerr. 1834

erlmě. rvn. S'CÍIžlt/er, Beren ar von Tou rs

sein Leben und sein Wirken Mnichov71891), Vzrnzt v Dict. de theol. cathol. l., 72; Renau

din, L' Héressieede 0éreug_ar 1_902,2_K_ryšhžfek,Všeobecný církevní dějepis 11. 49 Sami-aw

Cíik. dějiny obecné 426—427,HartannNomcncl |š(1903),1 —4. kněz & kaplan krále Václava ll.
adcery jeho kněžny Elišky; byl kněžně této věrně

oddán a srdnaíých skuík|_|_v__obětavěv 'eji rospěch se odvažoval; byl pomocen př| ú čku
jejím z Prah r. 1310 pře uklapdy Jindřicha Koru
tanskěho; s m zůsstav v Praze platně dopomohl
choti jejímu Janu Lucemburskému k dobytí města

ne 3. rosince téhož roku. Tomek, Děj. Prahyl.,
48,7

Beren _aud (Beren audus) O. S. B.. mnich

v klá_št_ erriěreskému((errariensis) ve druhé ol.lX.s l., žák opat ,s). pěkným slohem„
r septaemuvísíones libri Apocalypsis" ;

ossuet vysoško cenil a ho oužill; tisk.|š.t u Mi 715,P.
Srvn. ertr/er, N0

posltito sugedílo toto
vyd. v Paříži 1_554,0

až 970 (_mezí830spisy sv. tAmbrože.mlenc
BerenglerrTeh of. 0. S. B. kongr. solesm., u.

v Marseillu 1827, b 1 nějaký čas sekretářem kai-d.
Pitry, z. 1897, .r).„ es Martyrs Uniates: rěcits des

derniěres pers_écudtionsrusses en Polnoge “(Poi
tiers51868), „\ de s. Turibe, arc_heveveque de Limmaet a ótre dc Pieerou 1538—1600“ t,1872) „Vie du
Car. Charles Odescalchi“ (Paříž( 1877), „ ou
velle Nursie, hist e d'une colonie bcnedictine

dans l'Australie occidentalc“ (t. 1879), „L'Episco atprovencal au )(Vlllo siecle" (Marseille 1884—85)
„V|e de ll . Scip euRoux de Bonneval“
t 1 „Notice sur Mgr. Pierre Fr. Lafitau, ev.

e Sisteron“ (Aix 1886), (_Notice sur lfí/lgr.e10. B. deBrancas, archev. d'A ), „iVe e.HMgr
de Belsunce ev. de “Marseille“ (Pařeižd1886), „D
Malachie d?lngulmbbert O. Cist., archev. de Car

pentras“„(AVÍgon2,21888)'„Poclcrinages monasthues"Avigno 25V.: v tomto díle popisuje
ubiaco. Montseuat, Einsiedeln a j.), „Le bien.
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heureux Pape Urbain V.“ (Tours 1895); mimo to
uveřejnil množství článků \ různých časopisech.
Srvn.!z'urlzr,Nomenc1. V3 (191

Beren osus erengoz,Berengaudus)O.S.13.,
opat klá t. sv. aximinal v Trevíru asi od 1107, z.1125 anebo 1126, yom na jindříchu V. vráceni
mnohých odňatýchvSiaiklllklášterních; :). „Sermo
nes“ , „De laude et inventione s. crucis libri tres“,
„De mysterio Ii ni dominicí' , spisy jeho byl ti
sketn vydány v olíně 1555. znovu u JVÍgWť L

LX,9 —10.36Srvrt.llurter,Nomenc1.113 (1906),

Ber nice, Beorleonice, někd bisk. v provincii
_Lybiír].n(Penta oil):n u oGamm Series 462 uvedeni
jsou biskupov: n260, Datthes 325, Probatius 394; nyni biskupství tituiárn

niBerenicensis (Berenicen) dioec.v.13ere
nlBerenike, Beronike ((Pegwími)1. dcera Ptole
maea 11. Filadelfa, byla na utvrzcni uzavřeného
miru r. 248 dána za manželku králi Antiochovi 11.,
jenž k vůli ni zapudil choť svou Laodiku, kteráž
však vykonala strašlivou pomstu: otrávila Antio
chaa dala B-u i syna jejiho zavražditi; k této
události vztahuje se Dan. B. označena
“est jakožto „dcera krále jilžn1h0“.— 2. (ve \'ulg.
13ee,rnice) dcera Heroda Agripp rovdaná za
strýce sveho Heroda, knížete cha kilds ého, po je

hožvsmrti žila u bratra svého krále Agrippy 11.,měru krvosmtlném; potom provdala se za
kilíckého krále Polemona, od něhož se však brzy

odloučila a opět kb ratru se vrátila;! v ten čas
ěpobg'tobou v Caesarreji (Sk.. 251345;v adob 1ky židovské 3. smutně proslula i_ako

milenka Titova (Tacitus Hist. 11., 2, 81), jenž ji

chtěl pojmouti za manželkuhoale pro odpor Rimanův upustil od zámyslu oa B—uzapudil (Dio
Cassius 66, 15, Suetonius,Thit. 7., Flavius Jos. Ant.

Berenns Kašpar farář a okr. děkan (Landde
chant) v Rumbecku ve Vestfálsku, n. 1 vrCu

P): Louise Lateau" (1878), „Das vLeben
Jesru in edi tein“

(4 sv., 1894—
Beerenskij uiáš, :p. „Archllmandrit0 Pavel

Prusskij 1ggg)Paprotívo-raskolničjaldě' atelnost“ (Petrohrad almieri, Nom 2 4
.,21.1.1042. vstoupil do
710, :p.: „šObrazšwia—
z Kazanowsklch jablo

hejtmanowej ko

Berent1.)Mikuláš T
Tov. ]ež. 1661,a. ve Lvově
tobliwego žycta Ma

nowsklej, wojewodzmy_pruškiiej,o
ronnej“ Lvov 16%t. on T. 1., vstoupildo Tov. Sež. 16005ta1 se zpovědníkem Alexandra,

syna Zikmunda Hip,skrále polského, a provázel ho
na cestách jeho oecNěm ku a italii; <potom bylo šest let reditelpemsemináře v Braně\ (Brauns

ergu), kdežz. 1649;byld ukdlaným znalcem hudby;

tisklelmvydal dvě sbírky litanii hudebně zpracovan c
yBerleSniewitnAlexanderKazi mír,n.1822

1883 biskup kujavsko--kališský; !. 1902,,Ředen z nejclznamenitějšich biskupů polských v X1 stol. zí
skal si velikýchzzásluh o svoji diecesi neúnavnou
péčí asttý;řsk0u zanechal vrukopisc svoje paměti,
jež o sahuji dů1e_žitýmateriál historic

Beréšít (hbr.—_ „na počátku“), slovo, jimž po

číná se Genese; židé uživajibsalova toho na oznaačení celé knihy. — B. rabb a, midraš neboli ži
dovský výklad GeneSe.eretariv.Berettar1

Bere& 1 (_Beretti)1—'rant., řeholní novník
a kapeelník při chrámu svatopetrském v ímě :.
1694, hudební skladatel, složil oratorium „San Ér

nltenegildo“_(1678),a
3h1asé motetto (1675), žalm

Kašp r.0 S. B., 660
v Miláně, vstoupil aclo řádup1676, prof. filosofie a
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theologie na universitě pavijské, z 1736; .r). „Lych
nus chronologico-iuridicus ad discutiendas tennebras,
sive dubía, quibus rationes pro tumulo et reliquiis
nuper compertis a. 1695i noC nfessione s. Petri1111
Coelo Aureo Papiae ventilantur“ (Milán 1700), „De

italia medii aevi dissertatio chronologica“ (v 10.
svazku sbírky„Thesaurus rer. al “) Srvn. Harari-iNomencl.1VJ (191 — 3. Karel, řečený„

Beretltone“,6410m_bardský sochař, zaměstnaný v leltechl 71—6 |dómě milánskěmrn; od něho "sou
krásné barokníprskupiny: Caritass(l729) a Puritas
1737), dále sochy: „Sv. Hyacint“ (1724)„, Sv. jan

hržsologos“ (1743)a „Hilarion“(17rettari (Bereta ri)1 Aurelius,) h.ud skla
datel, mnich v klášt. ajeronymítů ve Fesole kolem

1654, . „ otetti a lvoce sola“ (Ben. 1654),
Compietadacapella“(t.1—2.Š2_ebestíán. ., 71.ve Florenci 1543, z. v ímé 162 :p.. „Lít

terae annuae l596—97“(Neapoll 604—7), životopis

]os. Anchiety S. ]. (Lyongm1617, Kolín 16117) Srv.Hunter, Nomencl. 1113(1907), 834.
Beretttti Vitkentij ivanovíč, ruský architekt,

absolvoval v letech 1798—1804petrohradskou aka

demii, stal se 1831 professorem na témž ústavěž
poztiěžilbyl městským architektem v Kyjevě,kdle jeho píánů proveden byl kostel svaté

Kateřiny v Petrohradě, pomník sv. Vlladimirav Chersonu
Bereza k artouzs ká slavnýněkd klášter s ko

stelem sv. Kříže ve vévodství brzes ém v Polsku,
založený 1648 Kazimírem Leonem Sapiehou. Prvni
kartusláné přišli sem z Trervíu. Klášter tento
zrušen byl 1832; řeholníků bylo tehdáž 18. Srvn.
Yan antzckai v Encyklop. košclelna 111—lV
239—244

Bereza Basil, polský malíř, u. 1754 ve Š icrži
u Lvo vzdělal se v uměnim aliřském V\Římě

zhotovil ho'ně oltářních obrazů; ne lepší 2 nichbŠý;obrazy ve rantišk. kostele lvovsk m, z nichž v
většina vzala za svěří ožáru 1833 pouze

obraz „.Sv Frantlišekz ssisi“ byl zachráněn. B. z.v rodišti svém 1827.
Berezin1.11ja Nikolaevič u. 1819, z. 1895,

vynikající ruský cestovatel a orientalista, podnikhlněkolik cest po zemích východních; z čet
spisů jeho dotýká se církevních dějin práce nadae

psaná:„ Prravoslavnyja'1drugija christianskija cerkvivTurcii"(Petrohr15)—asilíj orothee vič, u. 1803, stud. 1823—27na duchovní aka
demilvpetrohradské, stal se protojerejem;z.1872;
:). „Svjaščcnnaia istorija vetchago zavěta“ (Petr.
1844,1846,1856).——3.Leontdas Vasiljevič,
n. v Petrohradě; stráviv několik let v Turecku,

stal se 1862 konsulem ve Rjec kdež setrval do
r. 1872, 9; :p. „Kratkíj očerk istorii serbskoj
pravoslav31 cerkvr v"Chorvatii Slavonii iDalmaclChrist. tenie“1873), „Statističeskija svěděníja

pravoslavnoobcerkvilv Chorvatii, SlavoniíiDalmacii" (t. 1873),„ čerkt re iozno-obrladnovo storony
byta Chorvatov“ (t.1 4), „Kratkíj očer istorii
rimsko-katoličesko' cerkvi v Chorvatíi, Slavonii

i Dalmácii" (t. 187C4Š,„Kratklij očerk istorii uniivDal
macii“t1875),„Cerkovno-narodnyefondyuavstrijskich Serbov“ (t. 1875), „Osobennosti roždestven

stkich prazdnikov u avstrijskich južnych Slavjan"1876), „Sudba protestantizma na chorvatsko
sterbskoj territorii v Avstrli“ (t. 1876), „Archím.
Gerasim Zelič,“poslědny general vikarij v Dalma
cii“ („Strannik“1874), „Řimsko- katoličeskie mona
styrl v Chorvatií, Slavonii i Dalmacii“ (Petrohrad
877, zvl. otisk z časopisu „Strannik
ir aevovjak Thedulovič, 11.18824,biblgloraf

a bibliofil ruský, vyd. „Materialy dlja bibliografii“
(1868—70); llI. sv. tohoto díla obsahuje bibliografii
literatury bohoslovné. Srvn Palmim, Nomenc
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214—215. —5. Vasilij ' Markovič, „. 1857,od
chovanec kyjevské duchovní akademie, professor
na vladimírském duch. semináři; :p. Opis nie ru

isej očaevsko biblioteki chranjaščichs a v mu
kgě'pri icvskoj a ademii“ (Kyjev 1882). „ storiko

statístlčeskoec opisanie cerkvej i príchodov vladi
míBrskoj erarc i“

erezkn Dimitrij, % „Pověst i razskazy izbta chlystov, skopcovvi ěgunov“ (Petrohr. 1905),
bštranniki ilí běguny“ (Tobolsk 1908).
\omencl. 215

Berezovskíj Maksim Sozontovič, vynika'icskladatel v oboru pravoslavné církevní hud
„. 1745 v Gluchově (černígovská gub.), studovaí
aduchovní akademii kyjevské, byl prro krásný

svůj hlas přijat dooslfěvemého sboru při ruskémdvoře, r. 1764p b 1 do Italie na akademii
bolognskou, kdežosbyl ž kem znamenitého mistra
Martiniho; u. 1774 vrátil se do vlasti. ale nenalezl
tu uznání a přiměřeného sobě místa. Potemkln síce

chtěl založíti hudební akademici a učiniti B-éhojejím ředitelem, ale nedošlo kt mu. B. v zooufal
ství skončlls ebevraždou r. 1717.— B. dbal přísně
náležitého sosuladu nápěvu s textem v příčině de
klamace a akcentu, čeho př ním málo bylo
dbáno, zvláště od skladatelů italskýcch na Rusi ži
jících, kteří skládali nápévy chrámové, anlžby textu
náležitě rozuměli. Skladby jeho vyznamenávaly se
jednoduchostí, vroucnostl a uměleeckým pojetím.
L velikého počtu jeho prací zůstala většina v ruko
pise; tiskem vydány y to iko „Věruju“, „Ne
odverzí mene vo vremjaylstarosti" „Tvorjaj an ely
svoja duchi“, „V pamjat věčnuju budet pravedn k“,

„Cašu spasenija priimu" , „Vo v u zemlju lzydevéščaníc ích“. 'A. Le&edav, „Berezovskij
i Bortn anskíj, kaknkompository cerkovnago pě
nija" (Petrohrad 1882), Bag. mt. 11., 5—397.

1. Dagobert, nadučítel v Novém Hrozen
kově l'uVsetína na Moravě. pacdag. spisovatel ka
tolický Píše různá pojednání do ,.V.vchov Listů“

(apologč dle E. Wasmanna S. ].) aF„KatoL Učitel“(články plaedagogické a j. 2.F rna .t, u. 1753
ve Frickenhauusenu n. .(v Dolních Francích), prof.
theol. (patrolo e, potom církevních dějin, od 1811

dějin ohecnýc) na universitě vírscpurské, z. veVircpurku 1821 jsa stoupencem měru osvícen
ského a pochybovačného kriticísmu,$neuznával nad

přirozený ráz křesťanství, popíral božství Kristovoa_jeho zmrtvýchvstání, založení církve Kristem,

;p0eucharistie byla mu pouhým symbolem apral Kantaí Schellingasvespisech„Epikritik dpcrlPhilosophie“ (1805) a Sextus oder tiber
die absolute Erkenntniss von chelling“ (1804);
mimo to .rp.: „De Clmleente Alexandrino elusque
morali doctrina“ (Vírcpurk 1779), „0_rat_ioaditialis
de originc rituum ecclesiasticorum qui circa aquam
veerrsantu " t. ); „Die Unrechtmássígkeit der
Sákularisirungeln“ (1796), „Uber das Staatsnothrecht

Grundd sRechtes zu sákularisíren“ (1800
„Kritik des natsiirlíchenKírchenrechts des g. Rathes

Frey“ (l i12). rvn. Hurler, NomencL V, 959.—3. Hyac tS ]. : Trevíru, professor fiíosofle a
theologie vtKolině n. R, :; „Disguísitio critica in
Georgii Neller de tribus epíscopis s. Petri etiam
num viventis in romana cathedra successoríbus
systema novum" (Kolín 1772) ,Demonstratio duplex
methodo mathematíca errores chronolo icos rele—
gens G. Neller (1773); ve spisech t ch potírá
Nellerův náhledr, že oni tří papežové, kteří se uvá
ději jakožto náslupcové sv. Petra, byli toliko po

mocniky sv. Petra. Srvn.gHur/er, Nomencl. V3(1912),522—523. (B us) Jan Pcctr, reform.
theolog, 71.1587 ve Štětíně, byl od 1615 prof. theo
logie na universitě ve Frankkfu 20
dvorním kazatelem, od 1637 braniborským konsi

Palmizn',
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stornim radou, z v Berllíně 1658; zasazoval se
horlivě o unii luteránů s reformovanými; :p. „Deer
Wille thtes von allcr Menschen SeligkeitII(1653)
— 5. iří Do miník, I:. ve Volttlage v Osnabriicku

1798, prof. mor. a passtor. na universitě vratislavské, kde přednášel také i církevní rávo, z.183
.r). „eD natura peccatl originalis" ( ratísíav 1834),
„Die christkatholische Lehre vom Bittgebete“ (Miln
šter 83), beer das Ehehand, eine do matísch
kírchenrechtlíche Abhandlun iiber 1. or. ',I“
nebst einem hístorísch- kritisc en Anhang Liberdcn

anon des ersten Nicáischen Concíííums und
des Kap des 1. . der Kirchengeschíchte des
Sokrates“ (t. 1823), „Uber dle Verbindlichkeit der
canonlschen Ehehindemisse in Betreft der Ehen

Evangelisschen" (Vratislav 1835). ber dic
Erforderlíchkeit der priesterlíchen Eheeinsegnung

zum Sacrament der Ehe“ (t. 1836). Srvn.l1Huf/er,Nomencl.V3 191 , 878—879—6. Mas, vy
nmikaící řezbár ve slonové kostí, n. l "v“

arenu v Norvéžsku, byl zprvu malířem, usadil

smev Kodani, kdež z. 1739; jeho práce řadí se k neglepštm svého druhu doby barokní, řezby jeho zn
zorňulí v relietu biblické sccény a j.: ve dvorním
museu vldenském jest od něho „Kladení do hrobu“
a „Madonna s dítkem“, v bavorském národním
museu v Mnichově „Madonna s ježíškem a sv.
lanem.“

Bergaigne (a Bergania) Josef 0. 5. F. strict.
obs., spisovatel a státník, u. v Antverpách, byl g_e
nerálním komisařem belgických a sousedních rá
dových provincii, 1641 stal se biskupem herzogen
buschskýrn, 1645 arcribisk. cambraisským; pečoval
horlivě o kázeň eřholní a o vědeckou čim ost
jako diplomat vykonal ve službách Filipa IV.
ěnlského četná důležitá poslání k císaři i jiným
knížatům a zúčastnil se vyjednávání 0 mlr v-Vliin
steru, kdež z. „Legatus ecclesiastícus
pro ecclesia Cameracensí ad regem catholicum,
ecclesiae Cameracensis protectorem“ (1646.nSrv.
Huf-ler, Nomencl. 111a 1907), 1013.

Bergamo, bískupstv v Lombardsku, v círk. prov.
milánské, zal. dle tradice sv. Barnabáš e,m od ně

hož pKYustanoven byl první biskup b-ský sv. Narnus. ole 296vytrpěl tu smrt mučednickou sv.
Alexander,I“vojínlegie thebejské, k jehož cti zasvě
cena byla nejstarší kathedrála ů-ská. Ta byla roku
1561 shořena, jelikož v místech, kde stála, stavěna
bylaanová opevnění, načež kostel sv. Vincence
stal se kathedrálním. Chrám tento byl znovu v 
stavěn dle plánů Karla Fontnan.y Data statistická
(1905): 426.947 katol., 350 far, 1157 kněží světských,
58 řeholnich, 512 kostelů a kaplí, 3 mužské a 16

žensekých řeholních družin.
erge elicitas, dominikánka v Elberíeldu,kl. jmi tem: sestra abríela, rodným jménem:

bAlžbětabaronessa ze Schrótterů, „ 1851 v Berle
urglu ve Vestíálsku, básniřlka;55,9. „uWelt nd Klostcr (básnně 1895,2 „Die Macht des

GebetesD(drama 1896),„ Dílehl. Elisabeth“ (drama1898), .D eele am Scheldeewege“ (drama 1898),
„Die hl. Geenovefa" (drama 1901., „Die hl.aKatha
rina von Siena“ (drrrnaa 1906.

Bergé (Berger, Vergé) jakluh, vlámskýsochař, 1698v Bruselu, z. r 1756, vzdělav se
z rvu doma a později v Paříži a v ltalíí, usadil se
1722 v rodišti svéma stal se posléze ředitelem
akademie bruselské, azhotovil 1729 ornamentální
obložení stěn kostela praem. klášt. Parc u Lovaně,
jakož i allegorickýsarkofágtamnich prelátůs mra
morovými sochami znázornujícími čas, smrt,v
a naději; v museu bruselském jest jeho reílieí
„Klanění se sv. tří krlá D“; v kostele sv. Petra
v Lovani jest od něho nádherná kazatelna, zhoto
vená r. 1742 pro praemonstrátské opatství v Ní

5.0
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nove; představuje skálu se dvěma palmami, jež
nesou stříškukkazatelny na způsob draperie; v e
skyňovitěm výklenku stoji socha sv. a oštola

tra; mimo to je tu skupina figur v ivotní velikosti, představující obrácení sv. Norbert
ském ostele n1novskěm jest jim rovněž r. 1742

zhotoven' chórový pult se dvěma v_elíkýmireliefy
„Posledn večeře“ a „Slahvnoost paschy“; v někdejšim bened. opatsk_ém chrámé v M l1ghemu jsou

i_elhoidusbasrelíefy „Křest Kristův“ a „sv. Maurus a
Bergenl. někd biskupství v Norvéžsku,

zřiz. kol. 1062 přenesením sídla biskupského ze
8 vcirk. provincii drontheimské; prvnim bl

skcupem byl Berna z. 1086, jeenž pred tím v lee045—66 byibisk. islandským), poslednim byl

OlcanTorkelson (z. 1535). Ve Xll— .stol. bv B-u slavaveno 8 s nod) — 2.n ěk d. benedikt.
opatstviu uMa eburku, zaa.lož966cis Ottou
Vel ke cti sv. _janaKřt., klášter b i původně osa

zen mnichy zklášt sv. l'Mořincev lagdeburku; sv.Norbert uvedit mr. čas praemonslráty;i\
v XV. stol. připoajilse klášter ó--sky ke kongregaci

bursfeldské, v XV1.stoietl zanikl ve hntutltp_rote—stantsém.—3někd.exemptniopa1bc
nediktinek u Neuburgu v dlecesi eichstta'ttské,
zal. 976 ke cti sv. Kříže blahosl. Wiltrudou,oovdo
vělou vévodkyni bavorskou; v XVl. stoleti zakusil
kruté pronásledování v době reformace, až posléze
byl zrušen; později zase rekatolisován a jesuitům
odevzdán; nyni poutnické misto; kostel b—skýjeslt
zajímavá stavba s románskou klryptou z Xll. stol.—4. ěk šter cisterc acký na ostrově
Rujaně v dieck. roeskildské, z. 1193 knížetem ru
janským Jarom irem 1. ke cti P. Marie; v doběr
formace proměněn byl v ústav šlechtičen. — 5.
(Berge), n.ěkd kommenda řád nčm. rytířů

v Sasku,v diec. magdeburské, 6zal. iuZ7n2,z1u.š 1809.Berger rnold,n vRatiboru,1890
soukr. gdocelnt v Bonnu, 18978zzaměstnán byl v re
dakci pro vydávání Lutherov' ch spící: v Berlíně,
1901imml oř. prof. v ieiu 2 v ilalle, od 1905

rprof. literatury a kulturnich1ddějin na technickýchvysokých školách v Darmstadt;ě :p. Di ultur

autgaben der Reformation (18915, „M Luther inkulturgeschichtl. Darslellung" (1 „Ur
sachen u. Ziele der deutschen Reformation“ (1899),

nd Humanismus2und Protestantismus Gegen
siltlze?“ (1899) -—2E.liáaš, u. v Beaucourtu 1850,
bratr Filipa a Samue JŠ.: tices sur di
vers dmanuscrits de ]la blbiiot equeN\o'aticane. Rioitiers, moine eClugn y, historien et

nete“ d(Paříž 1879), „Les Registres d'innocent lV.

Ěecueil dels bulles de ce pape,p liés ou analysées“ (t. 882 n.), „Saint Louis uet lnnocent lV.

Etude ur :lBes3rapports de la France et du SaintSiege“ s(ti a j. -—3. Fi lip, franc. orientalista,
1846 v Be 3ucourtu u Beifortu, studov. protest.

theologii ve trassburku, byl od 1873spolupracov
1ikem Renanovým při redakci publikace „Corpus
111scritionum Semitlcarurum“, 1874staalse podbibiio

hekáeem při„ institut de France“, 1877professoremhebrejštiny na protest. theol. fakultě v Pařiži,1
Renanov' m nástupcem na učitelské stolici v Col
čge de rance; :p.: „Etude sur les documents nou
veaux fournis sur les Ophites par les Philosophou
mena“ (1,873) „L'Ecriture et les lnscriptions sémi
iques“( (1880), ,.La Phěnlcie“ (1881), „Les insrip
ions sěmitiques et i'Histoire“ (1883) Essai sur

a signification his—toriquedes noms des patriarches
hěbreu 1.886 deoCha rancy, _liři Laazar,biskupxpapoulský 1735, dl738 montpeliierský,z .

1748, vydal 1740 důležitý0 pastýcřlskywlist gproti 1139118senistům Srvn.1—lurlcr, Nomc 1983
— 5. _jan Křt. (pseudonym: Gedeonv lder Heide),

Berghauer

bás nik 71.1806 v Koblenci, stud. theolo 11na Pro
agandě 1325—29 v. kněze 183. od 1833

ar. v Bopparardu na výně, kdež z.e1888, . ábo
ženské básně vyznamenáva"1ci se vroucnosti citu,

jež vydalive sbírkách „Gedicu te" (1846.1852, l851),„Dle Rei emlt einer Seeel“ . 881),
„Totenschau“ (1854), „Drei Tráume“ (1852)—
Julius Viktor, malíř, 11.1850 v Novém jičině na

Moravě, vzdělai se na videňské akzĚdemii výtvar
nšch uměni, potom pracoval ufrof nežrtha;držev dvorní stipendium str vil tři léta( 874 až
18T7) v ltalii, 1881 stal se prof. dekorativního ma
ijřstvl na um-ěiecko-průmysiové skole rak. musea,

prof. při akademii výtv. umění; 2 jeho raci

má sujet náboženství elpouze oltářní obraz „ řestBoři\'ojův“. -—7. Ka kl,něz, rvnl učitel hlucho
němých v Čechách, 11.e1743v adani, obeznámil

ve Vídni s vyučováním hluchončmých, 1786stal
se prvním učitelem a ředitelem tehdáž právě zří
zeného ústavu hiuchoněmýchv Praze; roku i
stal se děkanem v Chomutově, kdežz 1806 —
latyáš, stavitel, u. 1825 v Mnichově, s. t. 1897;

vyprmacovalplány k několika kostelům (v mnichov
ředměsn Hdaidhausen, v Gaimerslieimu aParren irchenu),o 1858 vedl restauraci mni

chovského mariánského kostela („Frauenkirche“),
podal návrhy k novému hlavnímu oltáři a k arc1

biskupsksému stolci v témž kostele a j.r.SO rvorvAdmontuu, n. 1834veWeye1u
v Horních Rakousích, vysv. na kněze 1857, vydal
sbírku písni „Sammlung kath. Kirchenlieder“ (1878,
36. vyd. 1908),a ksblrcce tělo „Orgelhuch“ (1878,
5. vyd. 1906). — 10. etr, kanovník pařížský, na
psal proti G. Cassandrovi: „La suifisance de la

communion sous une espece“1(Paříž11630).t rSrvn.Harta, Nomencl. 1113(191707
clav,č eský malíř na poč. XVlll stol. (koeti.r1729á),
zhotovil pro kostel v Kotouni obrazy „Narozeni
Páně“, Z„vésto vání“ , „Zasnoubeni Panny Marie“ a
„Navštívení P. Marie“. l)!aóai, Kůnsti.-Lex. l.. 122.

12. Samuel, franc. prot. theolog, bratr Filipa
B-a, „. v Beaucourtu 1843, s.tud v Štrassburku a
Tuhinkách, 1877 měl vynikajici podíl na zorgani
sováni prot theol. fakulty v Paříži, jejímž biblio
thekářem se stal; z. vPařlžl 1900;r:p. „F. C. aur,
les orígines de l'Ecole de Tubin ue et ses prin
cipes“ (1876), „La bible au XVl. s1čcic“ (1874), „La
Bible francaise au Moyen-Age“ (1884), „Histoire

de laaVulgate pendant les pvriemtiěreissiŠciesBdun.Moycn- Age“ (189 ——13.
prof. theol. v Admormt,1855v86ckiabrucku

r.)) „Wahrheit ohne vDichtung. Rc
eblldete Laien“ (1903 .

erger herlnard (pseudonym:I_DrRomRheinisch), dr. .a fil., 1866 rv Blan

kenberšu v Porýns u, rá. „Was hsa tardu an erevange Kirche?" s(3.vy 1903),s„Wirtksamkeit der
Freimaurerei auf reli iósdemGebiete“( 1904), „Die
alleinseli machende ibel“ (1905), „Direkter Abor
tuus und raniotomíe und deren Eriaubtheit“ (1896),
„Geschichte u. Notwendigkeit (les Kirchenstaates“
(19051,„Erziehungsbiider 7).

?!.

. ak.,.r
li ionsbuch flir

voortt

Ber gren an Erik, švédský evang. theolog,
71. 1811501111188 mimoř, od 1891 ř. pro.f nau univ.
upsalssk ostlarnes och ?6rsamllngensA.. mApo
i jerusaiem fórhallande till de hedningskristne en
'gt Gal. ' och i\posstlag 15'--““

den kristlinga lfullkomiligheten“ (1887) „Om An
toine Amaulds och Blaase Pascals moraltheologiska
strid med jesu1ter a“ 899), mkllrleken till Gud

eniigt (jesuitisk, jansenistisk och"1quietistisk askadning“
Berghauer jan Tomáš Vojtěch n. 7. října

1684vChebu, po ukončených studiích fi_losofickych
přijat byl 1702 do kniž. arcib. semináře v Praze,
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na kněze vysvěcen 1707, dosáhl stupně bakaláře
theol. a stal se lícenciátem obojího ráva, načež v let.
1710—13 byl kaplanem metrop. d kana Axlara, za
bývaje se zároveň studiem ráv. V té době své
řeno mu ylo metropolitni kapitulou us ořádání
knihovny a archívu kapitulního, ří čem bedlivě
pročital rukopisy k církevním d jinám českým se
vztahující. Tehdáž vznikla v něm myšlenka napsati
život sv. ana Nepom. Roku 1712 povýšen byl na
doktora o ojiho práva; tištěnou doktorskou disser
taci „Deductío ruridica de electionibus“ při sal
proboštu. děkanu a celé kapitule metro olitní. le
tech 1713—15byl 8. sekretářem králov hradeckého
biskupa jana Adama hraběte Vratislava z Mítrovíc.
Tam dostala se mu do rukou hojná snůška ma
teriálíí, jež jan Jindřich Barthl, assessor konsi
stoře pražské a později gener. vikář královéhra
deckého biskupa Bekera, po dvacet let byl sbíral
ke kanonickému procesu sv. jana Nep. Materiál
ten b'. pilně prostudoval & r. 1715 přenechal ko

misí, ijíž svěřeny byly průpravné práce ke svatořečen. Roku 1716 stal se farářem v Řehlovicích
(Tschochau) v diecesi litoměřické. Pokud mu roz
sáhlá a obtížná duchovní správa volných chvílí
popřávala, pracoval na zamýšleném díle o sv. janu,
jež rozvrhl na dvě knihy: v první hodlal vyličíti
život světcův, ve druhé dějiny a pomníky jeho
úctv, zázraky na jeho přímluvu se stavší, otevření
hrobu, události 3 neporušeným jazykem a posléze
kanonisační proces. První kniha byla k tisku ho
tova již r. 1723, a autor připsal jí tehdáž císaři
Karlu VI. k jeho korunovací na krále české
líkož však tehdáž, kdy proces kanonísačni byl
v běhu, nebylo dovoleno ničeho o sv. janu tiskem
vydávali, musil B. v čkati s vydáním díla až do
skončení procesu. atím stal se r. 1728 kanovni
kem vyšehradským, zústáva'e však i nadále fará
řem řehlovickým. Roku 17. vydal B. německý

' „Apolo ia oder Schutz-Schriít fůr den heili
gen Joanne 'epomuceno, Príester und Martyrer
wider die Lutherische Heilígsprechung des ermor
deten Dresdischen Prádícanten Herman Hahn, wel
che mít zwiilf Charfreita s—Predigen, Leben-Lauf,
Leich-Predig, und ange ángten Epicedís unter
den Vortrag des wohl-redcndcn Bluts eines un

schuldíš getódteten Abels, mit groben Lasterungenwider ie catholísche Kirche, Lehre, Heilige, mei
stens wider den H. johann von Nepomuk ausge
streuet Valentin Loscher, Lutherischer Superínten
dent zu Dresden, entgegengcstellet aus gótllicher
Heil. Schríft, ersten tůnfhundertjáhrigen Kirchen
Lehren, Schriften Martin Luthers“ (Drllíngen 1730,
222 str. v 40). Spis tento dedikoval patronu svému,
hraběti Frant. Václ. z Nostíc-Rhinecku. Polemisu'e
tu s předmluvou Valentina i.iischera k veikopáte 
ním kázáním Heřmana Hahna, dále probírá pole
micky kázáni ta, háje učení katolické církve o pře
podstatnění, slavnost Božího Těla, primát sv. Petra
a_nástupců jeho papežů římských, pouti, úctu ma
riánskou, provádí parallelu mezi sv. janem Nep. a

ahnem, a ukazuje, kterak neporušený jazyk sv.
ja_na zahanbuje ty, kdož zavrhovali a zavrhují zpo
veď. R. 1733 přehlédl B. opětně zmíněný rukopis

Prvni knihy velikého svého latinského díla o sv.anu Nepom., která konečně r. 1736 vyšla tiskem
v Augš urku a bt. Hradci nákladem knihkupců
bratři eithových pod názvem: „Proto-martyr oe
mtentiae eiusque sigilli cnstos semper tídelís ívus

Loannes Nepomucenus, s. metropolitanae ecclesiaeragensis ad s. Vitum M. in regno Bočmíae cano
nícus, reginae joannae confessarius et regius elee
mosynaríus, ob secretum confesslonis a Wen
ceslao IV., Romanorum & Boěmiae re e, e ponte
Prageno ín Moldavam praecípítatus. íta, marty
ríó, morte, e vetustis membranís et manuscriptís
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codicíbus archívi ecclesíae et capituli metropolí
tani Pragensis, aiiísque fide dignís hactenus ine
dítis archivornm Re 1 ohemiae monumentís,
magno labore et dihgentía perquísitis, additis
etiam notís accuratissimís historíco-críticis, quíbus
ecclesíae metropolitanae, archiepíscopatns Pra
gensis, episcopatnnm Lítomyslensls, Lítomericensis
et Reginae-Hradecensis, capitulí Wissehradensís,

mnium ,Sanctorum ín Castro ra ensí, nec non
totíus Regní Boěmiae ecclesiastica istoría in pln
ribus locís illustratur, integritati restituitur et a te
nebris vlndicatur" (414 str. ve fol.). Dílo podává
skutečně co titul slibuje: nejen životopis světcův,
nýbrž i ojnč cenného materiálu k církevním dě

gnám českým vůbec. Počiná dějinami Zelené Hory,epomukn a kláštera tamního, potom přechází
k líčení narození sv. jana a legend k události té
se vížících; dále“ liči založeni university pražské,
zásluhy metropolitní kapituly o ní, zmiňuje se
o prvnich professoréch, na to pak navazuje líčení
studii sv. jana; v další ka itole pojednává o vstou
pení sv. jana do stavu, uchovního a o jeho čin
nosti kazatelské; dále pojednává o založení ko
stela sv. Víta, pražského biskupství a kapituly me
tropolitní, podávaje při tom poradí biskupů i_arci
biskupů pražských (až po arcibiskupa Ma der
scheída inclusive), metro . proboštů (až k ečí
ckěmu incl.), děkanů (až k hřepickému incl.), chválí
zásluhy metrop. kapituly, potě vrací se zase k sv.
janu jakožto kanovníku metrop. a kazatelí, okra
čuje pak o úřadu jeho almužníckěm a jinýc úřa
dech a důstojenstvích jeho, líčí mravy krále Vá

clava (v poznámkách podává obšírně dějiny kapitul vyšehradské se seriemí proboštů, dě anů a
né terých kanovnikův až do své doby, dějiny bi
skupství litomyšlského, litoměřického a králové
hradeckého s pořadím blsku ů, dále dějepisné

zprávy o kolleg. kapitule Všec 'mem proboštů a d “

poznámkovém odává pořadí některých vyníka'í
cích kazatelů pri kostele svatovítském od stol. .
do konce století KVM. 5 hojnými biografickýmí
zprávami o členech metro . kapituly), pout“ do St.
Boleslavi, jeho smrt, poh eb, hrob a zázraky, jež
u hrobu jeho se dál ,v poslední kapitule liči osudy
krále Václava a je o smrt (v poznámkách mimo
jiné podává pořadí některých gen. víkářů pražsk 'ch
od dob Arnošta 7. Pardubic až do stoleti )( ili.,

akož i pořadí arcíjláhnů žateckých). Práce B—ovajest spolehlivá v téc partiích, kde o irá se o zprávy
archivní: cenné jsou ho'né ty oh ímé exknrse a
poznámky historické, ja ož i archívalie, z nichž
mnohé po prvé otisku'e. Ale tam, kde ho zprávy
archivní o ouštějí, k e odkázán jest na zprávy
kronikářsk nebo legendární, ocitá se na ůdě ne
jisté, a to jsou právě partie, jež týkají se sv. jana.
B. klade smrt svétcovu do r. 1383 a okládá Iana
Veltlinova z Nepomuku, utopeněho r. 1 93, za osobu
jinou. B. sám cití nejistotu mnohých svých zpráv
a omlouvá ji zánikem dokumentů archivních (tak
na př. na str. 166. nemaje archívních dokladů pro
zvolení sv. jana za metropol. kanovníka, praví:
„Qua díe vero electio contígerit, aut cuius cano
nicí praebendam neo-electus intraverít, documentís
vetustate tngientíbus casso labore indagatum est“).
Druhou knihu spisu svého chtěl vydati B. sou
časně, ale k tomu došlo teprve po drahné době.
Zatím B. vydal obšírný polemický spis proti ne
katolíkům, nadepsaný „Bipliohazuq das ist: Biblí
scher Feld-Zu und Musterung vieler jámmerlich
vertálschten Bibelen. welche mít betrllgerischen
Schein des wahren Wort Gottes víel tausend arme
Seeien von dem Wéeg der Catholíschen Wahr
heit ín dumme lrr-Meynungen, Glaubens-Spaltun
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Obr. 211.Berghauer. Dle rytiny Joa. Eras. Bcllingn.

šen und Weynens-wilrdíge Ketzereyen stilrtzen,
ann auch endlich den gerecht erziírnten Gott mit

dem Tlirckischen Greul der rwustung allzeít

mrehr und mehr reítzen Unteere Ausfiihrung derra,ge wann nun die Blbel soll Richter ín stríttígen
Glaubens- Sachen seyn, welche es dann

sey die Lutherísche, Zwin lischc, Calvmísche,
Socíníanísche, Quáckerísche, iinsterische,Castel
lísche, Osiandrlsche, Eberísche, Tremelische,juni
sche, E_ngellándische, Toseanísche, Píscatorísche,
Saubertischc, Stuttgardischc, Glauchische, Berlen
hur ische, Ebendorffísche, Ptáffische, Rothische,
Eys ebnlsche, die neue Wertheimische, oder all-er
neueste Herrnhutische? Aus berechtem Eylter allen
veritlhrten Seelen zur Wíederkehr, allen catholi

schen zur StandhaiftigkerítAin uralten wahren Glauben vorgestellet“ (Obe mer au ín Bayern, ver
legts Martin Wagner Beuchhánller 1746; 678 stran

v 4.0) V polemice své oEeruje B. s texty hebrejskými, syrskými a arabs ymí, cituje překlady la
tinské, česke iněmecké(podávaje | iaksímílíaz nich)
a dovolává se rukopisůrůzných kníh0\en, zvláštěkapitulní a nostlckév raze. — R. 79 stalsse B.

děkanem vyšehradakédkapituly, i přesídlil tudíž naVyšehrad. jakož děkan háil . houževnatě
exempce kapituly ovyšehratlské z pravomoci arci
biskupů pražských, již jako kanovník tituloval se

Berghe

„sacrosanctae regíac excmptae et nullius díoece

seos ecclesiate collegiatae Wíssehradensis canonicus“, jakožto děkan „ss. regíae cum clero et po
pulo semper exemptae, nullius dloeceseos et sine
medio s. apostolícae sedí subíectae ecclesíae ss.
apostolorum Petri et Pauli in montc Wisssech.rad“
Když r. 1571 v Praze slaveno by o milostíve le'to,

prohlásil je 8. na V šehradě a v ltenících imámemsvým, ncodvisle o arcibiskupa. — Vydándí ruhé

knníhyg'eho o sv..uIJanuNcp. zdrželo se pro rozmanité překážky. i-ovi v obtížné duchovní správě
zbývalo málo času k práci literární, s obtížemi spo
jcno bylo sbírání zpráv z různnjrch končin, nadtfarní osadu jeho tříkráte nepř itelské vo'sko na

vštívilo a mnohé svlzele mu připravvilo. dyžšlmakpřesídlil se na Vyšehrad, zdržela vydání díla v lka
sPrusy; za obležení Prahy by a ohnivou střelou
knihovna jeho zničena. 'le“e rve o více než dvaceti letech po vydáníp nih okončíl b'. knihu

druhou svého díla,aale pdotištěm je 'ího se nedočkal,
zem ř? 22. bře 1760. itul uhé knihy zní:Prot aornrtyr Poeanitentíae eiusqueusígllll custos
semper tidelís divus joanncs Nepomucenus, s me
tropolítanae ecclesiae Pragensis ad divum Vítum
martyreem ín Reegno Boěmíae canonícus, joannae
reginae confessaríus et reglus eleemosynarlus, ob
sígíllum coniessionís íllibate servatum a Wen
ceslao [. Romanorum, et lV. Boěmíae rege e ponte
Prageno ln Moldavam praecipitatus, tomo secundo
authorum documentis, clientum monumentis, bene
ficiorum gratia, mlraculorum gloria, stupenda lín
guae ultra tertium saeculum incorruptione, sepulchri

Eerenni tama, horrída intamantium poena, apostoica beatiilcatione et canonizatlone, ex fide dignis

scriptis, ínstrumentis, literís Fotissímum originallbus, velut hístoríá sui aevi di igentí labore elucu
bratuset typis ín lucem publicam datus“ ugu

stae Vindlel.,ts.l.ilgatibustratrum Veith bíblíopolarum
vetoo..l) Svazek58tento dedikovalpapežlí Btenediktu XlV. (s. )jakožto dar

k jubilejnímu roku 1751; dedikace )stala se tedy
v rukopise, deset let před vytíštěním díla. První
kapitola nadepsána jest„ Documenta seu blbliotheca
]oannea“; odávás etu snůška písemných zpráv

(z rukopisu i tiskůsčerpaných)eos vjanu Ncpd.)(lV stol. až do tuvpodána takřka
bibliografie svatojanská s cennými poznámkamí.
Kapitolaa,druhá nadepsaaná „Monumenta“ podává
zprávu o chrámech, kaplích': sochách. obrazech,
oltářích a votivních darech ke cti sv ana. ap

tola třetí podává zprávu ouzázračných vyslyšeních,jež udála se příml sv. jana; událostlty
rozdělil B. dlenčtyr živulů“(_1.„in elemento ignis",

„in elemento aerís“ 3. i„n elemenlo aquae“ , 4.
„in elemento terrae“). Kapitola čtvrtá pojednává
o čtyrech zázracích od sv. Stolíce za pravé a pro
kázané uznaných, čemuž předeslal pojednání „Demlraculorum veritate et necessílate m vera eccle

sia“. V kapitole te'to nejobšírnoěji pojednáváh0 ne
porušeném jazyku sv. jana,ajak ží o úkazech ležudály se pri jeho ohledání. V kapitole páté íčí
se kroky, jež činěny byly zaatou prříčinou, aby sv.

an za svatého byl prohlášen; v kapitole šesté \ř'
íčen froces beatifikační a kanonlsační, v kapito e

sedm sléze popsána slav ost kanonísační v Římě,a vyli eny slavnost echách konané. Srvn.

Rašín-, Historie vyšelhradská 366—38, „Elza/'t,Posv tná místa —268,Pad1alla- mier Chrá
movýpoklad 134—136 Humr, Nomencl ívšaglo),

1138514ZíbrtBíbliogratíečeské historie ll., strlžia

Berhš e van dáen, jindřích, 71.1848, ředitelsemín re v Bruggá -,:p. „L'Eglise et l'Etat, prln
cípes qui réglssenth leurs rapports mutuels" (Lo
vaň 1895), „Meditationes et examína ad usum sa
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cerdotis recollectionem menstruam instituentis"

(2. vy'.,d Frýburk cBr. 191ml).Berghem v.
Bergler 1. janc Kcřt.,.rp. „Histoire de s. ]. Chry

sostome, sa vie, ses oeuvres, son siecle, influence
dc son _génie“(1856š_$rv.n Hurter, Nommenncl V5
(1912) ikuláš S IIlvester, jedenz nejpřednějších apologetů XVII stol., u 1718
v Darn uecMir ourtu (Lotrinky), studoval theol.
vBesanconu a vcPaříži, y 1748—64 farářem ve
1'1angebouchu(diec. Besancon), 17—6469 professo
rem v Besanco nu, 1769 jmenován od arcibiskupa pa
řížského Beaumonía (v. l.) metropol. kanovníkem
v Paříži, stal se z ovědnikem král. rodiny, : ve

Versaillu 1790;.r ictionnairethěologique“ (1788)
součást veliké encnyklJ_iaedie franc. , toto ne mé
spolupracovnictví na íle jinak víře nepřátelském,bylo v;ytýkáno slovník B-úv bylněkolikráte

znovu vydán, od Gousseat 1828, Pieeorota 1859aLenoira 1875; „Traité historique et dogma ue

de la vraie r'e71i101L012$Mv 1780, něm. přek adv Bamberku ý vGrodn č 1795), hojně
apologetickě mono pafie y_protiBoulangerovl, Fré

re_toviaVoltairovi, eousseauovi, Helvetiovi a j., nap' „Le Deism re'futé parrlui—meme ou exxa

men des" principes d' íncredulitě rěpendus danesles
divers __ouvrages deej. ]. Rousseau en form do(17766 a c., v něm překladě ve Vídni 1779,lcttres

v Augšp. 86), „La _Certitude des preuves du
Chris_t|anísme_“ (25 671, vněm. v Kolíně 1787),logled e la religion chrétienne contre l'auteur
dupChristianisme devoile“ (proti Holbachovi, 2 sv.
1769, něm. 2 sv Bvamberk u 1786 n.), „Réfutation

des princi aux earticles du Dictionnaíre philosophique“, xa ndu matéri lsme“ 771,

něm v Bamberku“ 1788), „Les grands hommdesvengés ou examen des iugements portés parrM. de
et par quel ues autres philosophes sur plusieu
hommes cél bres, ar ordre al habétique“ (1769r),
„Discours sur la ariage des rotestants“ (1787,

„Oservations sur le divorce“1790)_, „Quelle est asource de toute autoritě ?“ (17 rvn. llurler,

Nomencl. va (1912), 310—312,5Vatanf-illangmot,
Dicte. de théol. cath. 11, 742—rgerl sochař, 711.01718na horském
steFtečku („Berglgstitchen“) svého otce u Windisch
laetrey v Pustertalu, pracoval u sochaře Píttfíín

glera v Salcgurku,ppod jehož dozorem provedl některá souso ! pro křížovou cestu a s nímž spo

lečně pracoval na_několika sochách sv. janna 2 Nepomuku; vzdělánísvě dokončil na vídeňské aka
demii u prof. Scnhletterera, povolán byl do služeb
hraběte joseía Thuna, biskupa kerckěho (Gurk) a

později pasovského (z. 1763), oc_lněhož jmenovánbyl dvorním sochařeem, postaven ítoho ožíval' 1za
nástupce jeho kardinála Leopolda Arnot a Firmiana
(z. 1783),_jehož smrti však octl se 8. v pommrěech
nepříznivých; :. v Pasově 1788. V pražské gallerií

rudolfinskě jsou od něohodvě plastiky (pogrsío arelief) znázorňující řečeného kardin
sei, malíř, syn předešl., n. \ Salcpurkua 1753, vzdě
lán byl podporou arcibiskupa pasovského kard.
Firminn,a jenž mu umožnil delší studijní obyt
v Italii (1776—17;86) B. studoval 5 let v 1 iláně
uMartina Knollera, potom v iměu .Mnaron,a
kdež studoval hlavně práce Rattaelovy & Domeni
chinovy; r. 1786 vrátil se do Pasova, jmenován byl
dvorním malířem nástupce Firmianova kardinála
hraběte jos. Frant. Auersperka, kteréžto postaveni
podržel i za jeho nástupce hraběte Thuna; r. 1
povolán byl do Prahy za ředitele nově tu zalo
žené akademie umění a působil tu až do smrti své

rvokPu1829 Provedl velikou řadu oltářních obrazů.esoj od n:ěho „Nanebevzetí Panny Marie“
(v1813)ve Vlašské kapli v K1ementině,v Bohnicích
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„Krish(1_s8na kříži“ (1807), v Budenicich „Sv. á"lav 281) „Sv. lsidor“, vMerklín ě „Sv. Mí

kuláš“, 1v Dolním Slivně „Sv. František Seraí.“ aj.;v obraúrně rudolfínské v Pzraze „Kristus u Ma
rie a Maa“rty a „Kristus provázen "učedníky mezi
nemocnými u rybníka bravněho“ (1828) B. bvl
stoupencem pseudoklassického akadeemismu. Pě
stoval také r jectví a zhotovil veliký pocet leptů.

Srvn.leaba, Kilnstier-Lex. 1., 125—135, Har aJ',Mah'ř tvi, 18—20, Titizme-Baťkzr, Allgem. Lex. der.

bild.el'Kiinstler 111.,egm dolíjos.,n.1822vČernochově,
ředitel kůru na Smíchově, s. t. 1901, vyd 5 olečně

růbkem „Výbo_r písní __kostelnich' (!u 1, něž

u Nobile, gotický sloh v Praze pod vedením Kran
nerovvm, stal se assistentem a později docentem
na poÍytechnice pražské, 1851přesídlil se do Vídně,
stal se vrcrhním inženýrem v ministerstvu vnitra,
1872 st.zv radou, 1874 vrchním stavebním radou,
1873 členem ústřední komise k zachování památek;

2. ve Vídni1886; dle jeho návrhů vystavěny bylykostely: v Brunecku(Tyrolsko) 1851 Alžbět
Vídnil ,sv. an.at1 6aaj. l.,
u. v Novém dažově v echách, vstoupils 1d7oTov.

Y

ježišova 1740,doktor íilt_.atheol, působili
jažkoprofessor mathemat kiy v Praze, vletech 1767

1769 byl přísedícím konsistoře královéhradecké

Obr. 25. Bergler: „Nanebevzeti Panm Mario. Obraz ve Vlašské
apll v Praze. (Din \lasmi _ehn rytiny.)
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a studijním ředitelem tamního semináře, kdež

alumnúm přednášel po několik let morálku a kontroversi, posléze d1771 byl professorem cirkev
ních dějin na universitě pražské až do zrušení řádu;
potom žil v raze :p. „Dissertrtatio de ortu ac
phoenomenis caudae cometicae“ (v Praze 1760),
„Dissertatio de aurora Boreali' (t. 1762), „Lectl

ones mathemaictcea in usum suorum51auditoru
(t. 17065).Srvn. Pelzcl, jesuiten 250— —4 JosefO C.,ruc roboš t v Mariánském Clhlu—mu,vik.

sekretář a_all-ci2.notář, „. v Lusdorfu 1847, slavné
na kněze vysvěcen11873; .r). „LiturgikfilrSchulen“$1879,61903), „Kleine

Leute“ (bássně 1,881 d. 1905), „Erfunden und
empfunden“ 2(básně 18 ), „Vom Sprudel her“(básně 1885 2vyd. 1886), „Aus dem Tagebuche

einer Sthiilerin" (1888), „Dle|es und das“ (básně
1 ilr jung und ĚAlt'l (básně 1894). „Stimmen
v.Po'1tenberge“(básněl898), „Znaimer Schneckeízí"
(básně 1898), „Sprii he und Stiche“ (15903)Nutz und Kurzweilu“c(básn 1904. iltz.zu
ev. theolog, u. 1864v Doblenu v Kuronsku, ong
1898 soukr. docent exegese vjurje\ě, od 1901mř.
professor prakt. theologiet., :. 1907; napsal studie
ke kritickému : racování jihogallskě kazatelské
literatury V. a V. stoleti; samostatně vydal „Der
handschriftlich bezeugte literarische Nachlass des
Faustus von Reeli“

Bereraygmyerjan,homošvábsk malířze Zwiefal
ucha sv.“

EE

term; od něho jsoueobrazy: „ esláni(1713) a „Sv. janN “ (1730) ve farním kostele
v Biberachu a „Nejsv. Trojice" (1717) pro kostel
sv. Magdaln

Bergmeeier 165., 1. 1861 farář v Hausu v Ba
vorsku; :p. „Filhrertlurch die cácil. Kirchenmusik“
(19)

Bergmiiller (Biergmiller) 1. jan iři. augšpurmalíř a m tec, „ 688,z 7,62 prováděl
hlavně malby nást nné, nástlopni a fasádnpi; vedle
toho maloval také oltářnfoobrazy. Nejhlavnějšími
jeho freskovými maaalbami jsou čtyři nástropní
obrazy \; Pollheimské kapli augšpurského dómu ze

života Panny Marie (1721), 17 velikých nástropníchmaleb v kostele sv. Křižev Augšpurku znázorňu

jících výjevy z utrpení Páně a j. — 2. nšlK
au špuzrský malíř a mčdirvtec, syn pre17' 4, z. 1785, vynikl zvláště v malbe fresškové;

hlavnim jeho dilem jest nágšropni malba v kosteleVoršilek v Landsber

Bergnnerjindřic, dr., evang theolog,n. 1865v Gumgperdě, od 1891 farář v ngarr k,esslaru od
1 v ischwitzu u Mannichswalde, .:). „ia nd

buch der kirchlichen Kunstaltertilmer in Deutsch
land“ (Li sko 1905: je to obšírná, věcně saná a
hojně illustrovaná příručka, pojednávající nestranně
o cir evnic památkách katolických', „liandbbuch
der biirgerlichen Kunstaltertilmer in Deutschland“

aro ._.

Bergold jiří Mart, prof. theol. ve Vircpurku,

1834, .rp. „De mutua philosophikae er theologiaead se lnvlcem relatione" (Vircpurk 1785). H'urter,
Nomencl. V3 (1912) 887.

Bergomensls v. Petr z Bergam
Bergská (Bergenská) kniha neboliakonkordní

formule, zrevidovaná kniha torgavská (v.
revisi tu provedli ku přání kurfirsta saského theo
logové Andrcac, Chemnitz, Ch tráus, Musculus,

Sehkiekkeraj. r. 1577v klášteře ergenuuMagdebur 3. k. roozd'l ena jest ve dva díly: ve „vý
tah“ (e itome) knihy torgavskě a v „zevrubně

oipakov ni a výklad“ (solida repetitío et declaraB. a se společnou formulí konkordni

Éřisných Iutheránův. Srvn. Hey/):, er Text derergischen Konkordienformel verglichen mit dem
Text der schw'abischen Konkordie, der schwábisch

Bergmayer — Berchorius

sachsisehen Konkordie und des Torgauer Buches“
(1857), TIC/radní, Die Entstehung der lutherischen
unnd der reformlerten Kirchenlehre“ (1910), Kryštů

rek, Všeob. círk. dějepis 111.,304—305, Hrejm, Česká konfesse (192
Bergt Christian 7Gott lobAu ust, 1772

v Oederanu v Krušn' ch Horách, 17.1 počal stu
dovati na univ. Iipsk theologli, od 1801 věnoval

vašk úplně hudbě, 1802 stal se varhaníkem při

hlavnim ((proterst)lkostele; v postavení tom setrvalaž do sv 1837,). Etwas mChoral
dessen Zubehór. Zunachst ftlr Semzinarien“1832)d;
ze skladeb jeho uvádíme: „Christus durch eiden
verherrlicht Orattori:“rm sčeským textem vydal
Vojt. Sedláček „Kris us skrze své umučení oslaven.
Zpěv o utrpení Páně ve 4 hlaslch se sbory, s 11l

hudbou V Pnou zni 1820), „T eum“, ie

christlichenuFeste. Cantate zum Reaformationsfeste.Durclthampt Sieg“, „Osterc ntate , „Oster

hymnus: Christus ist erstanden“ , „Garaogesán e“ a j.Beerchuarisssv. 1. prvni opat kl. hautv ller
ského v Champagni, „. 636, z. 696 (dle jiných

685), podlehnuv ráně, kteterou mu jeden z mnichůz pomsty byl zasadil; Mart. Rom. 31. _října.— 2.
opatmontecassinský viz Berthari rus.

Berchem (Berghem), de, šachet (Giachetto), pocházel nepochybně z erchema u Ant
verp, od 1555varhaník vévody ferrarskěho; plným

jeho jménem označeny jsou pouze tři tiskem_4š
dané skladby: „M_adrigali a 5 voci“ (Ben. 15 ),
„Madri ali a 4 voci" (t. 15' a„Libro 1 3. dei

C;: riccro 4 voc. “.(1 1561), od naěho jsou však také„Mors et fortuna“ (ve Scotově Lib. l.mmissa
rum 1546), „Altro non e 11mio cor“ a sm
sereator nostri“ (obé v Gardonovč publikaci „Vl
missae" 1547), a nepochybně také madrigaly ve
sbírkách a rukopisech označené jménem jachet;
kdežto motetta připsati dlužno vrstevníku jeho
jachetovi de Mantua. Srvn. „Mariahilf/tc fůr Mu
.rikgerL/tiL/tlc"1889č. 8—9, Haún'l, „Kirchen-musikal.
jahrbuch“ 1891.Bercheure v. Berchorius.

Berchialla Vincenzo, msgr., so.uč spis. ital.,
vydal „Mese di Maria, o Discorsi sulle vite dei

Santi divoti vdella B. V. che cadono nel mese di
Berchmansy jan S. 13. března 1599

v Diesstu v Brabantsku, toužen státi se knězzem,
studoval v Mechlíně 1616, r. 1616vstoupil do
'lov. jež. vMechlině; od 1618 byl ve scholastikátu
v Římě; vynikal svatosti života jako sv Aloisius;
:. 13. srpna 1621 v ve 22. roce svého věku;
umiraje držel v rukou krucifix, růženec a knihu
regulí a pravil: „Cum his tribus libenter morlor“

(proto zobrazuje" se drže ony tři předměty v rukou); za svatého prohlášen 21 ledna 1:888 spolu

se sv. Aloise asv. Stanislavem tvoří trojici svat' ch jinochů z Tov. jež. Ceeparí, „Vita dl
iovanni Berchmans (Rím 1627, do něm. přeložil

Sintzel, 2. 877), Vlandcrrptdm, „Vie du
jean Berchmans“1(Lovan 1865), Hó'vzr Ferd. S.yj.,
„Leben des hl. joohannes Berchmanns (1888,2.vzpracoval Frant. Miller . 9001), Sciró'enbefdk
v časop. „Blahověst“ 1866, 5 . (Asketicke spisky
B-ovy vydal Vandzrxpnten „Beati joannis Berch
mans s icilegium ascetlcum': omnia complectens
beati a olescentis scripta“ (Lovaň 868).

Bereho ttrha d, malíř ve Vilně v 2.
pol. XVll. století; od něho jest obraz „Všech sva
tých“ v kapli sv. Máří Magdaleny v kathedrálním
chrámě, zhotoven r. 1690

Berchorlus (Bercharii,
suire) Petr 0. S. B.,:u.
Chemin v Poitou, z. 1362 v Pa řiži; :p. „ eepeo-rt
rium moraie“, abecedně uspořádaná biblicko--mo

Bercheure, Be
011300vSt. Pierre du
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tištěno v Kolíně51,7 v Paříž i 1521
v en. 1589ati., educ orlum morale super tota
biblia“ (usp řádáno dle qednotlívých knih Písma
sv., tišt. v trassburku 14 4, lem mu 1474,v Basi
leji 1515, v Lyonč 1536), ,.lnductorium morale híbli

cum“ ; všechny tyto jeho 5 isy pohromadě vydányv L oně 1520, v Ben , 1631, vKolíně 1650
155 1684 17'12,1730. lSrvn.)llur'ter,Nomencl už

( Bezcht_de, jan10. S. Aug. 1470; .rp. „Eiucida
torium in psalmos Davidicos" (vyd. Marek Maste
leyn v Antverpách 1634). Srvn. HII/"far, Nomencl. lis
(1906), 922.

rální encyklopaedie ro kazatele;4 , v Norírn 148ng Lyonnlě

Berchta (Perchta, peruchta), personifikace
svátku Zjevení Páně v podobě stařeny u národů
germánských a u Slovanů s nimi sousedících (_vČc
:hách obcházelab'. orné m dni, trestajic ty,
rdož se nepos_tíli,a strašic děti), podobně jako Beana (v. t.)v Italii. Srvn. Márlml, Nákres slov. bá

eslovi, 191,vPrat/m'siza Lid14český s hlediska prostonárodně-náboženskéh0,1

Berchtesgaden, někdy klášter (proboštství) řeholních kanovníků sv. Auugustina, zalo. 1100,
nabyl 1455eexempce z praavomoci biskupů lsolno
hradských, stal se 1156neodvislým státem říšským,
r 1495 říšským knižccttvím, r. 1803 saekularisován,
připadl ke kurfiřtství solnolíradskému, 1805 kRa
kousku. mirem schónbrunnsk ým1809 k Bavorsku.

Berchthold, Berchtold v. Berthold.
Berchtold ]. František. hrabě, první biskup

r. 1776 zřízeného bi_skupstvíABáňské __lgstřice (Neo
soolium),ez. 73 2. ., unblutíge

r.h Messe, vollsltándigedogmatisch--litur
ÉischenAbhandlung“(2 .18m ). rm „arte/,c.l V3( 1129 sef .
v Kříž. Kostelci 1870, vysv. na kněze 1394, působil
jako kaplan v duchovní správě, ochuravěv žijen
od očinku; řel. kard. Cubbonsa „Náš křesťanský

od az“ („Rá ce _duchovní“ 1906—7 7—),„Vlastí“ (XXlI. 905—1906) uve řejnll báseň „P0
žehnaný rybolovl. Ze života P. jos. AnncihetyT. j.“
a překlad Xll. zpěvu Odysscic („Skylla a Cha
rybdis“) ve stanccíc

Berl, čtvrtý syn Sufův z kmene Aser. ] Par. 730.Beriav aria.
Berlc jovan,_ srbský spis, 11.1786 v Brestovci

v báěskem komitátě v Uhrách, stal se úředníkem
král. hlav. ředitelství srbských škol v Pešti; mimo
jine učebnice vydal „Žitie llsusa Hrista“ (1812,

B , hab- bérím v 2 Král. 2014. Když
Joa_bpronásleldoval Sébu, jenž pobouřil lid israel
ský proti Davidovi, prošel, jak praví se v textu
hbr., „všecka pokolení israelslká až do Abel-Beth
Maacha a všech Bérím“. Tito hab- Bérím by dle
kontextu bydlili na severu Palestiny; ale () kmeni
takovém není zprr.áv dá se,že text je tu poru-_
šen. Staří překladatelé četli místo to jinak nežli
masoreté. Tak Vul. ekládá „omnes viri electi;
četla t_edy „bahurí-íí'!Jlumisto hab- Bérím. Někteří
exegeté míní, že Berím je totožné s Beroth n. Be

rottliíaa(v. t.), dle iných dlužno hab-běrim korri ohvab- bikn „Bochriovcí“; Srvn. K.rál 20 3),
něklteří(Ewald a Wellhausen) uznávají čtení Vulg.
za spr

Berinv|'líar(Beringarius) zhotovil spolu s bra
trem sv m Luithardem r. 870 pro Karla Il_.Lysého
skvostný evangeliář, jenz chová se nyní v státní
bibiíothece mnichovsksk.e B. a Luithard byli nepo
chybně mnich v klášteře senonske'm ve Vo esich

vdiec__ut_oulsk. Srvn. SwarmnkivThiemc- cckerově Lex. d. bild. Kiinstlerlll., 416—417,
Barrel? eeschichte der Evane iienbtlcher in der
ersten Halfte des Mlttelalters a násl
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er Frant S..,j 71.1“38 v Mohuči, byl
odBr.r_n 8 kaplanem, později konrektorem biskup

ského chlap. seminářet.,vstoxm111879 do Tovar.
ježišova, od 18831v Římě,ů stal se 1888konsultorem kongregacleeodpustk z. 1909v Římě,
.rp. „Dle Ablásse, ihr Wesen und Gebrauch“ (1860,
zprvu jako přepracování spisu Maurel-Schneide-,
rova; 13. vyd. ;dílo to prohlášeno odpusíko
vou kongregaci za authentic-ké: fran vyd. „
indulgences“ 1890, 3vyd. „De congre a
tionibus Marianis“ (1909); dokončil publikací P 05.

Schneideraa.,R_e)scriptaauthenticas .Co.ngi índul.
et r_elig.(1 byl spolupracovníkem při vyd
vání Sí v Maalsll'ít„Aristoteli lS oper__aomnia“ a KosmyAlamanna „Summa philosophiae

Berínngton ]. Josef, 71 1743, studoval v angl.
kollcii v Douaí, vysvěcen byv na kněze přednášel
tam theologíi, jsa však stouupencem nových libe—
rálních názorů filosofických, zavdal příčinu k roz
brojům, i b i učitelského úřadu zbaven, vrátiv se
do vlasti o dal se činnosti literární, ale i tu pro

jevil mínění odvážná: Abaelarda prohlašuje za nevinna, sv. Beearn ahani,u ůctu obrrazu svatých za
nepříliš důležitou pokládá, užívání latiny v liturgii
neschvaluje, pobioudil v názorech o zázracích,
o primátu j(Milner proti němu vy al: „ S
rious Fxpostulation with the R. ]_.Berington upon

his Theological Errors concerning Miracles andother Subjects“ , Londýn 1797); když názory jeho

byly od biskupů zanglických zavrženy, odvolaaljer. ] l;z.1827;z'ehočetných spisu nejcennější

sou dil_a historick: „Histoory of the Reign of
enEyll .and of Richard and john his Sons, with

the vcnts of the Period f_rom1154 to 1216“ (1790),„The History of the Dec ne and Fall of the Ro
man Catholic Religion in lEngland during a period
of two hundreda doforty years from the reign ol

Elizabeth to the present time, including the Memoirs of G.P anzaní“ (Londýn 1813), „The Lite
rary History of the Middle Ages, comprehending
an Account of the State of Learning from the close

of the R__cignofdAug_ustus to its revival in the XV.Century" (Lond 1811, pře.l do fr.anc Boulard,
Paříž 1814), „The"Falths of Catholics confirmed by
Scripture and attested by the Fathers of the five
íirst centuries of the Church“ (Londýn 1813, 3. vyd.

6), „The history of the lives of Abellard and
Heioísa with their ageenuine letters“ (l_7951 Srvn.
Harrar, Nomencl_._vs 11'92), 834 —83 2.Šimon,
studoval v ko le'l ouai, kdež nějak—ý2čas před
nášel íilosofii, načež působil jako missionář v Anglii;
z. 1755; xp. „The Great Dubies of Life, in three

tíon, Deluge, Building of Babel, Confusion of Lan
guages etc. grounded on the Scriptures“ (t. 1750),
„Miscellaneous Diss. Historical, Critical and Moral

on the Origin and Antíq_uítyof Mlasqulerades“ (l751).Srvn. Huf/gr, NomenLl.191V3(10,)1373

Berioli181Spíridion, arcibiskup urbinský od r.
1787, ,.rp. „Dissertatio dogmatíco- litur_gícade sacramento ordimis addita perbrevi de clerí
corum coelíbaiu adnotatione“ (1787), „Osservazlonl
sul ]. Progetto di Reforma dell' obbil ode l igi

u'no“ (1786) Srvn. l-Iurtcrr,sNomencl. 3(1912), 635.
Bensa (Berissa, Ve ,____Berísen„dioec.,někd. biskuusplví v rov al.,_podm etropolí

Sebaste; Gama“(Series 440) __uvádítří biskupy z letynn' bísk. titulárn
Beristain y Martin de Souza josě Mariano,

u. 1756 v Pueble v Mexiku, děkan metrop. kapituly
v Mexiku, .,. t. 1817; :p. důležité dílo bibliografické:
„Biblioteca híspano-americana septentrional'í.

Berith v. Baalbcrít.
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Berka z Dubé a Lipé 7byněk, arcibiskup
pražský, ». 1551 jakožto syn ne'.v sudí Zdeňka

BB Dubé a choti jcho Kateriny Hau lcovéiskupic. Mládí své strávil na hradě ychm
burku u Skutče. Studoval u jesuitů v Olomouci
a v Dillingenu potom na universitě v Krakově,
kdež dosáhl stupně licenciáta theolo ie. Byv 1574
od Antonína Brusa z Mohelnice vysv cen na kněze
dosáhl záhymmnohých důstojenství: stal se pro

boštem vyšehradským (1574),metropolitním kanovníkem pražs (,1577) em a zději
roboštem olomouckým, papeagským komořím, apo
tolským protonotářem (1578), proboštem v Alt

óttinmgu(1581), kn ovníkem a probboštem řezenm(l582), proboštem litoměřickym kanovníkem
salcpurským. Odr 1583vedl správu biskupství

řezenského za nezletiléhoFilipa, syna vévody bavorského Viléma V. R. 59. zúčastnil se jakožto
metrop. kanovník pražský synody olomoucké, : níž

si později jakoarcibiskup ražský vzal vzorksla—vení synodys Acre 14 prosince jmeno

nmbylKod císařeRRudolfa ll. arcibiskupem pražupřání císařovu postuloval jej ryt. řád
křižovníků s červ. hvězdou v Praze za svého vel
mistra. Potvrzení B—ovov Římě se zdrželo dosti
dlouhý čas; stalo se teprve bullou z 21. června
1593. Dne 10. října 1593 byl It. v metropolitním
chhrámu konsekrován od tehdejšího nuncia při

dvoře gražském, Caesara Specíana, biskupa cremonsk ho Císař Rudolf postoupil lí-o-vi 7. června
1594 právo podací při kostelích na panstvích cí

0l)r. 26. Berka 2 Dthe. areihisknp pražský. (Dle portraitu choanéhu \: arcibiskupském pa.ácí v lm o.)

z Dubé

sařských, čímž znesnadněno bylo dosazování du
chovních luteránských ke kostelům těm. ím při—

bčoo k 330 dosavadním farám katolickým novýchfar. Také některé jiné fary, dosud v rukou
nekatolíků se nalézavší, byly získány, z nichž
však mnohé zase snahou protivníků ztraceeny. Ob
sazování far katolickými kněžími bylo ztěžováno
citelným nedostatkem duchovenstva (zvláště když
v lete ch 1598—1600mnoho duchovní ch morem za
hynulo), tak že ani všecka beneficia na zmíněném
patronáté císařském obsazena býti nemoohl.a Aby
nedostatku tomu odpomool,h žádal b'. papeže, aby
větší počet kandidátů knézství z Čech přijímáno
bylo na náklad papežův do jes itského semináře

pražského a aby také mladíci z ech Ěřilímánílbylido Germanika v Římě. u159-í sv reno B-ov
aby spolussnejvyššíín purkrabím pražským
vedl obnovení konsistoře utrakvistické jmenovnového administrátora a dvanácti členův. Někteří

katoličtí pánové počali za pom ci B-ovy god danésvé obraceli na víru katolickon; tak zvlá ě laro
slav Bořita 7. Martinic. Císař počínání to schválil
& B—ovínařídil, aby podobným způsobem provedl
obrácení lidu ke katolickému náboženství na pan
stvích císařských. R. 1599 svěřena byla B-ovi od
císaře censura k . B. pečoval bedlivě o obno
vení náležité kázně mezi duchovenstvem ja sv-ét

ským, tak řeholním. Roku 1594]podnikl visitačníceestu po diecesía vyžádav1597 plnoumoc
k visitování klášterů, zvísítoval některé z nich.
Horíivé působili v Praze jesuité, a k žádosti B-ově
uvedeni byli do Praahy kapucíni 1599. Nemoha pro

důležité zaměstnání a chorobu sám159\9'kona_tipovinné ces a,apožádal r. Melichara
Klesía, administrátora biskupství Vídeňského No
vého města, vyslance císařského, by jeho jménem
poodal papeži zprávu o stavu arcidiecese pražské,
rokup ak 1601 poslal místo sebed ma jako

ro_kurátora svého opata strahovského ana Logeha 1603 propů 'čil císař B-ovi í nastupcům

jehoa důstojenstvi kní ecí. Roku 1605 kona ., llovzbuzen byv kt tomu emen.em l,.

v Praze synodu, o jejíž svolání již za arcibiskugaAntonína z Mohelnice, jenž od ní valných prospécu

neočekával, marně se __iednalo.Přípravné práce k nísvéřil 3. 0 i, vje žčelo postavil probošta
metropol. kapituly jiřího Bartholda Pontana z Brai
tenbérka, jenž prozkoumal statuta provinciální sy
nody arcibiskupa Arnošta z Pardubic i jiných sy
nod pražských, konaných v době předhusitské;
hlavnim pramenem k předlohám synodálním byly
ovšem dekrety sněmu tridentského „de reforma—
tione“ , jakož 1 konstituce apežů a římských kon
gregací. Po skončení prac; přípravných svolal B.

sžúnodu ke dni sv. Václava do velechrámu sv. Víta.
častnilo se ji mimo probošty, kanovníků, praeláty a opaty klášterů hojně jiných duc ovních,

celkem bylo účastníků více než 200. Slavnostní
promluvu o důsto enství kněžském měl
metropol. kapituly iří Barthold Pontan z
berka .njednání synody trvalo po tři dní 1 skončeno
bylo v pátek,vvden sv. _leronyma. Akta synod
vydána byla tiskem r. 1605, zn vu pak 1684a 176.
0 snesenich synodálních víz veo.čl synody pra ž

synody své B dlouho nepřežil,,ěiž následujícího roku 1606 dnne 6. března ran n byl
mrtvici a následujícího dne, 7. března, zemřel. Te
prve o dva měsíce později, dne 9. května, bylo
tělo jeho z domu arcibiskupského doneseno do
kostela sv. Benedikta na Hradčanech, odtamtud
pak nazejtří dne 10. května ve slavném průvodu
duchovenstva, panstva i lidu neseno bylo do vele

chrámu sg. itaaal ipohřbeno tam v rodinné hrobceberkovs v kapl ahlavním oltářemm. Pohřební
řeč proslovil prohostzjiří Barthold Pontan z Braiten—

rio
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berka (otišt. v jeho „Orationes synodales, sacrae,
bcllicae,funebres“s153—163,jenž o zesnulém
rávem dí, že nikae zbožnosti a láskou, byl

„religionís catholrcae, onorumque omnium in hóc
inclyro Bohemiae Regno, praesidium, colum a, re
fugium, anchorr,a spes, vita et solaiium, gepntisque
suac illustrissimae luumeen magnum et glorri.a“ B.

přestavčlďalác arcibiskupský a zřídil v něm kaplisv jana rtitele, kterouž dal vyzdobiti malbami
Alexlaszětné(vi-/.l., 278——279); dokončenou kapli
konsekrovalr 199. rvn. Barový, Dějiny dieccse
pražské 302—307, Frant. Vacek, Diecesní synoda
pražská z r. 1605 ve „Sbomiku histor. kroužku“ ,
seš. 5 (1896), 25—45, Tome/a,Dějepis města PrahyXll, 355—44,25 Dr. ?HI'ŘIL'ÍIE,Geschichte des ritter
Ordens der Kreuzherren mit dem roten Sterne
4-,55 Dr. Schmid/in, Die kirchlichen Zustánde
žn Deutschland vor dem dreissigjáhrigen Kriege

naach clen bischófli5chen Ditizesanberíchlen an denheiligen Stuhl 1., —58, Dr. Podla/m, Series 134
Dr Pad alta Z lp5rv—ýchlet činnosti arcibiskupa

pražského Zbyňka Berky zDubé ve „Sborníku hist.kroužku“ Vl.l(1905 , 1.
erka 1. ]an , mědirytec, u. 1758, vynikal již

v útlém mládí nadáním hudebnimm, jako hoch stal
se diskantistouuna Sv. Horořc, 1775přišel do Prahy,
byl přijat za zpě\áka-fundatistu při chrámu metro—
politním, při na malostranském
gymnasiu; již tehdáž zab' val se 8. kreslením;
když ztratil hlas, studova s podporou světícího
biskupa Tvrděho filosofii; zanechav studií vstou
pil do lékárn, po dvou letech věnoval se však

výhradně rn diryrtectví, vyučiv se umění tomu
u Salzera; z. or 1185; mezi jeho četnými rytinami jsou tak obrázky svatých (zejména v Schiff
nerových Životoplsech sv. patronů českých), po
dobizny některých osob duchovních 'arcibiskupa
Lohelia, Jos. Dobrovského a j.), jaakož r_půdorysy

a pohledy některých budov církevních (lvnitřnípohled a průčelí bibliotheky strahovské, půdory
chrámu svatovítského, půdorys staroměstské je

suitské koallejeaj.). iSrlvn.1)labm:', Kiinstler-Lex.l., 136-—13 — 2. Zd v.S ]., vZákupech
1000, vstoupil jako jinoclha17letý do Tov ježíšova,
r. 1625 stal se mag. filosofie, přednášel filosofii a
výklad Písma sv.; několik let byl kazatelem; _.rp.
„De laudibus s. Francisci Xaverríi im

peratorum Ferdivnandi ll. et Ferdinandí iii.“ (Olomouc 1629). mPeIzel, jesuitn 28
Berke Petarv z Legrada (Chorvatsko, studoval

v Záhřebu, Vídni a Bologni,-Skaplan v istríci, fa
rář v Legradé, kde z. .Sz'n.„Kině osebujni
slavnoga orsaga horvatskoga“(564agreb 1765)D_Sbtm/zal, „Kat. List“ 1910,4

Ber keeiey iři, angl. filosof, u. 1684 v Killerinu
v lrsku, stu oval tlíeologií v Dublině, stal se 1734
angl. biskupem cloyneským, z. v Oxfordu 1753;
tvrdil, že to, co poznáváme, jsou pouze subjektivní

představy, jež však mají objcžktivníexistenci v Bohu,
jenž je v nás vyvollvá, což se děje dleszákonů
přírodních, od něho stanovených,,ng.„Ewardaanew Theory of Vision“ (17 ), „Principles

of human Knowledge“ (l_7210)a j. Srvn. Dr. Kac/zm',k Dějiny fílosotíe 261

Berkos Nathinneýjsky, _jezhož potomci vrát7ili sepod Zorobabelem ze zajetí (Esdr. 253. Neh

Berkovec nL Jan Ev., u. v Louňovanech 30.pros.7, vysv. aknězc 25. července 1832, kanovník

kajsrituiy vyšehradské, od 12882děkan téže kapituly,ervna 1888; mobřadů církevních
řískládání řisahy? vC Drž1861. Při škole vyše

2radskě zalo il knihovnu o několika stech svazku. —2.s_jo ef, mědiryiec, žák pražské umělecké aka

demie, épracoval vl. pol. Xlx. stoleti ve Vídni;žil ješt 1835 provedl rytiny: „Madonna s je
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žíškem“ dlej van Eycka, „Obět Abrahamova“ dle
D. Teniersa, „Kristus v Emausich“ dle B. Schldona,
„Kající Petr“ dle Spagnoletta

Berková Františka, současná katol. spisovatelka,

píoše„ňovídkyNdoerdifiězlnýcharšasopísů katolických, jakoarie“
be 1 1 biskupská čipastýřskájest vysoká

kovová hůl na vrcholu zahnutá, již užívají v liturgii
kardinálové,biskupověa opati—Jméno. Cerrmeo
niál biskupský (Ceremoniale episcoporum) a římský

ntilikál naz '\ají b-u baculus pastoralis anebo

jen baculus. tarší čmména jsou ferula (od ferire)cambuta, cambutta ( rdo romanus in dedic. ocel.),
camboca, capuita, cambaia, sambuccc,a sanbmocc
virga, pedum. B. jest podle nynějších liturgických

předpisů hůl kovová, v starých dobách bývalaasto dřevě ná, jak nasvědčují jména camboca
či sambucca (dřevo bezové) a ostatní od nich po
cházející jména; rovněž se dělala a'. (hlavně za

hnutý vrchol jen“0 ze Dslonoviny. Podle Catalana
(Caeremoniallc piscoo . commentariis illustratumlib l.: l.) vyvinula se 0. z obyčejnéhole, již
se biskupové podpirali Hůls ečasem zdobila
stala se z ozdoby odznakem moci již ve lV. stola.
se děje zmínka, žab užívali biskupové na zna
mení moci nad věříc mi a že se ode\zdávala 5-a
biskupu _přisvěcení. B—yužívali biskupové cirkve
západní i východní. Na západě, hlavně v Německu,
vracívali po smrti biskupové 5--u panovníkům, kteří

odevzdávajice'ji nástupu investovali b--ou na uprázdněná biskupství boji o investituru (v. t.)h áijla
církev moci své duch0\ni a dosaáhlav konkordlátu
vormském (l 122), že přestal zvyk panovníků inve

stovati biskupy b-ou, která jest odznakemkémociduchovní, nepocházející od vrchností světsk
B. nebyla žvdy podoby nynější. Ze měnaéjejí
vrchol byl různé podoby; končil se něk y křížkem
anebo byl zahnut v jedno vodorovné raménko
anebo dvěma raménky na způsob písmeny T, jichž
konce se zatáčely dolu al_zdobily, jak vidíme na
drobnokresbách v starých litur íckých knihách. Po
doba tato udržela se na \ýcho ě, kdežto na západě

„ví

Í

““U

Obr. 27. Bcrly z pokladu dómu hlldesheimského.
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zmizela asi koncem Xli. stoleti. 11. taková, zvaná
sv. Ruperta, zachovala se v Rakousku v benediktin
ském klášteře sv. Petra v Solnohradé; v Německu
echova taková o'. sv. Heriberta v kostele (kd si

benediktinském) v Deutzu \: Kolína n. Rýnem.
doba dnešni f-y s vrcholem zatočeným (curvatura)

převládla na západě. Přechod rovné hole kv
nutému vrcholučtvořikulatý, ozdéjí ihranatý uzel(nodusus) Vdo romanske gyl b-y jednoduché,

podobné pismeněf. Od stoletilXill. zdobí se za
hnutý vrrchol b-y ro mauitě, hlavně symbolicky;
také nápisy se v skytuji na 5-ách. chol b--ym
často podobu těa hada anebo draka a končí se
jeho hlavou kousajíci kříž; jindy jest v oblouku
ohnutým vrcholem vytvořeném jednorožec s křížem
v tlamě, beránek s praporem anebo křížem; jindy
holubice, jednorožec anebo anděl bojující s hadem;
koncem dobyr ománské se vyskytující v oblouku
sošky, kterými s oblibou se zdobí kurvatura ó—y

v době ňoticke; bývá to Ukřižovaný, zvěstováníPanny arie 1 světci. Nápisy na b—eukazují na
moc i milosrdenství biskupa stádce své spravují

gCíhoaMi káarajaicího;později často vzývá se v nichanna (A a,ria Salve Regina) anebo
S\étci. Dobiaagotická zdobí skvostnéji jak vrchol,
tak zejména nodus; oblouk se obepíná ozdobnými
listy, růžicemi a drahokamy a končí často u
jednou soškou, nýbrž sku inaam.i Nodus se mění
v gotickou kapličku s oblouky gotickými a fiálami;
do kapličky se staví sošky světců. Nápisy na 6--e
zaznamenávají často údaje historické. Doba rc
naissančni i baroko vá /'.většuuji často zahnutý
vrchol a zdobí jej nádherně, bohlatě, hla\né draho

kabmy,emailem, a zakončují jej soškami svého slohu.Obraz č. 27. ukazazuje jednoduchou b-u románskou
a gotickou a dvě bohatší gotické, chované \; Hil

desheimu. Zajímavá žoticka I:. ze XiV. stol. se zachovala \; bened. klá teře v Rajhradě na Moravě;
v osmihranné kurvatuře jest z jedné strany Ukřižo

vaný se soškami PalmněMarie a sv. Jana Evang. po
Maria s]ežiškem, opo UOCIChmajic dva anděly. — \'y b-y se znává ze

slov rim. pontifikátu přiysvěcaenmíbiskupůvo azžehnáni
opatů. Svétitel odevzdáva e nově posvěcenému
biskupu 0--u praví: Accipe acuium Pastoralis oífi
cii, ut sis in corrigendis vitiis pie saeviens, ludi
cium sine ira tenens. in fovendis virtutibus audi
torum animos demuicens, in tranquillitate severi
tatis censuram non erubescens“; nově Jehuanému
o atovi odevzdává světitel 0-u do obou rukou se
szovy „AccipebaculumPastoralis ofiiciiq,uem prae
ieras catervae tibi commissae; ut sis in corrjgen
dis vitiis pie saeviens; et cum iratus tueris, miseri
cordiae memoris eris“; později nastoluje nového
opata na křeslo opatské dává musvétitel po druhé
b—udo levé rukyse slovy: „Accipe pienam et liberam
potestatem regendi hoc monasterium et congrega
tionem eius et omnia quae ad lllius regimen inte

rius et exteriusď spiritualiter et temmíporaliter pertinere noscuntur. je tedy &.znamen m moci (pra
vomoci, iurisdictio). Veškera moc biskupova jest

podle souhlasného výkladuQspisovatelů liturgických
zpodobena tvaremóžv ostrým hrotem ole zakončená připomíná, e biskupu jest pobizetí vlažné
a leni\vé, lpo délce rovná ukazuje, že biskukupu
Lest řiditihspravedlivé, a zahnutývvrchol připouuná

isku u povinnostucpřitahovati bloudici, obracetihřišní.£y . 'os odznakem moci přísluší die
cesnímu biskupovi y jeho diecesi. Opatům do
stalo se výsady uživati ů-y pro moc, kterou mají

nad klášterem, podobné jako biskup nad diecesi.jako jest rozdil mezi moc biskupovou a opatovou,
ki 15--u 0 atskou, odznakm oci, bylo lišiti od 5--y

biskupské. odle liturgických před isů bylo k za
hnutému vrcholu b-y opatské zav síti úzký pruh

.O

berla

Rllátěný,album velum, sudarium, orarium, panlselus zvaný, který časem měnili v látku' jinou, ozdobně
vyšívanou anebo i z vou pracovanou. redpis
o bílém velu na b—eopatské jest dosud platný |ipodle

dekretu osv;1Sboru obřadového z rzo kazu Alexxandr a Vl. daného 27. září 1659,číslo nové sbírky
authentické 1131, avšak namnoze vyšel zez vyk.u

e ustanoveni PiaX z.20 prosince 1911,
oznámeného všem kardinálům, přisluši I). všem
kardinálům všude mimo v:Římě kardinálu—
vikáři všude, dvaž jeslt ordinářem římským,
ostatním kardinálům zpravidiae nom v jejich titul
nim kostele, mimořádné se zvláštním svoleuím pa

pežovýmjáPodledm'éřjšiChzásad nepříslušela b. kardinálům nům nekonávali slavných obřadů
pontiíimkáluici.— i im ou diecesi nesmi biskup
b-yuuivati, eč kona-li psontifikální obřady s dovo
lením pnsluwného biskupa. poodle obecného
práva uživai ó--y při pontifikálních obřadech jim

pouze jeji h kostele dovolených třikráte v rpoce,nemaji—-1ilrozsáhlejšith výsad pa ežských(v on
titikalie). Opatové čestní nesmgií užívati )l-ypani
ostatnich ozdob pontifikálnich podle auth. dekretu

osv. Sboru obřadověho č. 4148 z 14. os. 19

řed konstitucí Pia' X. „inter mul plices curas“z 21. února 1905u ivall b-y mim im .
teční protonotáři ažoštolšti (Protonotaril Aposto

iici de numero par icipantium) podlt všsady udelené Xystem V. v konstitucio„Laudabilis edis Apostolicae solllcitudo“ z 6.u 68 , mírou uží
vati mitry a všech jiných upontifikalii !„mlintraet qui
buscumque aliis Pontificalibus uti“). ius s.vrchu
uvedenou konstituci zrušil výsadu a slovy „quibus
cumque aliis Pontificalibus“ nelze za dovolené po
kládati, co nepřísluší ani biskupům mimo jejich
diecesi. Také jiným hodnostářům jimž se dříve

dostalo výsady užívati ó-yek ozdobě služeb Božích,touže konstituci Pia X.s evýsada zrušila, poku
nebyla obnovena nebo znovu o v en — -y

užívá v liturgiiepři obřadechepontitikáinich díecesníbiskup anebokkardinál držeji v levici zahnnu
vrcholem od sebe odvráceuým kdykoli vůbec kráčí

v liturgickém rouchu (kasuli anebo pluvláiuu) odtrůnu oltáři anebo zpět; mimo to zvláště a) při
pontifikální mši za zpěvu evangelia drží 0--u
v obou rukou a ke konci žehnaje lidu béře b-u

do levé rukyspři slovech „Pater et Filius et Spiritus Sanctu b) při pontifikálnich chvalách za

zpěvu kantika „Benedictus“, když byl na trůně incensován, stojí biskup držeb—u v obou rukou až

do konce chvalozpěvu; c) právě tak činí apřinlFonttitnešpgrách do koonce czhvalozpěvu
d_)při všech slavných průvodech, vyjma ana Hrom
nice, kdy nese v levici žehuanou svíci, na Květnou
neděli, kdy nese v levici žehuanou palmu, o prů
vodeeh s ne'sv. Svátosti, nese-li monstranci a

trvá-li průvo dlouho,k l[labybruka biskupova neumdlela; nenese- li bis b-y sám, nese ji před

ním akolyta (capellanus de baCqu), řjenž se může
obléci v pluviál; ? při slavných ob adech přede
psaných v pontifik lu římském, podle podrobných
předpisů udanných na přislušném místě, na pr.
nlžšieh a vyšsich svěceních, svěcení na biskupa,

žehnáni opata a abatyše, žehnáni zvonů, htřbitova,a zejména při svěcení kostela, kdy hrotem 5--y
biskup píše dvojí abecedu (latinskou a řeckou) do
popela_křižem nasypaněho na dlažbě nového koteia. B-ou (veedle mitry a křiže) zdobí se též
znak biskupů a arcibiskupů: do znaku kardinálů

&.(ani mitra) se nedává. Opati zdobí znak svůjAnou a mitor ,při čemž se &. kreslí nad miirou,
kdežto u znaku blskupův se kreslí křiž uprostřed,
mitra na levo a &. ravo nad znakem; nad kři
žem, ó-ou a mitrounse kresli biskupsk
Abatyšim &.nepříslušíprávem; zvy cm se za
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vedlo v některých řádech, že abatyše užívalyyppřiřeholních shromážděnich ó-y, ale bez výsad

ežskó není tak dovoleno. — Takelabatyšey klátera sv. jiři v Praze užívala ó-y eosd taol
abatyši Kunhutě r. 1303 od bratra jejlihosktáles \'á
clava 11. Když klášter svatojiřský za joseia 11.byl
zrušen, dostala se berla (opravova ár. 1553az načně
)ozměněná r. 836) do ústavu šlechtičen na Hrad

čanech, jichž vrchni představená, vždy některá arci
vévodkyněrara,kouská má titul abatyše a s ostatními
odznaky i této b-y užívá. b'. puůvodně jednoduchá,
v kurvatuřc se soškou sv. jíři bojujícího s drakem,
byla při opravě ozdobena drahokamy a perlami.
Srvn. Caeraman. Em'xrapamm Lib. ]. Cap. XVII.,

PonhřímleRomanian, S. R. Dea-eta aul/lmhía. 'Bacu us, Ef/lzmen'da Li'lurg—icacRama: e qui
busdam Cardinalium et Episcoporum iuribus et

prívilegíis, 1898 g. 556 sq., De l_usubaculí ln DlgnitateCantoris,pg.1(arl Lind,Uber
den Krummstab (Wien 1863), F_rGerard Baufraxler,

Pedum g_laasaastoraie,) v časopise„ Der Kirchenschmuck“
(Graz 1 (,'/z.kaimu/t de1)"!31ry,lbLaMesse,Vlll Volume?Szarossesť Parisl QW
p 1 ských, dle lokálních
zvyků někde (též u nás) užívaná, jest vysoká hůl
svrchu křízem opatřená a obyčejně kvitím ovinutá
a ozdobená, kterou ofticiant, obyčejně bisk. vikář
nebo jiný kněz, 'ubilantovi odevzdává v kostele,
kamž ji přinese j en, ato se s1ovy: „Accipe, ve
nerabilis sacerdos Do111iní,baculumcrucis in adiu
mentum senectutis tuae. Absit a te gloríarí, nisi in
cruce Domininostri jesu Christi, per quem deevir
1ute ad virtutcm pro ediens ad loriam ervenias
sempiternam.“ Při n vratu z chr mu Pán jubilant

áčí do farního domu, 0 berlu se opíraje. Srvn.

rzi/ek, Rukověť pli-oiamí :nstallaci, prvotiny a dru
hotiny kněžské. oHradci Králov (: 1891 (3. vyd.),st . nn. berlou (& pod kropáčem)

dobře žití ; rčenío vyjadřujíclí humanni oměrry,
které v dobách Eoddanství byylžyna cirkevn ch statcich mnohem lc či a lepší ne jinde

He118age ]. Antonin, katol. dogmatik, 11.1805
vMíinsteru ve Vses.tf, stud. v Mílnsteru, Bonnnu,
kdež byl žákem Hennessovým, a 'lubinkách, kde
byl žákem Dreyov' m, Hirscherovým a Móhlero
vým, vysvěceen r. 2 na kněze, stal se docentem

\ Míinsteru,tpak1835pprofessorem morálky, později
dooatgmati plž). doom. (praelátem, :. 1881;
iš. „Apo ogtetik der írchc“ (,1834) „Katholischeogmatik“ (7 sv. 1—83964). . arel, katol.
theolog, u. 1835 v Salzbergenu, vysvěcen na kněze

1859, stal se npraesesem konviktu a gymn. učiteleem v Meppen 1864 missijnim knězem vKodani,
1866 katechetou v lngenbohlu (Švýc.), 1870 dóm
ským vikářem a učitelem náboženství v Osnaa
b c,ku 1880 vládním a vrchním školním radou
v trassburk u_,1886 dómským proboštem v Kolíně,
ap. protonotárem a inf praelátem; v dává homile
tický časopis „loChrysogus“;: ŠL" eschichte desReiches Gottes“ (společně se cheuffeenem) 1901,

„Deutsches Lesebuch iiirshóherc Tóc terschulen“
(spol. se Scheufiygenem)1896.S. ]., 11. v Madridě 1649,er an
vstoupil goaTov.yjee.,ž :. v Tortose 1731; m.„
terrogatíones et responsiones, seu Quaestionles

m librum Geneseos iuxtasmethodum magni Alcuini“(Valencie 1699—1715 v..)
erle ndi rant. Theat., italský theolog, u.

167Be,z. v Benátkách 1746; :). „Delle oblazíom all'

altare dissertatio storico-t-eologica“ (Ben ,1736), latinsky podn em „De ohlatíonibus ad
altare communibus et" peculiarlbus, hoc est mlssae

stipendií íntegra secundum aetates dis ositío, dissertatío historíco-t-heologlca“ (Ben.143)g).
l—lurler, Nomencl. lV3 (1910), 1645.
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Berlendls Ludví k S.j, u. v Berergamu 1813

v s.vdna kněze stal se bisk. sekretářem, vstoupilov. jež., odebral se jako missionář do
llndieneohlédaje se na slabé svo ezzdríav, v.\'e
áatamu 1845; :p. „Memorie e iíicantí dellav vita
egiiosa del servo di Dio P. Carlo Odescalchí della

esů“ (Řim184

cBerlengeríus Tarentlský, žil kol. 1151, :p. „Historia s. Cataldi ep. tarentini“ otištěno v A."Zó'ó

hliaius 11,570 5 7.3 Srvn. Hamr, Nomencl. 113144.

1Berlepsch Aug, vydal „Quatuor evangelia N. T.

graeca ad \'ulgatam, quam apposuit, accurate recogníta, ortho oxe explanata, in latinum sermonem

a.alT. El.všange|ium secundum Matthaeum“849);v yšel toliko tento jediný svazek;
„Anthroplologíaevychrlstíanae dogmata breviter ex
positaaat ue contra nostri temporis haereticos dc-_
iensa“ (Anichov 1843). Srvn. II:/rtu, Nomencl.

Scip
Berlíěre Usmer 'O.S. B., belgický círk. historik,

1861 v Gosselícsu (Hennegavskoš, vstoupil dořádu bened. v Maredsoosu 1881 vys\ cen na kněze
1886, roi a bibliothekář v Maredsous, vletech
1902—6 rvni ředitel belgického historického insti
tutu v mě, člen belgické histor. komis spoluredaktor časopisu „Revue běnedictine“; .rjl. ceínna
dila apojednáni z oboru dějin řádu benediktin

skéhomaebelgických církevních dě"ln; ze spisů jehouv M„onastic1con Belge (1908— „aMélan
ges 1:1mtřist. bened.“ (1397—1902(), „Un Ami de Pé

L. Sanctus ce Beeringen" (1905), „Les

šeltgíque“ (1894), „lnventairegat et solut.' dees Archives
\'at. (1904), „inventare analyt. des ,Di\ersa Ca
meralia' des Arch. Vat. 1389 two (19%),„St1ppli
ques de Clément Vl.“ (1906), „Suppliques d' inno

cent V1“ (1910), „Nouv MSupplement & I'hist. litt.'de la Congreg. de St. Maur“ (2 sv., 1908—10.
Berlichingen baron Adolf, kněz a katolický

spisovatel něm 1. 1840vve Štutt artě z rodinvyrotest., konvertoval 1858, vstoui 1862 do

ež., zúčasltnil se jako ošetřovate raněných války1870— 172 vysv na kněze, ůso i| jako mis
sionář7 v Anglii, Hollandsku a orarlberku, 1885
vystoupil z ohledů zdravotních z Tov. jež., žije

ve Vircpurku (sestra jeho Mathilda jest jeptiškouv kláštere nejsv. Srdce Páně na Smíchově), :p„ Der

Kaiser in Vorarlberg“ lbásně 1881), „arGarcta Morenos Tod“ (div.h l.) „Garcia Moreno“ (ži

votop8i8511881) z„Die
am“ (slavnostní hra

beiden ližilli"gšiivn hrra 1891), „Die hl. drei oni e“
(div. hra 1892 Die Beireier Wiens“ dlivad. ra
1893),„Erinnerungen an den 1Kriegl1870— “(1895),
„dPre igten íiber1di2e Ehe“ 902), jušegndllelčrgm)und

jubcšendwehr( „Glocken- igre 1
grel Pre dígt“ (12 ), „Popular- histor. Vo(2rtráe
rReformation und 80jáhr. Kriceg“ 190 m

gláub. Protestanten“ (1904
říše, sídlo arcí
pro Braniborsko

oitŽnes"Wort an dieer hlavni město německé
biskupské vratislavské deiegztur

a Pomořansko. Arcibiskupským elegátcm jest nyni
praelát Karel Kleineidam, probošti:usv. ledvvtky\' Berlíně.Delegaturarozdělenajes tvdevět archi

presb rerátů: Berlín (14 far), _Charlottenbur 0(t13far), nkrttu O. (11 farr), "slin giar),

dam (1r2[]),far)Ríxdorf (11 far. tětin ((7 far), Strtal
d(4 fary), Witktenber e 5 iaa.r) V celé delegatuřnejest 443079k tolik. 'Berlině samém bez

předměstzi 'est dle sčítání z r. 1905 2,400.148 obyvatelův, ehož 223.948katolíkův. jeutu 9ko steiů
15 kapli; působí tu 42 sužtských a 10 řeholních

kněží (domínikánů); v předměstích jest 6 kostelů
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a8 kaplí, při nichž působí 17 duchovních. V B-č
jest hojně katolických vzdělavacích l charitativníchústavů. . otam 32 katolick ch obecných
škol s 23.581 žákem, 4 katolické vyš i dívčí školy
mající 560 žákyň, katol. semináře pro učitelky.
Z charitativních ústavů katolických uvésti dlužno:
4 nemocnice (: ních největší sv. Hedviky sester
sv. Karla Bor., za21.11854), choroblncc ústav sv. 0
níky pro šestinedělky, 2 sirotčince, 12 opat roven,
hospic pro dělníky, úlulek pro dělnice, 4 35ny pro
služebně, 4 záchranné ústavy pro dívk, spoolek sv.

Vincence sem14 konterencemi a j. Vele sester sv.
Karla ro puůsobi v B—ěšedivé sestrň Františkánky, sestry Dobrého Pastýře, sestry ll. řádu
sv. ominika, sestry mariánské a sestry sv. ]oseía.

berlinky perlinky, pe rličky) jest lidovyneazev pro mo litebni knihu s titulem „Obět

Bohem aneb Modlitby katolické k Travěmu už váiíiíjakrráno,vtaku eče,rt př rn |sv.azpov \,
s jinými pobožnýml modlitbami“ Vytlštěná v Bedr
lí.ně Tato modlitebnl kniha formátu 5>< llc
tištěna švabachem, bez udání roku, a opatřenamjest
řadou dřevorytín. Cítá stran 264 s ířídatkem Nemá
církevního schválení a mnohá n sta v textu jsou
vadná Pfii/za.

rlozi Hector, vynikající franc. hud. sklada
tell,Beu. 1803 v CóteSt.A ndre (lsereř 2.1869v Paříži; 7. oboru hudby posvátné složí mši s orche

strem, rekviem pro 4 orchestry (l$3_'7),„ eDeum“035 sb,oory cheslr a varhany, biblickou trilogii
;DOČÍSÍVÍKFISÍOVOZl.“Sen Herodův, 2. Útěk do Egypta,

.Přic hod do SaiIS“t(1854derman jan Pe 1793 ve Virmingu,-stud.
v Nancy, v sv. na kněze1816, byl zaměstnán v du

chovní spr vě jako kraplan, farář a diecesni míssionář. stals se 1828 hohosl. v Nancy, z. 1855;
:p. „Theologia ex S. riguorio et alils probatissimis
auctoribus methodice di esta et seminariorum cursui
accommodata“ (Nanc 5

Bermanschláger

zatel, proííťna gymnasiuwvsLlncai,J1.1861 ve Steyeru
v or. akousxch mb „Deutsch
u. christliach“ (1893), „Muttcrlos“m(1898rš,:„'1( u.Krone(1898), „HudigungOber-Osterreichs“rage),

as enopíer der Waisenknaben“ (1900),

„Biihnemrverke“ (sbirka šesti div. her, 1902),„ lmmakulata“ 905„), Das Bild der totcn Mutter"
906) a j.',“rediguje časopis „Die christl. Kunst

bliltter.inham Frant. O. S. Franc, prot. v kol

leji sv. lsidora veŘímě; „Summa scotica seutheologiae p. l.d eo uno et trino íuxta angelici
d ctons methodum et suhtilis doctoris mentem“
( ím 1656). Srvn. Huf/zr, Nomencl. llls (1907),965

Bermudez) . de Ped raza Frant., kanovníkgranadský,: „Historia ecclesiastica, principios
y progresos de la ciudad y religion Catolica de
Granada" (Granada 1638), „Hlstorla eucharistica“
(. 643). 2. an Jaku, ortu. missionář
v Abessinii, kamž se byl r. 152 ode ral jakožto
osobni lékař ort. vyslance Rodriga z Limy; abuna

arkos poswtil jej na svého nástupce apapežové
Klement Vll. a Pavel lll. potvrdili jej za patriarchu
alexandrijského. 8. marnč snažil se o unii; po

sléze musil ustoupiti abunoviomonoíysilskěmu; .r).„Relacao da emhaixada que ar.t
dez trouxe ao Emperador dlo Ethiopiau (Lisabon
1585, nově vyd. 1855).

Bern v. bernská disputace.
erna (Barna), malíř sienský, ho

freskových maleb zachoval se veliký cyklus 30evý

jevů ze života Pána ]ežíše (od Zvěstování do Se
sláni Ducha sv.) ve farním kostele \ S.Gimignano.Berna be'í 1. Giu roco,le círk. skl,adatel 71.
1620 v Caprarole vsclErk. státě, žák Benevoliho

cř,.udvík, kněz, dómský ka-

berlinky — Bernard

(v. t.), 1662kapelník při chrámu lateránském, potom
při chrámu S. Lui i de' Francesi, 1672 stal se po
Benevolim kapelm em při chrámu sv. Petra, 1674

dvorním kapelmníkem ův TMnichově, kdežz 687,
složil řadu mši, ža lm um ajg; tiskem vyd.pouze motetta (1691)aůmadtigaly (166 ).—2 Glus.
Antonio, syn předešl., 1659 v )'rně, stal se
1688 po svém otci dvor. kapelníkem v Mnichově.
2. t. 1732, vedle skladeb světských skládal mše,

Magnificat, motetta, ymny a j.,17ze skladeb těchtiskem vydal sbírku šesti mšir r. 71.0Bernadetta v Soubir

Bernall. de Corral Atll'lsí.,Ob. M. de Merc.,
?E „Catalogus magistrorurn generalíuu,m martyru

0.b .ed 1erc.“, připojený k BullariizitŽhožugřádu, jež vyd. r. 1696 105. Linas (v. t
S. ]„ u. v Magallonu v Ara onií 1587, proft.tílos.

a theol., z. \; Saragosse 16 2; .rp. „SDisputationesde dlviní Verbl inearnatione“ (Saragos 630), „
_sacramentisin eneree tde eucharistia let ordíne
in particulatria“( yon 13 l.) — Filip O. Praem.,:p. „ntSente de S. Thomas eníavor de la lmmma

culadzti523Conciepclon de la Virgen M. de Dios“ (Burgos l
Bernaídus,

arclijáhen bragský (Braga) v Portugalsku na počX tol., 47).„Vita s. Geraldi archi

lpgscggš bracarensís“ (vyd. Bailuze v Mlscell. lll.,— 5-)
Bernard 1.2 Alvernie (neb z Clermontu n.

z Gannato), dominikán, reditel školy svatojakub
skě v Paříži na poč XIV ol.; :p. „Quodlibeta“ ,vnichž háji učeni sv. TomtášeAAkv., a „aLectur

551180?3991..sentemiarumu'van.„ur„n Nomencl. 118
,3 BO.—2.scholastik v Angersu, hagiograt,

..kol 1020 „Miracula s. Fiisd “ vyd. Align: PL.
XLl, 13 64, A.::al Ball. VllL (1889), 65 n,

Ada S:. Oct.l ,11216n., A. B“,omlkt „Libri mira
culorum s. Fidils iuxta codicem Schlestadiensem"

Pař. 1897). Srvn. Huf/zr, Nomencl. 15l.(1903),973 —.ab Annuneiatlone, can. reg. later., v.yd „Aca
demiap liturgicae pontificíae lucubraliones anno
1758—622" ((,oimbra 1760—62, 5 sv.), „Ritus uni
versi hierarchiae ecclesiasticae. [. De rom on-po
tifice“ (t. 1760). Srvn. Huf/n, Nomencl. lva"(1910),

55. — 4. : Arrasu (Atrebatensis) O. Cap.,
guardián kl. v Arrasu a lektor theol. v prvé pol.
XVlll. stol; :p. „Lergand commendement de la

loi, ou le devoir Erineipal de l'homme envers Dieuet envers le proc ain e osé selon les pri ci

dee.'lSl homas“ (Pař. 17:3), „eL'ordr de l'gg FŠŽou a
1grimautěauet la slubordination ecclésiastigqm,selon Thoms tl735), „Le mlnlstere de l'ab

solution ou4loepsouvolr de confesser selon S. Thomas“ (t. 14 Le code des paroisses ou recueil
des plus importantes questions sur les curěs et
leurs paroissiens" (t. 7,46) „Le ministěre primitif

de la pénitence enseigně dans toute l'Élglise allicane“ (t 1752). Srvln. Huf/cr, Nomencl V*(18 10),1 07. 5. z Asc 10. Carn-i :p.

„Alfiabeto di Geremia prof. in tormlfaoldll iBlsttlonlpigate con scrltture de ss. Padri ed eruditioni“

eMacerataa(1680). Srvn.Huf-tor,Nomencl.„102%47.— a,rchaeolog a knihtiskař 1811

v dal l„Recuei des chartes ue l'abbaye de Cluny"-—89,4 sv.). Srvn. Huf/er, Nomen l a
(1912),1323, 1709— marrrk abě badenský,
„. 1428 n. 1429 v Baden- a_denu, byl pečlivě vy
chován a vyznamenával se iž v mládí neobyčejnou
bezúhonnosti života, i když žll při dvoře cis.
dřlcha lll., vzdal se po smrti svého otce 1453svěho
údělu ve prospěch bratra svého, aby oddati se
mohl cele duchovnímu životu yIv ak od císaře
poslán do ltali vyjednávat o tažení proti Turkům;
na cestě do ima :. 15. čce 14 v Moncalieri
v Piemontsku. Pro svůj bezúhonný a ctnostný
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Bernard

život, jakož i vzhledem k zázrakům, jež se na jehoj—mbév olegl.chrámu moncalierském dály, pro
hlášen 1769za blahoslaveného; jest patronem arci

biskupství írýburskéh o; pam. 15. S /S.:. N., —118, Ring/1012,189231894. Zobrazuje
se v odění rytířském (srvn. Dolu/, Christi. ikono

graphice202). — 8.m kbrabě badenský, opiat,ustav sub 351.1. . e essa .
sekretář sv. Bonaventtury, :). po 1297 Catalo ns
(s chronica) ministrorum generallum 6.121).
důležitý pramen p_ro děiinny řádu františk. $vyd1.el 

—52), „Liber de
an 1504,přesně věaalvuspis ten Ehrle vschriít tu: k. Theol. 1

lauddibus s Francisci" (vydl_ v3
seu vlila s.Franc1sci“Francise.“ lllv 19 , 666—92).

mencl. 906), 431. — 10. z Bolo n .

(vpředIo\stoupení m do řádu slul Flořrian oselli), 71.ni 1699, vstoupil 1717 do du kapuc ,by

vroBl'.Imorá1kya dogmnatiky;pozděggzastával crůznégestné úřady ve své anuaale
contessariorum ordinisřcapuccinorum“P(Ben.1
1740, Palermo 1738; dilo toto dáno 1741 na index
pro některá místa týkající se reservátů, načež B.

obstaral novévvydání 0 ravenéB n.1745, iežBšS)několikrát znovu vytlšt no, posléze v Turíně 1
„lnstitutío theologica iuxta omniaaíidei dogmata et
doctoris subtilis scholastico ner\o instructa'l (Fer

rara a Ben. 1746, 1756), r„Lezioní sopra la regoladel trati minorl dl S.F neesco' (Modena 1749,
Ben. 1753,Bologna 1764), „Phrasarium sacrae Scrip
turae scriptoribus et oratroibus sacris opportu
num“ (Ben. 1761), „lnstituiío philosophica praemit
tehda theologiae“ (Ben. 1766), „Blbliotheca scrip
torum ordinis minorum s. Francisci capuecinorum"
(Been. 1747). — ll . de Bottone, u. v Parmě, od
kudž zván byl Parmensis, byl kanovníkem,prot.

p.ráva Galouniav.okancléřem v Bologni, dež z.I.) rdinaria' neboli „A paratus'
kzde'kretálům ŘehořeiX (tišt. v Mohuči 472 a č.)

a4„Casus“ k jednotlivym kapitolám (tišt. v Paříži53 č.).Srvn.Sr/mllz,il,11412.zBrei
denbachu,kanovn ikv Mohuěi,z. 1497,sepsal popis
cesty, kterou podnikl do Svaté Země; popis teen
vyšel 1486 latinsky a došel takové obliby, že záhy
přeložen byl2dorrůznýcch azků. 13. Brrigan
tius vizs —1.4 biskup carinolský, srv.,b 1kaplanemsua rádcem knížete v Capuc,o
bl.sk v Oriolu (Forum Claudii), odkudž přenesl
sídlo biskupské do Carinoly,z 1109, Mar . om
12. břeezzna „Capuae s. Bernardi e iscopi et con
fessoris.“ — 15. Cassinský viz . Mo ntecas
sinský sub 51 16. z Castres v. b'. Guidonis
(sub 34). — 17. z Clairvaux (Bernardus Cla
raevallensi s), sv.,uuičttel cri,rkevní u. 1090
(n. 1091), z burgundského šlechtického rodu na
hradě Fontaines u Dijonu. Byl zbožžně vychován
od matky své A1eth(roz.z Montbardu, z. 11
n. 1107), nab ] vzdě ání na škole chůtillonské; ne
nalézaje obli y v lesku světském, uzavřel zasvětití

život svůj Bohu, pro týž úmlsl podařilo se mu získati mezi příbuznými a zn mymi ještě '10 šlech
lit.ců, mezi nimi čtyři bratry své (nejmladší jeho
bratr Nivard a otec 'lescehn následovali později)
a strýce Gaudricha, & vstou il s nimi na jareell 112

do přísného kláštera citeauxského (Cisterciunnil),jenž tehdáž blizek byl zániku pro nedostatekm
chů. Klášter přiveden byl B-e knebývaalému rozl
květu a stal se kolébkou řádu cisterciáckého. Roku
1115 poslán byl B. s 12 mnichy k založení kláštera

lairvaux (v. i.. Ušleechtilými vlastnostmi sveho
ducha, v němž pojily se čistota, velikomyslnost,
síla a shovívavost v neobyčejné míře, jakož isva
tým zápalem dovedl B. získávati muže ze všech
stavů, tak že mohl během času založiti 68 nových

Český slovník bohovědný n.

_.
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klášterů. Klášter clairvauxský zastínil brzo isilavný
klášter v Clugny. Z toho hvznikla rivalita mez „bílými“ a „ ernými“ mnich ,již dán byl klidnější
ráz literární kontroversí mezi B-em a opatem
cluusgnyskym, Petrem Ctihodn.m 'laké s mnohými

jinymi kláštery a řády (na př. 5 benediktinyAv se
verní Francii, se řeholnímiž kanovníky sv. Au-gustina, s templáři, za jechjižřeholi na círk. sněmě
vTrroyes 1128se přimlouval a nepochybně jí i sklá
dati pomáhal, s karturtusiány, praemonstrát, s theol.
školami pařížskými, jakož i téměř se v emi oso
bami vynikajícími svatosti (např. se sv. Hilde

gardou, se sv. Malachiášem, arcibiskupem arlmapghym) byl 3. v přátelských stycích a měl
nikavý vliv na obnovení nábožensko- církevupíího
ducha ve světském duchovensivn, šlechtě í lidu.
jeho horlivost pro ryzost víryvvedla ej k ráz

nému veřejnému vystoupeni proti blu ům Abacarodvvým (na synodě v Sensu r. 1140) a Gilber
tovým (na synodě v Remeši r. 1148), proti novo
manicchelsmu vzmáhajícícimu se v severní a jižní
Francii, jakož i proti eho náčelníkům Arnoldu
z Brescie, indřichovi z ausanny a Petr_uz Brus
V církevn -politických záležitostech, při volb ch
biskupů, při koneilech, při stách vyslaneckých

kcálů, biskupů a svět
ských velmožů vždy velikoů váhu.Odstranění osmi
letého papežského schismatu a uznání lnnocenee 11.
proti Anakletovl 11 od králů franc, angl. an
cko-ital. (Lotara lll.) jest ovocem jeho obětivosti

a četnlých obtížných cest (třikrát do italic a íma1133, 11353 1137), jakooží druhá křížácká výprava,
pro kterouž ku přání papeže Eugena Ill proputoval

jrakohlasatel pokání a kříže Francii, Flandry a Por'nsko, a moci svého slova i darem zázraků roz
plamenil Ludvika Vll. franc. a Konráda lll. něm.

a jeLích velmože i národy k nevidanému nábožens emu nadšení. eho listy vybizejíci ke křižo
vému tažení rozšířily toto hnutí do Anglie, Š aněl,
Italie, ech (list jelo z r. 1147 kkeknížeti
slavmi Il. otištěn nejnověji ve Banína/mul „Codex
diplomaticus et epistolaris Re nl Bohhe“miae 1.,str.
51—153, Moravy, Polska, ánska ina východ

Nas konu eho života dosáhla jeho svatost nej
většíhoQprolnoubeni a a\lytříbenít ěžkým utrpenímtěles ným ud,ečni následkem přílišné
askese) iduševním zármutkem nad nezdarem kří
žové výpravy). Z. '

svatého prohláRšen174. Mart.

_.

mgůlsr papežem Alexandrem lll.ajeho hlava chováse
od 1813 v kathedrále v royesu, ostatni relikvie
přeneseny byly r. 1891 do kostela zbudovaného na
nn'stě jeho narození ve Fontaines. Pro hloubku a
čistotu ;ehonanauky,oobsažené v četných jeho spi
sech, udělil mu Pius Vlll. 23. července a 20. srpna
1830oifícícllm titul Doctor ecclesíae't S ísy B—ovy

lpřečastotiskem vydávány.Důležitěj ísouborná
zvané „editio seraphica“ obstaral

1508; druhé,uspořádané Horstem
(Kolin ve 2vsv.a1641), a třetí, vydané péči Mabillo

novou (Pař.1,667 1690a 1719),,)(jež znovu otisklMigm v P. L. CLXXXXll- Cl XX V Spisy B—ovy
jsou: 1. řeči (kkázání 2 let 1115—53 (sermones
uMi ne P. L. CLXXXll, u janauschka Xenia Bern.

l. a 1.)..€z nichž jest 86 de temporc (mezi nimii řeči „Super M,issus est"), 43 de sanctis mezi

nimi“nicněkolik 0 P. Marli, z nichž Sermo [. inAnn B. M. přel. do češt. F B-a v časoPise
„Blahměst“ 1862.138 a „Sermo de duodecim

raerogativis B. V. Mariae přel. F. V. \témž
so.p 1876, 321, anthologil z B-ových řečí mari

ánských odal O. Beck ve článku „Učení sv. Ber

OF. Mairii" v časop.u„Museum“ 1910, 71 n.),125ddiet>di\er „ opriora capita Cantici
Canticorum“ (lnejznaínenitějušiz jeho reči vůbec). —

11
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2. pojednání (tractatus n. opusc uia):
gradibus humilitatis et superbiae" asi z r. 1121),
„De dili endo Deo “ n. ore ei“ (z r. kol.

1126), „ pologla ad (__Juillelrnur2n7,_s. Theodorici Remensis abbatem“ (z . „De moríhus et
officio episcopo rum l.ad Henr217cum,Senonensem
archiepiscopum“ (z r. kol. 1127) „De gratia et iibero arbitrio“ (z r. kol. 1127)., e conversione ad
clerícos" (die ]anauschka z r. asi 1128,dle jiných po

11440) „eD Iaude novae mllítlae ad milites Tem
pli" (z let mezi 1—132—36),„Epistola (n. prologus)
su er Antiphonarium Cistercíensis Ordinis' neb

ractatus cantandi Graduale“, před r. 1134),„ ffi
clum de s. Victore Coniessore, „Tractatus vlastně
epistola 77.) ad Hu onein de S. Victore e bap
tísmo“ (z doby mez lety 1138—42), „Contra quae
dam capituia errorum Abaelardi" (: epistola 190.,
z r. 11440),„De praecepto et dispensatione“ (přeed
1143), „De _vita et rebus estis s. Malachlae, Hi

berniae episcopi“ po 11 ), „De_ considerationelibri V“ (dílo napsané v letech 1149—52, nejzra

ŠL“ duševní plod B-ův, se sanýap_rojeho nřksdejo duchovního syna, ugena lll.) — 31 is.ty
šZrozssáhle korrcspongepce světcovy značná část
se ztratila. již 1145 sekretář svčtcův Gottfried po
řídil první snůšku, jež obsahovala 243 listy. Dosud

známo; est 534 Fravých listů světcových, ježosahu'i li/eelice dů ežitý materiál nejen historický,

ny'br idogmati_cký a asketický —jmenem IJ--ovýmoznačována jest minmo to řada spisů prosaických(na př. „Formula honestae vltae", přel. do češtstíny

od 105. Hausmanna v časop. „Blahověst“ ll [11856|,
298—300a od H H.0vtémžč 18 —13|;spisek ten3však jest de-a Chartsroeskéhosub 37.
uvedeného),' | poetických, jež od něho nepocházejí;

Obr. 28. Sv. Bernard. Maloval Filippino LippL

Bernard

mezi n_lml jest ř_ad_a íymnů894(na př. „_les__u,__dulcismemo a j.; KDl 244).— B-ův
nenalerzlal uspokojen___v dialektlcko-spgkulatlvnim
pojednáváni o pravdách theologických po způsobu
Anselma Canterbu rshkéh,o ačkoliv velice obratně
dialektik užíval, když toho bylo třeba, na př proti
Abaelar ovl. Svým jasným duchem a bezpečným
theo logickýmůsudkem pojímal téměřbezprostředně,
intuitivně, nejhlubší smysla plnou krásu onnech
praa,vd jež mu Písmo sv. a učení sv. O'ců zaručo

valy, a dovedl o nich pojednávati způsobem vroucízbožnos provannut m a s líbezností srdce jima-_
jící. Příspadně tudíž zván byl již od XV. století
„Doctor me liliuns , a právem pokládán jest za
zakladatele křesťanské mystiky. Z jeho spisů čer

pali a čerpa_i theologové, kazatelé a asketé. Cose t "če stavení sv. B-a k jednotlivým t_heol.pro
blemůni, dlužno és |, že ač byl jedním z nej
vroucnějších ctitelů Panny Marie, přece vyslovil se
proti mínění tehdejších theologů o neposkvrněném
početí; s rozhodností hájil neomylnosti papeže
rímského. B. uzavírá řadu sv. Otců, v té příčině
praví o něm Mabillon vhodně: „uItimus inter Pa
tres, primis certe non lmpar“. —Attributy B-ovými

jsou: kniha & úl. Filippino Lippi _odal v krásném
svém obraze vid?:í, jež světec m l,když psal svéhomilire: P. Mar rovázena anděly zjevila se mu

%“k další prácrlajej povzbudlla (viz obr. __).ivotoopis lr-ův napsali: Vilém zee.St '1hie
nold Bonnevallský, Gotfried Clairvauxskýfr lanus

Auxxer rský; ze životopisůKpozdéjšicch bud'tež uvedeny: Bohhrín _er, „Die lche Christi und ihre

Zeugen of? ie Kirchengeschichte in Biographien
] 8178_)_,_eChevallier, Histoire de sain

(').dsv.,L 888,13č rnard Hofmeister,Bernard von [akva-uk (Berlin 1889až
1890) Mosrlson, The Life and Times

of saint Bernard %gndaýn 1863 a č).Neander, Der hl. ran rd und seine
Zeit (Berlín 1813, 4. vyd. 1890), Ratis

bormne, „Histoire de sainlt Bernard etson siecle“ (Paař. 1 d1903),
Tomáš V. Koreec, ivot sv. emarda,
otce a učitele církevního, druhého za
kladatele řádu cisterciáckého“ (Brno
.1891, Sauvert (Chalons—-s.-Saóne

tores (New York 1893),Wurm
(1891), Vacandard, Histtoire de sain

Bernard (na ten čas nejlepší biografie,Pnř.1895, 189 1904, do ně re.l
Siery, 2ssv 1897) —Podrobnou bi _r_0_

rafii, čítající 2761 čisel, obsahuje

tvrtá část dila „Xenia _Bernardinan(viz čl. Bternardina Xn a). — Srv
Ííurlcr, Nomencl. 113(1906), 85 až 91,
Vacaudard, „chtionnaíre de théol.

catholique“ ll., 746—785, Billlmtycr,
v Kirchl. Han d.l 1., 585—587. 18.
Claude, franc. kněz svatého života,
řečený chudý kněz“ neboli „Pater

. Dlojo,nu byl zprvu práv
níkem a smýšlení světského, stal se
1622 knězem, věnoval se v Paříži cele
obsluze nemocných a chudých, jakož
i duchovní s ráve, zvláště mezi zlo

činci; značn_aj_mění své ro_zdal k účelům dobro m; z. 1 vPaříži.

Šířil horleivě;lmodlí bu „Memorare“(v. t.,k) žvšak sám nesložil. —
19z CluugnyyO. S. B., edru he po01.
X1.sztol.,:. 1124(d1e jinych llzan. 1125
n. l 26), poslán byl od opata Hu ona
do paněnl, aby tam zreformova kl.
sv. Facunda ; .r). „Consuetudlnes Clu
niacenses“, schválené opatem Hugo

Bernárd
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nem'a otišt lee ottové „Vetusdiscipl. monast.'(Pař.172t—), —;59 nepnrávem př|p|sují se mu
„Sermones 1V34supra Salve Regina“ (mezi odvr
ženy'mí splssy sv. Bernarda z Clairvaux u Migne
CLXXXle 1059—78). Srvn. Hurter, Nomenc lls(1906),8 20. : Coma O. Praed , .kol. 1310,
,). „Lucerna inquisitorum haeretícaez ravitatts"
(Milán 1566, znovu v mě 1. a v en 1.
Srvn. Hurler, Nomencl. ll'(190 >),1177.—21.zCom
ostelly mladší (junior n. mooedrnus), 71ve
1ergantinasve Špan. (odtud zva'n Brigantius).

měl beneficíum v Compostelle, kolem polovice
Xlll. stol. kaplan 1nnocence1V.,kjehož dílu „Appa
ratus seu commentaria in quinque libros decreta
lium“ vypracoval přehled neboli obširný index pod
názvem „Margarita“ (tišt. v Pař. 1516, „Apparat“
ke konstitucím téhož papeže, zvaný též Apostillae,
Le ctura“. „Casus seu notabilia super 5 llbros decre
talium“ (nedokončeno a nevydáno rv.n Schultz
ll,118—20,llurtzr,Nomenc.ll (] , 22.

iquus), špan. kano
áhen v Compostelle,

'.

z Clompostelly starši (An
nista na poč. Xlll. ., arci
byl prof. v Bologni; nalezaje se v kurii římské po

řídil r. 128 sbfrku deklretál' z prvních deseti letpontifikátu lnnocencel („_,omnpilatio Romana“),
kterážto sblrka, zvaná „Čollectio Bernardi Compo
stcllaní Antiqui", b la však zatlačena officiální sbír

kou papežovou. apsal těž glossul k t. zv. dr hkommpilaci. Srvn Lauru/, Introd. 119; Hurlzr,
Nomencl. 118(19%), 248 — 23. Corbljsky 0. S. B.,
thesaurář (Thesaurarius, le Tresorier) kláštera cor
bijského v 1.—X11.stol., jemu připisováno franc.
jazykem sepsané, až do r. 1231sahající pokračováni
dílaVilémaTyrského„Bellisacrihistoria“,vvpra

je to práce jakéhos Ernoula, kterouž práci_3 opatřdilprologem a rozšířil událostmi z let 12
v „R.ec des historiens des croísades“ 11.(Pa 859).
483—693, lepši vyd. obstaral Mas Latrie (Paarř.1871).
S n.l1' rter,Nomenc1. 113(1906),197.—24.z Cor
leone (Sicilie) bl ., n. 1605, s. 12. ledna 1667, zprvu
obuvnik a „nejlepší zápasník sicilský, vstoupil 1632
do řádu kapucínského jako bratr-laik, vynikl přís

ným životem; za blahoscl.rprohlášen 15. ka. 1768;pam. 1. ledna. — 25. ervys ý v. B. ostni
cký (sub 42).n__eas.: Crosa (de Croso) OK.Praed.,em 7. Fra ,poenite enciář pa ežský, připojil
k0vydání nedělních kázánl Viléma eralda( Avi
gnoné 1519) ku prospěchu kazatelů pojednání„ De
indulgentiis a Sede apostolica pro defunctls per

modum%suffrlagiicoucessis“ ..Srvn urln,Nomenc1.113(1906.—27.aDec1mlo O.Mnln.,:p.
„Secoli)Se1r1afici ovverod Compendiocronololšicodella Storia franccscana dall' a.
1757). Srvn. Hunter, Nomencl. (VŠ(19

: 0

28 Ermeengauudi O. raed., rodem z0 Ara onie,
gener. kapitulou ustanoven k tomu, ab aříži

'rvn. Harta-, omencl. ll3vykládal sentence z. 1388.
9061),678.— 15.11. ,.suppl homil. na Sorbonně

v Pař.; :p „Les Ori del Eglise de Par.“ (Pař. 1870),

„Les voyages dets.%éróíné“t (t. 1864),„ e.s Ambrosiied. ep vita rv.n Hrajte/, Nomencl. Vt
, . .Florentlno, O. Cap.

(před vstoup. do řádu0Edmund Goudon), vyd. ano

nymmně „Les Psaumes expliques dans ltesensPařprofreou le rapport des Psaumes al. Christ

lev .). Srvn. llurler. Nomencl.V3(1912—13'),100.—Foncaaudský, opaaf praem. kláštera Foncaude
(Fons Callidus), :. kol. 1192,92,horllvý od ůrce val
denských, proti nimž xp. kol. 1182 traktt ,'ejž vy

dal Graetrer v „Trias Scriptorum adkversus aldens.sectam“ (lngolšt. 1614 a 1738),j ož i Migm PL.
CClV, 793 Srvnn. Hurtzr, Nlomencl.115(1906),

174. -.32 francký mnich,sBernardus monachus Fran us n. Sapie .S. B.v lX. stol.
pocházející z Francka (dle jiných z Anglie), žil ne
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ggchybně v kl. sv. Michala na hoře Garganu; :).ltinerarium trium monachorum“, mž vy

líčil cestu, kterou se dvěma druhy vykonalév letech865 oEgypta a do Sv. Ze e; spis ten obe
sahuje cenné zprávy topografické a historické;
vd. Maóillon v Acta Sanctorum (). ,2,

—526. odkudž otíšt. u Migne PL CXXI, 571—6;

skrílickým appará851emvydal Tal/lerv Descriptionesterrae s. (1874 33 sv.

Gemm vSaintonĚeakol.1160;os:—pp„Vita s. Roberti',Rd. abillon A 08—222.Srvn./1Vurlzr,omencl. 119(19% —34. Guldonls (Guy) de
la Guyenne, n. 2 )CŽ8 .Prae kol 1261

v Royeres u La Roche l'tAbesille, vstoulpll 1279v Li
mogesu do| řadu dominikánského, stal se 1294převorem v 1,1298 v Carcassonu, 1302 v Castres.
1303 v Limo esu, 1307 generálním inkvisitorem
toulouským (uřad ten zastával 18 let; potlačení

katharů v jižní Francii iest hlavně jeho zásluhou),1312 gen rálem řádu, 1323 biskupem tuyským
den.)ve pan., 1324loděvsvkým v prov. narbonnské;
: .1331 v Laurouxu; :p. „Catalogus brevis seu chro
nlca summoruum _pontificum Rom. eti mperatorum“
(z díla toho uverejněny byly pouze některé části
od Muratoriho, Baluzia, Papebrochia a Maie), „Li
ber sententiarum lnquisltionis Tolosanae “ (vydal
Fil. Limborch v přídavku ke svým dějinám inkvi
sice (Amsterodam 1692), „De temporibus et annis
celebrationis generalium et particularium concili

orum“( )š., „Nominaet gesta episcoporum lemovicensium“ (vyd. abbe, ibl nova), „Speculum

sanctorale“ (z obšírného toho díla výňatkytavšdalLab'oe 1. c. a některé životy svatých vA s),

„Prgctica contra infectos labe haereticae pratvitatls“.od Douaíse v Paříži amnooho cenných

piraclendtýkajících se dě"tn řl5ádudomin. Srvn. Hamer,om 1.113(1906 — 35 Gustav (p 'ed
konversí Gustav) A5dolt5)7gmarkrabí ..badensrý,

„. 1631 jakožto bsyn Bedřicha.V zBadeenu-Durlachu,ako důstojnikb 1 ve službách Benátčanů a Švédů,
onvertovall1,bojova1 hrdinsky v bitvě u Sv.

Gottharda 1664, vstoupil do ltened. kl. v Rheinau
1665, potom do kláštera ve Fuldé 1667, kdež stal
se 1671 opatem, resignoval na následnictví v Ba
densku, stal se 1672 kardinálem, 1673 knížetem
opatem v Kempte nu, z. 1677, pohřben ve Fuldé.—
36. biskup hlldeshelmský, bl., biskupem hildes
heimským stals e1130, : če 1154,zasadil se
1131o svatořečení biskupa hildesheimskěho Gode
harda, k jehož cti vystavélvvHiIdesheimu krásný'
románský chrám, při němž založil r. 1146 klášter
benediktinský. 37. artres (Bernardus

arnotensis), žil mezi lety 1119—30,přierženecextrémního realismu (platouis um); .rp. Formula
vitae honestae“ (splsekmmylně přlpisovan sv. Ber

nardovi z Clairvauux nebol? S.ilvestrov1), „Liberfortunae“ a „cTratntus de exposition e Porphy i.“

Dříve směšován[by] s B-em Silvestrem (v. sub 7I3).Srvv.n A. Cim;rval, „Les écoles de Chartres“ (Char
tres 1895).—38.1tertus (lterll) 05 B.. mnich
a bib1.k1. sv. Martiala v Limogesu 1163—1225";
:p. kroniku od stvoření světa až do své doby,
kterouž vydal Duplěgr-Arr v „Chroniques de St.
Martial de Limoges“ (Paříž 1874), 28—120. část
od r. 1032 do 1216 v d. Germ. Script.

„A

XXVI, 435 n. Srvn. [ur/cr, Nomencl. 113(1906),
231. .de Montmélia ,.rp. „S. Maurice

et la Lé ion thébéenne“ Palř7ížu11,8682 sv.). Srvn.Í—lurlcr, omencl. V3(1912 70 —<40. Jan Nep.,
u. 1815 ve Slaném, vysv. na1 kněze 1840, byl ka
planem ve Přimdě 18411—43 a v Plzn 843—54,
stal se katechetou při normální škole na Malé

straně v Praze a spolu professorembykateclhetiky64apaedagogikyna theol. fa ulté potomb 8611
farářem na Kladně, zvolen za kanovníka metrop..
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kapituly pražské 1864lakožto ckazatel jazykem némeckým,-z hován na hřbitově
košiřském; :).p sVincc.,cBradáčem „Příběhy

a ákona ŽPZinčpřipogné nábožné rozjímánípro lid křesťanský (nákl ědíciví sv. _la_naNep.
187Oa 873) odkázal 3000 zl. na zřízení barev
ných oken v kapli sv. Václava ve velechrámu svato
vílském. Srvn.10,d!al1a Sereries 338— 41. iiter
bocks .Franc., lektor v klášteře Jtiter ocku,
jenennžna sn mut am kona mjižpřeed disputaci lip

skou (1519) prohlásil 14 vět Luther-lovýchza bludné.rvn „ur/er, Nomenc ), —.42Kost
nícky,ood r 1049 ředitel dómské školy v Kostnici,

později v Hildesheimu, ptlujsléze mnich v kláštecorve)ském,s 1088; rp.D edamnatione schlsma
ticorum“ ,a jest nepochybnée identický s mnichem

en r\__ejsklým neboli Saský m,_jenž vydal
rotí cisaři ]indřic u lV. polemický spis podbtituLiber canonum“ (v h.10n Ger.m Lib de

lurter, Nomencl. 13(1903),
. 43. : Krraiburg-u (Kra rme), prof. cirk.

prráva na univ. vídeňské, stal se kanovníkem, pq
zdéji proboštem ve Friesachu, 1450kancléřem arci

biskupaá saícpurského, byl v lpřátelských stycíchs Aeneášem Silviem a Mikul cm z Cusy, kol.
1460 vyslán od arcibiskupa do ima, 1467 stal se
biskupem vChiemsee, z. 1477; od něho zachovaly
se různé listy a zpráva o orážce Turků u Běle
hradu 456.—44. Kremsmunsterský (Bernardus
Noricus) O SB., rodem z avorska, mnich

v klášteře kremslmiinsterském na ekonci XIII. a napočátku X1V.s ,z. 1327; podje ojmenem za
chovaly se seznamy opatů &biskupů, akož i ve
vodů bavorských a rakouských. n. on. Gcarm.
Script. 0n.,Larerf/1,Geschichts uellen v.
Kremsmiinster (1872), Hurtzr, Nomencl. 13(1 ),
582— . : Lippe, n. okl. 1140, pojal za man
želku Heilvígu z Are, založil cist. opatstvi Marien
teld ve \'estf., vstoupil 1196 sám do kláštera toho,
stal se 1211 opatem v Dílnami'mde u Rigy, 1217
biskupem selburgským (semgallským) v Livooskn
syn jeho Otto, biskup utrechtský, jej 1218 vysvětil

na biskupství; 2.124; jeho jmenobuvádí se ke dni23. ledna v Menol. Cist. —46. Lom ardi O. Praed.,
cncce, mistrpřpaížský,ak 1327, :p.

kommentář k sentencím (netišt.). Srvn.ol1'urter, No

mencl. 54? 7. : Luxemsburku (deLutzenburgo)0 ., 71v Stranu u Lu
xembukru, stud. na universitě kolínské,5vstoupil do
řádu dominikánského v Lovani 1499, od15 05 „ma
gister studenlium“ na koiinském řádovém studiu,
1506 regensv Lovani, později byl převorem v Kolíně
aínkvisitorem kolinsky'm, mohuučsky'matrevírským
. 1535;:sp. „Quodlibetum de iubileo anno saeculari

in universitate Lovaniensi determinatum“ (150
Compilatio in recommendationem beati Joseph“
510), „Divi Athanasii syvmbolum cum luculenta

expositione“ (1517), „Morális expositio litterae l>y-s
tagoricae" (1518), „Caatalogus haereticorum omnium
pene, qui a scriptoribus passim literis proditi sunt,

mina, errores et tempora quibus vixerunt osten
dens“ (1522 a č.), „Compendium de laudibus a uae
benedictae contra lutheranos ct valdenses“ (1 25).
„Planctus super aiflictione Ecclesiaae ob iactionem
rusticanam'ň (1525), „Conslllum generale malignan

tium cum dígressionibus lpro concilio generall orthodoxorum mílitantium“1528), „De ordinibus mili
taribus et armorum ln(ilitarium mysteriis“ (1527),
„Opusculum de iubileo sive peregrinatorium ad
urbcm Romanam“ (1525), „Sermones de symbolica
colluctationeeseptemvmitiorum capitalium et virtu
tum spiritualium“ '(1516), Sermones dc Rosario“
(1507) „De ulndeclm virtutibus V. Mariae“ (1507),
„Vita 12.de ennaforte (l576). S.rvu Hmm No0
mencl. 113(1906) 1251. — 48. Marthesii kol. 1370,

u_n:

Bernard

.r). „Memoria sive instructio super relatione faci

ennda in camera apostolica“ (vydal Karel Mtil erv „Zeitschr. far Kirchen esch. “ 878 11,595—622.

Srvnkater,1\'omencl. |3 (190601,6.50 —49. Medlíck nicch kláštera v Medhku Melk),
1340—62kustos klášt. chrámu, 1 70p robošt a mistr

chorobince, z. 1378 na cestě do sima;J-,1).„Historiab. Gothalm'i“(l362),v d. P:.,S 1.,
Menthonsk ,sv., u. 923 (dle jiných 996)nakožto
syn rytíře icharda z Menthonu (u Annecy), stud.
práva a theologii, stal se v Aostě knězem'n za

lpožll hospice na horách, jež: dodnes kjehtojménonesou Velikýa Malý Berrdnar , z. 28. ětna 1007
n.1008(dlejiných 15.čna 1081); zasvatéhkvoprohlášen
1681. Mart. Rom. 15. června. — 51. Montecassin
ský“ O. S. B., kol. 1256, :p. „Speculum monacho
rum“v;yd. ve Frýburku 1901), srvn. Walter & časopisu „Studien und Mitt. aus dem Ben- u. Ci.st
Orden XXI." (1900), 32 ..—52 : Moria

lanensis) 0.S ..BvvClugny, vynabásnik:p. kol. 1140 De contemptu mundí" v leonlnských
ršich (vyd. 'inigI/ffv A„n-gioLatin satirical Poets"

11cl[1872], 3—102,[„Carmenx16araeneticlum ad Raynaldum“(Mignz.C1X307—13316) „Ma
riale“; nekteří (pokládajíxxe) za ksepisovatele dila„Consuetudines |uniacenses“, jak ží za autora
spisu „instructio sacerdotalis seu tractatus de prae
cipuis mysteriis religionis nostruae“(mezissisy sv.
Bernarda z Clairvaux u Mi [V, 771gn

Srvn. Huf/er, NomenclL.11? (1906), 7—8.
— 53. z Níevy (de Nieva) O. Praed., dukladný
znalec Summy sv. Tomáše Akv., kterou
doslovné z paměti, „Sumario manual

maeionde la hcristiana "concíenc1a“ (1556)o".SrvnHarm-, Nomencl. 113(1906), en
tlnu SO. 8. B., 2.1019; jemu připisují někteří"„ on

suetudines cluniacensis“, ež jiní lřisuzuji B-ovi
z Morlac. Srvn.BHurtzrm omencl.e.No usv smíjns ký (suub 44).
— 56. OrleellariusK (Rucmellai), hitstorrik,: 1514, dle

Erasma druhý Sailustius,vl.? „De bello ltaiico Caroli Víll. co m.“ d. onndýné 1724
z Ossidy (ve státu c rk.)vb ,0. Caap., 1604,5sš;
rolníka, vstoupil 1526 jakožto fráter-laik do řádu

kapucínského, vyznamenával se zvláště mirností vasmiřlivosti, z. 22. srpna 1694, beatifikován 25.1:
1705; pam. 11 áří..—58 de Pa rentinis O. Praed.,
.v Orth ezu Béarn), kdež vstoupil kol. polLXlV.

stoleti do řá u, od 1342 b lektorem sentencí
v konventu toulous kém ; . „ iiium missae, iu qu_o

omnes diifiscultates oíficii missae sacrique canonissecundum s. e enoodantur“ n.

Elucidarliouslom7nium difiicultatum etc. " (Kolín 1484
Flařižl r.vn Hurster, Nomencl. 11;
'(:906 —n.59 biskup parm sk,ý ., velorenci6lze šlechtické rodiny Ubertiův, stal se
o aiem a 7. generálem vallumbrosiánů, 1106 bi

em parmským, později kardinálem, z. 4. pros.
113g; Mart Rom.4 .pros. — . el, souč. spis.
franc., xp. „La Persecution religieuse en Allemagne
18722—79), „Les instructions secrčtes des jésuites,

étude critl ue“ — 61. Pavijský (Halbus), bf)a'ldo1191probo tem v Pavíi, stals 92bisk nz
skýym, 1198 bisk. pavijským, z.e1213; r.) „BfrÍevla
rium extravagantium“; ve sbírce té sebral cirk.
zákon vydané od doby Gratianovy, jakož izákony
dřivě' i do Dekretu nepojaté; sbírka tato obdržela

pozd ji názlevCompilatio prima (v. čl. breviarlum
nebo compilat).iones Srvn Sthultel., 78n., 175Hurtar,l\omenc1 113(19(l6,) —62. missionář
pomořanský, pocházejíci ze paněl, byl zprvu čle
nem italské družiny poustevníků, obdržel kterési bi
skupství v italii, vzdal se hoa navrátil se do své
poustevny, odebral se 1122 doaPomořanská, kamž
k doporučení papeže Kaiixta 11.od krále polského
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Boleslava lll. Křivoůstého byl povolán, aby tam
jako missionář působil; setkal se však s odporem,
tak že působiště své opustuíla do kláštera míchels—berského v Bamberku seu chýlíl. — 63. : Portes

(de Portis s) 0. Carth.,biskup1bellayský 1136—40,
převor kláštera Portes 1,146 153; k jeho prosběza očal sv. Bernard z Clairvžuux psátisvvůivýklad
kBísní písní; on sám napsal tri asketické listy1 PP.max 11501

—QW). Srvin.a,!íurlzr Nomencl. 112

),1— 64.biskuppražský, zvanýjinak takéBurchard (že by poc ázeí z rodu Kaplírů ze Su
levic, není prokázáno), bylo .1227 kanovníkem

pražským,i od 1229scholnastikem, zvolen za biskupa
1' Srv arový, Dájiny diecesepražské, 1104—105,Padlalza€5eriesl 65. Pt

lomaeus v. B. Tolomei sub 7.9 . z Řííma,
lektor Písma sv. v Paříži, biskup v Sutrl, z. 1406:
:). kommentáře k některým knihám Z. a ke kni
hám Sentencí, jež však zůstaly nevydány. Srvn.
Huf/rr, Nomencl. "3 (1906, 67. Rou
sergue (de Rosergiis), kanonlsta, doktor obo
jiho práva, mistr theologie, kancléř toulouský, po
zději probošt metropol. kap.t ouoluské, potom bi—
skup bazaskýl 44,7—50) montaubanský (1450—52)

a posléze arclb. toulouský (14522—75).Srvn. Huf/er,Nomencl. lis (1906), 845. — e.Saiffetu probošt

kláštera řeholních kanovníků vzPamicrsu, dom5ahaíse světského panstvíinad Pamie,rskem r.

pap. Bonifáce Vlíí. bez svolení krále Filipa“lV. jmenován biskupem pamierským, 13011egátern papež

ským, aby králi připomenul slíbené križové tsazeni,zatčen, pred státní radu postaven, 1304spolu ap.
nunciem ze země vypověděn; biskupem pamiers ým
zůstal do r. 1312. — 69. Salomo \. Salo mo. —
70. Sapiens viz sub 32. —71. Savonsk

š.„ „VocabulariumHecclesiasticum“ ((en.
ještě215839). Srvn.

e,reneus ze šlechtického rodu, bšl
mla'7d22\solen zra opata kláštera sv. Havla ( t. Gal
len) a 883K em lil. v8důstojenství to dosazen;kral Arnulf sesladíl jej8 ro účastenství v ja
kémsi spiknutí; :p. pro jednoho klášterního bratra

Memoritale“ obsahující 12 nauěeni (v d. Caníriur,líce:. 2, 7 ., . hw, PL. l.. xxvu, 62).
— 73.aSnltlvestrís. filosof v Toursu uprostřed Xíí.
století, různý od H. Chartreského, přivrženec novo

platonismusaastroloňe; .r). „mDe undi universitates Mcgacosmus et icrocosmus“ (vyd. C. 8. Ba
rach 1876). 8an A. Clare-al, „Les écoles de Char
tres“ (Chartres 1895). Jemu připisuje se od někte
r 'ch „Formula vitae honestae“, jinak mylně sv.

ernardu z Clairv. přisuzovaná. Srvn. Hurter ,No

mencl. ll3 (1906), 90.— 74. Theofil, lsulpicíán, ředitel a professor-_ semináře v Remeš :p

de liturgie romaine ou Explicaton historicjue,
raire et mystique des ceremoniesgde I' al'u
sa e desvyséminaires et de ce 1884,

5, 4. 1908), „Leconstelémentairles žde Ll
iurgle a l'usage de Sémívnaires“ t. 1903, LaMesse“ (Paříž 1898, 25 „Le reviaire“ (t.)1587,

2 sv.), „Le Rituél“t. 1893), „Le PontIiIíicaí“(t. l_902),„Cours abrégé de Liturgie Romaí a

a s. Theresia O. S. Aug., mnich nv klášteřed naZdereraze v Praze, lektor theologie; .r). er
holte Untersuchun der rechten Wahrheit, lcohne
\velcher die Seelí eit nicht kan erhalten werden.
Theils aus Un-l(Š!atholischen Zweiffeln selbsten,
theiís aus Rómisch-Catholischen Bewelsungen, wie
auch anderen Schluss-Reden zusammengezogen“
(Praha 1711), „Richtigkeit und Falschheit der Ant
wort nGtinthers sogenanndten Archi-Dla
coni zu t. Thomas zu Leipzi auf die Wieder
holtc Untersuchung der rechten ahrheit“ (t. 1714),
„Quinquaginta causae, cur nemo bona conscienlia

litte
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ad Lutheranismum transire, vel sí in hac haeresi
est, in ea perseverare possít“ (v Praze 1716),„Ver
bum vitae seu demonstratio solam fidem romano
cathoíicam esse veram fidem, sine qua ad vitam
aeternam pervenírl non potest“ (t. 1715), „Aurum
philosophicum ad Iapídem lydium verae augustino
thomísticae doctrinae probatum seu nova philoso

phia exSdoctrinas. Au ustin iet s. Thomae“ (ve7Vídni).Srvn.Hur/er, omenc1.1Vs1910) 714—716.—
76. Thesauraríus v. B. Corbijský (sub 23.—.)
77. opat tironský, sv., 0. S. B, „..kol 1046v Ab
beville, b 1 mnichem v kl. sv. Cypriana u Poiti
ersu, poz ěji převorem v kl. Saint- Savin, od 1100

opatem ve zminěénm kl.s Cšpriana, zal. 1109o atstvi Tíron v dicc. chartressk a dal podnět ke
zrizeni stejnojmenné kongre ace benediktinské; :.
14. dubna 1114, am. 14. du na. — 78. arcibiskup
toíed ský 0. S. , u. v Agenu ve Francii, zprvu
vojín, později mnich v kl. sv. Auxentia v Cáchách,
nějaký čas v Clugny, poto od r. asi
sv. Facuntía v Sahagunu ve pan., arcib. toletlský

a primas španělský, :. 1122, 4jeho „Sermones“v Migv:: L. CLV 16. 79. Tolomei (Ptolo
mai, bl., zakladatel olivetánů, slul původně _lan,
11.1 72 vSieně 7. rodu Tolomei, stud. práva, za
stával různě úřady ve svém rodišti, mimo jiné
i úřad podesty, později uchýlil se v soukromí a
zal. na MonteOliveto u Asciana (prov. Sienská)
klášter, jenž estal se kolébkou hen kongr olive
tánnů (v. t.), :. . srpna 1348, Mart Rom. 21. srp

——80.leTTrěsoríer v. B. Cor bzijcský (sub23). —
81. z Trllíe O. Praed., ..kol 1 Nimesu, lmagister theol., prrovinciál provencsk' 1291,

gvAviinonu, ,výbornýznalecučenísv omáše;srp.lPo
stillv Ž.alm Přisl, Kaz., Moudr. Pisn., ev. sv. jana,
Apok.; vesměs tiskem_nevyd. Šrvn Hurt Nomencl.lls(182.Utrechtský, klerika
představený školy v Utrechtu na konci XI. stol.,

.r). k žádosti svých žáků allegoricko--morálni výklad k ckloze Theodulově (n išt) — 83. Viktor,

u. 1826 v Elsasku, katol. spis.!ranc., z. 1879; :„Guerre de la Prusse contre 1' list: 1874, „Fr 
derik lí. et Voltaire“ (Pař. . Srvn H:"zr/er,
Nomencl. V3 (1912—13), 1684. — 84.2 & ingu

(Bagsingu) O. S. B.,7%. k.ol 1400, zprvu rehol.Au.g v Indersdorfu, vstoupil 1446do ben.
kl.rlvsTe ernsee, stal se t. převorem a pracovvai

s Miku cm z Cu7s horlivě na reformě jihoněmeckých kl., :p. mnoho liturg. a asket.
prací, z nichž většina zůstala v rukopise, některé
z nich vydal Pez v „BibL ascetica“ sv. .. „
mediarius pussilanimium et scrupulosqrum" . „_L)_e

spiritualibus sentimentís et de perfectione969spiri_tuali“. Srvn. urtzr, Nomencl. 7(1606
85. a Venetiis 0. Min. (před vstoupenim do řádu
Michael Angelus Balto), lektor, vynikajici kazatel,
z. 1776, přel. do italšt. dilo Chardonoovo „Histoire
des Sacramenls“ (Verona1754); mimo to I).:
fesa del cellbato del clero romano e progetto per
asua ríforma“ (Ben.166), „Aforismi del dívino

Platone adattati da filosofo cnstíano ad arrestare

il morho epicureo' (Padova 177730),.Gazzetta ragíoanta della nuova Abdera“ (17 5—7, 4 sv.) rvn.
Hurler, Nomencl." V3 (1912—133), 63. ——86. Bar

n4a2rd),sarcibiskup vlilensk7ýslvé7n. 7737svz. 23. ledna] _ _cla S.,; ]an.l ., ..vyzn,

poccházelzzAngll,rle na1cestě do Sv. Země zemřelv jižní ltaíii kol ' Mart. Rom. 14. října.
.in Latío s. Bernardi IConfessoris't

Ber rd sv. (Locus s. Bernardi), cist. opat
stvína eldě, jižně od Antverp, v diec. mechiinské,
zaal. 123711'u.š 1797, r. 1833 usídlili se bývali, teh

dáž ješt na živu jsoucí členové zruš. klášterav někd. kl. anglických dominikánů v Born
u Puersu v díec. mechlinské; odtud pak byl hznovu



Obr. 29. Hospic na Hoh! sv. Bernarda.

osídlen někd. klášter Vaí-Díeu v díec. lutyšské;

oběCiitato opatství tvoří belgickou řádovou pro

“B_Ceirnarda sv. Horae („aVelíký Bernard“); hoc na nasíézá apůdě švýcarské v diee
cesi sionskěl (sittenske) na rozhraní švýcarsko- ital
ském, poblíž b,odu v němž stýkají se hranice
švýc., ital. a franc., leží v horském průsmyku při
starobylé cestě vedoucí do severní italie ve výši
24 2 m n. moř. (jest to nejvýše položené, trvale
obydlené místo v Evropě), zal. v X. stol. sv. Ber
nardem Menthonským (v. t.) a osídlen řeholními
kanovníky sv. Augustina z blízkého exemptního
opatství sv. Mořice a zasvěcen sv. \líkuláši Myr
skěmu. Kostel pří hospíci jest také kostelem pout
ním; chovají se v něm ostaaky sv. Bernarda Men
thonského. Malé alpské jezírko, poblíž hospice se
nalézající, roztává jenv pokročile letni době ajenv té doběoobklopeno jest nuznou tenou. Ne
výsíovně svízeiná jest úloha mnichů, v době tuhé
zimy za zuřící sněhové bouře, leddového mrazu a
buraceni lavin vyhledávatí poutníky, zbíoudivšim
ukazovatí cestu, umdlelým poskytovatí posilu a
mrtvoly zahynuvších odnášeti 8 místa neštěstí.
Vůbec zánrnl jsou krásní velicí psi (zvaní „her

nardlšltí“),koliuchž mnichové užívají při konání těchtosvých v tuhé zim 1812 zahynuli při zá
chranných pracích všichni bernardští psi, i musilo
býti vyhynunie plemen nahrazen odrůdou psa
novotoundlandského. Když stavěna byla silnice sim
plonská, založil Napoleon hospic, jenž leží mnohem
níže (2003m and mořem) a při schůdné poštovní
silnici, kde však rovněěž snčho vé bouře a laviny
ohrožují poutníky. Také tento hospic mají od roku
1825 mnichove' zmínění na starosti. Celkem asi
50 mnichů obstarává službu v obou těchto hospi
cích a spolu i duchovní správu v inkorporovaných
farnostech. V hospících nalézá každý poutník bez
rozdílu v znáni zdarma poohoštěni a nocleh. Srvv.n
»Di: kal m/írc/zc Xin/re uni—crcrZeil- II (1900), 283

5116628467Lndmfeld, „Díe llochgebírge der Erde“
Bernaadrez Emanuel, Oratorlán, portug. kaza

tel,In. 1644 v Lísaboně,z 1710 t. , :p.„ NovaFlo“(5 sv.. Lisabo 17 . „ ermoes e pra

šlcalls'gz)(t. 1712), „Menditacoes da via pnrgation“t
Bernardi Štěpán, hudební skladatel, n. ve Ve

roně. byl vletech 1615—27 kapelníkem pří dómě
1628 povolán za kapelníka při domě v Salc

Bernarda sv. Hora — Bernardín

purku; :. asi 1638; vydali dvěknihy 8h1. mší (1616, 6381),
sbirka 4—5hl. mši (1615), 4hl.
motetta (1613, 2. vyd. 1623),
žalmy 8h1asés průvodem var

han (16251), žalmy 4m. (111613),„Encom sacra“ 2—4h
(1634)a

Bernardice, i. v diec. bu
dějovickě, ve vik. bechyň
ském, příp. již ve XIV. stol.,
patr.: Karel kníže z Paaru;
duchovní správu vede farář

za pomoclk agíana; na ško
a o ec lpilsobí katecheta; 438311 ,33ž. Od

r. 1606náležely B. jcsuitskě
kolíeji u sv. Klementa v Praze
až do zrušen .

Bernardín (Bernardi
nus) ]. ab ngeíis, kar
melitán bavorský, lektor kan.
práva , JP.. „Praeíectíones de
praecognitis principiis et na

tura iuris le alis“(í748, 25V)Srvn. 'íurler, Nomencl. 1V3(1906), 611.— s.nAn
gelo, karmelitán neapolský, novicmistr, z. si 22,

„rsArbo cientíae boni etmalí, opus, in quo agítur
de viriutihusset vítiís et de praxi ad illarum consecu
tionem et lstorum fugam“ (Neapol 1718—22, 38V.).

urler,Nomenc1. Vla(1906,1)19 1. — .as. 11
tonio, ortua slký kněz ze řádu trinitářského, byl
několikrát provinciálem, z. 1638; :p.„ pítome gene
ralium redemptíon um ca tivorum, quae a íratribus
O.85. Trin. sunttactae“ ( issabon 1625).—4. A uí
lanus, v. B.2 —5. de Bustis in.,

vynikající kazlatooeí,syn patricia Lorenza dei BustiMě, z. 00V Male naní (v Piemontsku),:)
oblibenné „Mariale“ (tíšt. v Míináč 194 aj.),
sahujíci 63 kázání mariánských; spooul se svým ře

lcíoínimdruhem B-em z rlte b Ihoríivým obháj
t. zv. „montelsoopíetatis'ť rvn. url:/', Noničglncl.113(1906), —2.— Cuneo O. Cap.,

lektor fil. a theol., ; „Díssertatío histo
líce-scholastico--dogmatica, in qua líbertas humanae
meniis a triplíci errore trípíici propositione vindi
catur. Adduntur quaestíones adiaphorae de regi
míne Ecclesiae, de intentione mínistri sacramento
rum aliisque“ (1821).Srvn. Hurtu, Nomencl. V3
1912, 864— z Feltre (de Feltria) bl.. Min.

(Martin de Tornítanl. Tomitanus), „. 1439ve Feltre,
vstoupil do řádu 1456, vysv na kněze 1463, pů
sobil zprvu jako učitel na rádových školách, potom

jako kazatel; konal missíe pro lid v áčelných městech italských, v letec stá 1 v čele be
nátské řádové provvlnníec 28. září 1494 v Pavií;
sociálně byl činným vynikajici měrou šířením ústavi'i
„montes pietatís" (v. t.); za blahosí. prohlášen oa

mlnnocencem X., pam. 28.1áří. Srrvn. E. Fla

ruoy, „Le bíenheureuseL B. de Feltre“t (Pař. 1893),Lud. doBox::0. Cap. .d. de F.e tson oeuvre“

(18.911w2),11/0i1aÍlí, „ViLta del b. da Feltre“ (Pavla

01)

1894).— 8. z (de Fossa, Aquilanus)

,0. Min.dObs.,071.8veFosse v Abruzzách, vstoupil1445 do ,byl po deset let vikářem provinc.,
potom předsutaveným řádu v Dalmácii a v Bosně,

gener. prokurátorem ohservantů; :. 3
v Aquile; :p. „Chroníra iratrum min observantlae“

. L. Lemmens v imě 19021, „De coenobíis et

Ví'ris plíis provincíae s. Bernardini brevis historia“
(Ben. 61,2) „Vita s. Bernardiní Senensis (Cremona1499), „Tractatus de nubere volentíum doctrína“

(Benn.lš)0.72) Srvn. Huf/tr, Nomencl 113(1936) 1152ažl -—.o9opat císt. kl. liitzcískěho( ucls
cella)5 v diec. basilejská; .r). „Epítome ieslorum

A

—-<



Bernardín

lucellensíum“ (mtm. Srvn. Huf/er, Nomenc1.lVs
1910),27 — 10 z Píqquígn Pic qulgny,a
iconio) O. Cap., n. 1633v Pquigny v Pikardii,

z. v Paříži 1709; :p. zdařilé a oblíben é dilo „Tr-l
lex expositio epistol arum s. Pauli“ (Pař. 17

gast.; z díla toho vydán nově péčí Hetzenauero
vou výkladl listu k ímanů v lnšpruruku 1
„Triplex expositío in Evangelima“(Pař. 1726); pěkný

asketický spis „Practíques efficace, our bielnvivreettbíen mourir' (Ly 101, do n přel. eir

baum 1878); sebrané "jeho spisy vyldzágě)8v Pař1_ži1870—72.Srvn. Hamr NomencL IV
11.ze Sahagunuv .Šahag u.n eSi1len ,
obnovitel řeholní kázně, slavný kazatlezlazspis. řá u

frantliškánského Nar. zříá assa-Carrara
a12km vzdálené od hSieny. Otec jeho Tollo(Albertollo) dí Dino pocházel ze slavné staré ro
diny šlechtické degli Albizzeschí a b 1 s rávccem
města Massy; matka Nera byla též ze lec tíckého
rodu de 11 AWeduti. Oba byli vzorní katolíci
Čínili pány, jak syna Bernardina dobřevvycho
vají, nežz abrzy se rozžehnala se své
tem. Osiřeiý hošikel.na štěstí se dostal do rukou
svvé tety Diany, která byla ovdověla a vlastních
dětí neměla. Diana vychovala B-a tak vzorně, že
právem si zasluhovala názvu matky, jak ji B. někdy
nazýval. Než ve švém jedenáctém roce B. znovu

: umřela hodná jeho teta Diana. Tu se ho

ujal strýc Kirístofano ze Sieny. Roku 1391 dostaleny ku kterémuž městu brzo tak při
lnul, že se mu stalo druhou kolébkou. Odtud ná
zev Sienský, ač se R. narodil v Masse. Teta Piaa,
manželka Kristofanova, ujala se B-a jako vlastního.
Bděla nad svým svčřencem, nabádajíc ho k mrav
nosti a zbožnosti. Bylo toho věru třeba, poně
vadž Siena byla v té době ověstna svou prosto
ášnosti. jako hošík jeden ctiletý navštěvoval B.
kolu učitele Onufria a později školu jana ze Spo

leia. Dle úsudkuuv učittelvůyvnikal B. netoliko ne

ggřyčejnýmivlohamí a bystrostí úsudku, nýbrž také
eznou_pížlí,mravností ajlnošskýmic ctnostmi Zachovals lVždy pel neevinnosli. Svou přítomností již

udržovasl proshtopášné vrstevníky své v mezích slušnosti. B. zachoval se v nevinnosti těla iduš,
něvadž byl nadšeným ctitelem Pann Marie. asto
vycházel za městoaapřed branou m sta, kde včele
jest namalován obraz bl. Pann Marie, klečtval a
modlil se k bi. Panně. Obraz osud nazýván Ma
donna di S. Bernardlno. Dokončiv svá studia řeč
nickáaa filosofická, věnoval se B studiu cirkev
ního pr_áva, ís sv. & věd bohoslovných. B.

nebyl sice dosuvd rozhodnut, jaké cpovoláni 51 vyvolí, než věno se tomuto stu 111po příkladu
jinyý.ch Ve svém sedmnáctém roce stal se B. čle
nem bratrstva k ošetřování nemocných. Vzorné
konal své povinnosti u nemocných, neohroženě

posluhujaídltnemocným nakažlivou nemocí navští
ven tel nemocnice „di Santa Maria dlellaSea a“ byl vždy pln chvály o B—ovi. Když r. 1400
vznikl v Sieně a okolí hrozný mor, posostavilsse R.
v čelo těch, kdož se nebáli nákazy a ošetřovali
nemocné a pochovávali oběti moru. Konečně však

-1 jeho mladistvá síla byla podlomena. Sám onemocnn.ěl Než ttéto nemoci uzrál v něm záměr

vstoupiti do řádu sv. Františka, jehož přísgý životse mu velice líbil. Poradiv se s svými

pěstouny (otec Již byl mrtev) uskutečnila záměrsvůj a vstoupil o řehole sv. Františka přísné ob

servance. žStatky po rodičích prodal před tím arozdal st rženě peníze mezi chudé Dne 8. září
1402 přijal B. chudičké roucho řádu sv. Františka.
V 'ž den,kdy se narodil, při al chudé roucho ře
holní, v týž den složil také sliby řeholní a byl
vysvěcen naak.něze ovíciástvtkonal v Colombbaio
tu se také připravoval ku přijetí svátostí svěcení

... v
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kněžstva. B. b 1 představenými určen za kazatele.
Než byl sláb a las měl velice slabý; hned ochraptěl,

jak jen chvílí hlasitěji mluvil. Proto prosil vroucněannu Marií za pomoc. Byl vyslyšen a od té chvíle
měl hlas ako zvon. Kázával často vícekrát za den
a nepocitll únavy. Během několika let prošel jako
horlív' missionář celé daleké okoli Sieny, horlivě

ůracme na vinicci Páně. Stal se též představenýmáštera v Colombalo, než již r. 1417zbaven tohoto
úřadu a nařízeno mu, aby vystoupil jako lidový

kazatel v Lombarždii. & za téy příležitosti, kde setomu udám ost, aby zaváděl v klášteřích
svého řádu přísnmníreformu. Bylo to právě vdobě,
kyd sv. Vincenc Ferrerský skonal. Zdálo se, že
duch tohoto světce přešel na B a. Mra ni a ná
boženské poměry v té době byl přímo hrozné,
tak že B-ovl naskytovalo se veli ě pole činnosti.

jako druhý apoštolztravel (slova papeže Pia ll.)obje víl se B. na Hlas e_ho hřímal po mě

stech a dědinách,o mlouvruílk sr cí; B. byl lidovýhmkazatelem v nejužším toho slova smyslu. Jeho
ctnostný a svaty život a četné zázrkay potvrzo
valy pravdu jeho slov. Soudíce z výsledků jeho
v pravdě apoštolských prací, můžeme B-a nazvati
hlavním nástrojem k provedení pravé a ryzí cír
kevní reformy, se kterou bylo počato na počátku
XV. stoleti. K tomuupř sipivaal,o že B.nneby.1sám.
nýbrž když se mu podaří o mnoho klášterů přivésti
k původní ryzí kázni cle řehole, měl po ruce
mnoho svých spolubratři, kteří jej v záslužném
díle vydatně pod orooavli. A věru, zřídka kdy měl

který světec tolie znamenitých žáků jaako sv. B.Dostačí, když uvežeme, s.v jan Kapistrán a sv.
jakub z arky picenskée byli jeho žák. Vedle
těch celá řada františkánú— žákúv : nás edovniků
sv. B—a požívá názvu svatých a blahoslavených
v církvi. Věru, zde dle stromu lze poznati ovoce.
Kdy r.142G dos 1.13od pap. MartinaV. dovolení,
zaklžádratinové kláštery observantův, ujal se s hor
livostí tohoto svého nového úkolu. Reforma řádu
tak utěšeně jeho přičiněním vzrostla, že v uznáni

velíákýchzásluh byl mu r. 1438 svěřen nejvyšší úřad
,úřad generálního vikáře observaniů. Přijehodsmrti mě a již reforma víc než 250 klášterů,

ozději rozšířila se pořlcelém křestanske'm světě.est pochopitelne, že své apošt. činnosti nebyl
B. prost nepřátel a z vístníků, kteří hleděli zma
říti nebo aspoň ztížiti o práci na vinici Páně.
Pronásledování roti Á-ovi počalo rooku 1
příčinou jeho by 0, že 3. ve svých kázáních často

mluvil s nadšením o úctě k nejsv. jménu dježíš aposluchačům doporučoval, aby na svých mech

aeve svych příbytcích měli odznaky s timto jmémlHS. Toza vdalo slavnému augustiniánoví On
dřeji z 31in podnět, že v několika spisech počal
brojiti proti 8- ovi, oněvadžpr vyzývá lid k po
věře a modlářstvi. _erhospisů c opil seetaké do
imnikán P.M anfred 7. Vercelli a oba tito muužeov
nedali si pokoje, až byl B. ako pode řeiý z bludu
u papežské Stolice obžalov n. Než v iměB. spolu

se svým ákem v.j'anem Kapistránským ve veřejné dísputaci slavněs se ospravedlnil. Úcta a
oslava nejsvětějšiho jména ježiš byla slavně sv.

církvi při'ata 4a šíření úcty této po celé cirkvi nařízeno. Brie na byl B-ov1 doručen list pa
peže Martina V.,r jímž byl jmenován biskupem
v Sieně. Než B. dovedl svými prosbami papeže

ohnoutí, že jmenováni jeho biskupem odvolal.
ozději ještě dvakrát byla mu nabízena biskupská

hodnost, než pokorný františkán dovedl vždy svou

pokorou a prosbami zbaviti se této Eocty. Viděl,e jej Búh ovolal k dobru všech e 0 krajanův a
proto necht 1 se vázati na jednu rajinu. Až do
své hlazené smrtí, která ho stihla dne 20. kVčtna
1444, byl apoštolsky činným, tak že věru plnou
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loužil si názvu „a oštola ltalie“. jeho těloměrou zas p kde dosud odpočívá
ujemu zasvěceném Dne

.května r. 1450byl slavné od pap. Mikuláše V. za
svatého prohlášen. jeho sv tek se slaví v cele

cirkvi dlhe 20.kkvěii.1a eho spisy bšly již časté'l
vydány.R 1591 biskup udol jev ai ve čtyřec
svazcích. Druhé vydáni Jejich poři il známýd e laHaye 1635. Třetí vy ání lyonské vyšlo r.
v pětir svazcích. je to do osud nejúplnější vydáni
děl sv. Roku 1745 je ti! jednou byla tato díla
vydána. Ačkoliv kritického vydáni děl sv. B-a do
sud nemáme, jest vydání de la Hayovo nejúpl
nější. Všechna dila sv. B-a lze rozděliti ve čt ři
skupiny: a) věroučná, b) mravoučná, c) mystic
d asketická. Prvni svazek jeho děl obsahuje živo

Wais svateho jana Kapístrána a akta kanonísační.Vastni jeho spisy jsou nevypracovaná kázání, po
ednání o rnravouce, mystice a askesi. jsou nejvý
mlnvnejším důkazem, jak bl světec se všemi
obory v bohosloví zabihajícrmi obeznámen. Při
mravouce nesmíme zapomenouti na zkaženou dobu,
ve ktere B. žil a pro kterou psal. Pojednání jeho

týkající se věrouky jsou namnoze těžko gochopiteln tak že si sotva lze představiti, že yla pro
lid psána. Vedle těchto polednáni čilí traktátů ob
sahuji díla sv. B-a roz rav adopisy o předmě
tech z praktického bohosloví a řeholni kázně, dále

ěkný spisek o sv. josefu a výklad Zjevení sv.

_Fa.najak řeč—Šarm,dokritického vydáni dělssv. li-a ne|

3)

mámc, lze ufatí, že pl n otcové františkáni
v Quaracchí, jakoo vydali kritická dísla ona
ventury, vydajit též díla sv. B-a, to tím spíše,
poněvaadž se 'edná o prohlášení sv. B-a za doktora
církvesv. iter atura: faul flmnau-Dan in,
„Un predicateur popuiaire dans 1 italie de la
naissance“, Par151896 (něm. překl. pořidiIA. Gotzeel

nO. F. 1904. GaparizenObm,„L'Apostolodell' nltalia nei secolo XV.“, 1888. „l enesi
d' una volta“, iena ] leP. Toluminf, „Das

Leben des heil. Bernhardiinta,vdon Siena“, Regens
burg 1833. P Milar/io, Si. Bcrnardíno daSíena“, Venezial 15.215,d„Storia po olare di
S. Bcrnardino da1Siena , Torino 1893. A'lemo,
„Storia di San Bernardlnno da Siena e del Suo
tempo“, Mondoovi 1899. L. Bana/zí, .Prediche vol

arl di $. Bernardino“, Siena 1880—1888. P. Apol
inairc, „Etude sur la vie et les oenvres du saint

Bernardín da Sienne“ , Paris 188. P. Bonaumt—ura
PViI/MlmO. S.F „Svatý Bernardín Sienský“ ,
Brno 1905. Will/„| -» B. zobrazuje se v rouše
frantíškánsk m, an v ruce drží ozářenou desku
s monogramem lHS, rotože horlivě šířil uctu
knnejsv. jménu Páně. rvn. Dasa/, Christi. ikono
graphle,195—19

ernardin SgpljeCanin, dalmatský františkán
z XV. stol., vydal v Benátkách 14951ektionář, t..
epištoly a evangelia pro cel' církevní rok nejstari

to dosud známá charvatská niha, tištěná ÍatAinskymi
písmeny. čNovc v daní nbstarala jugosl.A
ivsZáhřeb 885. rvn. Šurm'in, Povjest knjilž.dhrv.sr.p 5612 afařfě, Gesch d. siidsl. Li.t II. 196.

Dlč'k

Bernardina Xenia.b„Xenia Bernardina“ jest název šcstisvazkové publi,kace vydanér. 1891cister
ciáckýmí kiášt. provincie rakousko-uherské k oslavě

osmisté památky narozeni sv. Bernarda; skládá seze čtyř části: i. „SanctíBernardí Sermones ad ter
tiam editionem Mabíiloníanam cum codicibus austri
acis, bohemicis, styriacis collatam excusl“ (2 sv.);

ll. .Die Handschriften-Verizeichnisse der Cistercienser- Stitte Reun in Ste crmark Heiiigenkreuz
Neuklostcr, Zwettl, Liiienfeld in Nieder-Osterreich,
Wilhering und Schiierbach ín er- sterreich,
()ssegg und Hohenfurt in Bóhmen, Stams in 'lirol“

Bernardín — Bernartice

(2 sv.); lil. „Beitrage zur Geschich..e der Cister
cienser-Stifte Reu in Steiermark, Heiligenkreuz
Ncukloster, Zwettl, Lilienield in i\ieder- Oster

rei_ch Osseg und Hohenfurt in Bohmen, Mogila
|Krakaau,gŠzlczyrzlc in Galizien,nStams in Tirol'(stlati v částil 1. 1.111oOseku zpracoval P. Ber

nard Wohlmann, statioo Vššim Brodě P. Rafael
Pavel); IV. „Bibliographia ernardina, qua s. Ber
nardi operum cum omnium tum sin iorum editi
ones ac versiones, vitas et tractatus dc co scriptos
quotquot usque ad finem anni repe

rirespotuit coilegit et adnotavit P. Leopoldus janau “
Bernardini Paulin O. Praed., u. v Lucce kol.

1515, vstoupil do řádu dominik. ve svém rodišti,

bš'5horlivým obhájcem amátky Savonarolovy, zal
1 reform.Íkongregaci sv. Kateřiny des Poullles,z v Neao i1855; .r).„ dmonizione cattolíca a

tutti i fe eolj cristiani di Vincenzo Liríncnse fatta
per quelli, che al teempo degli ereticí si trovano“
(1549), „Concordia ecclesiastica contro tutti gll he
retici, ove si dichlara, quai sia I' autorita della
chlesa, delconciiio,de11a sedia apostoiica e dc'
saanti dottori; Discorso sopra la vita et dottrina

I(utherana“ (1552). rvn. Hurtar, Nomenc III31

bernardin.i1 cisterciáci (v.t .). —2.f
tiškáni, kteří přijali reformu sv. Bernardina aSi

enského; názvu tohoto užívá seiehlavně v Polskua na Litvě, viz čl. frant inšká
bernardinkyl. cisterciačk yl(vt..).——.2vPol

sku název františk ánek přísné observance (viz
či.františkánk

Bernardino v. Bernardln.
Bernardis de, Anton 1503 v Mirandole,

od 1533 prof. fil. v Bologni, od 1552 biskup ca
sertský, resign. 1554a vrátil se k proiessure; z.

; ydal spis proti asouboji „De eversione sin
gularlsvcertaminis“ (156'z,)ddzále „lnstitutio in uni
\ersani Logicam Aristotelis“ (1

rius in Aristotelis Rhetoricam“ n09870 1€h0
smrti 1590). Srvn. Huf/moNomencl. l113(l ), 133.

Berner-don Vilélm kn 'lons-sur-Sabnee, .r).„ e líudiííerence sur
le Devoir des Eccllesiasiiques et de la esidence

(111115 doivent aux Chargesson lils sont appeles"(.yon1622), „Du Concours et del aRésid nceedes
Cures et de la luralité dcs Benefices“ (Pař. 16255.)
Srvn. Hurtcr, omencl. lll3(1907) 868.

aBerner11 (B rnardon,e Bernardonus)
nMaria, frater-lalk S. j., zComa v ltaliio,aarchítekt a stavitel, přišel ke okc'mzciXVl. stol.

Polska, kdež vystavěl jesuitské kostely v Kaiíši aNeswiezi, vypracoval plány kostela a k áštera fran
tiškánů (bernardinů) v místě poutním „Kalvarie“
u Krakova; hlavnim jeho dílem jest velikoiepý jc
suitský chrám sv. Petra v Krakov . ové

— 2. josef, kazatel ital. ze řádu řehol. kle
riků, .r). P„rediche Quareslmali“(1736).

nernards josef, učitelhudbyvssem.erm1844 v Dcrnau (Porýnsko; vyd. „Kirchen
lpiedcr'zl((1885) gelfugen und rgelstiicke zum
Gebrauche beimGotgtesdlenste“(1884—1903), „Mes

senf. denv rerslt.MannerchorFranBernardtvVlllbald 0. SF ,..r; „Arca
ss. 'lrinitatis“ (Ingolstadt 1662)ra„Čanones theolo

gícide leře pontificiza“(t. 1677).Srvn Huf/er, No
mencl.1 10,83)Bernarduls9 v.

Bernartice 1. (Bmernsdort), l. v diec. králové

..a

hrad., ve vik. trutnovském, přip.již ve XlV stol..,
později zanikla, obnovena 1786? atr: náboženská
matice, duchovní správu obstar vá far. s.koop ,
5024 katol. 19 ak. augšp. vyzn., 6 ak. helv. vyzn,
1.,0ž 3bezvyzn.; obyv. něm.—2. (Pernartltz),



Bernasconi

, v diec. buděj., ve vik. horšovotýnském, příp. ve
XlV.stol., patr.: kníže Alois Lówenstein-Wertheim;
duch. správu obstarává far. s výpomocným kapl.;
1535 kat., 12 ž.; obyv. něm. — 3. (Bernatíce,
Bernsdorf), f. v diec. olom. v dekanátu novo
jíčínském 1797 lokalie, 1896 fara; patr.: matice
náboženská; duchov. správu obstarává farář; 857
katol. čes.

Bernasconi Andrea, hudební skladatel, 11.1706
v Marseillu, stal se 1753 vicekapelníkem a 1755
kapelníkem při dvoře v Mnichově, kdež z. 1784;
kromě skladeb světských složil veliký počet mší,
motett, magniíícat, z čehož však nic tiskem nebylo
vydána . . , ..

Bernat Jos., inful. probošt mělmcky, ». 15. zán
1835v Modřicích u Turnova, kde byl otec jeho zá
možným a uvědomělým rolníkem a upřímným ná
rodovcem, erý se všemožně přičinil, aby svým
dítkám vštípil lásku k Bohu, vlasti a národu. Nej
starším ze 7 synů byl Václav, pozdější rektor kol
leje a ředitel piaristického mnasia v Litomyšli,
mladší pak Josef studoval v l. Boleslaví v kolleli
piaristů a v ]ičíně, kde te'ž maturoval. Studia bo
hoslovná konal v Litoměřicích, načež byl 1. srpna

1859 na kněze vysvěcen. jako novosvěcenec lposlán byl 10. září t. r. za kaplana do Liberce, de

rokem 1795 počínajíc český živel tou měrou se rozmnožil, že děkan liberec ý František Wolf, jenž

jediný uměl český zpovídatí, již 20. září 1844 bylnucen příjmouti eského kaplana Antonína Čapka
na výpomoc který dne 8. prosince 1854 konal prvé
české kázání se mši sv. v kostele děkanském,
tím co v sousední Žitavě české bohoslužb dne
6. února 1846 zašly. Dle nařízení litoměřick kon
sistoře měla se konatl česká kázání každou čtvrtou
neděli; ve skutečnosti se tak však nedělo aže za
čaté dílo nezašlo, o to má zásluhu B., který po
ložil pevný základ “ak českým bohoslužbám, tak
i českému živlu v L berci vůbec. B. vida, jak dosti
smutně stoji věci české v Liberci, ovzbuzoval
s kazatelny své sourodáky, a již při tretím kázání
svém prosil, by.zapěli aspoň jednu sloku písně:
„Otče náš, mllý Pane“, nebot dosud se konaly české
bohoslužby v úplně tichosti. Upřímně slovo našlo
ohlas v srdci' Čechů libereckých. Za 8 dnů sebráno
přes 200 a do konce roku 540 korun. Tím
podnět ku založení „kostelního fondu pro české
bohoslužby v Liberci“, který až dosud kostelní
spolek „ . Ludmila“ v Liberci spravu'e. V ra
dostl nad tímto úspěchem podána litom řické bi
skn ské konsistoři žádost o každo- anebo aspoň
dru onedělní české bohoslužby, jež po dlouhém
zpěčování se děkana Hynka Franka b ly povoleny.
Potěšitelný ruch. který nyní nastal, sb ížíl liberecké
Čechy 5 horlivým knězem vlastencem, který jím ze
své vlastní biblíotheky knihy oučné a zábavné
půjčoval. jelikož se stále více čtenářů hlásilo, pojal
B. myšlenku založili lidovou knihovnu pro Čec
liberecké. Jednak dary, jednak peněžitými podpo
rami rozmnožena knihovna ta r. 863 na 140 k“

o.2

=“ n<

svaz u.
Když pak v r. 1867 přenesena byla z bytu B-ova
do místnosti České besedy, obsahovala 497 knih.
Z toho lze viděti, že B. o vzdělání svěřeného jemu
lidu všemož pečoval. Když r. 1862zavládla mezi
libereckými (.echy nesvomost, ba došlo k úplné
roztržce mezi nimi, tu 'založil B. z jara r. 186
prvý český spolek v Liberci, jemuž dáno jméno
Česká beseda, čímž položil základ k or anisaci

menšiny. Asi 7 roků vyučOval B. češtině v iberci,
a'to nejprv na reálce, později na gymnasiu. Aby
náboženský život českého lidu povznesl, zavedl
v r. 1863 odpolední česká postní kázání, v r. 1865
pobožnost s kázáním na konci občanského roku
a pak bohoslužby na některé svátky. Ze (.echové
liberečtí dovedli ocenití obětavou a záslužnou čin

W
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nost B—ovu,o tom svědčí okolnost, že mu Česká
beseda v r. 1866 věnovala stříbrný pohár na důkaz
ůcty & lásky všeobecné. Po 201eté činnosti povo
lán byl 3. listopadu 1879 za vicerektora biskup
ského semínáře v Litoměřicích, kde českou školu
matiční nejen vysvětil, ale i v ní ve všech třídách
nábožens i po roků v učoval a české boho
slovce do ní vodil ke zku ebním pokusům. jako
vicerektor kázával též česky v postě v Ústí n. L.

r. 1887byl 7 let farářem a zároveň biskupským
vikářem v Terezíně, kde opět na matiční škole ve
všech třídách náboženství v'učoval a všemožně
se snažil, aby město českou kolu vystavělo a o ni
se staralo. působí 19. rok na Mělnice.
Za něho povýšen r. 1896 Mělník 2 děkanství na
proboštství, jak jlm druhdy býval, a vystavěna nová
budova proboštstvl. Letošního roku koná se oprava
ak věže tak i starobylého proboštského chrámu
áně sv. Petra a Pavla, na kterýžto účel 8. 10.000

korun věnoval. — jako spisovatel vystoupil již
jako bohoslovec v Mikovcově „Lumíru't s někte
ryml menšími básněmi, pak jako kaplan liberecký
s vydáním zvláštních modliteb pod názvem „ zvěna
hlasů nebeských. Katolické modlitby, litanie a písně“
(v Terezíně 1890, druhé vydání na_Mělnice 1901).
ktere byly hlavně pro liberecké Cechy určeny a
dosti brzy třetího vydání došly a v mnoha tisících
výtrscrcnrozšíreny jsou zvláště po zněmčílýchkra
ich, ale 1 na Mělnicku. Zdárná působnost tohoto
eské o kněze UerSlřell obou národností v sever

ních echách by a též na nejvyšších místech oce
něna, jak o tom svědčí vyznamenání, jichž se B-ovt
dostalo: r. 1899 udělen mu řád železné koruny lll
tggš, r. 1896 obdržel. právo užívati berly a mitry'
1 jmenován čestným kanovníkem, 1909 čestnýní
komorim i. Sv. Pia .; rnimo to jest biskupskýmvikárem, lcncm okresní školní rady, městskeho
zastupitelstva a mnoha jiných humanitních a vla
steneckých spolků. „„Ne,Bernatice v: Bernartice. '

Bernatowicz Mikuláš Řehoř
)0, vstou il do Tov. Jež. 1718,
el, z. 17 2; 519.„ ycie šw. Kajetana“
26), „Kazania panegiryczne“ (t. 1727).
Sernatz 1. Aug st, architekt, u. 1828 v Kem

plenu, :. 1905 v ezpě, provedl stavby a restau
race některych kostelu, zejména restaurací kostela
sv. _Martlna v Amberku. -—2. an artin malíř
krajin, u. 1802 ve Špýru, z. 1878, 1836—37 podnikl
cestu do Palestiny, načež vydal: „Bilder aus dem
Herlrgen lande, nach der Natur gezeichnet“ (50 „.
thogr. pohledů; Štuttg. 1839; text napsal G H. v
Schubert, nove vyd. 855 a 1868. 'Max.
malíř, u. 1862 v Attrangu ve Švábsku vzdělal se,
na akademii mnichovské; v kom osíčríí škole prol
Ondř. Móllera vymaloval větši ograz „Trůnicí Ma-'
donnals Ježiškem', mimo to zhotovil řadu nábo—
ženských obrazu, a zabývá se restaurováním sta
rych maleb; od 1902jest assistentem restauračního

atehern přllkplrtalkgthecelmnichovské.erna z _1 m, ma íř. 71. 1853 v Míst l
v pol. Rakous:ch_,_z. ] v Hlnterbrtlhlu ueďížicrrěu

z ěšho maleb map náboženský sujet: „Ave Maríad
(1 d3, Efsrgzcesrvi Dilrrenstelinu“, „Vidění sv. Ber.nar a“ , n 11 v cís. & Ierií '

v llraláštemi (námět (1890 . g ve Vídni) ' "Mn'Ch_ernay ernacum), benedikti '
v diec. evreuxské, zal. kol. 102 keníltíé Páphzíltšííé

, Richarda lV., vévody bretaňského

uši-zgěL_Ěngčrliychškol? ve válkách hugenottskýchírpjlseeonre ' ' '- "
v aevolgci-kj g gact maurmske, zamklern ec akub,exposíta ve Feldkirchenuv Hor.
Bavorsku, u. 1872 ve Frisinkách- :). „Katechetische

908).

16
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„ (Varšava

Skizzen, zunachst f. Landschulen' (l
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erne (Bernensis canonia), praem.opatství
v llollandsku, v diec. herto enboschské, zal. 1134,

znovuzříz. 1857; r. 1 o 66včlenů avvdržovalo mimo to missie v Americe estátu iscon
sin (ve West de Pere), kdež působilo 10 čienův,a
v Kanadě, kdež působili 3 členovvé. Srvn. ata

lcogusženeraiis ord. Praemonstratensis ineunte saeX.“ (Pragae 1900), 121—I37.
emencjan Křt.Theodos usO.S.u.vAg

Francii, sestavil ze spisů Bertiových a Baelieliolvých
„Systema augustiniam tm de divvina grat a“ (1755,
Ben. V (iQaIZ), 2.

Berner.l (Bernerus, Wernerus)0. S.B.,zprvu
řeholník v kl. St.ReJš' v Remeši, potom první opathomblieres ' 2, povzneslp klášter veli

kému rozkv tu; :). „SVitas. Hunešlundis"8_(otištěno
rllabillaucm v Act 0. 8—30, V,

1770). Srvn. Hrlrťer, Nomencl.

214—226, Bol/andirlys v Acta Ss. Aug.V., 27—

x'llignzmv PL. CX XV,ll 49 68.5r1an.llwler,Nomencl. l-1(1903),)925—926.- 2. Bedřich Vilém,
1790 ve Vratislavi, s. t. 1827, byl varhaníkem při

chrámě sv. Alžbe ' t. aspoiu učitelem hudbyv se
mináři a později reditelem král. akad. ústavu ro
církevní hudbu; složil řadu chrámových skla eb,
z nichž mnohé zůstaly v rukopise, mimo to 5,9.
„Grundregein des Gesanges" (1815), „Theorie der

Choral-Zwischenspiele“ (18192, Lehre von der musikalischen lnterpunktion“ (181
ernhart jan Křtt., 2 1821, vydal „Codex tra

ditionum ecclesiae Ravennatensis“ (Mnichov 1810).
Bernil. Francesco ital. básník, n. kol. 1498

v Lamporecclbliu vdToskánsku, vstoupil do stavuduchovního, boyi d1524 sekretářem biskupa ve
ronského Ghibertiho, stal se 1532 kanovníkem ve
Florenci, z. t. 1536; byl tvůrcem t. zv. poesie ber
neskní (burlesknl); zpracoval Bojardovu epickou
báseň „Orlando innamovato' (15:42a čast), psal
veselohry ostré politické satiry a jiné. — an
Křt., pro. na univ. vaalencké, vydal špan. jazykem
kurs filosofie v 8 sv. (Valencie 1736).

Obr. 30. Bernini: _Sv. Terezie'.
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Berníer1(Bernen.rius)v Berner1.—2.Štěpán Alexander r,_ zfranc. 17 v Daonu,
za revoluce odeprel npřísahu konstituční, rozpla
menii Vendčjce k odporu proti vládě revoluční,

přezván byl_„apoštoiem Vendée“; byl rádcem Napoleona i. při znovuzřlzeni katol. kul 1802rnjme
nován biskupem orleanským; :. v Patřuiži1806, po—
živaje všeobecne úc

miéres—Louviglny. de, jan, šlechtic z Normandskaa, n. v Cae 1,602 mládí věnoval se
zbožnému, odříkavénmuživotuda dobročinnosti, zvl.
ošetřování nemocných; ačkoliv byl iaikem a král.
úředníkem finančním, žil s několika přáteli ve zbož

m ústraní v omě, jejž nazval „poustevnou
(l'Ermitage); byl rozhoodným dpůrcem janseni—
stův: z jeho ozůstaiých, jím diktovaných spisů

vyrdnany12%de e Chrétien intčrieur“ (1659,vr oz.š1670 ve 12ti v dáních) a uLes

oceruvres spiridtuelles“; spisy tyvvak pro některé
qgietisticke vety dány byly na index (r.192)

Bernike v. Ben
BerningVilém, ndr.etheol.,

enu v Hanoversku, u. 187
insetzun

Formr nac

učitel nnábož. v Mep7 v Lin ; .rp.:
der hl. Eucharistie in | rer ursprůEgll.

lden Berichten des 90Dominik, syn Giovanniho Lorenza

B-ho, kanovník při chrámu S. Maria Maggioreux..Istoria di tutte i'heresie“ (4 sv. foi., Řím
Ben. 1711—33), „Memorie istoriche di cio che anno
operato i sommi pontefici nelle uerre contra
iTurchi' (t. 1685), „11tríbunaie della S. Ruota Ro
mana'I (t. 1717). Srvn. flurter, Nomencl. IV“ (1910),
22—9' anni Lorenzo, sochar a ar

chitekt, nei—většíitalský mistr baroka, směrodatný
zvláště v oboru skui fury pro umělecký vvýoejp 
rlody barokní. Naro islse v Neaapoli 1598 jakožto
syn neapolského sochaře Pietrtra B-ho, jenž 1604
přesídlil do Římma B. učil se u svého otce. K prv
ním pracím mladého R-ho náleži poprsí na ná

hrobku biskupa a Irnajodrdoma ap. dvoru jana Křt.Santoniho v 8. ,ng Vavřinec"(nyni
všpaaláci Strozzi veaFlorenci), na nichž patarnlýjest
je tě tuhý, nehybný stil jeho otce.DI„Na dvlovi"
(ve ville „orBorghese“), vzniklémk 611,9 orovati jest již v tší plastický pohyb, li'nohutnčjšzísílu

'razu a obratnější technicke _zpracování. Papež
vrban Vlll. bylvvelikým příznivcem B-ho svě
řoval mu veškery nejduležitější úkoly umělecké,
1629jmenoval jej po smrti Madernové architektem
sv..Petra Ku pránl papežovu pokusil se B. také
vmalířství, ale ukázalo se, že není pro obor ten
talentován, jak otom svědčí jeho obrazy dosud

se zachovavší („Sv. Ondřerej“ , „Szv.'iom as“,Ev.“, „Umučenni sv. Mořice“). Za to byl 8. výteč
ným sochařem a architektem. Jako sochař byl ze
jména znamenitým portraitistou, jsa obdařen ne
obyčejnou schopností vystihnouti osobni indivi
dualitu. Zhotovil řadu soch papeže Urbana V111.a

jiných vynikajících vrstevníků; mnoho portraitníchpoprsí _iehourčeno bylo k ozdobě nahr .Ja—
kožto architekt provedl B. za pontifikátuoUrbanova
veiikolepý bronzový baldachýnoový oltář (viz vvobr.

., s.tr 881) v chrámu svatopetrském (1633) a četnéjiné detai.ni práce v témž chrá.mě Nezdařený po
kus průčelnich věži přinesl B-mu trpké chvile;
věž jím zbudovaná se nelíbila a byla 1646 sne
sena. Vůbec byl 8. za papeže Innocence X. za
tlačen do pozaadí. V té dobč provedl nákladem
kard.Fed. Cornara nádhernou dekoraci kaple ro
diny Comaro v 5. Maria della Vittoria se souso
ším sv. “_l'erezie (viz obr. 30) na oltáři. R. 1647
získal si B. zdařilým projektem monumentální
kašnny pro Piazza Navona zase přízně papežovy,
jenž jej potom hojné pracemi zaměstnával. Tou
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dobou počíná B. zase pracovati v chrámu svato
etrském, zvláště na výzdobě některých kaplí.&ozsáhlejší činnost uměleckou mohlv kB. roz

vinouti teprve za pa eže Alexandra a\lll. Chígi

(1655—67). Navjeho náklad dprovedl obnovu kaplerodiny thgivS.Mariade1' Popolo, a vytvořil
„Da

glet“ (1656), a „Habakuk s andělem“ (165y7). Do
téže doby spadá obnova vnitřku chrámu S.Mar1a
del Popolo. Pro kapli Chigiův v dómč sienskěm
dodal/? 1658—59 mramorové sochy„ Sv. jeronym“
a„Mai-í Magdalena“. Hlavní činnost B-ova snu
střcďuje se však naachrámu svatopetrske'm: 1656
až 1665 pracuje na nádherném podstavci pro stolec

Petra, neseněm kolosálnimi sochami sv.

Otcův, a v téže době lprovádí největší svoje dilo:stavbu nádherných ko nad (viz obr. 31.), obklo
pujících prostranství před chrámem svato etrsk'm,
jaaokž idekoraci nádherného schodiště („ cala

ia') ve Vatlkáká.ně Také apežů Klementa lX.,
žlementa X. a innocence ax. á B. velke

práce: ogravu mostu u hradu isndělského a výzdobu je o desíti mramorovými sochami andělů
držících nástroje umučení Páně (1669- 7,0) ná
hrobek ap. Alexandra Vll. v chrámu svatopetrském
(1671— _8)aj Až do v sokěho věku stále ne
únavně jsa činným umír 13.28 lít.sop 1680, do
sáhnuv věku 82 let; pochován byl v chrámu S.
Maria Maggiore. 0 uměleckém významu B-ho viz

také 61.„barokn rvn. Hume-Beckler,Allg. Lexikon der bild. Koílnstterlll., 461—468,1( ulm,
Gesch. der Baukunst 11., ,ty'ž, Geschichte
der Plastik 11., 735 až 738.— 3. etro, otec
předešlého, sochař, 71.1562 v_Se stu u Fl,orence
z. 1 v irn , vyšel ze školy tlorentinských

niĚĚiýristůvotomv letech 1680 až 1684 byl zaměstnánzdržoval se delší čas v Neapoli,
kdež provedll“plastickou výzdobu kaple Fornaro
při chrámu Gcsn nuovo, kaple Ruffo v kostele je
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ronymítúv, sochy na fasádě kostela „Monte díPieta“ (1601),k .r. 1604 přesídlil do Říma, kdež
zaměstnán b 1 při výzzdobě chrámu S. Maria Mag
giore; při n kterých pozdějších jeho pracích byl

mu nápomocen již) jeho syn Giov. Lorenzo.Berreníqueaj an .Franc. .rp.„Tractatus theo
logicus de divinaOscientia ad creaturas terminata

iuxta mentem Marianí subtiliSque lo. Dluns Scoti“
(17805)Srvn. Har/er, Nomencl 1V3331(16.74Bes,rní ran.t _joa him deB ePi ierre,
franc. kardinál a státník, n. 1715 v St. Marcel de
'Arděche ze staré, ale chudé rodiny šlechtické,

|věnoval se stavu duchovnímu, jako mladý ahhě
zdržoval se od r. 1734 v Paříži, dal se strhnouti
do víru lehkomysiněho života tehdáž tam panují
cího, hledaje elegancí a svým nadáním básnickym

(za básně své jmenován 1744 členeem akadem než
přízně u vlivných osob EH dvoře žijících, zvláštmarkýzky Pompadourov byl 1751 poslán od Lud
víka XV.jakožto vyslanec do Benátek, osvědčil se
jakožto _obratný diplomat i bylo služeb jeho uži
váno při důležitých státních jednáních, 1757 stal
se ministrem zahraničních záležitosti, od Kle
menta Xlll. jmenoován 1758 kardinálem--jáhnem
rotože proti vůli markýzky Pompadourové hleděi

výdaje při dvoře obmezltí a mír uzavřítl, upadl
udvora v nemilost, poslán byl na své opatství
Vic sur Aisne u Soissonssu, kdež dal se posvětíti

na kněze; po pětiisletech přijat od krále na milost,jmenován 1764b em v Albi, ministrem Choi
seulem dal se zílskauti za nástroj proti Tov. _jež.,
stal se za to francouzským vyslancem při apež
ském dvoře, tam naléhal na Klementa Xi. tak
dlouho, až konečn došlo ke zrušení Tova šstva
1773. B. zůstal v íme, vyznamenávaje se obročinností a úsiužnoslí vůči každému. La franc. re
voluce b ldůstojenství svého vysíaneckěho zbaven,
jakož i ůchodůzze své diecese, ohdržel však od
vlády španělské roční plat; 2.1794. Básně R-y

"U

Obr. 81. Bernini: Kolonňdy j—ředchrámem sv. Petra v Římě.
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vydal Dnyon v Pař. 1882, memoíry a dapisý (z let
1715—53),Maxa „(2 sv.. t 1887

Bererno 1 hl., zakladatel a opat klášt. clu ny
ho, pocházel ze vznešeného burgundssiěho

rodu, stal se v kl. glgn ském mnichem a opatem,
později opatem kl. v aume--les- Messieurs a po

sléze r. 910Aprvním opatem kl. v Czlugny;2:. 13.1Srv. AciaSr.,Januariusl, (B er
Bernardus) OSB nopatkl. reichenauskěho(odtud zván „ieAug sis" , 11.ke konci stol. X,

žák sv. Abbona (v. t.) ve Heury,e stoalse ředitelemškoly kl. průmskěho. 1008 stals patem kl. rei

chenauskěho, z. 1048; ednimezonejznamenitějších mužů svě doby, bjyldovedným b snikem, vy

mluvným řečníkem, vynikajicimhufilosofem a výborn m znalcem hudby; psa ' „Tonarius“,

Dc varia psalmorum atque canluum modulatione“,De consona tonorum dlversítate" , dále liturgické
traktáty o mši sv. („Libellus de quíbusdam rebus
ad missae ofticirum pcrtinentibus“), o době ad
ventní („Libellus, qualiter Adventtus Domini cele
brelur, quantio nativitas Domini ferla ll. evenerit“,
„_Ratiogeneralis de initio Adventus secundum aucto
ritatem Hilarii ep.“), o postu suchých dnů („Qua
Iiter quatuor temporum jejunia per sua sahbata
sunt observanda“) a životy svatých („Vltas s. Me

ginhardi“, „Vita s. Udalrici“); IOĚFŠSY-y jsouv Mig—„tové"PL ve sv. CXLHO, 1210.i stSrvn.Hurlcr, Nomencl. !3 (1903),63 bi
skupz vřě inský, „apoštol Obodricůvo,poscházel
z rodu šlechtickěho,b l mnichem v Amelun
bornu (v. t.), odkudž vy ádán b lod Jindřicha Lva
1155 za biskupa meklenbu rskě o; posvveěcen byl
pap. Hadrianem IV.; vynikal rozšatnostl, klidností
a vytrvalostí, nedávaje se v činnosti své odstra
šovatl nezdarem a nebez ečírn;1158 přeložil sídlo
bisku skě z Meklenbur a do Zvěřina, kdežv
stavě dóm, jejž 1171 posvětil; šiřil horlivě kře
sťanstvi v zemích Obodrlcův a rozšiřoval činnost
svou vždy dále k východu, až do Pomořanska a
na ostrov Rujanu; z. 1190n ..1191

Bernolák Ant., n. 4. října 1762 v Oravské Sla
nící z rodičů zemanských, studoval bohosloví v se
minářl trnavskěm, stals eeděkanem a školním do
zorcem v Nových Zámcsich, z. 15. ledna 1813; r.)
„De literis Slavorum, de divisione iílarum, nec
non accentíbus't „Linguae slavlcae per regnum
Hungarlae usltatae compendiosa simul et facilis
orthographia“ (Prešpurk 1787), „Grammatica sla
vica ad systcma s_cholarum nationalium in ditioni
bus caesareo- re iis introductum accomodata“ (t.
1790); „Slovsársovenský česko-latinsko-německo
uherský“ vydán teprve po jeho smrti v Budíně
1825—27, sv.). B. povznesl slovenštinu, a to zá

padní Jeji nářečí, na [jazyk sp isovn.ý Jazyk ten,
zvaný po něm „rnbe oláčtinou'p, sukjalse u katol. duchovenstva a kato.! lidu slovn keho. Srvn. Yaar.

515318Dějiny české literatury, nll. dilu část |., 317
Bernold (Bernoldus) 1.0. Cist.v Kaisheimu,

dokončll 1312svou knihu formulí „Summula dicta
mínis rudibus et ignaris artem dictandi volentibus

'ingredi“l (vyd. Rackínggrg,Quellen u. Erórt. :. bayr.Gesch. 1864, 845—942). — 2. (Bernalduys)
z Kostnice neb od sv. Blažeje O. S. B.,

Bernarda Kostnickěhor,horl. stoupenec Řehoře Vll.,
počal psáti r. 1074k roniku, kteíiá3:2 .1100
(v MV,-3,7%,P. )L.pCX lVll, 285— 11120. erbyl něÍaký čas 4v2Italii, zúčastnil

se tu 1079 gastnpíosynody ímě a vrátí se ne
poch bně 1 4 s legátemy OdkocšllemOstijským, jenžjej 1 84 vysvětil na kněze 1 se mni

chm v kl. sv. Blažeje (SígktoBlasienf- 3od r. 1091žil v kl. Všech svatých u fhúz,z1100,rp o
niku a řadu polemických spisů („De prohibenrda

sacerdotum incontincntia“ proti Albolnovi [v. t._]
„De damnatione schismaticorum“ , „De sacramentis

excommunicatorum“„, elegeeexcommunlcationisli,
„De vitandis excommunicatis“ a j..) Y)75:41?CXLV111,1061 n., an. thm., llbel lilc ll.,
7—168); od něho pochází také nepoochybně Micro

llro)us (v. t). Srrvn. Hurtzr, Nomen cl. 13 (1903 ,
8—1038, Caólrol, Diet. d'archěol. chrět. ll.,3. ,0. S. B. v ()ttobeurenu, žil

asi 8v20Xl.sto.;b pam. 4. čce neb 25.1istop. Srvn_.Stadler-Haim, Vollst. Heiligen-Lex. l., 4 468

4 probošt watlnský (Watten u St. Omeru), :;předr 1„Chronica monasterii watinensis“, jež
dříve připoigsovánabyla mnichu Eberardovi (v dal

Ala/tmel v Thes. anee.cd III., —830, Mlyn l..CXLlX,113—3'2.) Srvn. Huf/er, Nomencl.136:1903),
]

Bemoulll Karel Albrecht, prot. theolog a
spisovatel, „. 1868 v Basileji, by11895—97 soukr.
docentem církevních dějin t., nyní žije v Arles
heimu u Basile'e věnovav sezcela činnosti spiso
vatelskě, převážnou měrou belletristickě; ve spi
sech svých jeví se býti přívržencem monismu

vědecklých spiswujeho uvádíme: „Das Konzll vonNicaa“ (1896), „Wissenschaftliche" und kirchliche
Methode in der 'lheologie“ (1897), „Ovcrbeck und

Nietezrz—uche"(2 sv., 8)nowlnus, biskup clerrnontský kol. 810; ně
kterér jeho básně vyd. Mah/lan, Annal. 11.,71711
Mig/le CV, 441—47, Diinunlcr, M. Ger hist. počt.
ata vCa ar. M. 1.. 13— . Srvn. ]]urlcr, No

mencl v]8 (1903), 76..

Bernried, někd. klášter řeholz kan. sv. August.v Horním Bavorsku, zal. 1121, ruš. 1803.

Bernská disputace (Bernskér kolokvium) konalaase r. 1528v dnech S..—26 na; dostavili
se k ní Zwllngli,erkolampadlus, Bullinger, Blarei,
Capito, Bucer a j. , strana katolická officielně udziésputace se nezúčastnila, dostavili se k ní

augustiniáni Korn. Treger, dominikán Alexius p(ilazltrář Hutertrz Appenzellu. Disputace konala se
na základě 10 thesí zwin liánsk' ch, jež přes odpor
obhájců učení katolické o vět inou byly přijaty.
Ještě během disputace vypukla bouře obrazoborecká
a brzo po dlspntacl (7. února) prohlášen mandát
reformační a od or věrných katolíků brannou moci

potlačen—WSrvn. Xošlůfež, Všeob. církevní dějiny
Bernstein Jiří Jindřich, orientalista, 11.1787

v Cospedě u Jeny, byl od roku 1812 mímoř. prof.v Berlíně, od 182 r.pr.of ve Vratislavi, :. 1860;
vynikl jakožto směrodatný badatel v oboru jazyka
syrského; obstaral druhé vydání Klrschovy„ Chre

stomathla s lriacla“ připojiv k ní slovnik (Lipsko]. díl 1832, !. 1831);obšírněho slovniku jeho
„Lexicon linguade|syriacae“ vyšel 1 toliko 1. se
šit; ostatního jím nasbíraněho lexikografického ma
teriálu užito bylo v díle „Thesaurus syriacus", jež
vydaIR Payne Smith (Oxf01868—80); dale
dal: „Gregorii Bar-chraelo scholia in librumcJoh“
(1858), „De Charklensi N. Testamenti translatione
syriaca commentatio“ (1837, 2. vyd 4), „Das

hl. Evangelium d.Johannes, syr-isch,nach charklens.
Ubersetuzsung“sAu.rg,e1844 vPaříži,stud.
v Lausanně, Berlíně ahPaříži, stal se 1869farářem
v 0r mont--Dessus, 1587 far. při franc. kostele v Ba
sileji, 1891 prof. círk. dějin na fakultě lausannskě;
:, 1904, zabýval se hlavně dějinami protestantství
ve Francii, podal četná pojednání do publikace

„Soclětě de l' histoire du protestanitisme francais“.r). „Le minnistrc Antooine de Chandieu d' apres son;

'ournal autographe inědit“ (1889), „Vie de Thoomaslatler“ (18 5), „Théodore de Béze a Lausanne“
(1901), „L'lmprimerie :; Lausanne aux XV. et XVl.
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sičcles“ (1902); převzal také zpracování druhého

vydánievelikého díla bratří Haagů „La France protestan
Bernw ard sv., 71.klo.1960 ze saské šlecht. ro

din nabyl v kathedr. škole híldesheims ké pod

ch,:ním 'lhangmarovým (v. LS)&důkla dnehoi vzdělání ve vědách a umění,s 987 dvom mka
planem a vychovatelem císaře sOtty 111.,993 lm)isku
pem híldesheímským, 1 1 dlel v záležitosti sporu

o Garidersslt'eím (v. t.) v Římě, odkudž přinesl siimpuusl 'm uměleckým dílům; v Hildesheimu
založil benedikt. klášter s chrámem sv. Michaela,

ovznesl v Hildesheimu umění stavitelské, kovo
ijectvi, zlatnictví a malířství k vysokému stupn í
dokonalostí; na sklonku života svého vstoupil do

zmíněnnéhobened. kláštera, jejžhlbšl založil; .30.
listopadu 1022, za svatého groh en 20. prosince1192.jménem B-ovým ozna ována jest řada vyni
kajících uměleckých děl v Hildesheimu chovanych;
z nich ne 'důležítější jsou: 1. kříž, chovaný v chrámu
sv. Mag alenny,445 cmv soký, 37ccrn šir.,op1chý,
na koncích ramen čtvercovítý, ozdobený tillgránem
&posázený kameiemi, drahokamy a perlami na po

zlaceném plechu, V2kříží tom jest pod křišťálemčástečka sv. křížé;2 dva štíhlé stříbrně pozlacené
svícny s fantasticky propiétaícim se větvovím,
draky, zvířaty a nahýmí lids ými ostavami —
symbol tvorstva vzestupujícího vzhuru ke světlu
jakožto symbolu Krtíslovu; 3. bronzoový sloup (snad
svícen pro svici velikonoční) v dómě hildesheim
ském, 4 m vysoký, obtočený vzhůru vzestupujícím

Básem plastickým, znázorňujícim výjevy ze života. ronzov vrata dómu, skládající se ze
dvou křídel (: nlchž každé jest 1 12 metru široké,

471mmvzsoké), ozdobených reliefy znázorňujícímiparalleln seskupené výjevy ze ., . evan
eliář v zdobený obrazy evangelistů, výjevy ze
ivota áně a krásnými ornamenty v nádherné

vazbě ozdobené relíetem ze slonové kostí. Není
sice prokázáno, že by B. sám svýma rukama práce

Obr. 32. Kříž sv. Beruwnrda.

tyto prováděl, není však poch
nosti, že vznikly k jeho podntu
B. vyníkal nejen jako umělec,

nýbrž igako učenec a státníkProti vp dům pohansk'ch Nor
mannů a Slovanů zaklá al hrady,

ogevníl Hildesheim hradbaami azemi a pokíádán byl za dnt
hého zakladatele města, jež do
sud nese obraz 'eho ve znaku
svém. Roku 189 postaven mu
byl v ílildesheímu pomník. Zivot
B—ův,sepsaný vychovatelem jeho

Thangmarem, vydrIv„Mon. Germ.Script“ W., 74 n. rvn. .

lílŽIllztl, Der hl. B. v. Hildesheim18,56)W Sommera/arch, Derh
b'. v. Hildeshelem (1885), St. Beul
It,! Der hLB .v. Hildesheim als
Kilnstler und Fórderer der deut
schen Kunst (1895), Š'warzmxki
v Thieme-Beckerově All . Lex.
der bíld.Ktinst1er111.,47 475.

BerQa(Berva,)de Didacus
j., Španěl, téměř celý život

strávil v mlsslích paraguayskýhv jichž čeele také si 1 jakožto
provinccíál. :. 1 ; „Literae
annuae“ provincie paraguajské

zle t 1635—37,aješ latinsky vydalP. Fr. deH 1642. Srv
ilurter,Nomenc1.Sll30%), 1138.

Beroald, Beroalde,Beroaldo
v. Bero

Beroadlus 1. Fillips s.t
manístaa ital. , u. 1453 v Bofoh nuí,
b 1prof. humanior v Parmě,

ně, Pa řížl, époosléze od cl1314715vrodnemsvémměstě,k 1;505:p.„0.:>uscula“

(nejlep. vy.d Bologna 1821; zobstaral dobri vydáni
některých lgt. klassiků by obzvláštním příznivcemstudentů z ecchvBolognlstudujícieh;ž ehobyll

Bohusl. z Lobkovic Petr z Rožmberka, pro )OŠtimie
trop. kap.pražské ÍanzWartenberkaa lip
mdl., žák a příbuzný předešl., „ 147 v'Bologncí1498 prr.ot na fakultě artistické v Bol
1514 president řím akademi , od 1516 bíbliothekář
knihovny vatikánské, :. v tmmě 1518, vyda11515
po prvé prvních 5 knih annálů Tacítovych, jichž

rukopis teaddáž bylobjeven, :p. 3_knihly ód a epigramů (v imě st.). rantíšek,
syn Matouše B-alsub 5.č enuého,1558v a
řtžíé konvertoval k víře katol.,3stal se 1593 kanovvToursu, z. kol. 21; vyd básně „Appré

hensrinonsslpirítuelleís“é (Pař. 1584), satyru „Moyensde parv (z valnéčástl obsahu nemorálniho;

často tíšt)l,r „Oeu_vres philosophiquesa avec les recherches de la pierre philosophale“ aj. — 4. Je

. ared.vBenátká1ch,ede' ss. pontefíci“ (Ben.1
Nlomencl. 1113(1907 ), 543. 56.1Ma to
vSt. Denis, katol. kněz, odpadl 1550“ke kalví

nlsmu, byl od_ 1574tkazatelem a rof.v enevě,.; :p. „Chronicon Scripturae

" (Geneva 1575, 2 v d. můj,—157„Ch'ronoologia“
?společně s Mercatorrem,acBasilejiBerodachv .Me hBaladg)

Berooea, erea, B?: C]. město v Syrií,1e
žící mezi Antiochii a a11ierapoli; tam bezbožný
veleknéz Meuelaus k rozkazu Antiocha V. Fupa
tora svržen byl s věže do popela (2. Mich. 134;
Vulg. jména místa neuvádí); nepochybně jest město
to identické s městem Halebem (Aleppo), jež snad
řecky slu10 B. město v macedonské krajině
Emathia, do něhož sv Pavel se Sllou na druhé

:

_U)

Obr. 811.Sloupsv Barnwaru

rotn 2:15.šlsvtoria delle
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cestě své přišel ze Soluně (Sk. ap. 1710)a hlásal
am v židovské synagoze eavn eliums vikelým

úspěchem; což když uslyšeli ži é solunšti, říšlí
načež aveltam a způsobili proti němu bouři,

odebral se do Athen,azanechav SiÍu a Tlmothearozatím v D--e ( . 7-.""') 1%.jest nynější
er, řec.Verria, tur. Karaferia, jihozápadně od 80

luně. Záhy stala se It. sídlem biskupským; rvním
biskupem byl dle Apoštolských konstitucí ( 11,46)
Onesimus(Gamr,Series429. —3 méstov T ra
cií (Augusta Traianaa), kamž doovyhnanstvi poslán

byl papež Liberius (355—358); rněsto to bylo rovž sídlem biskus ským (Gunn, Series 427), nyní
sluje bulh. Stara agora, tur. Eski-Zaarga

Beerozlsdus,kustos a sakristan chrámu milánskéhokol. ,rp. zevrubný a \elice cenný výklad Ii

turgíe lŠambrosiánské (vyd Muf-atari vDAntiq. mediiaevi, lV. dis 57 p. 861—932,nověD V.Magi
str;/lí pod titulem „Beroldus sive ecclesiae ambro
slanae medíolanensis Kalendaarium et ordines sacc

XII.“ Milán 1894).S rvn. Har/er, Nomenc18.2113(1906),
76, čom/, Dict. d'arczh.Kt.chré 11,823—Beromi, ve Vulg. Král. 23“' uvádí8 se Asma

veth (v. t.) 1 eli; čístzí však jest Bahurim (\. t.),jak má texth
Beromůnsterr(Mi.1nster, Monnsa tier um B-e

onís, Bero na) kolleg. kapitula („Kolleglatstlft)
v bisku ství obasilejském, v kantonu lucernském,
s probo tem, 19 praebendami a 15 ka lany; právo

jmenovací náleží vládě lucernské. hrám (troljlodní basilika s kryptou) zasvěcený sv. Michae
pochází z doby románské, pozdějí nělolikráte byl
přestavován a posléze zbarokisován. aiptulu za

ložil a bohatě nadal kprý hrabě Bero ( Jero Parin
gerus) z Lenzbuurguk 1.960— ;poz ěLbyyli pánové z Kiburgu a v letech 1264-8—01415 ha sburgové

ochránci jeho, 1420 dostala se kapitu a pod nadvládu kantonu lucernského, ač svě skou vládu
v území b-ském vykonával proboošt, ve franc. in
vasí 1798 zbavena b la kapitula světského _pan
ství, probošt Frant. óldlin z Tiefenau prozretel
ným jednáním zachránil ji před zrušením; konkor
dátem ěnna kapitula v emeritní ústav
pro lucernské kurámtníduchovenstvo; teprve 817

dostalo se ji zase "větší svobody a dustojnějšího

Éfstav ní. 8. mác onu knihovnu a chráínovy po1.ad Starobylá kapitulní škola přeměněna r 1867

vk]četyřtříldni progymnasíum; mimo to zřízena také:) 0 a

Beton, haeretik, předchůdce monofysitů, tvrdil,
že v Ježíši Kristu obé přirozenosti jsou pomíseny;
jméno a učení jehov tá se ve zlomcích spisu
připísovaného sv. Hippsolytovi „Uegi Geoloría; xai

mtram Rqomvo: zm ]. xo: zu'Wuíuruzďw“
(Mígne P. G. X., n.).

Běronice (Beruunice), fara v diecesi králově
hradecké, ve vikariátu kopidlnském, přip. již ve XlV.
století, později fil. ke Královu Městci, 1787lokalie,

1892 fara ,paaztron matice náboženská; 2808 katol.,46 evang. helv. vyzn., 6z'id
Beronicus sv. mě. v Azntiochií,spolu se sv. Pe

laarí a jinými 49 mučedníky,vdvobé neznámé, asiědy v prvních třech stoletích; Mart. 9
října, Boll. Acta Ss. Octctober Vlll., —423."

Berosus, Brigwaóg,Begwaoo'g,babylonský dějepi
sec kol. 300p reKd r., kněz chrámu Belově

(Mardukově) v |Babyloně; IPBřeckyrn jazykem odtitulem Ba,?vlwwazadějinyB abylonska ve tech
knihách, kterýžto spis věnoval králi Antiochovi ].
Sotérovi (281—261) Spis jeho, dílo znamenité
ceny, sáhal od ravěku až do doby Arsacidův (do
roku 311); pohrichu zachovaly se z něho toliko
zlomky ve spisech Josefa Flavia, Eusebia Caesa
rejského a Synkella B-o thologické zprávy
o stvoření, o devíti králich předpotopních, 0 po

Beroldus — Berriman

topě a o věži lhahylonské jsou důležity ke srovnánís příslušnými zprriávam biblickými. Srvn. „za
[Ví,/latin Keilinschriftliches Textbnch zum Alten

Testament2 15173,Prášek, Dějinrodů východních |., 29, igourarm

Bible a nejnovější] ol)28je\_vyv Palestině EgyptěaAssyriil.,76,123, 1.99
Beroth 1. n'mgg (: studnice, cisterny). jedno

z oněch čtyř měst, jichž obyvatelé, předstirajice,

že přicházejí z daleka, lsti vymámmiIi na Šosuovia knížatech ísraelských slib, že budou u etřeni,

byli však potom zavázáni k ustaviěné služebnostlkácení dříví a nošení vody (105.9'7). Později bylo

město B. lpřipojeno ku kmeni Benjaminovu 08%).době avidově obývali B. vedle obyvatelův

_chananejských rtalké2někteří příslušnlici kmene Benjaminova(2K larP Město If
stávalo snad vrmistech nynější vesnice el-Bíre, 15
kilometrů severně od ]eru salema, při cestě vedoucí
k Sicehemu. Dle tradice v tomto místě Maria &

josef, vracejíce se z _lerusalema, pohřešili ježíše.2“ ). —-2. ta'-q, město krále sobského Adar

ezera, odkudž David na Kvítlézném tažiení svémbohatou kořist odvezl(2185) nepo

chyk'bněnynější Breltán, jižněánod Helioplolet (Baale.ltu)— .viz Beneiaaca
eBerotha, „ni—|=, město v severních končinách

Svaté Země (Ez. 47"f); někteří stotožňují je s Beroth sub 2., jiní míní, že jet Bejrút, nepochybně

všakvje to nynější vesnice Barish, ležící na východ
Beroun 1. děkanství v diec. pražské, ve vikariátu

berounském; fara apřkipomínáse jir.ž atronbeneficia: jeho k.Vel. (obci heroulnské přísluší
právo optovati třikandidát ), patron kostela: obec
města erouna; duch spršvu obstarává děkan za
pomoci kaplana, benef. simpL Bednářskéu P. Marie;
na reálném gymnasiu působí prof. nábož., na školách

měšfansk' ch žaobecných 2 katechetě 11.118katol.,
105 ak 2ez vyzn. B.Srvn odlaha, Posvmísta II., 2. (něm. Bárn), fara v diecesi
olomoucké, v dekanátu dvoreckém, připomíná se
již kol. r. 1520, patron kníže jan z Liechtensteinu;

duchovní správu obstarává farář za pomocí voukooperátorů a jednoho katechety; 5367k atotol., 44

ak 16 ž.- byv něm. —3. česká osada ApobližměstečkaPine City ve státě Minesota (Sev.A me.,r)
s katol. kostelem sv. ]osefa, jenž vystavěn r. 1896,
a českou katol školou, v níž vyučuje 1 učitel a

ež má 60 dítek. Duchovní správu v Berouně vší;onává duchovní z8Plne City; byl tu TomášRabštejnek až doB prosince 1899, po něm

polssěý kněz Leo Laskowski. Srvn. „učinit/il,
jinš echův amer., 2.

Berounskýviz Achilles lBierqun de, Ludv ik 71. 14190v Passy, raad

ě

a
' o

krále Františka i., jeden z prvních pod orovatelu
reformačního hnutí v Paříži, přeložil Lut erův sp s
o _slibech řeholních, byl šíření luteránskych
spisů r. 1525 uvězněn na rozkaz parlamentu a opět
r. 1526 na rozkaz Sorbonny; k zakročení královu
však v obojím případě na svobodu propuštěn;
kdvž však neustal od svých snah, byl upálen v Pa

řížr 17. dubnarn1.529 Beza nazval B-a „francouzským Luth

Berrenrath l“Kristián, dr. theologie a íiloloĚIe,
professor theologie v Kolíně, » 1857, redigujesopis„ Pastorallblatt“.

Berrhoea v. Be
Berretlni Pietroo v.aPie ro da Cor to
Berriman john, angl. theolog, u. 1691,

dýně 1768, :p. „Oeůg šrpavegwůq šv angzl, ora ri
tical Dissertation upon ]. Tim. 3.,];16., with an

.v a[...on



Berruguete — Bertal

Account of above one hundred Mss. of Paul's
Epistles and rubls7to) distinguish the various readings“ (Londýn

Berruguete Allonso, španiálský sochař. malířaarchitekt, n. kol. 486v dredes dc Nava, přišel
1503 oFlorence, l1504ddo Říma, kdež vešel v přá
telství os Michelangelem, vrátil se záhy zase do

Florence a 1521;do panel, kde1se1 stal komornímmalířem Karla V., .v Tolcde jako sochař

následoval Micěíelanšela, jako malíř Leonarda daVinci a Ondřej del arto. Hlavní jehceoprá jsou:
hlavní oltář v IS. Benito ve Valladolidu (1526—32),

sarukofagbiskupůe Trvery (l 554—61) v kostele špí
nejtuan fuera v Toledě; hlavní oltářválkapslíV št kolleje sv. jakuba (Coiegio mayor de

Santiago) v Salamance a j. B. D svých vrstev
níků pokládán za největšího uméice španělského,
ale byl pouze šťastným napodobitelem italske rc
naiss,.sance Srvn. T/rizmz-Becker, Allg. Lex. d. bi.ld
Kiinstler 111.,479—481.

berrus ()%o;) viz birrus.
Berruyer sák josee.fS j., :. v Rouennu 1681,

vstoupil do Tovar. jež. 1697, z. v Paříži 1758; :p.
„Histoire du peuple de Dleu depuis son ori ne
jusq'á venue de Messie tírée des seuls livres Sa nts
on le texte sacré des Iivrcs ' uít en
un corps d' histoire“ (Paříž1728, 7 sv., časteji
znovu tištěna; 1736 jí v.7 vydán i, do němčiny
přel. Ant. Weimer S. ]. 1753), „Histoire du Peuple

de Dieu depuis la Naissancc 4du Messre jusq'á latin de la sinagogue" (1753,4 sv.), „Histoire du
Peu Ie de Dieu troisiěme partie ou Paraphrase
dcs Epitres des Apótrcs d' apres le commentaire
latin du P. Hardouin“ (1757, 2 svv.). Tyto spisy
n--ovy, psané slohem skvělým. vzbudily veliký
rozruch, právem vytýkalo se jim, že \ypravování
na způsobbrománu není důstojné posvátných dějů,
a poukazovalo se na mnohá mista bludná (klo
nícr se k nestorianismu a socinianismu) & pa

rado.xní Spisy lít-ovykudán byly na index, opra
vené vydáni vyšlo roku 128 v Beslanconu. Srvn.Hurter,Nomencl.lVB(19110),1116—

Bersa PWÚB:Baoaá,kráigomorrský, jenž silnými

čtyřmi králi od Chodorlahomora byl poražen. Gen.
4lŠersabe.Bersabee. pav \n;- _ studnicepří

sahy, nejstarší a (nejjižnější mistokEritresstinske (odtud bíbllcke rčen dDan abe“); Gen
2,13246'5 překládá jmeno to:a kuteus inramenti“;
na jiných místech ponechává jrn no vlastní; tu uči
nil Abraham smlouvu s Abimelechcm (Gen. 2139;
patriarchové Abraham, lsák a jakub často tu tá
bořill; pozdeji vzniklo tu město; nynější názzev
místa jest Bír cl-Sebu'.a V době křesťanské bylo
tu sídlo bis p.

ersaní Angelo, souč theolog italský, vydal:
„Piccola Bíbliotheca del parr oco di cam a a“
(30 sv., výklad katechismu,sbír kázání, príručky
theol. morální („Enchirídíon theo ogiae moralis pro
confessariis et pro ordirandls") a církevního práva

(,IEnchilridion iuris canonící“), casus conscíentiaea
Bersle)(13erzáus)Kašpar S.J.,1 Gvoes

v Holiandsku, vstoupuil do Tov. jež. 1546,vodebral
se 1548 do indie, kdež zvláště v Hormusu při Per
ském zálivu horlivě ůsobíi; od sv. Františka Xav..,
jenž velice si ho v žil, jmenoován 1552 rektorem
kolieeje \' Goa a provinciálem indických missíí;

oa 1553; zván byl „nizozemským sv. Fran
tiškem Xa\

Berseaux Karel Euge n. r:. 1822, prof. theoL
v semináři v Nancy, t.1892; „Lectures pour
les families et les paroisses sur la vie chrétienne“
(Nancy 1861,66, 67, Paříž 1877), „Les grandes que
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stions reiíĚeřuises resolucs en peu de mots“ (Nancy—62 8 2 „La science sacrée“ (Paříž

1876), „Les philosophes aux prises avec eux memes“ 1866,2 sv.), „L'Ordre des Cha-treux
ct la hartrcuse de Bosservilie“ (1868), „Vie de

sítím).MBruno' (1868) Srvn. []urlcr, Nomencl. V3
BersellilsiProsper, z Mod -,.:p „\'indicatae

híloso híae examenrationalee“(8an ,4 sv).
Íurler, Nomencl.iV3(1910 677

Bersenev ivan Archip ic, ruský: nědirytec,
11.1762, z.v Paříži 1789,pzhvoltovll některé rytiny
dle Domeníchina, Tizian

Bersier Eugen Arthural'řrantišck, franc.re
form. theolo, u. \' Mor es ve ýc. 1 l, studo
val v Genev, Tubinkác a Haile, pusobll jako ka
zíiteil v Paříži a Neuill, 1899; : ermons''—84,7 sv., přel o něm., hollandšt., dánšt.,
švédštiny a7rušt ny), „Liturgie á l'usage des Eglíses

réformées" (1874), „Histoire du“ Synode generale
de l'Eglise retormée de France “(1872), „Le Régimc synodal' , „De l'Eenseignement de

morale dans l' cole prímalre“ (1881,)vÉColfišgvavant les guerres de religion" (1884,3
„La Révocation“ (1886), „Projet de revision de la

12iturgíedes El lises rétormécs de France“ (1884.vyd 1892). zhledem ke snahmmieho zavésti
liturgii sestavenou na základě motivů starokřesťan

ských \ytýkán mu byl rituialismus.Bersuire \iz Berch

ert ]. nsvoI.mč., zakladatelka a abatyše kláštera v aAv y(Aveniac um) u Remeš
choť sv. Gumberta, zealařeč.klášter, cb Ia zavražděna

od svých nevlastníchzs mi na konci 11.stol.

A

1. května ardí, abatyše vallumbro
siánek vaČavriglii (Tloskáansko),z:. 24.ezbřzna 1163.—.s3 .v, aba še benediktinek v Blangy,z
kol. 725, dcera hrab.l'Rígoberta, založila po smrti

svého manžela řečený kláštera r. 582 vstoupil—ado něho se dvěma svými dcerami;
4. královna kentská, 7..před 616,dcera franckého
krále Cariberta, manželka kentského krále Ethel

berta, podporovala horlivébpůsobení sv. AugustinazntCa . arbaís abatyše,choť
pána zeMbolembbaisu, plo szmrti svého manžela vstou

pila do cist. kláštera v Aywíeres (v Brabantsku)a stala se kol. 1227 prvni abatyší k ášt. Marquette
ve Flandersku; z. 18. e.7124 — . trada),

řeholnice belnedikt. kláštera ve Villíchu sestraopata olfhelmzaz;Brauweileru :p. kol. 1056 život

g(vvA7<šlši)t)n'Viilišské (otíšt. v Mon. Germ. Script.
Berta František, bibliothekářv Turíně, vydal

spoinečě s Ant. Rivantellou „odCdlces man1u75críptibnbliothecae regiae taurinensis“ ('lurinl 74:19)
„Ulcienssis ecclesiae chartarium animadversiombus

ílligsáratiím“ Srvn. Huf/ar, Nomencl. W3|

BertrtaagnaPe rO. Praed., rodem z Verorny, :.
1697, dokončil t(.irandiho „Cursus theologicus“.
Ssrrn. l/urter, Nomencl. W8 (1910), 345.

Bertachíni ( ertachinuns) 1. jan
doktor práv, zastával různé úřadzy,posléze byladvokátem konsistorním v Římě 1497 n.

.rp. veliké vdilo „Reptirtorium iurlsž (v d. v ímé148, 35 v orím 483, v i\iláně 1485,
v Benátkách 1488,1494,1500ai „De eplscopo

libri lV" (Milán 1511), „De gabellis, tributis et
veclrigaiíbus" (Ben. 98—).—2. josef, ve 2. pol.

Vl.! stol.,'668"„Votal4decisiva canoníca et civilia“Bologna ! ). Srvn. Hurter, Nomencl. 1130906),

Bevtal Štěpá n.S 1694, :p. „Discours
choisis sur iusieurs matieres importantes de la
Foy et des oeurs“ (Lyon 1687), znovu vyd M1311:

2 Ferma,
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ve sbírce Orateurs sacrés“(1854), XXX2Vlll,9—430.
Srvn. Huila, tNomencl. [V“ (1910),

ertnli An ., u. 16015vve V,eroné od 1637 dvorníhudebník ve Vídni,o 1649 dvoorní kapelník tam
též, 1669, kromě skladeb světských složil řadu
mší, motett, oratorií, kteréžto skladby vesměs zů
staly v rukop'se.

ilBertalazlzonreKašpar. opat kanovn. later. v Tuě: .rp.„ ecetto del digiuno quadragesímale
sltlabllito sulll' l,apostollca tradizione“ (Řím 1790),
„'Sull antichitá del precetto di astenersl datle

opere servili ne' giorni dí2festa “t(. 1.788) Srvn.Hurter, Nomencl. V3 (1912 54.

oPetr 0. Praed.,kardinál,ltheologa“státnik, „. 1501 v Nonantule, stal se 7bisk
vc Fanno, 1548 vyslán od papeže k clís. dvoru, u156111
jmenován legátem, zasazoval se s úspéchcm pro
obeslání sněmu tridentského, jehož sgm v letech
1546—57 jako vynikající theolog se zúčastnil;

(1I558v1vŘimé;jeho nuncíaturské zprávy vyd. Kupk:sv.
Berteaut Bartoloměj; x;: „Regulaconfessarii

seu theolo a moralls ad praxlm fori oenitentialis“
(Kolín 1702. Srvn. Hurter, Nomencl. 0), 8

tertelmann janji ří, „.1854, výborný učitel hudby a skladatel, vydal
rekviemmammši

.“

m.
Bjerte lss_la n, u. v Lovaani kol. 1544, vstoupil do

benedikt. kláštera v Luxemburku, 1575 zvolen za
opata, 1594 jmenován opatem klášt. epternašského,

607 , :)). „Díalogi XXVIl iu regulam s. Bene

dlcti cum catalogo elt serle abbatum monasteril s.Mariae“ (Kolín 5811), „Historia luxemburgensis.
seu commentarius, quo ducum luxemburgensium
ortus, progressus ac res gestae describuntur" (Ko

lin 1606, Amsterodam 1635, Luxemburg 1856). Srvn.Hauzr, Nomencl. 111a(1907),
Berthavviz Berta
Bertharíus 1. (Bercharius) sv. mě. 0.5. B,

opat montecassinský (od 856.) pocházel ze
vznešené rodiny, město San Germano,
opevnil klášter montccassinský Íroti Saracenům;
bšl však od nich ři jednom vp du u oltáře zabitsrpna 883 n. připisuje se mu však ne
právem spis „'Avufeuyévarvh. e. contra ositorum
sive contrariorum in speciem utriusque estamenti
locorum libri duo", rovvněž tak neprávem přičítat
se mu básnicky zpracovaný život sv. Scholastik,
z authentických spisů jeho dochoval se toll o
verše o zázracích sv. Benediktu a ře na evang.
sv Lukáše v homiliáři Alcuinově. Srvn. llurler,
Nomencl. 13 (1903), 609,86 ertarius,

Berch arlus).mlnichákanovník) ve annesu, kronikář; :p. istoria brevis episcoporum
Verdunensium“ (332—887 ), otišténo u Migm P.

CXX)(,Xll 56l—5163 Mon. Gan/!. Bil-S.r. ,36—45;srvn. Hurler,Nomea|1cL l3 (190,
Berthault1.(Bertha1dus)

učený archaeoolog, z. 1681; .r ,
3. vyd. 1651);v díle tomto s velikou pílí nashro
máždil vše, cokoliv o tomto předmětu nalezl u spl
sovatelů profánních; „Florus“Gallicus, epítome re

estrl, conq'r. Orat.,ara (1636

urm & GalIlís bcllo0 estarum“ (1647). Šrvn. l-lurm,Nomencl. les (19 —.2.r „L'Abbaye
Chelles O. S. B.“1(Mea$(1890, v.), „L'Abbaye

du Pont- aux-Dames O. Cilsltf' (t. 1878). Srvn. Hurtcr, Nomencl V3 (1913),1
Bertha umier Ludvík, klrřézfranc., „. 1819, pů

sobil v duchovní správě jako farář; z. 1870; .r).

životopis sv.858Bonaventury „Histoire de s. Bonaventure“ (1858 vném. rekl. vyd v Řezné 1863)

a přeložil do franc. některé gspisy téhož svétce.
Srvn.r//urtAer, Nosmencl. V3(1913)s,1Auug S.;.x/1 ranc.
Životr P. Ježíše (přel."do vlaštiny)„sa obširný životo

Bertali — Berthier

pis sv. Alfonsa „.St Alphonse de “59011" (Pařiž
59932 sv., 2. vyd. 1900 (přel. do an ičtiny a vla

tlByerthé L., titulární akanovník evreuxský, souč.spisov. ., :_y. „ inte Trinité. Lectures
theologiques extraítes de l'Ecriture sainte, des Pe
ressde l'Eglise et des prlncipaux auteurs ecclesi
astiques“, „Élévations sur les Psaumes d'a rés

saint Auugustin. 1. série: Vepres ctComplies. erítOffice de la SainteV .“

exBertl1ea.u1 „[Arnošt, vynika'ící něm protest.eta $. Z., 181 v Hambur ,stud. v Berlíně

:xGottinkácth, od 1842mi., od 1843 prof. vGottainkách,z1880_; :). „Die síeben Gruppen mo
saíscher Getsetze in den drei mittleren Biíchern des

Plentateuchs“ (1840), „Zur Geschichte d. israeliten“ve sbírce „fKurzgeasstes exegetísches

Hand uch zum Alten Testament“ uveřeindi11„8830as
Buch der Richter und Ruth“ (1845,y2.
„Dle Sprache Salomo's“ (1847, 418%),1883„DieBiicher der Chronik“ (1854 „Die
Biicher Esra, Nehemía und Ěszther“d(1862,3).2 vyd.
887);b yl také členem komise ro zrevidováni

:

německé ybible Luu.therovy —-2. el, ev. theo
o , n. 836v Hamburku, od 1867a astor I.; od

ně 0 jsou hojné příspěvkykbiogr. v„ llg. DeutscheBiographie' v Realeenzyklopádie fiir die prote
stantische Th ologie und Kirche".

ehoř S. vB., 11.v Bérainu 1,680vstoupil do řádu 1697, opatstvi Saint-Mihíei

' dp. l,Traité historique et moral e'l abstinence es viandes et des révolutions qu'elle a eues
depuis le commencement du monde jusqu' aujord'

hrííomoufn 1.731) Srvn.Hur1er,Nomenc1. lVa
),1

Berthelot Jakub Edmund, u. 1772v Nantes,
1835, proo.f theolog. v semináři v Angers, potom

ředitel semináře a gener. vikář v Limogesu;psa1
proti Tabaraudovi, jenž svazku manželskému od

piral2 rázlmgvátostný. Srvn. Huf/er, Nomencl. Vit(191

Berthles %indřich os., círk. historik, u. 1810
vMohuči, arář, poz2 éji praebendář při dóm(: aduchovní rada, :. -„,:p. Geschichte der christ
lichen Kirche“ (2 sv.,21841—433,) „Die Heíli en in

ihrem Wandel vor Gott“8:2 sv., 1852), „Das onzil
zu Trient“ (1846)

Berthleer 1. jan, 1908, míssionář;:p
„Breve compendlum"theologiae dogmatícae et mo
ralis una cum alíquibus notlonibus theologiae ca

nonicae, iiturgicae, pastoralis,emgfes7ticaevydet philoso
hiae christiáaznvae“(Grbeno d.), takéarnc. podn brégéledeThéologie dogma

tique et morale"m(několikrát vydáno), Le Pretre
dans le ministére de la prédicatlon' (Rařiž 1883,
5. vd. 1896), „Sententiae et exempla biblica ve
terl yet novo testamento excerpta et ordinata ad
usum concionatorum et praesertim luniorum clerl

corum seminaríorumque1alumnorum“. Srvn. Hurtzr,Nomencl.V“1913),12.chjoa1m Ord.
Praed.., 11.1848v Tallaíres v S_avojsku, vstoupil do
řádu 1871, od r. 1890 prof. theol. na universitě ve
Frýburku (Švýcary); :p tude sur la Somm

eThéologique de S. Thomas d'Aquin" (1893),„Trbactatus de locis theologicis“ (Turin 8881), „T bulae
systematicae et synopticae totlus summae theolo
icae íuxta ipsammet doctoris an elici methodum

strictius et clarius exactae“ (189 „La porte de
Ste-Sabbine á Rome“ (1892), „Le testament de St.
Dominique“( 82) tombeau de St. Domini
que“ (1895), („'labulae synoptícae Summae contra
gentes“ (1900); zabý_valse _také studiem Danteovy
„Božskékomedie“. lmé Františe kS. 12.,lssoudunu, vstouplil do Tov. jež.„. l704v
byl prot. filosofie v Rennesu a Rouenu, theoloĚlze
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vžPaříží, redi oval „Mémohes de Trévoux“ 1745
76,2 kde uveřejňoval zdařilé apologeticekéčlánky zvláště proti encyklopaedisstům; poz

'lov. Jež. 117 —64 v chovatelem Ludvíka XVI.
a Ludvikaby.xv111, pletic ami nepřátel svých byl
nucen Francii opustiti, žil nějaky čas v Německu;
obdržev dovolení k návratu žil v Bourgesuusvého
bratra, kdež z. 1782; pokračoval v díle Longucva
lcm zápočatém „Histoire de l'Église gallicanc“ a
dovedl je až do r 1529 (Paříž 1730—49), „Les
Psaumes traduits en francais avec les notes et des
reflexions“, dilo velice zdařilé, (Paříž 1785, ist.,

vydal Querbeut, častěji znovu vydáno, na příksladv Lyoně 1831.1836, 1862, od Mig/Ic v „Curs
Scripturae“ XIV—XVI), „ísa'ie traduit en tranšaiss
avec les notes et des reflexIons“ (5 sv. 1788—8,

vydal rovněž Querbeut), „Observavtionls sur le contrat social dej. ]. Roussseau" (Paříž 819), „Oeu

vresl_lcspi\í;iatuellezs)“(Paříž 32,811).Srvn. Huf/er, No(19
n'IBerthold (Bertoldus) 1.1V., hrabě : An
dechsu a Meranu, obdržel 1180titul vévody chor
vatského a dalmatského, zúčastnil se 1189—90kří
žověho tažení; otec sv. Hedviky Slezské, královny
uherské Gertrudy (matky sv. Alžběty urinské) a
kárlovny Anežky Francouzské, nešťastné manželky

“krále Filipa Angusst.—a 2. Anselm O. S. B, u. 1732,
z. 1788, pilný dějezpytec, spolupracovník ři Vl.
svazku Octobris „Acta sannctorum“ Srvn. íurler,

Nomencl. V3 (1912k44), 3. : Bombachu, žil
ko.1 1350, :)).; kem německým cenný životopisbi. Luitgardy lWitticheuské: „Leben der sel. Luit
gart, Stlfterin von Wittichen 0. s. Clarae“, kterýž

vydal Mon: v „Queilensammiung der bad. Landesigcschichte“ 111,442— 68. : ggu ,
skup štrassburský, „. kol. 9 7 burgundského

rodu hraběcího, ]byl nejdříve komthurem rádu němrytířů, stals 1328 biskupem špyrským a téhož
ještě roku biskupem štrassburskym, muž pevné
povahy, jenž vládl obezřele v nesnadnýchp
recc,h stál věrně při papeži proti Ludvíku Bavor

skému, povznesl kázeň církevní,: 1.353. jeho)kronika a Vita u Bčhmera, Fontes

5. : Chiemsee _(Ptkstiníer), 11.1465wvlalcpurku,od 1508kníže-biskup ch emský, těžce nesa zmatky
způsobené reformaci, vzdal se 15 sovéh biskup
ství a uchýlil se do kl. v Raitenhaslachu, kdež na

psal dílo cenné plo stránce jazykové i dognoiatické„Tewische Theo iogey“ (Mnichov 1528, votisk

1852péčí Reíthmeierovou), kteréžto dílodzpracoval
pak 1529 v Saateldenu po latinsku (vd Aši-uš
purku 1531); tamtéž sepsalr 1t535„ ewtsch a
tional" a „Kelilgpiicheel“. Onrjes tne "ochybně takéautorem letáku „Onus ecclesiae“, tišt ného vLands
hutu 1524 (nově vyd. 1620), v němž se svatým zá

alem kára výstřelky své doby a naléhá na re
ormu církve v hlavě' ] v ůdech;1533 založil v Saal

feldenu kněžský špitál s kostelem, z. v Saalteldenu
13.54 5 efntr', Onus eccleesíae (1901), 11 n.,

Irannz, „Die esse ímlMittelalter; (1902), 721nCÍL Gm'uz (Salcpur Berchtold)
O. řetí opkat1kl. en_elsbergského (od

1178) podporoval věpdecké sna y (pisarská školna)v klášteře, vedl dlo ory o majetek klášte

„A ologia“ (dosude uetištěnou) proti doglmati
ckýml lludtimaopatallBurchardazTu alu, z..l3 issto

listop. Ať!da S:. .,nxt/lllcízyer,
paud

„Ben-Stift Enášlbirg“ (1891), 13 n.3875.z Fa enopat st.--ga_ilenský, spíše váálečnik
nežli mnich, domáhal se biskupství basilejského,
churského a kosmického, zprvu oůdprce hraběte

Rudolfa Habsbburoského později jeho spojenec; :.
1272. — 8.b S.,Í3 první opat k garstenského pocházel0 z8rodu hrabat z Bogenu, mnnich
vSt. -Blasien, později převor v Gottweigu, 1111

Český slov-níkbohovědnf u.
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markrabětem štyrskýr'n Otakarem povolán za prv
ního opata kl. garstenského, povznesl klášter ten
k veliké slávě a znamenitému bohatství; z. 27. čce
1142, jeho oííícium appíobováno jest pro diecesi
lineckou 1883; 'eho „Vila" , sepsaná kol. 1165,
v Atta S:. jul. \'l, 469n enneber u,
arcibiskup a kuriirst mohučsk' od 1484, op i
činěním dosáhlav říši němec é oligarchieevysoké
šlechty \rchu nad monarchickou mocí ceniráln '.

Ve správěarubisksgství osvědčilsle býtl obezřelým pastýřem Huen en O. Pracd

zgracoval na počátku XIV.1stol. lanla Frýburskéhol
umma contessorum“ ve výtahu tpo německu v po

řádku abecedním- spíslen vý orné zpracovaný
(víz SE/llzll/e,11.,423), došel takosg oblib že vietech —98 jedenáctkrát byl tištěn; ě. jcst ne
pochybné také autoremsspisu „Horolo ium devo
tionis circa vitam Christi“ (Kolín 1 a častěji,
německy v inšpruku 1589)a „Thesaurus verae ie
tatís s_lve meditationes de vita et beneficiis Emu

rvn. Hamr, Nomencl. ll3

—— .a) n S. ř., ro zTyrol,
z. 1673, r); „Assertiones theolog cae" (Vídeň 1652).— 12. nKřt., n. vBr etzu v "lrídentsku 1764,
stud. v gen. semináři ve Vídni, stal se praefektem

dii v gen. semináři inšpruckém, později prof.
církevních dějin na akademii, rektorem lycea 1810

o znovuzřizeni university ředitelem fa
kulty theol. a prot. dějin a círk. práva; z. 1827,
.r). ,.Hbandbuch des baierischen Kirchenrechts" (ln

špruk 1811), „Grundríss der Lituri ie“ (ti; 1811).Srvn. Huf/zr, Nomencl V8(1912), —
la ríe, sv., usadil se 1156 na výpravě lkřížové
s desíti druhy u „jeskyně Eliášovy“ na hoře Kar
meel jaakožto poustevník, i stal se tak zakladatelem
řádu karmelitánského, z. 1195 (neb
29. b ezna. Srvn.AAtta S:. 111.,791.0
katol. spisovatel, 7.1835 v Miinsteru (Vestf.), od
1868 učitel na vyšší měšť. školev Bochoitu :. t.

ép. duchaplná líčení přirod)Ns hlediska křestansk ho: „Betrachtungen der atur im Lichte

des Christentums, der Geschichte, Wissenschatt u.Kunst“ (Kolín 1872, vyd. 1878), „ ie Herrschaft
der Zweckmássigkeit in der Natur“ (Frýburg1877,)
„Uber die Schónheit der Natur in christi. Anschau

(Viracpurk 1878), „Bliiten christi. Naturansden Schrít'ten der Heiligen u. Kirchen

(Steyl 1882); od 1874 redigoval ča

ung“
ch

sehrit'tsteliers

sospl „Natur und Oltfenbarung'ťSrvn./1 Nomencl. V8 (191 1437—38. -- 15. opat kláštera
sv. Křížev Donauwóřthu Werdensís)1 172—u( 78
jako mnich podník11118 out do Cařihradu, o čemž
svému opatu Theodoric oví (1135—1171) napsal
zprávu, v níž pravda s bájemi jest pomíšena, ve

které vypravuje ogoselstvi biskupa štrassburského
Wernhera a hrab te ManeŠOIdaz Werdu do Caři
hradu r. 1028 a o získání ástečky sv. kříže, což
zavdalo podnět k zualoáenlítřcčené omřel dosáhnuv věk Gum. .r.
7 —77 —16. (Bart old) O. Cist., 0 at kláštera
lokkumskě_ho, bisku Iivons 1Ý
by byl v missijni sv činnosti dosáhl značnějšíclh
úspěchů, byl již 24. čce 1198, veda křižácké vojsko
dos v.,zemé v bitvě zabít. Mrtvola jeho pohřbena
bylav v Ykeskolmu (Uexkiillu), později v dómě

v Rize. Menol. Cist. (21. října) označuje jej jakosvětce.. ., mnichkl.v Micy(Mici
acum) v prov lyonské kol. 830; „Vita &. Maxi
mini“, zakladatele téhož kl., otí těna Mahllzmem
v Acta Ss. ——597.Srvn.
(1903,

c_henauského, )kronikář, 2. 1,088 apřítel He
rimannův v. )gehož životopis napsal (Migne,P.1. .CXLl, 25—

1) a jehož kroniku prodloužil odr. 1055 do 1066, nebo (dle některých) do 1080
12
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(.li/l'gne, P. L. C__)(L\íl_|i343—442, P/rfs Mon. Germr.'Scrript. V,' ,730 n.) Byl horlivým přl

vržencem_a__ehořcXVIII!Srvn.z Hurter, Nomenc .13(1903),139.— 19.180. F.M.,nejzlna
.menltějši0 lidový k latel ve esztředovtžku,n. na po
čátku Xlll. stol.v igezně. vstoupil do tamního fran
\iška'nského kláštera 1246 byl visitátorem žen
ského kláštera \ Niedermiinstcru; mystik David

(v.1.)7. Augšj_1_urkubyl___jeho přítelem a prrův od
cem na cestách B. lkia1240apoštolskou cesiujižním Němec ao skem, před 1253 do
Čech, 1257- 53 do Slezska, i262—63do Uher, hlá
saje všude horli\ě slovo Boží lidu, jenž houfně
k němu se sbíhal a 'ako světce lho uctíval. B. nucen
býval kázati pod írým nebem, jelikož prostory

chrámové nemohly pojmouti davusposluchačstva,jehož bylo prý často na 40—100 Roku

přiždělil jej papež. Urban 1V. Albert luVelikému1 ja
ožto pomocníka ve hlásání křšže, procestoval poznovu téměř celé Německo a výcary a přišel až

do Paříže, kde se setkal se sv Ludvíkem akrá
lem navarrským. Posledni léta svého života strávil,
“ak se zdá, v _Rezně, kdež z. 13. n. 14. ms. 1272.

ázáni B-ova jsou velice populární, názorná a živá,
proniknutá horlivou snahou o mravní polepšení po

slucháčův. le10 kázání nezachovala se ve formě,

ask 'e napsal, nýbrž_tak.“jaké je sobě zazna
menalimn kteříz 'eho poslu německákázáni

íeifter1862,h1850 51, Strob11880,
73,1884,Her1ng1893latinskájakob

11882. Srvn. Sír00_1v Sitzungsberichtder Wieener Ak. hist. Kl. XCl, iea'er, „ as

Leben Bert—holds“ 1902, Hurle'r,l\'omencl. 113(1906),372—37 20. : Rohrbach u, stoupenec „bratri
svobodném—1ducha, hlásal ve Vircpursku svoje
kvietistické učení; postaven před soud inkvisični,

od\ olal _sice, _ale356později upadlp o_pětdo předešlýchbludů ve_Spý álcn 2 Weenský vbiz5 hl. o,pat kláštera
zwiefaltenského, „ v (_irtiningenu\e Virtember
sku, 1139 zvolen za opata, resignoval 1169, z. 1169,
.r). „Liber dc constructione monasterii Z\vivilden

sis“ (MCH.Germ. Scrilptýx,64—.123) Srvn. [fur/cr,Nomencl. lia (1906),1
Ber holdt Leonard, něm. racionalistický theo

lo „. 1774 v Emskirclienu \“ Bavorfsku, studoval1752—96 v Erlangách, od 1805 prof t,. :. 1882;
yvdai: „Daniel aus dem Hebržiisch-Aramáischen
neu tibersetzt und e_rklárt,mit einer \'ollstandigen
Einleitung und eini en historischen und exegeti
schen Exkursen" ( rlangy 1806—1808), „Christo
Iogia ]udaeorum jesu Apostolorumque a_etate, incom enidu "" "
ít. 811), „Historisch- kritische Einleitung in die

sámtlichen kanonischcn u. apokryphischcn Schrifltendes Alien und Neuen Testaments“ (t. 1812 9),

od 1814 v dával „Kritrisches journal der neue—stentheologisc en Literat

ertholet 1. Alfruer,d protest. theOlOŠŠJr-nru. 1868v Basile i, od 1896 soukr docent,
905 ř. jr01.t., přivrženec pokrokové biblické krid

tiky; vy ial kommentáře ke knihám Leviticus, Deu
teronom. um, l:,zecheil, Ruth, Esdr. a Neh. 1897 až

„ )ie israelit. Vorsteliungen vom ustand
nach dem Tode“ (1 .), „Buddhismus u. Christen
tum' (1902, 2. vyd. 1909), „Der Buddhismmus und

seine Bedeutung íiir unseres AGeistesl_=ecben“(1904,
„Seelen\van_der_ung“(1904),A„ .
epigraphen“ 906,) Das relišionsgeschiclnlicheProblem des lptitjudentums“ (1 09), „Aesthet und

christliche Lebensauftassun “ (1910),2„Religionsgeschichtlichcs Lescbuc " ( 90
1188 Luttichu, působil dlouhý_čaas jak mis

sionář v Belgii,z 1755 .rp. obšírně, ale nekritické
dílo „Histoire ecclésiasiique et civlle du Duche de

..l
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Luxembourg“ (1741—43,8 sv.), „Histoire de lin
stitution de la Fete-Dleu avec la"vie des bienheu

reuses julienne et90tšve'š381746, 1781). Srvn. Hurter,Nomencl. W“ (1910

Berti .Alexander Pompejus, „.vLacques1686, vstoupil do kngnr. P.M arie v Neapoli, byl
prof. _rhetoriky v Neapoli, potom bibliothekářem
markýze del V_asto,posleze od 1739 byl v íme
generálním assistentem svého řádu; a. 1752;
„Saggi di morale del sig. di Chanterene“ (Ben.

1729),„Trattato de_ll'orazione delsi.dg1tChanterene, tradotto " (t. 136), „Della unita delllaChiesa,
ovvero confutazioone dci nuovo sistcma dcl si

juri_eu,tradotta dal francese del sig. Chanterene“
17,42) „T_rattzato della comedia del sig. Chan_t_erene“ Riml . an Vavřinec 0.

Er., jeden z hlazvních stoupenců tak zv. augustin
eškoly (viz ,n782), 1692v Saravezzuv o

skánsku, praezfelktAn elicy (viz 1.„445) prof. theol.
v Sienně, Florenci, adue, imě a Pise; 2.1766
vc Florenci; :p. „De theologicis disciplinis“ (Řím
1739—45, 8 sv., nichov 174 ,Neapol 1792,
10 sv.); dilu lomu byly vytýkánystendence janse
nistlcké, prró'očež aobranu svou se sal- „Au
gustinianum systenian de gratia ab i_niquabajani et
janseniani erroris insimuiatione vindicatum, sive

refutatio librorum, quorum lituius: ,Bajanisrnus et'
jansenianismus redivlvlsvsšřlptn41nsPP. F.F Bellelliet S A.“ (2 a „in opus
cuium inscriptum ,Rs. . Laanguct, archiepiscopi
Sononensis, iudicium de operibus theologie is FF.

ellelli et Bertl' aequissima expostulatio“(L1vorno
1756) mimo to rz). Historia ecclesiastica“ (1753

, sv., . . sv.; ilo menŠi ceny,

zahrnující dějiny prvních pěti stoleti), „Ecclesiasticae historiae breviarium“ íPisa assano
1767, 1774, dilo toto sahá až do 1760; noové je
vydal aaaž do r. 1879 pro:lloužilr 'lhyrsus Lopez
\ Pař. 1879, 2 sv., nejnověi pak 11iadrian Sarace
nus Orat. od názvem „iisíoriae ecclesiasticae

compendium“ (Turin 1892, ommentarius gderebus gestis s. Augustini" Ben. „
stini quaestionum de scientia, de voluntate etgde

rovidenlia Dei necnon de praedestinatione ac re

probatlone, atque de gratia reparantoris dilucldatio“(Pisa 1756); po jeho smrti vydán . „De haereesi

bus trium priorum saeculorum“ _(Bassano 1769).
Srvn. Hurter, Nomencl. LV8(1912, aulinus 0. . . . Luccy, připojil k Sayrově
„Clavis regia sacerdotum“ dodatk a „Catenula
aurea dc comparationc peccatorum'; vyd. Acgidii
Romani opera (Bee.n 6117), „Quaestiones in 4 li
bros sententiarum et quodlib'etlcas Scoti“ (t. 1617,
6sv. ), „Theatrum omnium scientiarum et artium
collectum ex operibus Alberti M.“ (t. 1613, dilmo
toto však mnozi připisují B—usub 4. uvedenému).

SrVn Hurter, Nomencl. 1113 (1907), 369, 5__8_1.ed—4.aP uiinus (řečenýtake Barzzius) O.
rodem : Luccy, jehož jméno v skytá se 1612Puapř1
ležitosti generální kapituly ř dové v ímě; jemu
připisují někteří dílo „Theatrum omnium scientia

rum“ (viz výše u58předešL). Srvn. Hurter, Nomencl.1113((1907), 58.1 5. Paaevei 0. Min. zLuccy,
kol. 1612, \ dal Mirandův spis „Directorium prae
latorum“ 11;17 sp. „Praxis criminalis re Iarium
et saecularium'. Srvn. H'urftr, Nomencl. Hřutl907),
581—582. Hurter podotýká t. str. 581 o autorech

A

sub 3.—5. dených: „Videtur unus idemque

auctor in tres vdis in_etus“.ertier osef těpná Orat., 71.1710, z. 1783,
byl ve věd ch přírodních velice sběhlý; :p., Histoire
des premiers temps du monde, prouvée par l'accord

de la physi ue avec0laSGenESe"(Pař.1778,1784).Bertier1111seAun. v Piemontsku
1734, prof. bohsosl. \?e Vsidni 1 70—89, stal se 1789
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biskupem vComě,1792v Pavii, z. It.—106,1 Trac

tatus deeincarnatíonc, dc legibus, de sacramentis .ln gener et de sacr. baptisml et confirmationis

in specie“(\é'ídeň1774).Srvn./ňzrter,Nomenc *1912 ,
( Bcí-tichramnus v. Be

Bertlla (Berthilla) stv.,Zlabatyše, 71.kol. 630
ze šlecht. rodiny v okolí Soissonsu, vstou ila do

kl. v _louarre, stala se první abatyší kl. v mhelles,založeného sv. Bathildou (v. t.), s. 702; pam
4. lis

Bernal v. Bertinus.
Bertin11.Gius., ítalsk' malíř, 11. 1825 v Ml

láně, z. 1898t ., syn malire na skle Giov. Batt
B-ho, jenž ho vyučil malbě na skle, stud. v Mi
láně, Římě a Florencii, přimkl se k tradicím směru
Overbeckova ajinnřd. essa, usadil se v Miláně
a rozvinul vellce plodnou činnost v oboru sklo
malby a fresek stal se prot. na akademii a ředi
telem gallerie Érera, jakož i musea Poldi-Pezzoli.
Z jeho sklomaleb vynikají: cyklus Dantův, vysta
ven 1853 v Londyně a získaný subskripcl pro

mšrosíanu postranníl okna ve fasádě dómu mílánskěho („Šv. .Sv. Ambrož“), hojné
podobně pr ce vdlóinaělcomskěni, v S. Maria sopra
Minerva v ímě v S. Petronlo v Bologni, v ka
thedrále v Glasgowě (společně s bratrem svým
Pompeiem), tresuovými malbami vyzdobil mimo
jiné nový kostel illyrský v Terstu; z jeho obrazů
na pláttnuě vádtme „Smrt sv. josela“ 1863 pro
farní kostel“ v Paderno Aa)dd 2. om peo,
bratr předešl., n. v Míláněl18%, z1899 t, malíř
na skle, zhotovil 1871 okno pro Zkostel sv. Mi
chaela v Miláně, restauroval okna dómu, pro dvel
okno s biblickými scénami pro kathedrálu v Bal
timore; zabýval se také mosaikou (z praci jeho
vtom oborru vyniká mosaíka, dodan pro kostel

sv. uSpiridionav Miláně).——3. Vincenc v. Ber
Bertlnoro(Bertinoriensis, Brtctínoricn

sis, Bretonoríensís díoec.), italskébiskupství
v círk. prov. ravennské; prvním blsknpem byl sv
Ruflllus (Rophilus) velV. stoL- původni sídlo bylo
ve Forlimpopolí (v. t.)aaž do 1360; : |spkuů pro

slul Ian Ondřej lCaligari (1579—1613) jakožto nuncius; v lelec18243 30byl bisk. b-skě
spojeno s biskup. saarstnským; data statistická:

32.50000ak otl. 63 far,9 3koste1ů, kaagli a oratorií,92 kněží světských, 78 řeholních, 3 seminaristů,
90 řeholnic

Bertlnus 1. (Bertin) sv., opat benedikt. klášt.
v Sithiu (Sítus Dei, později dle něho zvaného „St.
Bertin“) u . Omeru (v hrabství Artvis), ". kol.
615 ze šlecht. rodiny v okolí Kostnice, vstoupil do
kl. Luxeuilu,sta1 se 659 opatem kl sithuuského,
znskal si velikých zásluh o pokřestění okolního
pohanského obyvatelstva, resign. 700, 01. 709;
Mart. 5. září;rvn.11/aůilzon, Acta Ss. O.

. 1, 93—15050. _ Dle něho nazváno bylo slavné
opatství St. Bertin, jež bylo zal. v pol.V11.stol.
apahorku zvaném Sithi ajež 8. poomocí hra

běte Advoalda značně zvlelebi1.V době Karolingů

dosáhl klášter znamenitého rozkvětu,“zvláště kdyžopatem jeho byl syn Karla Vel g.o (:. 8444),

utrpěl mnoho za vpádůiNormmannů aHDánů, 9446y1reformován. Sv. Folkw n(.v t.) sepsal k rozkazu
zbožného opata Lamberta (1095—11p25),,Gesta ab
batum B.“, v kterémžto díle mnich imon pokra
čoval. Opat Bovo (v. t) obnovil 1050 kl. chrám a

vyzvedl ostatky sv. B-a; velice vzdělaný opalt anLongus 1383) napsal kroniku od 590 do 194
Cenné "sou „Annales Bertlnini“ z let 830—82,
kožto lavní amen pro dějiny říše zápa o
irancké. Opat ďuilbert ve X1.Vstol. provedl nád
hernou gotickou stavbu kl. chrámu. [ v následu
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jících dobách pěstovány byly v klášteře pilně vědymíěa. R. 1791 lnmiši zapuzení, 1799 klášte
ikostel pr(1dány.byStrrvn61 (raní, „Cartulalre de

l'abbabaey de nSt.Bertinl':_r(1='ař.l1). —ini Vince (:O S. Obs.v Sarzaně, pro—
vincuál toskánský a vísítátor, z. v Montalcinu 1443,

.r). „Centuriae tres quaestióonum politícarum etmoralium" (Slenal v.), „Historia dell'
antíca emoderna Palestina“ (Siena 1633, .64 2).
Srvn. Hil/hl Nomencl. 1113(1907 l

Bertls u 11ur.V3(1912), 17 má hýti správně
Bartis (v

Bertíus t(Berts) Petr, u. v Beures ve Flandersku 1565 poby nějaký čas v Anglii a Holland
sku, stal se v Lejdě rektorem tamní školy, později
jmenován představeným tamního „Collegium theo
lo icum“, jakožto stoupenec arminiánů byl synodou
re orm církvi v Dortrcchtě 1618—19 keonanou sc
sazcn, odebral se do Paříže, byv již dříve od Lud
víka XIII. jmenován král. kosmo rafem; roku 1620
konvertoval k církv l katol., vy al v A_ntwerpách

1 spis, v němž odůvodňuje svoje přestoupení;
z ostatních jeho spisů budiž uvedzen No 111

chorograghíca episcopatuuín Gallíae" (Pař. 1625).62
Bertllng 1. Karel malíř, ». 1335 v Dahlings

hausenu v Hanoversku, vzdělal se na akademii

diisseldorlskě, provedl pod vedením Schadowěovým první svůj obraz „Hagar a lsmae1"; z pozd
šich jeho prací uvádíme: „Zmrtvýchvstání Páně“

pro nprotest. kostel ve Wcrdohlu (1868— „Ma
ležíške m“ (1870), „h1llJCllatlllalujÍCí inicíoálky" (1872), nástěnné malb m ko

stele Dřl „]osephinenstiftu: v rážd'anechp; „Narozeni Páně", ben Josefův't, „Útěk do E a).—
2. Oskar, ev. theolog, 11.145 v Ba erstlebenu,
gymn. učitel v Naumburgu a Bonnu, od 1873v or
gavě, od 1893 kazatel v Badersle beenu; :p. „Philo
sophische Briete" (1876), „Die Erkennbarkeit Got
tes“ (1885), Fragen tiber die Wahrheit des
christl. Glauhens" (1899), „Reform des Konfirman
dennnterrichts“ (1 „Das Leiden in der Welt"
1 ), as ist Wahrheit?“ (1905), „Geschichte

]der oasltciglL16171ilosophie“(1907), „Der Johanneischeo
ertooldj ak,ub 0. Min. v Bamberku, u. 1738,

lektor theolo ne a Písma sv., definitor prov.
„Orthodoxc Ěibelcxegese mít den nóthigen Vor
kenntnissen und llíilfswissenschaften, Schrit't- und
Moralprincipíen, sammt einem allgemetnen Schrift
kriterlum“ (Bamber 1807), „Specimen hermeneu
ticum in vitam ]. C risti“ (t. 1784), „Nova litera
tura de religione Kantií alíorumque in 5. Scriptu
ram neoexegetarum reíutat a“ (Augšpurk 1800),
„Dissertallo biblica de adaequato Scripturae crite—

žitě;2(Běh-171mm17.83) Srvn. Hurter, Nomencl. V3
. Bertold, Bertoidus v. Bert ho

Bertrtol do dl Glove nní, tlorencklý plasrlk v XV.
stoleti, žák Donatellův a učitel Michelangelův, u.

01 1 .,1491 pracoval spolu s Donatellem na
bronzových relietových deskách, zdobících obě

Donatelliovy kazatelny ve chrámu S. Lorenzo veFlorenc
Bertolt 1 (Bcrtollo, Bertholdus) Jan Ma

ría, u. 1678 v Benátkách, od 1718 pro01. práva ve
Vincenze, 1737, :). „Concíllumtrídentlnum stve
canones de sacr. baptísmate, confirmatione et eu

charistia- diss. scholastimcis,gongmř'řilús'lšlmoralibuset polemicís illustra sv.).
Srvn. Harrar, Nomencl. IV“ (1910, 998. — 2. jan
Domlnlk 11.1676 v Meretu ve riaulskuu, vysv.

na kněze 1703, žil v Aquilejil,7kdežzabyv val se pilnětamními starožitnostmi, e Antichitá
di Aquileja profane esacre“ 7(Ben 1739, 1. svazek;.
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další dva svazky, jež b'. měl k tisku připraveny,

nvyšly). Srvn. „ur/ar, Nomencl. “13 (1910), 1531,), 4.30va
B(ertolot4tí 1. Gio Dom., sou.č kněz a spis.

italsk' ; :). „Panegiricí sacrísopra le teste dí No
stro ignore e dí Maria „ll Purgatorio. Dis
corsi e schiarimenti“. 2. eppe monsign.,
souč. spis . ital.; I): „Sylloge casuurn ex re dogma
tíca, morali, canonica et liturgica" , „Il parroco ita
liano ne' suoi contatti con le leggí dello Stato“,
„Fatti storici applicati ai punti principali della
dottr ma cattolica dai piů celebri autori ed oratori
moderni“.

Be nOndřej, 1621 ve Ferraře, stal se
kanovníkem theologem při kathedrále svého ro
diště, byl apošt. rotonotářem, :: ' .
vila della Madre uor Bened Gambarlna, Cappuc
cína“ (Ferrara 16<3), „Tractatus de negligentiis et
omissionibus“ (vyd. po ejho smrti ve Ferraře 1704).
Srvn Hu flor, Nomenpcl.l'lVi (191 ,5 5.

Bertonlo Ludvík S. 1., ital. missionář, „. 1552
v Rocca Contrada u Ankon , vstoupil 1575 do Tov.

jež., působil jako mission ř v Peru, hlavně mezidiány aymarskými; sp. .,Arte breve de la lengua
aymará p ra introducir el arte rande de la misma
lengua“ ( im 1603); v tiskárn jesuiíské kolleje
v juli (malém městě ležícím pří laguně tlticacské)
vytištěna byla r. 1612 tato dílaB '
gramática muy copiosa de la lengua aymará,
„Arte de la lengua aymará con una selva de frases
en la misma lengua y su declaraclón en romance“ ,
„Vocabulario de la lenngua aymará“, „Confessio
nario muy copioso en dos lenguus, aymará y es

ňola“, ramatika i slovníky B—ovř jsou vei
cenné,r ulíus Platzmann vydal je 879 ve faksi
míle v.n Dalthléanfl, „Die Sprachkunde und die
Missioncn;h 77—Bert ., 7.3. „Kurzgetasste Geschichte der
geístl. Genossenschafíen und der araus líervor
ge an enen Ritterorden“ (Wiesbaden ]

1. Adolf, dr. th. a 'ur. can., biskup
hildesheimský, „. 1859 v Hildesheimu, stud. ve

Vircpurku, Mnichově, lnšpruku ad ímé 1288—84
v Anlmě), v.ysv na kněze 18811,á 1894 kanovník
v Hildesheimu, od 1905 Odod 1906 biskup;

agenv
„Theodoreti doctrina christoklolgica“(1883),„

ischóie von llildiesheim“ (1896), „Geschichte dDesBlstums Hildesh m“ (1. sv. 1899), „Bernwards
tiiren" (1892), „Bemwards ruft" (1893), „Hildes

helms Domgrutt u. die Fun aíio Ecel..lHild.“ (1897),z„Radleuchter im Dome u Hildesheim“
:M'Jssigkeit und Enthaltsamkeit" (1907 .(llan,
„ v aummubur ,prof.t t.heol v Eríurtě_a v Mo

huči, r. 1487 re or moh5ulč55kěuniversity a dómskýkazatel, .v Mohučil 5; :p.. „De valore missa
rum“, „Prologus biblilael omnia ad Scripturae in

troductionem necessada copíosissime colmplectens"
(tiskem nev do)rSrvn. Hurler, Nomencl l3 (1906)tnura, protest.

1531, od 1566
rankenthalu a

ol)upra

1 elius Bonave

orioentalista, 17.0vu'l'houarsu ŠPoitou
he br. v Genevě, pozždzjl ve

od0 1585 v Lausann,nu kdež. bl.;(scovnikem na překladu biblezglenevsk

mparaltio grammaticae hebraicae et arama)icae“(Geneva 1,574) „Grammatica hebraica et arablca“
(t.), „De politica judaica tam civilí quam ecclesia

stica“ (t. , znovu vyd. pod titulem e re bulica Ěbraeorum“, Lejda 1648), „Lucubrationes
r nnkenthalesses seu specrmen expositionum in

dlffícíliora utríuzs ue testamentl loca“ (Franken
thalv1586). ssilíe, žilnaapoč. XlV.stol.,:).v jazyku prozvencalskémživot sv. Enimie, dcery
krále Clotara ll., spis ten vydal C. vBer
lní 1857.—5. mistr, vynikající haambursský malíř
a řezbář 1367 —1415,od něho pochází oltář z roku
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1379, n m v hamburské „“Kunsthalle vystavený,
původn pro kostel sv. Petra v Hamburku zhoto
veny, mariánský oltář v Buxtehude, oltář chovaný

v museu nSlouth-_Kensingtond vRa tra 7. Re dus O. Cist. kl. mori
mundskěhou sžil kol. 1326, |:). „Acta s. Francae ab

batissae 0. Cist. Plalcltíntizsae99(-'- 1218), vydal Papebrochius v Acta Ss 282 99.5rvn. Hurldr, No
mencl. 11a (1 , "

Bertramnus v. Řatra .
Bertrand 1.bl., patriarcha aquilejský, ». kol.

1260v St. Gens uCahorsu z rodu šlecht., byl
kapit vděkanem v Angouleme, stal se 1334 patn
archou aqullejským, spravoval svoji diecesi 5 ve
likou horlivosti; po zničení Aquileje zemětřesením

přeložil se svolením Klementa Vl. sídlo své

do Videmu (Udine) a hádjilpráv svých proti hraběti
gorickémmu,k jehož _podněu ražděn 6.2. e lanquefort Blan
chefo rt), velmistr templářů, poražen 1156 ured
dinem empláři a mnohými jinými křesťany
zajat, 1159 projeíuštěn na svobodu, 1168, zacho

valos se pět jeho listů kzLudvíkovr VII.'„a smut
ných poměrehc ve Sv. emi 1:1" CLV.1269n., RollflC/It,„Regesta regní ieros .). ——3.s
bisku) commingeský (v Gaskoňsku), syn hraběte

Otttkaalm unda z lsle, kanovnik a arcrjáhen toulou od 1083 biskup commin eský, z. 16. října
1126, za svatého rohlášcn kol. 167, pam. 16. Í'l
Acta Ss. Oct. Vl ., 140 — 4. Eutrooplus O.
Frame,: :p, „De sacraamentis in communí et de
baptismo et contirmatione“ (Toulouse 1657), „D
eucharistia' (t. 1659). Srvn. Hurtzr, Nomencl llltŠ
1 7) 991. 5. l., souč. katol. spis. franc., :

nmonde fin de siěcle“, „La Franc-Ma onnerie“,
„Les Possédées de Loudun et Urbaln randier",
„La Religion spirite“, „L'Occultisme ancien et mo
dern “, „La ocellerie“, „Les orts reviennent
ils.7“, „La Salette, documents et bibliographie't
6. lsldor, ». 1829, čest. kanovník v Paříži, 51).„Le
Pontificat de Pie Vl. et l'athěisme revolution

nlaire“ (Pař. 1878). aSnrvn. Hurtcr, Nom cncl. V*'()03),16.652 — 7._|C1uv,sta u. 1834 eVau

glírardu u Paříže,v anlnkající hudební spisov., x_n.
m. „Histoire eccl siasthue del'or gue“ (185
&;? mes,franc.maalíř,n.vLyoně1823,z. Viktora Orsela a A. Périna

v Paříži, ygoldjjejlchž vedením pracoval asi 12 letna treskác ařižského chrámu Notre Dame de
Lorette; 185 —62
'eho uvádíme: „Přijímání sv. Benediktta“ (1859),

H. rleč

žil v ltalii; zčetných obrazů
]

„KajitŠí Thals“ (1861), „Kajícsí0lMaří Magdalena“
— 9. josefS ..,_| .180 1,884 puůsobsil

louhá leta jako missionářd v Malduuře; .rp. „aLsion du Maduré d'apres des documents "linéditss't

(Paříž 1847—54,4 sv.) Agpologie des Missionairesréguliers des derniers síěc es“ (t. 1848), „Měmolres
historiques sur les missions des ordres religieux
et spécíalement sur les questions du clergé indi
ěne et des rites malabares d'aprěs des documents

nědlts“ (t. 1862, „Lettres ědlfiantes et curlzeuses
de„la nouvelíe ission du Maduré“ st.).Huder,Nomencl.V-"(1913),1723—10.L

sulvpicián, ředitel semináře v Bordeaux, .rp. „lili
storíre de sěminaisres de Bordeaux et de s"(Borrdeau 189 sv.) „Bibliothéque sulpchienne
ou Histoire littéraire e "la Commnpagie d_eSaint

Sulgilce“(Pařiž1900, sv.„,) Laviede messirelienrí
éthune archev. de Bordeaux“ (Paříž 1902,st v.)

Berrichrannus, Bertigrannus, Ber
tranlnus) sv., bisk. v Mans, 71.v Autunu, vycho

ván sv. Germanem viPkařiži,vysv. na kněze stal searcijáh kupem le--rnanský rn, vystavěl
někollkl1chrámůmšpíbtálůa klášterů, zúčastnil se 614
synody pařížské, :. 30. čna 623; pam. 6. čna. Srvn.



Bertrandi — Bervanger

Acta Ss. Junius l., 710 n. — 12 Ludvik sv. viz
Ludvik. — 13. Marie František, v. ve Fontaine
bleau 1807, byl prot. Písmasv. vsem ináři versaill
s,kém lse 1835 vikaristou při kathedrále, 1837
farářem v Herblay, 1856 tit. kanovníkem versaill

ským, 1881; :.) „Les Psaumes bdrisupost-Essuivant
lc parallélisme traduits de 1'héb3(Versailles15957). l—Íurter,Nomenc|. v3(1913 . _
14. : Montaultu, od 1160 biskup leictoursk7ý, od

1162 arcibiskup bordeauxský, z. 1173. jeho list
k pa eržiyAleičandru"l../113%: PLC 1.-—36815.111314-"160-61,
regensl,síutdiaOpařížskěšo,V1provinciál provincie tou
lousské (1420); .r.„) ibri 14 in ep. canonicas du

licem expositionem continentes“, „Commentarlus

m Aplotilalysim b. Ioannisag“st Srv. "HUF/tr, Nomenc 1906),74 — 16 etr t., 1280 v An
nonay, byl prof. práva v Avignonu, Montpellieru a
Orleansu, stal se 1312 advokátem parlamentu pa
řížského, členem rady královské, r. 1320 biskupem
ncvcrským, 1322 biskupem autunsk' m, 1331 kardi
nálem vA\ignonu; požlva všeobecně ve
íiké vážnosti zvláště u frranc. dvora, byl horlivým

obhájcem ímmunityccírkevní; sp. „Libellus adversusPetrum de Cugneriis'j (tišt „De origine et

usu iurisdictionum, sive de spirituali et temporalipotestate tractatus“ (tišt..15841 Srvn. Huf/ar, No
mencl. ,607 — 17. Petr mladši (zvaný

synovec předešlého, u. vColombieru

SV. stoletík, od 1325 biskup vneverský, od133 arr ský,1 ardinál, korun val jakožto kar
dinál-b-iskup ostískýa Karla W V atmě1355 na cí
saře,z. 1361 v vi —18.řevor cist. klá
štcra v Pontigny, před“tím sekretář a přítel sv.

munda Canterburyského, vstoupil po jeho smrti
(1240) do kláštera v Pontigny a na sal tam jeho
život „De vita et miracuhs S. B mundi, archi

episcopi calntuaricnsis“ (otištěno v Martína, Thes.
anecd. 111., —181295 allacc, Life of '(Londýn 1893).— .de Turte . Franc., ro

: Camboulitu1 v sdiec. cahorské, muž učený,Z\aný dootcor famosu b,y1m istrem provmc1e
aquitanské, stal se 1319arcibiskupem saiernským,1320 kardinálem, .1332 „oSermones
epistolares i. e. in epistolaes Missalis“ (tištěno ve
Štrassburku 1501),„Sermones epistolares de sanctis“
(t. 1502,) Conciones et sermones“ (t. 1621). Srvn.
Huf/er, Nomencl.113(1906), 5 1. .Vav
O. Cist., z. 1681; :p. „D. Bernardi ab. claraeval.
theologia speculativa ex sparsis per illius opera

scntentiis coilecta“ l(Astae 1675, 4 sv.) Srvn. [Iur
ler-BNomencl.11910, 158.ndi Pe tr v. Bertrand 16.

Bertrandns viz Bertra
Bertrandy-Lacabane Mart., 71.1827, z. 1888,ar

chivář; xp. „Recherches hist. surl'ori ine, l'élection

et le l_couronnement du Pa e jeanX ll “ (1854).eorges, pro essor, obhájce Lourd a
zázraků lourdských, :p. „Histoire critique des éve

nements de Lourdes, oap amrčitionsetr uěrisons“(Lourdy a Pař. čpřel o.s Cron
1908), nejobšírnějši a nejspolehlivě šlr dilo otom
rrdředmětu; d102čest. výňatky přel. jiří mutný v „Růžiurd

O.

Bertsu viz12Bertiu
n sv., 71.v Anglii, mnich v Othbellu, po

tom re ionárnl bisku v uzemí řeky Samb

opaltstw Malonne v elgii, %. na konci Vl.(ko1.698), pam. 11. listoop.
Bertulfusl. sv., opat bobbijský, pocházelze

vznešené pohanské rodiny francké, príbuznny biskupa me kého Arnulfa (v. t.), vstoupil 620 do
kláštera luxenilského, 627 statal s opatem kláštera
bobbijského; z. 19. srpn a640. ivot jeho vylíčil
bobbijský opat jonášp (vyd. MaM/lon, Acta Ss.

stol.
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O. S. B. 11., 1,60 Boll, Acta Ss. Augustus 111.,
752).— 2. (Bartoitus) Peregrinus de n
gejo, na poč. Xll. stol., .rp. „De gcstis Francorum,
qui Hierusalem a. 1 expugnaverunt usque ad

a. 1116', je to výtah z “díla Fnlcheriova (vyd. 307-1gdm-,GestaDel, 561— opat kláštera
enty v hrabství Artois, rodemszv'Nčmecka z ro

dičů pohanských, přišel do Nizozzemska ke zbo ž

němu hraběti Wambertoviv, dal se pokřtíti, založilklášter Renty,z. nap.očV lll. stol ,ap m. 5.února.
Srvvn. Sladhr-Hn'm, Vollst. Heiligen-L-e.x l., 476,

Dctzel, lkonogr. 205.
Berulle de ]. Marek 0. Min. Covnv.,.1662 provinciál provincie lyonské, :. „Cnrsus

theolon icus ad mentem doctoris subtidlisldistribu
tus“ ( renoble 1668, 12 sv.), „Briěvc et claire
exxplication de toute la Sainte Bible selon 1e sen

littteral“(t. 1696, svazky), „Bible géugraphique's't1679). Srvn. Huf/er, Nomencl.1V3 (1910),

2. Petr, kardinál, zakladatel a první žener. přered
stavený franc. oratoriánů, n. 1575na z ku Cerillyu Sensu v 'hampagni, zvolil sobě přes odpor ro

diny své stav duchovn abyl go celý svůj živothorlivým a zbožnýmk nězem, v novat se zvláště
obraceni kalvinců, stal se almužnikem Jindřicha [V.,
odmitl nabízená mu biskupská a opatská důstojen

ství, podporoval bl. Marii Acaril (v. t.) při uvedeníreform karmelite k do Francie, zal. 1611 anc.od
větví oratoriánů dle vzoru ital. kongregace czeal-o
ženě sv. Filipem z Neri, íasl se 1627 kardinálem,
pověřen byl několikráte důležitými diplomatickými
úkoly, jmenovván 1628presidentem státní rady; pů
sobením soka jeho kard. hichclieu mél b' ti 1629
poslán jako vyslanec do Fima,z. však 11hle, ra
něn mrtvicí u oltáře 2. ří'na1629 v Paříži. Příte
1em jeho byl sv. Franti ek Salesský, žákem sv.
Vincenc z Pauly. O kanonnisaci B—ovuzadáno bylo
již roku 1661. B. :_fl.. „Traité des énerguměnes:
(Troyes 1599) „Trois discours de controverse"(Pař ž 1609), „blscpurs de l'état et de la grandeur
de jésus, par 1'union ineffable de la divinite avec
l'humanité, et de la dépendance et servitude qui
lui est duee tsá astrě sainte měre en suite de

cet estat admlrable“ (,(Paříž 1623a čast..„ důmyslnéa svérázné úvah ovtěleni, pro kteréž papež
Urban V111.nazv 3-8 „A ostolus Verbi incarnati“,

a jehož Thomassín užil pri zpracovtáníesvého díla() témž předmětu, „Vie de jes 29), „Élé
vatíon . C. sur "sainte Magdelaitnel“6(t. 164)

Veškerý tyto spisy vydal" P. Baurgondrg v Paříži
Pia Mi zet 856. Sn T aura „Histoirede erre de Bérulle“ (Pařlž 1817), Huf/er, No

menFcl. 1113(190 ,905.
Berurus (Bór,7 ser) Ludvík, theolog a huma

nista, u. v Basileji na konci XV. stol., dosáhl v Pa

říži stupně doktorátu theologie, stal se 1513 professorem na theoi akultě v Basileji, byl probo
štem kapiitul sv. Pfeatraa bisk. kancléřem; 5 po
čátku byl n boženským novotářům nakloněn, po
zději stal se jejich protivníkem, a postavil se ze
jménas snahám Oecolammapdiov a Pelicanovým
na odpor, zúčastnil se kollokviambádcnskčh01526.

Když v Basileji 153 katolickéI'bohoslBuržbykbyŽy zakázány, odebral se do Frýbur

sobíl jako protessoer; :. t. uš „sept em pspal
morum poenit. enploratio",l „De c ristiana ad morem praeparatione“ , „Quaes tio an tempore pestis
fugere liceat“ (vesměs v Basileeji 1551). rvn.

u,rtzr Non1enc1.lla (1906 1495.
Berutus (Beruttus) Albert O. Minim.kol. 1603,

.r). „Commentaria in D Thomae Aqu. summam“
Compendium annalium ecclesiasticorum Baroníi".
rvn. urtzr, Nomencl. ] 907 , 538.
Berravnge r de, Marti in, u. v Sarrelouls 1795,

vysv. na kněze byl duchovním správcem ve svém

_W
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rodišti, 1827 založil v Paříži „Dilo sv. Mikuláše,
útulek chudých učňů, jejž zamnohých překážek
oběta vě řídil; :. 1865; xp. „Rěgle de l'Oeuvre de
Saint-Niclolas“ (1853).

rrlly , drahokaa;m v Apoc. 2110 (Búguuog) při
líčení zdí nebeského Jerusalema uvádí se jakožto
osmý jichz zká lad; % ' 1 ve výčtu
drahokamů na náprsniku velekněze, překládá vulg.
slovem „beryllus“ hebrejské maps, jášté', rovněž
takv 1.7.zech.27813v líčení bohatství krále tyrského;
lépe však překládati slovem jaspis, kteréž jest
pouhou obměnou zmíněného slova semitského.

kolB<:2rlyllus,biskup v Bostře v Arabii Petrejské
244, na synodě v Bostře r. 244 Onnež21' bludu usvědčen. Akta synody, jež je tě

Eusebíus měl před rukama, se ztratila, i není učení
jeho podrobné známo; dle Eusebia po íral věč
nost osobní existence Logaa tvrdil, e v Synu
není božství vlastní, nýbrž že v něm bytuje bož
ství Otcovo; možno tžudí B-a řaditi mezi patri
passiany nebo mezi d namistické monarchiany.erynda Pamva(
rodem z Multanska, studoval ve Lvově, žil jako
mnich v ]ernsalemě, vráti' se na p.oč XVII. stol.
do Lvova, povolán byv biskupem Gedeonem Bala
banem, jenž mu svěřil vydávání knih a dozor
nad tiskárnami v Stratyně a Krylosí Později ode
brals eod Kyieav kdež stal se vrchním dozorcem
tehdáže založené tiskárny Pečerské Lavry. Tam se
stavil Leksikon slavenorosskij“ , v němž církevně
slovanská slova vykládá jazykem maloruským, a
zabýval se překládáním a Oiravovánim řeck0<s|o
vanských círk. knlh. Proosv acizí knihy, jež jeho
řízením bylš tištěny, zhotovil sám ho'ně dřevorytů
s výjevy ná oženskými, jež zaujímajír ůlcžité místo
ve vývojismaloruslkého umění. 3.2 1632.Beeusryt v. Be

Berzellal "?i—Ig..l1. Galaadita z Rogelim. muž

velmí bohatýl,ienž Davidovi prchajicimu před Ab
salomem1 jeeho !oskytl všeho potřebného(2 K á. 727-217)a i nad le opatřoval krále stravou
(2 Král.193'-32). Když David jako vítěz se vracel,
zval B-e, aby s nim odebral se do ]erusalema a
u jeho dvora žil, B., jsa již osmdesáte let stár,

pooděkoval za milost tu a pro051,Kby jli král pro
kázal synu jeho Chamaamovi SEW-“), coožkrál učinil. Umíraje doporučil zavidl.Šalomounovi

slzný B-ovy slovy: ,Ale synům Berzellaje Galaadého odplatiž se dóbrým, a budou jídatl při stole

tvzém nebo vyšli mi vces , když) sem utíkalpřed Absalomem bratrem tvým " (3 rál. 27).Jméno
ub- -ova se i v pozdějších dobách zachovalo,

neboť kněz jakýsi pojal jednu z dcer B-ovýcha
nazván ]e_st jmménemB ., snnad proto, že rod po
meči vymřel (Esdr. 2'"); potomci tohoto B-e po
návratu ze zajetí hledallzzápis rodu sveého; když

se jim te však nepodařilo.,!byli z kněžství vyvrž2eni
(Es dr. 202. —— cůácte ch'ielaa.(v t.), 21Berzenov Mik Georgievič 1820—187
psal ocirkevních dějinách gruzmských: „Katoli87kos
Antonií ]. iego pococahvInoe slovo včest zname
nitych mužej Gruzii" (Titlis 1853), „Tlflis v isto

ričeskom í etnografičeskom otnošnenijach“ (Petro
hrad 1870). Str.vn Palmicri. l'NornBerzevíczi _liřiS._|v avě,nn.1,6571708;
..rp e Deo uno et trino“ (Trnava 1701), „Tracta
tus in 3. pantem d. Thomae de augustissimo incar
atiV erbi mysterío“ (t. 1701). Srvn. Hurter, No

mencl. IV“ (1910), 651.
běs, slovo to značí dle svědectví starých lite

rárních památek tolik co poh ský bůže k vů
Pro mínění některých učencnů(lirečka, Kreka),

že cběsove v bájesloví slovanském byli bytosti zlé
oproti bohům dobrým, není dokladů. Zdá se, že

(amfíl), maloruskýmnich,

berryll — Besedy selské

dualismus v báječné názory slovanské uveden b 1

teeprve vlivem křesťanství, a že teprve |pak naby oslovo lí významu z„lý duch ďábe vtomto
značení užívá se hov ersta rých překladech bible.
Srvn. Máchal, Nákres slovanského bájeslovi. 37—38

Beesa (Besas) sv. mě. v Alexandrii; Mart. Rom
27. února, viz Juli a.n

Besai, Besaj, Besee, 353, Nathinejský, jehož po—

tomci pod vedením Zorobahelovým ze zajetí sevrátili, Esdr. 249(veeVu.lg „“,Besee) Nh
Besancon (Bisnntin. dloec.), franc. arcibiskup

ství v severovýchodní Francii se stejnojmenným

městem(Vcsontio,Biso1ntium, Besuntium). Prvním
biskupem byl kol. r. sv Ferreolus, žák svIrenaea; ve V. stol. stal se R. metropolí provincie
zvané „ rov ncia maxima Sequanorum“ se suffr.

Basile' Belley (dříve Nyon) Lausanne (dříve Yverdon). onkorcltáemz 1801 pod řízena byla arci
biskupství b-skému biskupstvr Metty, trassburk,

ancy, Dijon, Autun, z nichž 0bě posledn 1817
zaměněny byly za Verdun, St. Dié a Belley. trass
burk a M_etty jsou od 1871 exe mptní. Nyní náleží
k provincii ó-ské biskupství Belley, St. Dié, Nancy,
Verdun. Data statistlcká (1904): 664.019 katol. 60
far, 815 sukkursalií, 180 vikarií, omuž. a 39 žen
kongregaci.

Besan e ]eronym Lamy O. S. 13.,n. v Linc
1726, vstoupll 1744 do klášt. kremsmtlnsterského,

1750v .na kněze, od 11757po 24 let prot. Písmasv. 8 hesrmeneutiky, z. 171 :p. „Exercitntiones re
ligiosae ex s. scriptura, s. Patribus aliisque proba
tissimis scriptoribus collectae“ (2 sv. Steeyer 1757),
„Introductío in Vetus testamentum crltico-herme
neutico—historica“ (2 sv., t. 765), „F_asciculus myrr
hae, collectus ex omnibus angustiis et doloribus
patientis pro humano genere Salvatoris, complectens

praeter concordem s. quatuosr evangelístarum narratíonem piissima quaeques .Patrum et ecclesiae
doctorum s_ensa, que de sacratissima Christi pas
sione sparsim in scriptis suis prodídere“ (t. 1766),
„Introductío ln sancta uatuor evangelia crltico
hermeneutico- historica" Ben 1757), D„ie Sieben

Busspsalmen sammt einer buchstábhchen Erklárunšmit sittlichen Amnerkungen begleítet" (Salcp_ur

1776), .,ulntrodctio aplostolorum criticohermeneutico-historica“ (Pavial7728).
Besas v

Bescovlus v.sBeskaovský.Besec ath v. Ba
Beseda katolíckwávPraze, zal. 1869 za tím úče

cm, „aby se rozhodně katolicky smýšlející mužové
bez rozdílu národnosti častěji scházeti, přátelsky
rozmlouvati a vůbec i baviti mohli, ja ena ka
tolické muže sluši“. Odl Opořádák ažédho roku
vánoční nadílku pro chudé školní dítky. Po dlouhá

léta byl předsedou djejim hrabě Karel Schónborn;
nní (1913)cšestatpře sedou hr. jan Lažanský, mísÉtopedsedou Ko.vářProtektorem jest].E
Leo kardinál ze Skrbenských. B. má 11 členů za
kládajících a 121 členů činných

Besedy katolic ke, „sbírka spísův zábavnýcha
vzdělavatelných v duchu katolíckém“, kterouž roku
1860 za očal vydávati Václav Štulc nákladem firmy
Kober Markgraf v Praze. Vyšly však pouze dva

isvazlk odĚObnÝChpovídek pod názvem „Cesty miost

Besedy selské,,příloha časopisu„ Selské Hlasy“,
vycházející0911 v Ostrově na Moravěredakci _losefa amalika, rolníka v Ostrově u Ma

cochy, a Ant. Travěnce, rolníka v eMálkovicíchu Bučovic. Tisknou se v Brně u ben |
hradských. Píši do nich většinou selšti katoličtí

spísovatelé--laikové, jako R. Paulik, Ant Travěncc(básnik), Jan Staněka

.—



Besee — Besnard

Besee viz Besa
Beselam IS?-731 lLXX: čv eígrívn,protivník židů,

úředník perský v Palestině, jeden z těch, kteří po
slali králi perskému Artaxerxovi list, bv nedopustil
židům stavěti Jerusalem, Es

Beseleel, 5x?33 (=„ve stinu“, t. j. „podzáštitou
Hospodinovou ), 1. syn Uri, syna Hurova ze kmene
juda, jejž Hospodin „naplnil moudrostí, rozumnosti
auměmm vevvšelikém díle, aby vymýšlel, cokoli
remeslně uděláno býti může ze zlata a ze stříbra

z ědi, z mramoru a ]z“drahého kamení a rozlaičneho dříví“, aby spol s Ooliabem zhotovil
svatostánek, jakož i veškeré zařizení jeho (Ex.
11-12. den ze synů Fahath-Moabových,

kteří k roszkrazuoEsdrášovu zapudíli manželky cizozemk
Bešenícer (Besednice), fara v diec. budě ovické,

ve vikariátu novohradske'm kosstel rokopa
vystavěn 1745, byl filiálním kf Soběnovu, 1786 zrízena při něm loká lie, 1857 traa patron: matice
náboženská, duchovní správu vede farář; 1717kat.,
2 ž., obyv. čes

Beschefer Theodor S. _l., u. v Chálons-s-ur
Marne 1630, vstou ildo Tov. jež. 1647, s.tud 11105.
a theol. v Pont- á-i ousson, poslán 1665do Kanady,
kdež působil jako missionář mezi indiány, stal se

1680isuperiorem kanadských missíí; z. 1711 vRe
rnBleschi (Beschius) losef Konstantin S. j.,

ne.ž1680 v Castiglione7(Benátsko), vstoupil do Tov.1698, puso il od 1710 jako missionář s úspě
chem v jižní lndii; ovládal dokonale řeči tuzem
ské, zvláště jazyk tamilský, vypracoval velecenné
grammatiky a slovníky řeči té; mimooto mt tamil

ským jazykemmnábož. a apologct. spisy (proti tamenim protestantům), zejména však velikě eposk
cti sv osefa „Tembavani“ (36 zpěvů, 3615 strof a
jiné básnické" skladby, jež náležpejí k nejlepším vý
tvorům literatury tamislké. B. ožival tak veliké

vážnosti, že kníže tričinopolský jnoienoval jej svým)er'IÍm ministre 747 v Ambalacate Srvn.

[)%/ilmmm, ll— lm5.idka (oratoř. patronát) zove se v českých
mich zařízení pro mládež školní a více ještě

[z)rOmládež škole odrostiou, aby volného času
učila se vhodně užívati. Zařízení to je úvodu

ryzeBkatolického (sv. Filip Neri, bl Kar. pinola,Jan B,osco _bl.Žoííe Baratová, bratříasestry nejsv.
Svátosti a “.) a mělo také původně ryze katolický
účel: zane banou mládež seznaniovatj s nábožen

stvím katolickým. K tomu později připojena přímčřcnázábava. V Praze vznikly besidk1887
z útulků, které chrání mládež ve dnech všedních
! viděla se toho potřeba, také _pro neděli opatřiti

mládeži ochranu. ě tomu. cili zrizen spole „ ru
žina bl. Anežky v Praze", který zařizuje hesidky dívčí v raze i mimo Prahu. Brzy na to pro

besídky chlapecké zřízena „Družina sv. Vojtěchpři spoolku sv. Vincence. V tét „Družině“ zvláašf
horlivč pracovali někteří praemoonstráti v Praze a

na Sv. u Olomouce. Kdyžn ato 113).Zikmhrabě Ledóečchowskl založil „áPnatro t“,
sv. Vojtěcha“ ustoupila. Pri jednotě katoliclltDýchžlto
varyšů v Praazc_znzena jest Katolická učednická

besidka“. V míře velikole ě rozšíBřilbesídky téměřve všech dílech světa kn z janB sco a jeho ře
hole, které i také do zemí rako-usko uherských

l[:ronikly. Dle vzoru Boscova působí česká řeeoleřenejsvětější Svátosti. Aby besídka se dařila,oso teré by s celou sílou úkolu toho
1seujaly. ejlěpe k tomu seh odí duchovní & ře
holnice.D1e zkušeností, jichž nabyl abbé Jos.“
Allemand, který celý svůj život besídkáni věnoval,
jest takto si vésti. Každý večer přijímá ředitel
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jinochy, aby se bavili a si hráli, načež jim ukládázbožná cvn ení a dává poučení. Každou nedělí má
chovance téměř celý den v ústavě a činí pro ně, co
pro věřící činí fara, ano více ještě. 8 ústavem jsou
spojeny zbožné družiny, jež on řídí, a koná v nich
výklady náboženské. Hochy a jinochy po týdnu
nebo po dvou týdnech vyzpovidá Vždy jest hotov,
aby hochy prijaí anebo vyslechl, potřebují--h radyapo

mocíl.1 stavp otřebuje vhodné udovy se síněmípro ryh, s prostrannými dvory, bytem pro ředitele
a kaplí. S počátku ze spokojlti se s místnostmi
skrovnými, třeba naja 'mi. Aby se ústav v duchu
Allemandově zdařil, jest začíti jen s několika málo
in_ochy,a teprv e, když ti pro věc jak náleží byli

ořipravení a získání, přlbeerou se znenáhla dalši.

(atolíckému ústavu třeba katolických ípravidel:ačstějšiho přijímání svátostí, vhodnémmiry nábo

ženských cvičení a poučováni, stříci se npříležitosti( hříchu, světských zábava . založí se
celé vedení na učení a životě Kristově, enzezřidíse
nic trvalého V malých mistech stačí na vedení
ústavu farář nebo kaplan a místnost sebe skrov
nější, třeba fara. Vykony náboženské budou tu
společně 5 ostatní obcí farní, ale častější přijímání
svátosti a vše 'ině, co souvisí s duchemrryze kaa
tolickým, budi takové jako v ústavech velikých
měst. (Srvn. „Ctihodný kněz _los.A11emand, zakla

datehsplolku)jínochů ve Francii“, Hlasy katol..šisk.spo

Besídka, přoilohaačasopisu „Rodinné vychováni“ ,řízená prof. erem z Augen) urgu v Praze
r. 1903; přísnášíajakožto „list pro šíření zásad

dobrého vychování v rodinách českoslovansk' ch“

všehovné články poučné, povídky ibás ně. yníodinné vychování“ i s „Besídkou“ vycházi při
„Křest Škole“

Beskow Frederik Natanael, evan t.heolog,
n. 1865 v Hallingeborgu (Švédsko), od 896 aza
tel moderní svobodně obce v Djursholmu u . tok
holmu, ředitel vyšší školy pro hochy a dívky; .rp.
„Till de unga“ (1904, také německ pod názvem:
„An unsere ]ugeend“, 1906), „Predi ningar pa kyr

llšoareotsstísón--och helgdagar“ (1907) a sbírky poožn

Beskovský (Bescovius) jakub z Lípovicv okr.strakonickém, 71.157,9 vstoupil 1597 do Tov .Je ž.,
působil dlouhá léta jako kazatel, od 1613řídil kollej
krum ovskou, odr 1622 km vikt sv. Bartoolměe

% Praze, .. v Linci 1624. Polčal překládati Suriovy
ívoty svatých, překlad čten dokončil Chanovský7z'r., Rukoově

(VBÍesler vSamuel, 71. 15741v Briegu ve Slezsku,

od 1602 varhaník při kostele tsvbBernardina ve
Vratislavi,od 1609učítelt vya Einschón alt-gottsellgu Weihn'achttstieóď' 51. (11302),

„Von der frolichen und aadenreichlem160Geburt undMenschwerdung unsers errn“ ah 602), „Tri

pulclia angelica, XX gottselíge Weíhnachtslieder“,
1 eo sgloríosa resurrectione eta scensihoneDominiN tnjesu Christi. Hymni et cantus

eccles. latino--germnmc1" (1610), „Hymni et Threno
diae sanctae crucis“ (1611—1614), „Concentus
ecclesiastica-dom esticus Kirchen- u. Haus-Musíca

1ei_st1icherLieder, aut den Choral 4stimmig gesetzt"

lBeslgtíl 111533, Besloth 113533, Nathínejský,

jehož potomci pod vedenímhZorobabelovým ze zajetí se vrátili. Esdr. 252,Neh
Besnard de, Frant. Ant.,

telanichově, n. 1796, 1854 reedí
„Literaturzeitung fiir die katholische Geisltlichkeít',
1835—36 .,.Kathol Literatuneitung“ (s Kerzem),
1841—43 „Repertorium fiir kathol. Leben, Wírkeen,
\Víssen“ , mimo to .r). „Eos, Sion; Beitrag zur my

laik, katol.allsě>iso_v34a
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řel. „-Bellar
stischenTheolo e“ Au šiuík li847).mlns Filnf hgi v(o gl lilckseligkelther der ew
der Heiligcn'tc (1844,n„Arnnobiugsel.lSiehen Btlcherwider die Heiden“ (18/12),„Tertullians Sámmtllche
Sclírilten“ (1837—— )

Besnecker 1. jan Adam, doktor obojího práva,
1704 professor na universitě a assessor konsistoře
v Praze, 1719 rektor unlvers.: byl též výborným
znalcem líry na \'arhany;taaké jako professor hyl
varhaníkem v kostele křižovnlckém; skládal také
v duchu Palestrínově. ——2. eron m 0. Císt.,
opat osecký. u. v Chebu 1678, a opata zvolen
1726, z. 147; xp. „Quaestiones theolo icae de vir
tute et sacramento p_oenltentiae“ (v raze 1708),
Quaestiones theolor ícae de vírtute et sacramento

Ěucharistiac“ (1.17 rvn. Xmm Bernardina
111, 244.

Besnler Petr S. J., pracoval spolu s Bouhour
sem a Tellierem na novém franc. překladu Písma
sv., vyd. v Paříži 1697—1703

Beesnyó, proslulé poutnické místo a kapuc. klášt
u Uódóllóthrá

Besodla nwmq, otec Mesollamův, v době Ne
hemiášově, Neh. 30.

Besodn er Petr, stud. ve Frankfurtě n. 0.,
pastoremnv Slbíni, kdež s.l.r616;„13íblíotheca|
theolo íca, h. c. lndex bibliorum praccípuorum,
eorun emque interpretum hebraeorum, graecoruní
et latinorum,1am veterum quam recentiorum, in
certas classes ita _digestorum, ut prímo intuítu
adparere possít qui ín numero Rabinorumrn, Patrumm,
Lutheranorum, Ýontificíorumaut Zwinglico-Calvíní
anorum contineantur“ (Frank. ).

Besoigne (Besopgne) Jeroným, jansenlstliclkýtheolog, 71.1686 v Paříži, vysvěcen na kněze
1718 povýšen na doktora, koadjutor představeného
v College du Plessis, pro jansenístickě smýšlení a

pro vystupování proti bulle Unigenitus sesazen31 z Paríze vypověděn, ale již násl. roku 1732
dovolen mu návrat, z. v Paříži 17612 jeho čet

Ubr. 86. Bessarion.

Besnecker — Bessarlon

ných spisů jest většína psána na obranu janse
nísmu z nich uvádíme: „Histoire de l' abbaye de
Port Řoyal“ (1752, 6 sv.) Vies de quatre évéques
engagés dans la cause de lgort Royal" (1752.2 sv.),
„Dissertatíon sur ce mot de saint Augustín: ,Causa

finita est“ (Pařiž1718), „Aassnos Seígneurs les plénipotentíaires du congrés bmlé & Soissons en
leur adressant la denunciation des jésuites et de

leur doctrine" (1729), „Dlssertationt speculatlve etpratique sur la contíance et la cram "(1735), „Le
juste mileu qu'il taut tenir dans la dispute de re
lolgln, „Principes de la perfection chrětienne et

recligíeuse“(1479); mlmo to :p. „Concorde des llvres
aSagesse, ou la morale du Saínt--Esprít“c(51737i),

dConcorde des ěpítres delesaint Paul cttres canoniques, ou Mor des apótres“ c(sl747).
rvn r,!er Nomencl. lVae(1910), 1559, Dir/.d

do tht'ol.„cal/mt. ll.,

Besold (Besol dous)1. ]eronyd,mněm., přítel Lutherův, :. 1562
Lutheri ín Genesím“ (Norimbe rkv1y5d52)— 2. Kry
štof u. 1577 v l'ubinkách, od 1610prof. právat.
od 1637 v ln olštadtě, studium sv. Otců a mystiku
přivedlo jej o lůna cirkve katol.; n. 1635 konver
toval veřejně v_lleilbronnu, poda ůvody svého
obrácení ve spise: „Christlich und erhebliche Mo
tíven, waruínb Chr. Bessold vornehmblich datůr ge
halten, dass der recht und einig selígmachendc(ilaub allein in der róm--cath. Kirchen anzutrelfen“
(lngolštadt 1637, 1639, 6,42 1828), povolán od pap.
Urbana Vlll. do Boologny, kddež: 1638 Vn kolika
anonymně vydaných spisech „Prodromus vindici
arum ecclesiarum thrtembergicarum“, Docu
menta redlvlva monasteriorum praecipuorum in

ducratuwirtember lco sitorum“, „Virginum sacrarummo mnent“a (v ubi nkách 1636 a č.) hleděl na
základě bohatého materiálu lístinného dokázatí, že
většina zrušených lá virtcmberských byla
ímmediátníml, že vévodům nenánleželo „íus refor
mnndí“, a že tudiž kláštery ty měly by býti resti

tuovány; mimo _tousepsal celou řadu jiných církevněprávnických s
Besombesráslťu ,.rp „Theologla moralls chri

stiana ex Scnpturuabs., traditione, conciliís, patri
bus et insignloribus theologís excerpta“ (Toulous

,st., Au špurk 1761,2..sv) Hurter, No
mencl 1V3(_1910,) 545.

Besor nim-,;, potok poblíž Sicelegu, snad nyn.
Wadi eš- Šería, jižně od Gazy. Když David se 600
muži pronásledoval Amalekitské, zanechal u potoka

B K200 mužů, kteří pro zemdlenost dále nemohli.lK
Besozz (Besuzzi) lnnocenc, n. 1662,

theol. v Brelscil, z. 1728; xp. „Theologiae scholaf
stlcae praelectionlbus scholastlcis accomodatae“
(Brescie 1703 a 1704 natome conversationis
amatoriae pro disciplína iuvenum coniugia quae
rentiumconcínnata et conressarlorum, parochorum,
conclonatorum et eplscoporum intelligentlae expo

sita" (t. 2.1704) Srvn. Huf/er, Nomencl. IV“ 1910).996.—2(Besutius) an Fran t., .r) ita dí
S. Car. Borromeo“ (Mil n),o„lstoria Pontificale di
Milanoi da s. Bamabas010%: no all' anno 1596“ot.16_23).
menclř.W (190 in ce nc, kanovnlk

milánský, .r). „Dell' autorítá del Principe riguardoai Votí del propril suddltí" (Milán 1786), ve spisu

tomto há“íl nesgrávné mínění, jakoby sliby řeholníoněch řá ů, ]lc ž zeměpán v zemi své více trpěti
nechce, bez předchozí díspensace ozbývaly zá
vaznosti. Srvn. urter, Nomencl. Vp(1912),y1047.

Bessarlon (rusky Buceapiou'b) ]. (Passarion)
sv., egyptský mnich a opat V. anebo V. stol.,
.25. listopadu. Připisuje se emu založení hospice

Erat. theolognarrationes

Hurzer, No



Bessarione

u jerusalcma a kláštera na Sionu. Dle Cyrilla Sky
thopolského provázel patriarchu uvenala 429k
svěcení lavry sv. Entymia. Dle heofana přinesl
císaři Theodosiovi 11. pravou ruku sv.
p.;m 9. ' — 2. karddinál, rodem
Řek, „. 1403,dle jinych 1395vvTrapezuntu, stud.
v Cařihradě, stal se 1423 mnichem, při av jméno
[; (slul dříve Basilius, dle jiných jan), onal pod
platonikem emistem Pltmehone hlubší filoso
fická studia, stal se 1437 arcíb. nicejsk' m, zúčast
nil se sněmu terrarsko- fiorenckého, kdež horllvě
zasazazoval se o sjednocení s církvi římskou; stal
se 1439 kardinálem (obyčejně zván byl.. Cardinaiis
Nicenus“) a žilo té doby v ltalií, neúnavně jsa
činným ve službách cirrkve a vědy, byl v každém
ohledu ozdobou kardinálského kollegla. Za papeže
Mikuláše V. byl legátem bolognským 1450—55,
následujících čpape u svěřována mu důležitá po
seiství,zv1ášt ke dvorům knížat křesťanoských,bpovzbudil je k výpravě proti Turkům 11,
1463 'menován byl lat. patriarchou cařihradským;
z. 14 2 v avenně vraceje se z Francie. Pro
vynikající své vlastnosti byl několikráte váž
ným kandidátem na stolec papežský. Byl štědrým
mecenášem učencu a spisovatelů, nashromáždil si
znamenitou knihovnu, bohatou hlavně naavzácn é
rukopisy řecké, kterouž odkázal republice ben át—
ské. Snažně pečoval o rozkvět klásterů basilíánů

viltaiii, ichž byl protektorem. Jazyk latinský osvnojil
tak okonale, že pokládán b lza jednoho nefjlepších latinských stilistů svě oby. jeho filoso

then1. a asket. spisy qdán y u Migue P 1137—745, Z nichž důle Itější SOU: 11670; či (_učyzo—
plat; štípqos n'p' ovvoůov, ře, kterouž proslovil
v prvvém zase dání sněmu florenckého ve Ferraře;

zlo-muuxóc 7.6uyoc 17mm“ šonwc, řeč, pronesená veFlorenci v říjnu 1439, níž b'. vykládá příčiny
schismatu, zejména kontroversi o vycházení Du
cha Sv.; 1196; za; 101)Hala/už zam 106 Běmzot dv
“vy!/of“. B hájí roti Řehoři Palamiovi texty se
brané patriarchou Bekkem, sěvědčící ve prospěch
učení Církve římske' Ugo; 'Alšštov Aáaxaglv 10V

451).av|')gw:mor než 177; šxnooevoew; tou ayílgu [Ivaňpalm“ ; Emo Loly)xuůu/ij, list, leiž ekum
w,dal když jmenován byl patriarchou cařihrad
sým, a v němž vybízí je, by poslušni b lí cirkveřímské. Sivn. Harta-, Nomencl 1131
A. Palmierz' v „Dictionnaire de théolo ie cath0-'
lique“ .,181 Vax, „Le caardnal Bessa
rion' (Paříž 1878), A. Sadov, „Vissarion Nike sko“.
Ego dějateinost na ferraro--florentíjskom so .
bogoslovskna sočinenija i značenie v istorii ogu
manizma“ 'Petrohrad 1883).— 3. 11. v Rhapsaně

v Makedonii 1735n eřbo 1738, mnich athonský, .rp.„I/což mi)/toaúvwf', 0 ipomináni zemřelých V li
turgii, a zúčastnil se 1776 synody v Cařihradě ko

nané, jež jednala o sporu věci té se týkakjíciím.Srvn.Palmim', Nomencl. 215—216.— 4. Ma hiero
monach, ». 1635 v janiné, stud. v Cařihradě, stal
se ředitelem gymnasia ve svém rodišti, :. 16
1,9.stručnou nauku náboženskou pod názvem Etna

ywyun; 62196019 11504“HDV19)“I)V ,ur www (IDENDV,77401805,5741160;km arann>"699(1 .Palmícrz', NOmenci.
216. — 5. N
stud. na duchovní akademii moskevské, vysv. na
kněze 1853, vstoupil 1889 do stavu mnišského,
stal se téhož roku biskupem dmitrovským, 1891

biskupem kostromským, z. 1905; mr řadu spisůtheologíckých a asketi cýck . .

„Duchovnaja plšlčsag:sbornuikhdlja relllgioznago čntenija“ (Moskva 891), vnyj svzět sobranie

duchovno--nazidate1nych stuatejo“(t. 1891),„Chlrístianskic uroki“ (891 ), „Toikovanie na parm (1

až 1896), „Toiklovanie na božestvennnujn litu(rrggusv. loanna Žlatoustago' 1sv. Vasilija Velikago" (18 ),

-— Besser 177

„Čerty christianskago učenija' (1897), „00103 pa
styra" 3 , „Slovo istiny“ (1903) a j. Srvn. Pal
mim, Nlomencl. 2 6—

Besssaríone, název vilašského časopisu, věnova
ného studiu cirkvi východních a snahám unioni
stickým („Bessarione. Publicazione periodica dí
studi orientali diretta a facilitare i'unione delle
Chiese' ), založeného r. 1896a vydávaného msgrem
Mikulášem Marinim v Římě.

Bessat František S. J., 134, Francouz, po
vypovězení jesuitů z Francie odebral se 1764 do
Polska, kdež vvučoval jazyku francouzskému v San
domierzi a právu přirozenému u piarristů ve Var
šavě;1p.„Discours sur le droit naturel“ (Varšava

B5esse1. lan Martial O. S. B, u. 1861v St.
Angel (Corréze), vstou il 1883 do řádu benedikt.,
vysv. na nězze 1886, ije v Chevetogne v Belgii,
rediguje od 1906 „Revue Mabilion“ a „Archivves de
la Frrance monastique“; .p„ oíne bénédictin"
(1892, 2. vyd. 1898), „Les Étudhes ecclésiasthues
d'apros la métho de de Mabillon“ (1900,

1902), „Les Moines d' Orien t" (1900),&„Le CardinalPie“ (1903), „Les Mnínees de l'Afrique mm.“ (2sv
1903), „St. Wandrille “ (1904), „Les Moines de l'an

ciennle France“ (1936). -.2 de, Ludvík O. Cap.,11 v79. roce svého věku, .r). „La science de
la príěre“ (1903), „Eciaircissements sur les oeuvres
de s. jean de la Croix, „Le B. Bernardín de Feltre
et son oeuvre" (1902, 2 sv. ); vydával „Études fran
ciscaines“. Srvn. [Iu rler, Nomencl. V3 (1913), 2084.

e,Petr franc.kazate ,n. 1567v Meymontu,
doktor sorbonnský, kanovník u sv. Eustacha, almuž
nik líndřícha Bourbonského, prince z Condée,
Ludvíka XIII.vyznamenán titulem dvorního kazatele;

1639v Paříži; vyd.„ iblia latine et gallice e ver
sione DD. lovanensium“ aříž ), „Concordan
tíae Bibliorum generaies emendatae“ (t. 1611),„Psal
teríum davidicum paraphrasíbus illustratum, ser

ata d. ilieronymi translatione' (t. 16177, 4166);
„L'Heraclite chrestien c'est ádire les regrets et les

mes du Eescheur penitent“ (t. 1612, latinskyvaKolíně 161 Le Democrite chrestien c'est á dire

mespris etn makeríe des vaanitěs du monde“(Paříž 1615, lat. v olíně 1616), „Sacerdotium re
gale sive de saceerdotís eximia dignitate, dotibus
1p51necessariís acr rebus eidem prohibitis“ (Kolín
1615). „Bon Pasteur“ (Paříž 163 ), kázání: „Con
ceptíons théologíques de Caréme, d'Avent". "S.rvn
Ílurler, Nomencl1.1118(190 796, 12%.

Bessel otfried O. S.B., opat, státníka hi
storik, n. 1672 v Buchenu u Badenu, stal se 1714
opatem chotěvíckým (Gůttwelg), byl 1714 a 17%
rektorem vídeňské university, z. 1749, nejdůleži
tějším ieho dílem jest „Chronicon Gottwice nse“,
: něhož však vyšla toliko prvá část v (Tegernsee

71321).Srvn. Huf/er, Nomencl. lva (1910), 1549 až

;Besselich, někd klášter praemonstrátek u Hamrauv asavsku 11 nzěe o iemd
Majetek klášterní připadl 1627 jesuitské kolleji ha
damars

Bessemer, smíšená katolickátosada ve státtu Michigan (Spoj. st. severoam.). m30 katolických
a tolíkěž asn nevěreckých rodin ačeských. Prvním

a jediným knězem, ktery v Beessemerulgůsobii, byl
dgábjosetrKuneš, rodem z ta u mažiic, n., vysv.r 1888. Spravoval osadu u od r. 1889
po 5 let. Srvn Haber/idu. Dějiny echův ame
ríckých,544

Bes eHn J.Šmuderborsn“ (v Peder om

Bessser Vilém Beduři,ch luter. theolog,u. vleWarnstedtu r. 1816, stal se 1841 farářeem ve
kowě, 1847 zbaven úřadu svého, jelikož nechltěi

_
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uznati pruské unie luteránů s retormovanýngi, připojil se k se aratistickým 1uteránům,stals 848

fpar.v Seefelclíí (Pomořansko), 1853cs oluřesditelemluter. missie v Lipsku 1857 alde nuburgu
(Slezsko), 1864 členem luter. vrchního církevního
kollegia ve Vratislavi; r,. „Bibelstunden“ a jiné
spisy náboženské a církevněpolitické (zvl proti
zmměné unii

Bessin Vilem O. S. B. kon r. maurinské.
1654, prof. tilos. a theol. z. 17 ,vydal dilo jana
Frant. Pommerave „Concllia rotomagensls provin

ciae“ (Rouen 1717), jež byl opatřil cennými [1:0
(zrálmkamia výklady. Srvn. Harm-, Nomencl. Vs

essmer ]ulius S. ]„ 71.1864 v Baaru (v kan

tonuTzugském), vy.sv na kněze 1883,vstoupil 1892.ej e.ž, byl v letech 1894—1900prot. do ma
tikyT vBitton Hallu a Balkenburgu, v let. 1
konal fysiolo. apsycholog. studia v Lipsku, od

1901 jest stálym spoluhpracgvníkem časopisu„ Stlmmen aus Mar a-acLa zjie v umxeburku; :p.

„Sto'rungen imlaSeelnleleben“,(1904 2.vyd. 1907),„Grundlagen der Seelenstórungen" (1901'
Besson ]. spolupracovník díla „Gallia chrlstlana“;

dr.„„Mémoíres pour l'histoíre ececlěsiastique des
ocěses de Savoie" (1\'antcs .Hurltr,Nomencl. W3 (1910) 15.38 ustin, franc.

, z. v Paříži 1882, pokusll se také
uspěccmhe v malířství náboženském (od něho

jssou oltářní obrazy v kostele St. Paul- St. Louis
v Paříži a v kostele St. Eustache tamtéž), ale fia

skem, s nímž :letnkěalase jeho malba „Přijímání sv.Ludvika“, v ě1850 vystavená, byl odstrašen
od dalšího pokračnovánivoboruto om. ——3. jan b..,j
71.1585, vstoupil do Tov.]ež. 1606, byl prof. Písma
sv. v Toulousu,z.16651,.rp.„lncan1icum canti

corum novae elucubratlones“ "(Toulouse $i646).Srvn. Huf/tr, Nomencl. lVa(19105 146. 4. osef
b.,] vCarpentras 1610,vstoupil do Tov. jež.
1623, působil jako missionář v Syrii, z. 1691,

a Syrie Sainte ou la Mlssloon de jésus et des

Peres dela Comop. 1decz]. en S rie“ (Pařiž 1660, '2svazky, nově péčí Carayona); sebral
také s velikou pílí1svědectví východních sekt
prospěch neposkvm. lP. Marte; zdlla toho
uveřejněny byly pouze výňatky v „Civiltázcattolica“
1876. Srvv.n Har/cr, Nomcnc O),564; Nill:.r,Kal.21., . . ík,z.1891,„F.lu
des sur les forces morales de la société contem

poralne;7(1Pařiž 1883). Srvn. Hurler, Nomencl. V8(1913 — 6. Maria Au ust, doktor theol.
18 0,1psal o primátu papeežs e'mik.Srvn Huf/er,Nomencl. VB(1913,)1 7.— 7. uláš Fran t.

X. Lu dvík, r:. 1821 v Beaume- les—Dames, ředitel
kolleje sv. Františka Xav. v Besanconu, od 1
bisk. nimesský,z . 1888; :; dějin několika bur

gundských opatství a kostelů, ejuakoži několik bio
raiii: „Vie Card. Mathi (1881), „Vie deavier de Mérode“ (1866), M.gr Caret“

(l856),„ Vie du Card. de Bonncchose“ (1889) jeho
apologetické konferenční řeči vyšly ve 13 sv. v Be
sanconu a Paříži - lmmo to :). „Oeuvres

astorales“ (1879,25 ;druhá serie 1883, sv.)
rv.n Huf/er, Nomencl. V3 (1913), 1717.
Bessur viz Be
Bessus (Moravus)u jan z Kutné Hory, kněz

strany pod obojí, vysv. 1546 v Benátkách, žli:'>50bylfarářem v Postupicích u Ben v;a přelo I.Bart
Gjorgjeviče „O začátku tureckého dcisařstvíž,též jakse v svém válečném běhu řld jak ého cvvičení

užívá“ (v Praze 1567,kvS,.Olom 1728Bessuy de, Ludv b,..j n. v olskuzrodiny
francouzské 1666, vstoupil do Tov. je ž. 1683. z.
v Grodně 1706 46. „Praxes colendí et amandí
B. V. Mariam, „Éucharisticon“ aj. Život B-ův

Ut

malíř, 7.1 1821

U!

Běstvina

1.P K. \Vi7erz)bickiS. j.: „Vila P. Lud. Bessuy(Vllno
šyšelst Vilém7T)omáš, u. 1826v Carlisle, :: 1897
v Liverpoolu, znamenitý angl. virtuos na varhany,
vydal mimo jiné též některé skladby chrámové a
„ he moodern school for the organ (1853);redi
goval také velikou sbírku klassických a moderních
skladeb pro varhany pod názvem „ ecil a“.

Besteji ndřich Digby, u. 1768,diakon církve
an likánské, konvertovalk církvi katolické 1798,
o emž vypravuje ivespise„ Four years in France(Londýn 1826): o .rp. lhe Christian Reli

íon briefly defendedoagainst the Philosophers and
Ěepublicans of Franc (17932 „Priestly Absolution“ (1793); s. 1836. Srvn. urter, Nomencl. V3

l2)83A .— ©
besfííaírevviz bestia
bestiallta jest tělesnaérobcování člověka se zvi

řetem; hřích ten náleží k nejtěžším hříchům proti
čistotě, a nepřipouští nepatrnosti předmětu, druh
eho nemění se okolností. jaké to jest zvíře a ja
ého ohlaví; jest však bestialitou jen tělesné

obcovnni anebo soulož se zvířetem;VIjiné hříchyproti čistotě, jichž předmětem jestz e(na př.
pohledy, doteky) nejsou bestialítou. Or bestialítě

jednají moralisté4pod tímto heslem; na p. sv. Alfons,Theol. mor. lll, Vierr

mfbestláf,best1ťrle (bestiarlum, franc. besti,v umění zvláště doby románské (a částečně

?žotické) oblíbené užívání postav zvířecích skute ných | vybájených, a to buď s významem sym
bolickým anebo za účelem pouze dekorativním.
Pramenem k symbol. ó-ím byl 5 is „Physiologus“

Šviz čl. Fysiolog) a jiná středov ká skládání v-eri prósou na jehoz ákladě zpracovaná, mnohdy

rovněžžó. zva(l;ná tlakové spisy složlll na tpř. Filipde Thaun kol. 1121(vyd máš Wrirltgh v bon
dýn(31841), Vilém Normandský ve Xlll. stol. (vy.d
llippeau 1853, M. F.M n1888), Richard de Four
nival ve XlV. stol. (vyd. nHippeau 18608.

bestlarli zvali se u ímanů zápasníci s divo
kými zviřaty při veřejných hrách v cirku, jimiž
byli buď lidé k těmto zápasům odsouzeení (_ dam

natí ad bestias), anebo za plat na£atl, anebo tací,kteří : vrozené divokostí dobrovoln se jich zúčast
nili. Za dob pronásledováni zváni tímto jménem
potupně i křesťané. a to nk se zřením L veli
kému počtu křesťanů, divym šelmám předhozených,
čehož příčlnou bývala nesmírná zuř-ivost římské
luzy, která každé příležitostí použivala k volání:
Christianos ad leones! (TertulL, Apolo. c. 40),
jeednak i pro velikou neohroženost a ne ojácnost
křesťanů, s jakou z pohnutek nadpřirozených smrt
podstupovali, čehož arci pohané nechápah a proto
mučedníky křesťanské se skutečnými &.stotožňo
vali, hledice kjejich pohrdání životem. Srvn 101211

v Krausově Real- E-ncykl. ]. TIM/l.Besttlln nNe rof. a1gen. vikářellwangský,

zanechal s írku z ařilých kázání, která teprve pojeho smrti byla vydána („Predigten“, 3 sv. 1846);
mimo to :]) několik populárních asketických spisů

ro :idh. B. flirrcher napsal „Erinnerungen anest in
Bestmann Jan, luther theolog, 71.1854v Delve,

od 1877 soukr. docent v Erlan 883 gymn.

učiutelv Halle, 1885 učitel přtimissi' ním domě v Lip
1886diak 0,11 1891 past or v.-1611uu;.rp. „Geschichte der christlichen Sitte“ 85). „Fnt

wicklungsgeschichte des Reiches 1Gottes im A.
N. Bund" (18

Beston v. Bas
Běstvina, fara v diec.skrálovéhradecké, ve vika

riátu čáslavském, připomínaná již ve XlV. století,
později fll. k Heřmmani, 1726ffara, patron: správa
nadace hraběte Millesimo, duchovní správu vede



Besz — Beth-Arabáje

farář;1792 katolé, 13 ak. helv. vyzn., 18 ž., 5 bez
vyznání; Bobyv. 'Besz Be'Bss) rn ard evang. theolog,u. 1863
v Nentershausenu u Kasselu), od. 1890 soukr. do
ccnt círk. dějin v arbur u, od 1902 bibliothekář

v Halle, n ní 18“ kra1.bi liothece berlínské; .rp.Frankreíc s írchenpolití und der Rrozess des
ean Petit“ (1891), „Luther und das landesherrliche
írchenregiment“ (1894), „Unsere religíósen Er

zícher“ 90

Běšiny, fara v diec. budějovické ve vikar. kla
tovskěm,příp. již eXltV. stol. (pod jměncrn Podol), nově zřiz. 1788c hr. Bedřich Kolovrat
Krakovský, duchovní sprtávu vede farář; 1962kat.,
4 ak.,

Beštiaríé, ožížíovskákésekta, viz Chasidim.
Bet viz et 1.
Beta: Alžběta.
Bet ne (Bt—rám),město v řeckém textu judith 19,

snad totožné s Bethanogh (v t.).Betanle viz Betha
Betanský (Betanski) Ant. Václ., 71.kol. 1720

v Praze stal se knězem, byl 1762 kanovníkem krá
lověhradcckým i staroboleslavským povolán za vy
chovatele synů císařovny Marie Terezie joscfa &
Leo olda, přisel později s císařským poselstvím

oBaršavy, kdež došel obliby u jana Klem. Braa
nickěho, kastelána krakovského, jehož sekretářem
se stal; 1783 jmenován biskupem v Przemyšlu,z
1786. V mládí přiučit se malířství, í zabýval se jiní“
ipozdějl; obraz Ukřižováni“ nalézá se v domě
przemyšlskem, jiné obrazy v kostelích v Brzozóvě,
vacz ně a1.Srvn. Hume-Baker, Allgem.Lex.
der bild. Kilnstler 111.,538.

Betan os Dominik O. Praed., „. v Leonu ve
Španělskzu, založil 1526 v Mexiku dominikánskou
provincii, jako provinciál zorganísoval 1535 míssie

"mezi Indiány, jichž vřele se ujímal; nabízeného bi

skupství guatemalského nepřijal, ivrátív se 1549do
ŠpBanělz. téhož roku ve ValladolBeet mg;), město Adarezera, syna sobského,
odkudž David mnoho mědí ukořistil (2 Král. Be);
na místě parallelním ] Par. ]6 čte se místo Bete

Thebath, kteremužto tčtení dlužno dáti přednost.
Poloha neznama; hledaji ji v místě“nynější
vsi el-Taijibe jižně od“clleliopoleě (BaalbBetelía (Bitulia uGaz/y,n ekdejši ebiskupstvi
v Palestině, pod ametro oh Petra; Gazu, Series
str. 453 uvádí biskupa anuela zr 5 6

Beten in;, město v území kmene Aser (Jos.

(1915),nynější el-Bane, východně od Ptolemaldy
Be azzl ] 1684 v Pratu, po vysvčccni

na kněze stal sebfarářem v Píazzanese v diec. pl—
,s.1755; zabýval se s oblibou astronomií

aschálním o čemž vypraco
val veliké dílo, z n hož vydaí „Epitomc opcris

' nměž dmozuje nut
nost opravy ehořskěhó kalendáře; veliké dílo 'eho
vydáno bylo teprve po jeho smrti 1756. Srvn._ m

tor-B Nomen c.! 1411—99fla500.Betfa e v. Beth
Beth, et, hbr. rpg, estatus constr. slova bait

nsn_— dům, obydlí, vyskytuje se často jako sou
částka semitských názvů míst a kra

Beth Karel, evang. theolog, 71.1
stedtu, od 1901

'. . ve Vídni, od . .rp.
orientalische Christenhelit der Mitftelmeerlander“

„ as Wesen des Christentnms und die mo
dernzehistorische Denkweise“ (1904),)„Díe Wunder
esu“ (1905),., Die Moderne und die Prinzipien der
heologie“ (1907)

a872.ve Fórder

oukr. docent v Berlíně, od 1906
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Beth, Gute Beth, vi7. Alžběta Reutská
Bethabara viz Bet ha

Beth'Abé proslulý nestor. klášter na horním
Zahu, bližší poloha neznámá, zal kol. )nepo

ch bně jakubem z Lášómu, jenž následkem sporu
abaiem le'l. (v. t.) s četnými mnichy vystěhoval sezzlza

Beth- 'Adrlai (Beit 'Adri, arab Bá 'Adrá), místo
uAlkoše a Rabban ormizd, v círk prov. heda
'uabskě; zde konána 485.5synoda, na kte rež Bar

auma (\. t.) leibský se podrobil katholikovi
Akakovi. Nyní hlavní sídlo ]ezidův (v. t.).

Bethacharam (Bethakarem, DTD"„73 :
dům viniční), město v území kmene juda, \'e h. 3",
jer .61, mezi erusalemem hekuou; ztotožňuje

se jednak s orou Franků (Džebeln;-el-Fureidis)anebo s 'Ain Kárim :pramen viní
Bethanan (vulg. 3 rál. 40, hehr. Elon Bethanan),

město ve druhém berním okrese Šalomounově;
snad nynější Beit 'Anán

Bethanath, nm- wa: dům (chrám) Anathy,
jos.19“,$oudc.13';* stará kanaanská pevnost
vúzemí kmene Neítali; tam udrželo se kanaanskě
obyvatelstvo až do dobbkrálův; snad nynější ves
'Aínáta západně od Cedcs Netta li.

Bethanle (Betaníe) 1. Bryana-ia,b_y iště Lazara
a sester jeho Marie a Marty, jakož i imona ma
lomocného, asi 40 min od jerusalema na jihových.
úpatí hory Olivetské, při cestě zjerusalema do le
richa, nyní (viz obr. 35) nuzná mohamedánská ves
el--'Azarije (utvořeno z „Lazarium“; počáteční ] o
klá'dalí Arabové za člen). 0 hrobě Lazarově cini
se zminka již v ltiner. llieros., o 'chrámu nad hro
bem zmiňuje se sv. jer on.ym Kolénm 1138 založila
Melísendís, manželka jerusalemskěhó krále Fulka,
v B-i ženský klášter, jenž později dostal se bra
třím špitálním. K ochraraně jeho sloužila mohutná
věž, jejíž zříceniny nazývají se „zámkem aza
1'0 — 2. B. za jordáne m "'(B'ljůawtt„rguv
mu looóávov,hbr. snad „wp-$ma: dům lodi), míst0,

kde sv. jan křtil (jan 11950;tak ve všech novějšíchvydáních textu, ve antg., ve. většině nejstarších
rukopisů (zvl. Kodex B a A) a překladův; naproti
tomu místo „Bethania“ kladou „Bethabara“
(: dům přechodu, brodu), Orígenes a mnozí vy
kladači po něm., 7.vl. Euseb. jeron. Onom. a mapa
madabská. Místo to hledati jest na vý_cho nim

břehu dolníhoojordóinu, asi 7 km nad ústím naprotiklášteru sv. JanatD ér Már--juhann
Bethanoth, město v území kmeneajuda (jos.12"“,),

nepochybně totožné s Betanee.(v t.) nyrt. Chirbet
Beit. 'bnůn (Ainún), od Hebronu poblíž Halhulů.

Betharaba „ŠÉF-“'$ město na hranicích.
km'cnnů juda a Benjamín (los. 155), dle los. 1822pá
třící k území kmene Benjamin, dle 105.15“ ke
kmeni juda. Mnozí rozeznávají prooto dvě města

téhož jména. Poloha neznámaBeth-Arabájc (arměn. Arvastánl, perská část
meso otámskě země Arabů,s hl. městem Nisibis,
sáhaj cí až k Baladu na Tigridu Nyní vilajet Diar
bekir, v podstatě shodujiCt se_ 5 dlecesi Amiden.
aMa rden. Syrorum, s arcidiec. Amiden Chaldae

orum (\'íz čl.iAmidal ..[)389).Evangelium hlásal tujži Mar t.), [ději zničil Mar Eugen

chrámyymaodlářské a hobrátil hpohanské kněze. jižr. 410b B..-A. druh vých-odosyrskou církevní

Brovíncnl.aNejdůležitější diecese bylv: Beth Kardů,eth Zabdai, Beth Muksaye, Beth ehimaí, Arzun
a Balad. Cetně klášttery byly zvláště na horské

linibn'ě'm.Túr lAbdin (v. t.), připadly však většinoua 0 dům
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Beth- Arámájé (armen. Asorestan), babylonské
území s perským hlavním městem Ktesitonem,
spolu residence východosyr.patriarchy, jakožto pro
vincie přímo jemu podřízena

Betharan in,-r n—aNum. 3235,D—_,—\'nt; jos. 1392
opevněné město, jež Mojžíš odňal amorrhejskěmu
kráil Sehonovi; přiděleno bylo kmeni Gad ; vd ě
asšyrského zajetiobsazeno od Moabitů, za času

Krista Pána od Heroda Antipy opevněno a keActi
choti Augustoěy Li\ias (Julias) nazváno (Jos.,
XIV . vcáce 5 Římmany vypáleno, pozdějiznovu vystavvěeno.Stalo se sídlem biskupským
skup Letoius zúčastnil se sněmu etesského, Banl
kratius sněmu chalcedonského. Nepochybně nynější

Beit Harrau anebo Tell- eir-Ráme v rovine jordánské, km jižně od Níiur
Beth Arbel 53373113 Os. 1414,jen v textu

hebr., město od Salmana (: Salmanassara lll. n. IV.
nebo spíše moab. krále Salamana) zbořené, iden
titikace s Arbelou galilejskou anebo s Arbelou

u Pellya neiji551.stáBoetharius, Bertha'ritus) sv.,

luskupchartressky, asi od 595, zprvu kaplan Chlo
taral po jen07 svržení mnoho mu bylohtrpěti;z. 2.srnpa614; památka2. srpna. „Vita“jeho.le
století otišt. -v “on. Germ.Ss. Merow. III., 613 u.,
Acta 55. Aug. l., 169 n.

Bethaven 131173—“ dům nicoty (: modly),
dle 105. 72 východně od města Bethel, poblíž měst
Hai a Machmas, v území kmene Benjamin. Poloha
ne7.uá|uá. VOs.4 SG,-105 nazývá se tak město

Bethel, protože znesvěceno bylo modlářstvim jeroboam m.

Bethazmoth viz AzmavetheBeth-Baalmeon vizBaa
Bethbera „“Tu-ma (snadmisoto.mgp. na.. —

místo přechodu, brod) Soudc. 714,místo, jež Ge
n dal osaditi btraimity, aby znemožnil Ma

diauským ústup. Leželo p'rí Jordáně nedaleko ústí
eho do Moře mrtvého, snad identické s Bethaara

Bethbevai, město v území kmene Simeonova
1 Far. 431, snad nynější vesnice el-Bírein, 33 km
jihozápadně od Elusy

Bethbessen, mefnaí, 1 Mach. 955'“, město
„v poušti", jež lonathas a Šimon opevnili; od
Bacchida éhná11.0od Šimona s úspěchem hájeno
]os. Flavius (Aut. Xlll. 1, 5) nazývá misto to Be
thalaga, což zdá se nam ědčovati místu Beth-Hagla
(nyni Qasr Chadžle) u jerich

Beth-Dagon inej-nv; ]. v území kmene juda
(jos. 1541), dle Eusebia Onnom. mezi Lyddou a

lamnií,oobyčejněoztotožňuje se s Beit Dedžan mezi
Jaít ou a d,dou Onomast con všvakúklade místoto mezi Lyddu a _Iaamnir. 2. ikmene
Aser, poblíž luanic kmene Zabulonv(jos.e19<7),snad

nan'ěÉíchTelwlDauk, jihmýchoduě od Akk: 3.
značí chrám modly v Azotu-.To t.).

Beth- Edlerl viz EdeBethel 1.53 n 3 (:n dům Boží) historicky nej
starši místo uctíváni jahve v Israeli, jistě již jak
o tom dosud tam zachovavši se megalithický kruh
kamenný svědčí, také předisraelské obětišt ě. B
leželo v bezprostřední blízkosti kanaanského města

Luz, jehož jméno zatlačena bylo jménem _B.,Gen.2“'8. leželo při severnl hranici územi kmene

Bennjaamin,,gři silnici do Sichemu západně od Hai(165. "=) 10 dle 105. 182 přiděleno kmeni Ben

jamin, vyskytuje se však 1 Paral. 799.jako efraimské.
KdyžA raham k B—upřišel, zjevil dse mu- llos odín a zasrlíbil mu, že mu zemi dá; tu vzd lal
Abraham, oltář Hospodinu, jenž suemu byl zjevil“,

-s oslicí a s oslátkem, jakož i n

*hranic perských).

Beth-Arámájé —-Bethhagla

Gen. 127. jakub na útěku do Mesopotamie v B.
měl ve snách vidění a vztyčil tam posvátný kámen,
„jenž slouti bude dům Boží“,

zdějších dobách měl 8. značnýv 7.n;am 7Samueltu každého roku zasedal k soudu (1 Kra 7'5); po
“rozdělení říše měl 8. soupeřiti s chrámem jerusa—
lemským, když lalll jeroboam zavedl uctíváni zla

tého telete. Ze zajetí babylonského vrátili se také
muži z Bethel & Hai“ (Neh. 7s2). době lmaehahejské Bacchídes opevnil b'. proti Židům.'

SW.) Pozdeji Vespasian dobyl 13-du a umístil tamposádku. Ve středověku mělo dosti značný vý—
znam. Nyní je to ves Bétín (Beitln), důležitá svými

zříceninami (vizoo.br 3b).tSrvn.1)ó'ller, Geogr. Stud.19,04) 211 — 2. viz

Bethemek :Dpn-nlžš, jousL1927,misto v"úzern.

kmene Aser,Aobyčejně identifikováno s nyn 'Amqa,severně odA
Bether 1. Bazsyjo, LXX v os 1927vsunuté místo

\ území kmene _ludaE,unepoc bně identické s tal
mud. \nnt : 1P13( . , . 137391900),nyniBittir, 10 km jlhmám.“?od jerusalema; misto oto

bl o poszledním útočištěm Bar-Kochbovým (vizl.,9%5)—2..Vulg „montes Bether“ na; 93,1,LXX:
501)xorlw/rátmv), Píseň písní 2" ÍCSÍ B. appellati

m=hro ryr ozkouskovánl, t. j. rozeklané pohoří.
Někteří exegeté přijima'íce zde název místní, žlo
tožňují místo jím ozna ené s Bittir sub 1. uve

eBethesda viz Bethsaida 2.
Bethezel 533n-n33 Mich. !", Vulg._„domus

vicma“ ,LXX: oho; Ezo'yemc (11311747někteří zto
otžňují misto to s místem Azal, jež jest v hebr
textu Zach. 145 (Vulg.: „proximum “), a miní, že to
b la ves nějaká východně od hory Olivetské; jiní
k adou misto to do r0\iny filištlnske

Bethfage, Betfage, B110wa71;(afam.tzg'n7.
:důmtiků Mat. 211,Mar. 111,luk. 1929,dle béžn
tradice hle a se poloha mista tohoto jihovýchodně
od jerusalema, v horsk sedle mezi vrcholem
hory Olivetské a l-"lethaniímasi 10 minut od kláštera
karmelitánek (viz obr-37). Františkáni zbudovali
1880na zříceninách malého starého kostellčka, po

cházejícího z doby výprav křižáckých, ka li; v kapli
tětto coh\\:ráse kámen ze Xll. lpoch zející, objevenýt na němž spsatttřujíse staré malby

znázorňuujici Vzkříšení Lazara a !rdvod s paluaíamí,IS „Bethpha
Bethfo or, Bethphogor (Beth Pe'ó r), jos.13'-'0,

místo v oabsku na blízku hory Fogor; později
přiděleno k území kmene Ruben. Dle Onomastika
6 římských mil nad Liviadou (: Betharan), naproti
Jerichu. Viz

eh ader, omčsto v území kmene Ruben (1 Par.
2m),enepochybně totožné s Gaderem (v. t.).

Bethgamul 547321173: dům odplaty,']er. 4828,
místo v Moabsku \ýchodně od Mrtvého moře, mezi
Car'iathaim a Bethmaa,on nyni Chirbet- Džemá'il, se

“\erovýchodně od Dibonu.
Beth- Garmai Fagapatga arab. Bádšarmá), vý

chodosyrská crrk. prm na hořejším Tigridu; me
tropole: Karkúk (jihovýchodně od Mosulu, poblíž

Dějiny tamního pronásledování
syrsky u- Jilókmgcra, Monum. syr. (1878) 11.,63 n.,
.b'edjrm . 567"

Beth Ha-GanIviz Gaver a Ergannim.
-Bethhaglar,—|'7;n-m;íjos. 1331815"21\ území

kmene Benjamin, na hranicích“ územi kmene juda;j-méno to zachovalo se dos ' n-Had le a

lQasr-Hadžle (se zříceninami), uhodinu jižně od jericha



Beth-Húzáié — Bethsabe

Ahvá7), po
clrk. provin

Korduk), na

Malríuv

pulveris“ Mich.

(Jos. 198, 1532),
kmene judova,

nepochybně to

té.

Maachal., 9.

měsotovozu), Jm 195,lPar
kmene Simeon, v nejjižnějších
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'ch totožné 5 Me
končinách Palestiny, dle někter b 2 čn erqe , 1 km jižndemonou, dle lmyc ynějši el

d Arra
Beth ha--Merchaq, 2 Král. 1517, Vulg.. „procul

a dmnno“, jest nepochybně vlastnljméno mlsta,1ež

ležteloomezi hradbami jerusalemsky'ml a horou Oli
veBsetoh-Mlllo viz Mello.

Beth-M-oksájé, Močcárjnj,armen. provincie, jižnějezera vanskéo d410 odiřzená syr. me ro

nisibskému, částrusmandžaku vanského a dieceseMuscen. Armen
Bethnemra n(Beth Nimfa) Num. 3235, 105. 13"7

(pouze „Nimra“ 'u 323), v územi kmene Gad,
nyní Tell Nlmmrln přmlWadi \'imrln, asi 5/4 hodin
východně od jordánu, naproti ]erichu. Někteří mím,
že 8 je totožné s Bethab rou (v. t.) za Jordánem.

Bethoron íj'in 1173 (: město údoli) 1. horni

,město levitské na jižní hranici lúzemí kmeneEiraim (los. le). Nyn Beit IUr-el-óFqá. 2.
do lnni B., 2 km Zapadně o předešl., rovněž na
hraikiicíchí Obě mista byla alomounem opevněna(SK rá 7,2 Par. 85), jelikož byla strategicky dů
ležita, ovlá'daiíce silnici vedoucizzjcrusalema do
Lydd ajalfy. U B-u zvítězil juda Machabejský

nad yry (] Mach. 310,730).NyniiBeit IUr eal'l' htá.
Beth--Parsa]e, dloec. „Pers $“; biskupove přig)minaji se iž 410, metrop. év—Ardašlr (Rcša r).

V okresu eth—Šapúrusídlil apúrll. hojné zajaté
křesťany (Bedjanl .,

Beethphage viz Bethfaoge.Bethphogor viz

Beth--Razikájé (PačjcmrhjrfiggVoRhagaee.
„Beth Rehímai ( Pwnjvrl), jihoa rméná, provincie,1) syrské metropoli leibls podřízen
Bet'hrafa, Bethrapha, jméno rodinyáv genealogii

Judovč 1 Par. 4'", dle některých jméno města, nyn.

.h

Ráfát.

Bethsabe pap-n;, dcera Ellamova(2 Král. 115,

Obr. 37. BcGringo. íStnvuni \: lmém pozadí jest klášter Kun: leliluk, budova uprostřed jest vůz ruského
kostela na hoře Utvelske, stmeničko v popředí jest knpličk'o na místě někdejšího Delhfage.)
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Ammíelova 1 Par 3'“), manželka Uriášova David
spáchav s ní cizoložství a nastrojiv smrt U'riášovu,
pojal ji za manželku a měl s ní čtyri sy:ny Šalo
mouna, Simmaa (Samua), Sobaba a Nathana.

Bethsaida,Bqůaa16á (aram. :místo rybolovu)
1. vesnice u jezera Genezaretskěho, častěji v evang.
připomínané, otčína Petra, Ondřeje a Filipa. jcst
nepochybně identicka s onou lí-ou, na je'imž
místě tetrarcha Herodes Filíppus založil m sto,

kteréž ke"cti krále Augusta nazval „julias". (josefus FI., \.l'll 2, l.) Leželo nedaleko ústí jor
dánu, a to naxbřehu východním (Plin 5, 71). Oznna
čenní kc jménu tomu u jana120l řípojené „ny: l'aMalag" vysvětlí se snadno, vžíme- li, že i jlná
místa na východě od jezera cnczarctskěho ozna
čui se jakožto galilejska, a že již od smrti Heroda

Fiippa (34) Galjllaea sahala na stranu východní.(Srvn. osetusl- l., Bell. jud. 111,3, 1; Ptolem. V.,
16, 4.) ení tudiž příčiny k domněnce, že byla dvě
místa téhož jména (jedno na břehu v 'chodnim :!
jedno na břehu západním,. Ves B. st vala nepo
chybně v místech nyn. Chirbet el 'Aradž; severně
od něho jest pahorek et-Tell se zříceninami; tam
stávalo nepochybně město julías (příl. ll.). Ti, kdož
kladou B-u na břeh západní, ztotožňují jí s Abu

Zcine n. 'lell til-lůum n. 'Ain el-Tabijh a n. Chirbet
Minye. B. jet bisk. v prelBinciicPalaestina 11.,pod metrop. Sklythopoolís. —2. (B sda), rybník
v jerusalemě,u něhož Pán ježiš uzdravil člověka

38 let nemocného (jan )j.méno vyskytá se v rukopisech v několika různých formách: Jrjůaaíóá B
adle toho Vulg. „Bethsaida“; Bqůě'aůá) ,BqCaoůa
|., Euseb., Onom., Iřm'hoóáA C, Syr., uet. a
rovněž tak různě bylo vykládáno: obyč „dům mi
losti'“, poloha jest sporna. Dle obyčejného výkladu
nalézal se rybník tenu brany bravně, severně od
chhrámu, kder ukos tela v. Annny C. Schick
objevil zříceniny starého dvojitého rybníka 3 pod

loubími (viz obr. m shodují se iznprávy
ítinderarií Eočínajíc Theodosíem (kol. 530%“ poník u Hammam eš- Šefá za bi Íícký ryb

níkda an van Rebbervhltedí prokázati identifikaciB-y s rybníkem Siloe t.).
Bethsames, Bethsemes, ÚQW'n'B (: dům

slunce) 1. město levitske v severních končinách

území kmene judova, jos. 15'“,a21513,nepochybnětotožné s Hirsemes, jos.1 194, ar Cheres,
Soudc. 135 (V:/lg. H'ares), nyn. 'Ain \ ms, 24 km
západně od jerusalema. — 2. místo v území kmene
Neftali, jos. 1939, Soudc. 131, poloha neznáma. —
3. místo v severní části území kmene Isachar, mezi

gorouil Tábor a jordánem, jos. 1922,snad 'Aín el
ijc. —434. preklad jména města On :Hello

polis,ňer.4Bet san išp-nta (: důmklidu,odpočinku)mi
sto v území kmen lsacarh ež však náleželo
kmeniManasse, jos. Í7“ Filiští tí pověsili mrtvolu

aulovu na zdi města Krá1.3110; v helleni
stícké době dle Skytů, kteří za vpádu kol. 631

Fř. Kr. zde se usídlili,nazváno bylo „Skytho 0is“; nyní Beisáa mezi jordanem a horou Gel oe
(Džebel Fuqů' a); ve 1V. a V. století bylo tu sídlo
bískn ské

Be hsemes víz Bethsa
Bethsetta hebr. bét halš-šlttáh (dům akácie),
udc. 72, v verní Palestině, poblíž jordánu,

obyčejně identifikována s dnešním Šitta n. Šutta,
severozáp od

Betthslmoth viezhBethleslmoth.
Bethsur, Bethsura,1ag-nm (: dům skály),

město v pohoří judském, os. 1,5“Eod Roboama a
později znovu od jud achabejského opevněné
(2 Par. 117, 1 Mach. 451, důležité strategické misto,

— Betlem

ovládající silnici z Bersahe přes Hebron do jerusalm a; nyn. eit-Sur, severně od Hebronu. Na
blízku jest pt_amen'Ain el Dhirwe, kdež dleepo
dání Filip pokřtil eunucha královny Kandac

B a (_ dům jablek) jos. 1553,eměsto
vůzemi kmene juda, nyní ves Taílúh,5 km záp
od Hebronu.

Bethul. město v území kmene Simeonova, os.
194,totožné 5 města Cesi1,jos.153", Bathucll30,eB tlhe jos. 121 1K rál. 3057; poloha neznáma.

Bethulie, Bethulia, Bew/ioýa,opevněné ěsto,
eich

jgž nepochybně stávalo na hooře dnes zvanéibel u vesnice el-Barid západně od Dženínu a
ovládalo průsmyk, jenž u Burkinu spojuje rovinu
esdrelonskou s rovinou dothainskou. jlni ztotožňují
B-l s Beít' llfa na úpatí pohoří Gelboe, ezi Bet

s_ana 'Ain Džalůd, jlní s Mlsllije, jižně od jelblzaéímu,jiní se Sánůr, j_ínis Tell Kheibar; jiní pos epo
. kládaji B-i za jméno pouze symbolické. judithinon

herolckou odvahou vzdormala B. assyrsskému voj
sku pod Holoternem, vojevůdcem Nabuchodonoso
rovým (vlastně Assurbanipalovým) r. 647 před Kr.,
kžd král eManasses byl v Babbyloně v zajetí.euthn an Křt. baron . ewallc,
architekt" a malíř, 71.1821 v Cour lraí, byl 7prv u
úředníkem ve službě statni, věnoval se umění kře
sťanskému a přivedl je v Belgii k \elikému roz
květu, zbudoval m j. chrám a benediktinské opat
ství Maredsous, kostel v předmostí Sainte Croix
u Brugg (1852—5—7), chrám Notre Dame ve Víve
(u rugg). restauroval kaplí Sv. Krve v Bruggách,
vyzdobil kathedraly v Gentu aAn twerpách mal
bami naa;sk1e dle jeho návrhůavyzdoben byl okto

šo n dómu v Cáchách 08753; založil školu sv. Luáše k pěstění uměleckého průmyslu nábožen

ského, z.zv GentuBe th Zabdal, 7a8í946m7pi),zá adnč Od horni ()

'ligridu; pr' tu křesuanstbvíkšíři Mari (v. t..) .arcm l.l doby o, kup Heliodor a kněží
Dauíá a Marjahb odvedenist Huzistanu. Od 410
východosyrské pers. bisk., odpovídá 2 částí diec.
jaziren. Syroru

BethzachararnLXX: Bsůgalaoíá, misto mezlje
rusalemem a Bethsurem, nyn. zbořeníště Chirbet
Belt Zakaríjá při silnici vedoucí z Betlemma do

ebrronu. Tu zvítéézíl Lysíáš nad judou Machaabej
ským, jehož bratr Eleazar zde padl (1 Mach. Gun-).

Bethzecha, Betěů, ves poblíž jerusalema, kde
Bacchides, vůdce Syrských, táhna z judskad oSy

rie, se utábořila tu mnoho zajatMých7usmrtil a doveliké studnice vmetatl dal ( 7); snad

vrch Bezetha severně od jre usalema, Žozdějí dohradeb města pojatý; dle jiných Bír cl- cit u Bei

taínue(Bethelu) anebo Beit Za ta mezi jerusalemem
aBetltlus l'nB'etke)joachim, ředchůdce letismu,

1601v erlíně, stud. ve itemberku heolo ii,

byl pozděljlkonrekíorem v Ruppínu afarářem víehrbellinu) 1663; sepsal (excentricky a

pessímisticky): ,Christianismus ethnlcus“ (1633),„Myssnte Crurucis“ (1,637) „Sacerdotíum“ (1640),
„Antlchristentum“ (16.lžil.)

Betlem, Bethlehem, Dna-ma, řecky Bacůicéy,

Bqůžrs'p,také Bsůlaš/L,Round/tai., uJOS Raúlem;Brjůlct'y, vlaastně dům clheba (po k,rmu) 1.111ČSÍ
území kmeneZabbuloon (jos. 19'5, LX Baló

páv), jižně od silnice z Nazaretha do Haify vedoucí,

na pahorkatíně vystupu"ici 7.pobřežníprovizi;k nynives Beit Lachm mezí azaretem kar
mýelsk m. Ne ochybně rodiště msoucípce Abesana
('lbzana) Sou c. 5. mudu na rozdíl od

nás| naz 'vá se B. zerí' eh, dlle Neubauera GeoaTalm. ( aříž 1868),l ,191 B. nozríjeh—_
zare — 2.1, ' území kmene juda na pohoří oad

dr
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Obr.58Bellnsnidn(Bull-adu).nZ—kglojširybníkvJerusalcmč.
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Ohr.

západu k východu se táhnoucím, uprostřed v sedlo
přecházející, 9 km jižnn.ě odjeerusalema, obklopen
starou terasovitou kulturou (olivy, ííky.) ávně

kanaansklě osídlení, jež spolu s okolím slulo Efrata(Gen. , 25,2 7). Později sídlo Kale

bítů (l. „Par al. 52"m3) proosullě rakožto rodiště
Davida a 'esho"přzedkud(Řuth 4.1_1 16).odk udžzvváno „m '(lK lálZOG,Lukk2').

Jelikož bylo stratežicky Wdůležito (2áKrál. 2314), bylooama 0 no (2 Par. 110).jerusalemem brzo

předstbiženo ( tich. 52 světoznámým stalo se jakožto rodiště Pána Je 'še Krista. Nad místem naro
zení Páně zbuddoval Konstantin (Euseb., Vita Const.
3, 41) pětilodní basiliku, dosud zachovanou (vi_z
příl. lll..) Katolíkům náleží kostel sv. Kateřiny, ři
stavěný k severni straně přiční lodi basiliky. ý
klenek narození (.viz obr. 40.) nalěz se v podzemí

asilíkjl'; v sousední jeskyni jest hrob sv. ]eronyma.Odr 1109ble sídlem lat. biskupa, 'ehož die

cese, ležící v diěcesi Palaestínal., ácžcla podmetropolí Caesareji, nyni bísk. titulární, od r. 840
zpravidla udělovaněoopatu kl. sv. Mořice ve vý

carr.sku Nyni městečko Beit Lachmc(: dům masna)s 8000 obyv. (3820 katol., 3660ř
to protest., arměni, mohamedáni).c'vaěmolíkmkatol
řeholi a kongregací jest v 3- č usazeno: františkáni
(kostel, škola chlapecká), karmelítání a karmeli
lánky, školnl bratři, sestry sv. Josefa (škola dívčí),

salesiáni uslirotčincc a škola rolnická), milosrdněsestry. ulhodlny na východ u Beth sáchúr tra
dicíonální „pole pastýřů“ (Luk. vn 10,4 ler,
Wanderfahrten und Wallfahrten2i|)nrOrient3 (] 99),
I'rrmf. Klement, Palestina 125, dr. Frant. Maleček,

„Hod Boží vánoční v Betlmemě“9v1„0.br Reevuii“ |.,130, V. Mill/cr, „Svatá ze
Betlem (v umění a ve folkloru)_Bletlemem (rusky

vertěp, olsky szopka, něm. Krippe rozumíme zde
znázorn ní výjevu narození Krista ána v jeskyňce

39. Pohled nn Betlem a chrám Narození Páně.

s různými tigurkami a přimětky:
Takový B. stavěti jest obyčejem
z forem jednoduchych prodlením asu vybu

tvary nemálo složité a umělé. _liž Oriženes píšeo betlemskě jeskyni a o jeslích, Jjež vn byly uka
ovnány. Sv. jeronym svědčí1, že bez pohnuti první

křesťané nemohli patřiti na jesle ty. Přenesení

betlemských jesliček dot éíma stalo prý se za paoord příčiny, by se předešlo

vše v prostoruž.
rastarým, HŠjev

peeež The ora r. 642 z

zneuctění jeslí tjlněavěrci.tčersíletv dosud “se chovajívrřímskěmkos aMaggiore . Vývody
učeněho jesultt eGrisara ol,jeslích těchto do jisté
míry se rozch zejl se zbožnou tradicí. Nejen sku
tečně jesle, ale místo, a to aspoň znázorněné,
kde stály jesle, ím zatoužil míti na blízku. Proto
ímitovah v Římě jeskyni betlemskoóu, z kteréž ří—činy dovezli sem ihlinu z jeskyňkyó -skě. Podo ně

napodobeniny betl. sluje zálhy stavěny abyly'1i jinde,
naMgr. v Kolíně, později r. 0 i v a-KarBudovány bývaly i tlak zv. „Schlzupfaltáre' ,
malě to ka liěky a v nich oltáře sjeslíčkaJni jako
na př. ve arnlm kostele ve Fllssenu ve Sv bsku,
v Sameístru u Fůssenu a jinde. Tak pozvolna rodl

se obyčej stavěti B. neboli kjesle (jesličky), kteroužto zvyklost po světě kstrestanskěm rozšířily
pak hlavně nábožens kě hry vánoční, mysteria,

známá apř. z ncie již v stoletích Vl.—lX.,čpřžlnichž se stavívalFBactlem. Zvláštěr ok 1223,vn
sv. František z Ass. slavil pověstnou slavnostčvá
noční, stal se roubem, 7. něho. širém světě

\Č'yEučelonesmírně bohatství různých forem '_esllVlastně to byli duchovní synově sv.
tiška, františkáni, kteří roznesli známost budování
jeslí po celém světě; vedle nlcih pak hlavně kapu
cinl, dominikáni, domlnlkánky, klarlsky a jesuitě.
S počátku staví se pouze jesle, a ani vždy neb' '
vají tu v jeslích: dítko, a u jeslí fi ]ryose &.
Marie -- vůl a oslík. Vždyť při zmín ěnm vánoč
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nim mysteriu sv. Františka 2 As. v lese Grecclo
v Umbril stoji ještě pouze jesle se senem, u nichž
stoji vůl a osel. „Bambino“ (dítko), Maria i Josef
chvbi. Ale časem do set, ba do tisíců figurek a

řimétků připojuje se k sv. odíně v jeskyňce.
B zemích románských fantasie lidu. žlvá letora.
nadšeni náboženské. neobyčejný smysl pro vnější
effekt a jiné okolností byly složkami. jež vytvořily
jesle krásy a rozmanitosti nevýslovné. Tak v ltalii

od dojmem vánočních mysterií Modeňan Guldo
azzoni (okolo r. 1450—l5l8) tvoří z terracotty

jesličkové scény polychromované v životní téměř
velikosti. Podobně činili jiní. Dominikán P. La
bat ve svém cestopisu vypráví () velikolepých je
slich z roku 1709, které zbudoval jeden praelát

v Římě. jimiž za lnil celý svůlj|palác ve všech jehokomnatách, chod ách. dvorcíc . Hlavy figurek byly
výborné formovány z vosku. Sbory hudebníků hrály
u jednotlivých scén jesllčkových. V XVlll. století
těšily se v ltalii dětské hry vánoční veliké oblibě
př' nich stavěly se i jesle. Jest zajímavo, že li
v Římě stavival jesle ina plochých střechách domů
v rozměrech velik ch. ještě velikolepějši jesle
nežli v Římě bylo vídati v Neapoli. jesle t
uchvátily i Gůthc. Ujišťuic se, že některe z jesi
neap. byl) vypraveny nákladem až 30. du t .
V Abruzzách za rozličných zpěvů a řlkadel hoši

ředstavuui soškv na B., v Calabrli kvetou lout
Eové hry esličkové. Odchylně od jeslí středoital
ských jsou jesle sicilské, mnohdy s figurkami
podlvuhouině nepatrnými. Oplývají zvláště scénami
hrůznými, zobrazujícrml vraždění dítek betl., snad

tolik děsivvmi vlivem Etnz. e rancii vyk éer vánočních (mysterii),taly jesle hlavně na půdě
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při nichž stavěn býval B. Též jeslíčkové hry ma
rionettkové bývaly provozovány v kostelích franc.
na př. v XV. století), až z kostela pro rozličné

přestřelky byly vykázány a pakďřed kostely i podomech bývaly provozovány. Provenci dosud
kvetou vánoční hry. V poslednich letech i v samé
Paříži pořádány byly loutkové hry vánoční, při
nichž za marionetty mluvili četní vynikající bás
níci a spisovatelé pařížští. Ve anělich při
hrách vánočnlch v kostele provozovaných, na př.
. 1561, staví se u oltáře kolébka v podobě jeslí.

A. ]. l[(acimirskij píše o velmi zajímavých textechjeslič ovýchrumunských. I kraje germánské

roslavily segeslemi, ceně někdy vysoce umělecké.
ísou to zejm na krajiny avors (: a země alpské.mnoh ch místech h avné v Německu ke konci

středov ku jesle mívají Eodobu kolébky a vzmáháse obyčej, že lid i v ostele kolébá jezulátko,
zpívá a dítko svaté líbá. ] v samotných protest.
rodinách Německa jako zbytek z katolických dob a
vlivem sousedících katolíku uchovala se láska k je
sllm, zvláště u Sasů. V An lii marionettové hry
'esličkové býval hrány v ostelích až po dobu

iindřicha Vlll. V hrách z časů královny Alžbětyse dochovaly jesle. V Levoči r. 1698 naši v měst
ském domě zazděné betl. loutky. V mnohých kra
jinách maďarských dosud chodívají lidé, v truhličc
nosice B. a provozujice po domech vánoční hry.
Co se týče zemi slovanských, nezdá se, že by
v Dalmacii v době přítomné kvetl rázovitý obyčej
stavěti B. Tolíkéž v Bosně a ercegovině
pravoslavní Srbové “ani v kostelích ani v příbyt
cich nemívají jeslí. Rovněž katol. lid v zemích
těch nestaví jesllěek. Ani v chorvatském Přímoří

_.

Obr. 40. Betlem. Místo, kde Pan Ježiš se narodil.
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a v Istrii pozoruhodným způsobem lid nebuduje
jess.elí — Za to Cho ravatsku chodívají koled
níci „3 kralji', nosíce Betlem přivázaný na prsou.
Typicky v Chorvatsku a Kr ajíně stavívají B.
v ypříbytcích. Povyš v koutě umísti prkénko, na
ně staví „jasllcí“, ozdobují vše smrkovými větvicemi, rozvěsí i „božične vence“ z apír ,luustry
z papírových hvězd a pod. l\'ejra'zov1tějšillljsou pri
všem „iprty“ (ubrousky), na způsob antipendia
s mensy, na níž stojí Betlem, dolů splývající. V Pol
sku druhdy velice kvetl obyčej, v kostelích sta
větí esle a s figurkami promzovati loutkové hry
váno ní, zejména péčí františkánů :: kapucínů. lako
přežítek dávných dob dosud v Polsku nosivaji
„szopku“ (Betlem), přenosné to divadélko, a p
domech na něm provozuji s loutkami hry vánoční.
Stejně je tomu tak na ussí, ač v pravoslavných
chrámech Rusové nestaví 3. Za to mezi lidem na
Bílé Rusi jsou oblíbeny „ebetlejky“, přenosná to
divadélka jako polská „szopka“, na nichž koledníci

provádí s marionettyZ vánoční hry. Umistěna tuovšem i sv. Rodina. LMa lé Rusi dostal se b'. až
na Sibiř. Na Velkou Rus nevalně pronikl B. (ver
ěp

O

. Lužici síce chodí o vánocích „Bože

džjeco“— leč o rázovhitěmeclidovém B. ničeho tunení známo. Po celých ách od časů dáv

nýchsstaví se 3. z jesličkovích archů, které u kupců
jednotlivci si kupují, figur y podlepují, vystřihujíd' pveňují. Nejznammnenitě ší
v tom ohledujsou hjesluičkové archy Mík. Ale e.
V kostelích v Cechách le malované i na
dřevěných deskách, jak dosud takov' B. se staví

k. kostele na Kladně. jin ,ur moalvvaně

na Iepence, jsou oblíbeny zvláštiě v okolí Usti nadOrlicr a v .'lřebov é se _svým „dalinami“ , pěk

nými to oponami, uzavírajícími krajinu. Na čet
ných 3. českých shledáme malé figur %, „daráčky“ ,formované i z těsta a pomalované, je : Příbramě
se rozvážely druhdy po celých Čechách a dosud
se prodávají' l v Praze 0 míkulášském trhu. Vsamé
Praze' 1v okolí vyrábějí se dosud tací darovnící do
jeslíček. Znamenité jesle v životní velikosti kaší
rované jsou hlavně v Praze u kapucínů na Hrad
čanech a v Mosté Menší sošky jeslíčkově kašíro
va ě známy jsou z Ústí n. 0. a odjinud. Vzácnějt

echách se chystzaly figurky z vosku a dotečků se oblékaly. Za doby naší v Čechách se ho
toví iB. terracottové. Nejčetnější č. B. mají fi

rky ze dřeva řezané, z nichž mnohé bývaji oble

l%uny.zHlavně horalé v Krkonoších iv Rudohořítaaové B. sami si vyřeevazá Z Králík a Příbramě

řezané figurky jesličkovéa ríúzných velíkosté rozvá7ejí se v do noční ocelých echách.
Pověstné jsou 6. vněkterých rodinách českých,
mnohdy o více stech figurek, jež vodou nebo stro

em hodinovým mechaníckgmse pohybují. SpeciaÍítou českou jsou loutkoov vánoční. Kdežto

vPols ana Ruusi od omuak domu se přenášímaličké udřevěné divadélk oa něm pornoci loutek
předvádějí rozličné hry betlémské, v Čechách,

hlavně v Praze, druhd v četných domech se zhu

dlovalo nehybně divaslo, na něm jeskyňka s je.Maria, sv. atd., a provozovaly se pa
stýřské a tříkr'álov ohry vánoční pomoci loutek.

otulni komedianti s 3., obyčejně mechanickými,
jezdívali kdysi po vcnnkově. e 0 vánočních hrách,
ež v Čechách hlavně provozovaly se i na učilištích
esuitských, B. byvaly stavěny, jest samozřejmé.bosuddhry takove se v Če. ách provozují a při
nich se stavčjí aspoň jesleCha v nich ukládá se
„božské děťátko". l po domech, zejména v Krko
nošich, chodívají koledníci a sehrávají rozličné

pastuši hry, nosice při tom n. s mnohými figgr-lkami. Podobnč od domu k domucchodívají v
chách koledníci malí i velcí, zejména i drátenicí,

Betlemité

nosícč ve skřince B., _zpivai rozličné koledy.jaako v ecltách, je tomu i na vě. vláště
Třebíč jest městem hetlemářů kteříaručně si ma
luují figurky betlémské n_alepence. Betlemy tamní
m|v_ají pres 400 ovci res 200 kraav, na 250 0501)

přes 200 stromů. je tomu i v Třešti a Fren
štátě a j. Vzácné Anyachová Příbor. jsou ze dřeva
řezané a dokumentem ku opisu dnávných krojů
moravských. Ve Fulneku v klášteře kapucínském
jsou kašírované vzácně figury betlemske, téhoz
rázu ako v Praze a v Mostě u kapucínů. e
o hrách vánočních i na Moravě ode dávna nosi
vali od domu k doomu ,o tom svědčí na př. ll
Gallaš (u. 1756). Bartoš a jiní více takových her
zaznamenali. Ve Slezsku zejména ve Vambeři
cích jest památný B. Vjakémsi domku v tomto
poutním místě po celý rok jest vystaven B. Lze

tu spatřili mnoho nádherných umělých vodotryskeu,kolovrátků, různých hracích strojů a d.
Slovensku tak oblibeny jsou ode ávna B-hy,že
spisovatel Ballay neváhal napsati: „ o sa týká Be
tlchcmov, ja som tej mienky, že odkedy sú na
Slovensku valasi &ovce a krest'anstvo, od tedy sů
aj Betlehem tu". kvetou na Slovensku
rozličné vánoční hry, ať na Detvě nebo na Oravsku
či v "lrenčansku nebo jlnde, při nichžz domu do
domu přenášejí B., jenž často bývá sbzit z _prken
v podobě kostelíka a v němž jsou umístěny 'eslíč
kové fígurky. Dřevěné ligurky na domácich etle

mech nejiednou zobrazují domáci kroj slovácký.—Mnohé 'gurk_y betlémské jsou umělecky velmi
cenné nebo i starobylosti vzácné — proto jsou
hledanými artefakty pro musea. ak v mUSCI' de
Cluny v Paříži jsou dvoje neapolské jesle ze pa
nl,č nichž menší b ly druhdy zhotoveny pro
fantazšpanělského. všem nejmlíkolepější sbírka
B-ů starobavorských, neapolských, sicilských, ty

rolskýchhajiných uložena jest\ v Národním museuMnichov v proslulém oddělení esličkovém,

jehož tvůrcem jest kom. rada Maax chmedererPraze na podzim r. 1907 uspořádána byla
v místnostech Národopisného musea v zahradě
Kinských výstava českých jeslíček a položen tak
základ ke kollekci jesličkově v tomto museu Pře

krásné voskové ustrojené jesličky jsou v pražskémměstském museu. R-y če kě prósou í básníoopč

vujlmnozi čeští spisovatelé, jakojVrchlický,oBouška,
X. Dvoářk. Rais, Stankovsklyaj ičeštíumělciov tvořili B-y, jako leš (Ijelsličkovézarchy),
sochař raun (pověstný jeho ukusu) ai
Srvnn. Die Weinachtskrippe. Von vDr (7. Hagar,
Munchen 1902.Kukolnyj teatr na Rusi. V. N Pere/c,
Petersbourg 1895. Szooka krakowska, Dr. '7au
[(m/wi. V Krakowie 1904. O Betlemech K. Pro

cházky, v Praaze l11908.1Hoj,ty štědrý ve ge . . .,[tk/:dr. C. Zim Pra al .

Betlemité, Bethlehemlté, názevsnějtolika nábo
ženských s olečností: 1. ve Xlll.c.h(125'2mčííkronikář at. Paris zmínku o

bridgi, kteří všatkine ochybně brzyezaník —2.družina pales á, : níž epodáni vznikl
křižovnicky řád s červenou hvězdou (viz čl. křižovnici). —3. rytířský a špitálskýřáá.dP
Marie Betlemské (religio militaris ac hospita
lis B. M. Bethlehemitanae) slul řád založený 1459
Piem ll. dle vzoru _Iohannitů k obraně proti Tur
kůma k obsluze raněných; řád ten zanikl, když
'lurcia dobyli ostrova Lemnu, jenž byl sídlem je

ll-ů guatema lský,ch špitální a
školní—řád 5 řeholí sv. Augustina, vznikl při š í

tálu založeném Petrem z Bethkencolurju (z. lG 7)v Guatemale, Klement X. (2. 72) potvrdil
kongregaci tu a lnnocenc X1. (26.Vbřezna 1687) po
tvrdil ji jako řá slavnými sliby; Klement Xl.
(28. čce 1707) obdařil jej privilegiem řádů mendi



Betlemská kaple — Betulie

kantů; řád ten b 1 v Peru, Mexiku a na ostrovech
Kanárských velm rozšířený a působil velmi blaho
dárně; r. 1 30 byl vládou sgwlu s jinými řády potlačen.- enske odvětví, etlemitky n. Beth
lehemitky, založ. 1688 Marii Annou del Galdoenských nemocných, byl méně rozšířen
a zanikl rovněž r. 1820.

etlemská kaple v Praze, kaple sv. Nemluv
ňátek (Mlaďátek)bet1emských; založil ji 1391 r't.
jan (Hanuš) z Millieimu, dvořan a rada kr Ie á
clava IV., a učinil při ní nadání pro správce kaple,
světského kněze, jehož povinností bylo konati
v každý zasvěcený den ráno í odpoledne kázání
jazykem českým. Místo pro kapli daroval staro
městský kupec a měšťan Kříž, zvaný „Kram ř“,
jenž založil při kaplí místo druhého kazatele, jenž
se měl s prvním v kázání střídatí, jakož i fundaci
pro kněze oltářníka; mimo to učinil také nadání
pro chudé studenty, aby měli byt a stravu v témž
domě, kde bydlili kněží při kapli ustanovení.
5 rávcí b-skě k. byli: jan Protiva z Nové Vs'
1 91—96, Štěpán z Kolína 1396—1402, mistr jan

402_1414, jenž tu kazatelskou činností svou
dal podnět k pozdějším bourím náboženskýmM(viz' ' isto

těkna. Později bývala 11.k. udělována administrá
toru dolejší konsistoře, r. 1612 postoupena od m1
strů kolle e Karlovy Ceským bratřím, jimž r. 1618
odňata, 1621katolickým službám Božím navrácena,
1625 svěřena dominikánům, 1661 prodána se vším
příslušenstvím jesuítúm, kteří při ní zřídili seminář
sv. Václava. po jehož zrušení 17.k. byla 1785 zru
šena a 1786 zbořena. Srvn. kcrt, Posv. místa 11.,
401—411, F2aj.ilmn.r, Mistr jan Hus, 113 n.

betlemských ditek povraždění, jež nařídil He
rodes, ato dítek do 2 let v okolí města Betlema (Mat.
215-19).Přibližná hranice stáři určena byla dle času
zjevení se hvězdy mudrců. Při malém počtu obyva
telstva betlemskěho mohl obnášeti počet zavraždě
ných dítek nanejvýše asi 15—20; jsou tudíž ne
správně veliké číslice, jež uvádějí starší spisova
telé (vzhledem k Apok. 141)a apokryfy. Že josefus
Flavius událostí této mezi hojnými ukrutnostníi He

rodovýmí neuvádí, nedokazuje ničeho proti historičnosti faktu toho. Někteří exegeté uv ději na o
tvrzenou biblické zprávy místo z Makrobía ( a
turnal. 2, 4): „ um audisset (Augustus) inter
pueros, quos in Syria Herodes, rex iudaeorum,
intra bimatum íussít ínterfíci, filium quoque eíus
(llerodis) occisum, ait: melius est Herodis porcum
esse quam filium“. Ale svědectví to pochází teprve
z konce 1V.stol. a směšuje dvě různá fakta, í nemá
tudíž valně ceny. Srvn. .S'z/íanz, Kommentar liber
das Evang. des h1. Mattháus, 109-— .

Betomesthalm (Bnnuaoůnly n. Bauouwůaťu) _Iu
dith 40, 154 (v řec. textu; ve Vulg. chybí), město

u Bethulíe a xan'z ngáawnov t. 6. vychodně od Dothaínu, tedy poblíž nynějšího ženinu (Eugannim).
Betonim, město v uzemi kmene Gad (105. 1326),

snad v místech nynějších zřícenin zvaných Batne,
6 km jihozápadně od el-Salt.

Betsabe viz Bethsabe.
Betsan viz Bethsan.
Betsur viz Bethsur.
Bettelini Petr, italský médirytec, u. 1763v Ca

slanu u Lugana, :.. 1 9 vŘímě. žák Gaetana Gan
dolfiho v Bologni, potom Bartolozziho v Londýně,
jehož tečkovací manýru dokonale si osvojil; z jeho
rytin nejlepši jsou: „Madonna col dlvoto' dle Cor
rcggia a „Klanění se pastýřúv“ dle A. van der

erlla, „Mater dívinae sapientiae“ dle Tiziana,
„Nanebevzetí P. Marie“ dle Guidona Reního.

Bettendorf (Bentendorf) jan Filip S. j., 11.
\: luypmhurmí 1627). vstoupi do 'l—OV.jež. 1647,
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poslán 1659 do missie maraňonské, z. 1688; .r).
„Compendio da Dottrina christiana na lin ua Por
tugueza e Brasilea' (Lisabon 678 a 1803 ; v ru
kopise zůstala jeho „Chronlca da míssáo da Comp.
de jesus em o estado do Maranha'o“. Srvn. Huander,
Deutsche jesuítenmissionáre 155.

Betten Frant Sal. $. j., učitel v Canísíus
College v Butfalu, u. 1863 ve Wocklumu tVest
fálsko), spisovatel a překladatel spisů pro mládež.

Bettera Bartol, děd věhlasného jesuíty Boško
viť'e, měšťan dnbrovnícký. který se vedle obchodu
zabýval tež literaturou, :. 1712; :p. „Píesan o trešnjí
Dubrovnika“ (jakín 1667), „Oronta iz Cypra spie
vanje“ (Benátky 1699), „Cutjenja bogoljubna varhu
sedam piesnij od nokore Davídove“ (t. 1702). Srvn.
Sumín, Povj. knjíž. hrv. i srp. . lh'kl.

Bettex Fréderic, u. 1837v Morges (Waadt),
žije v Uberlíngenu u Bodamského jezera; vydal
řadu apologetických spisů: „Das erste Blatt der
Bíbel“ (1885), „Auf den Galeeren“ (1887), „ as
diinket dich von Christo? (1893), „Naturstudium
und Christentum“ (1896), „Natur n. Gesetz“ (1898),
„S mholik der Schčpfung und der ewígen Natur-'
(1 99), „Glaube u. Kritik“ (1901), „Zweífel“ (1906),
.Das Buch der Wahrheit“ (191371,„Aus Israels Ge
schichte“ (2 sv. 1908—10), „Von der Grosse des
dreieínigen Gottes" (1911).

Bet ]. Aloisius a s. josepho, piarista: yp.
„De evolvendis lunctíonibus formae imaginaríae
specimen“ (Řím 1771), přel. a pozn. opatřil Cou
dillacův spis „Essai sur l'orí ine des connaissan
ces humaínes" (t. 1775). -—2. ernardino, malíř,
víz Pínturicchio. — 3. Domenico, :p. „lstru
zione religíose, morale e pogolare“ (2 sv.). — .alvatore, u. v Řím , :. 1882 t., vstoupil
do řádu kamalduls eho, byl sekretářem akade
mie sv. Lukáše v tmě, stal se 1858 předsedou
římské Akademie archaeologíeké; :p. „lllusvre ita
lia" (1841—43) a řadu spisův o filologii, řečnictvi a
m n.
Bettia, Bettlah, apoštolská praeíektnra v Ben

gálsku, zřiz. 20. dubna 1892, svěřená severotyrol
ské provincii kapucinské, 1893 Napalem rozšírená,

. , 600 obyv., z nichž jest pouze 3371
katol., čítá (1904): 12 stanic, [ seminář, 14 škol
elementárních, 8 sirotčincú, 22 kněží mlssíjních;
usídleny jsou tu lngcnbohlské křížové sestry a do
morodé františkánky-tercíářky; celkem 21 řeholnic.
Srvn. Kubu, Z vlasti Buddhovy 456 n.

Bettlnelll Saverio $. j., a. 1718 v Mantue,
vstoupil do Tov. jež. 1736, s. v Mantue 1808, vy
nikl jako italský básník a literární kritik; sebrané
jeho spisy vydány ve 24 svazcích (Ben. 1799—1800;
z nich vynika'í: „Del enthusiasmo nelle belle arti“,
„Otto dialog í d'amore a Risorgimento d'ltalia
negli studi, nelle arti e nei costumt dopo il Mille“
(2 sv. 1773), truchlohra „jonathan“, „Lettere di
Virgilio agli Arcadi“ (1758; ve spise tomto jeví se
b'ti odpůrcem Dantovým); básně jeho maji sice
u lechtílou formu, ale postrádají vřelosti a síly.

Be . Ant. u. 1396, od 1461 biskup ve Fo
lignu, resign. 1484, z. 1487: 1,9. „11 monte santo di
DIO e del monte dell' orazione e scala del Para
diso“ (Florencie 1477, 1491); kniha tato, ozdobená
krásnými dřevořezbami, náleží k bibliošrafickýmvzácnostem. —-2. Marius . ., u. 11' 2 v Bo
logni, vstoupil 1595 do Tov. jež., byl prof. filos. a

Parm , z. 1657; napsal několik divadel
ních her (Ruben, Clodoveus) a díla filosofická a

mathematická: „Lycaenm e moralibus, politicis acpoeticís“ (Ben. 16 6), „Aplaria univ. philosophiae
math.“ (t. 1641, 2 sv.).

Bettonl Ba rtolomeo, abate; .rp.
so ra i salmí" 'Bergamo 1786, 2 sv.)

etulie víz Bethulle.

5
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betylíe ví7.kameny posvátné.Betzaehera víz Beihža chara.
Beudant Francois Sul plce, vynikajícífranc.

mineralog (71.11787 v Pa říži, :. 1852 .), byl horlí
vým katolíkem a míval přednášky v „liistitut ca
tholique“, založeném \ Paříži na obranu katolické

.Srvn. [(r/eller, Das Chrístentuin und die cr
treter der neueren Naturwíssenscha ft, 165.

Beuerberg, někd. klášter řeh. kanovníků sv. Au
gustina v Horním Bavorsku, zal. 1121, zruš. 1810,

zakogggnb 1835 salesiánkami, kteréž se tu usadily
bylo tu 33 choiroivých sester) a vychová

\aci ustav prordívkyz iy.BeugnotA ur Auguss,t 71.1797v Bar-sur
Aube, syn mínrlstlrahrabětěja cquesa B-aa, od 184
byl poslancem, háje zájmův katolických, zejména
zasazoval se s Montalembertem o svobou vyučo

vání, čehož r. 1849 dosáhl; 1852 vízsdaílrse politickéčinnosti; z. 1865 v Paříži; ip. cde Iad e
struction du paganlsme en Orlent“ (12svl.l,cPaříž 1835).

Beuno sv., opat kl clynnogsklěho(Clynnog Fawr)ve Walesu, z. ko ,pmm.12
Beur líer, „ 1857, prof. římský/ghdějin na katol.

institutu pařížském, později farář při Notre Dame

...

d'utAeuil v Paříži,tz , :p., Meo nde juíí au
temps de ]. Chhristet des apótres“ (Paraříž 1 ,sv.), „Histoire ahrége'e de la litte'rature latine
deepuis les origínes de Rome jusq 'au Vlc siěclle de
l'ěre chrétienne“ (t. 880;) byl spolupracovníkem
Vígourouxova Dict. de la Bible, jakož i Vacantova

cht. de the'ol. catliol. a CabrolovaDlict. d'archěol.chrét. Srvn. Huf/ef, Nomencl.\"(1913)19.
Beurlínn,jakub 71.1520 v Dornstettenu ve Vir

teinbersku, stud. od 1' v'l“ubinkách, přldal se

ke hln5ištlíluteránskému, stalv se 1551 prof. theol.b1y131552 poslanvévodouKryštofemVirtem
berským ke sněmu tridentskému, by tam hájil kon
íessi vírtemberskou, 1554 vyslán k urovnání sporu
Ossiandrova do Kralovvce; r. 1561 odebral se do

Paříže, aby tam rpgdporoval protestantismus, z.
však naocestě mon, farní osŽda v pruském vládním obvodu
sigmaríngském v llohenzorlern v arcídíetesí Frei
burg, na Duna'l ležící, asi s 2 erni a s arci
opatstvím sv. art inařádu bened. Ir. byl prý již

1 obcí benediktinů ze sv. Haval. V X. stolettl
klášter zbořen od divých Uhrů. Okolor u1077
šlechtle Peregrin z Hosskírchů založil pro řueholní

kanovníky sv.aAugustina proboštství s kostelem kecti P. Marie asv. Mariina, které r1097
potvrdil První probošt byl Bedřich \Víaldelck.r1nno
cenc X1 1687 povýšil probošta jířího Kurze a

jeho nástupce k důstojnosti opatskě s právem uživatí odzna u biskupských. Za opaata Rudolfa ze
Stratowitzú (1724—38) byl starý kostel sbořen a
nynější ve slohu copověm vystavěn. Do něho pře

nesena starodávná milostná socha P. Marie Bollestné, k nížs ekonaly outi zaíštěn již
století. V bouřích na po átkux s.t.o| b lkláštelr
r. 1802 zrušen (poslední opat Dominik ayer) a
se svým zbožím dán v držení kníž. rodu Hohen
zollern- Sígmaríngenskému. R. 18622akoupila budovy

aým pozemmkcm kněžna vdova Kateřina z Ho
henzollern (1- 1893) a odevzdala je benediktinům,bratřímMrau \'ía Pla cidovíWolterům, za
kladatelům beuronské kongregace. Chrám sv. Mar
tína, opaatský afnrní, obnoven za opata Maura, za

arciopata Placida 1898 přistavěna nádherná kaple
Kro milostnou sochu Bolestné PM ,k níž seonajl četné pouti. Podobně klášter obnoven a při
stavbami rozšířen. Arcíopatstvi počátkem r 1912
čítalo 71 mnichů kněží, 18 kleriků a noviců, 98
bratří lalkn. Má bibliotlieku s ca 40.000 svazky:
zde jest hlavní sídlo uměl. beuronské školy malir
ské, grafický ústav se všemi modernlmi vymože

1)etylie — Beuronská kongregace

nostmi, církevně-hudebníkonservatoř B. jest Sldlo

nejv. představeného, arciopata kongregaceV bkcurons

Beuronská kongregace jest neinověljšíVvětevřádu sv. Benedikta. Dr. aurusstRudo lí) Wol
r, 11.4. čer 1825 v Bonnu v Porýn sku, 1848

doktorem filosofaíe, 1850 \ Kolíně vysv na kněze,
1850 1856 rektorem škol v jtílíchu a v Cáchách,
1856vstoupil v Říměu vaa lad ořád \: bene
diktinského, kam ho bylvbratr Placid (Érnošt)r. 1855 předd.ešel S požehnáním Pia lX. dne 2.9
září r. 1860odebrali se do Pruska obnovit řád sv.
Benedikta. V únoru 1861 otevřeli klášteřík v Mat
terbor nu u Cleve v Dolním Porýnsku, r. 18

obdrželi zrušený klášterdaugustiniánskýhsv Martinav Be onu. 0 sv dušnlch svátcích 1863 po

čaly veřejně liturgické služby Boží, první n0víc(dr.B nedl t- oman Sauter, pozdější opat emau
ský) skrádal sliby řeholní, a otevřeny poutí k Pietě
beuron ské. Když se počet členů rozmnožll, povýšil
Pius IX. převorství sv. Martina na opatství, a pře
0'r dr. Maurns Wolter benedikmán 20.září 1868
prvního opata beuro nského. 8172 založen íilí
ální klášter v Maredsous u Namuru v Belgii.

Za kulturního boje v Prusku vypuzení mniši beuronští r. 1875 došli poliostínné o přijetí v servit
ském klášteře Volders v Tyrolích, až roku 1 O
muniíicencí _.lV. císaře Frantlška josefa a blaho
vůll kard. Schwarzenberka mohli se usadítí v klá

eře emauskěin v Praze. 2 Volders odešla

1876člástmnichůdo Erdíngtonu u Birminghamu
vAn Iii, & z Emaaus r. 1883 do Seekavyh ve Štyrsku. akto vyvinul sc Beuron, kde mn chové
správci farnosti zůstali, se svymi filiálními klá taery
v novou benediktinskou kongregací zv. beuronskou.
jejíž naužené konstituce Lev Xlll. r.1884 potvrdil
a opata Maura \Voltera arciopatem rjmenoval. Po
ukončení kulturniho boje v Prusku vrácen Beuron

1887 kongregacl. .1889 založen první panen

ský klášter beurolnské kongregace sv. GabrielavPraze na ch.ově Při třetí generální ka
plitule v Beuronu konané zemřel arciopat Maurus
8. července 1890.Za jeho nástupce Placida \Vol
tcra (1890—-1908) usadili se Beuronšlí v Marria
Laach 1892, v Porýnsku v klášteeř Regina
cooeli v Looav i,1899 v klášteře sv. joseíab
Kčsíeldu ve Vestfálsku 1903, na Síonč v jeru
salemě1906,\ lá.štP.\1aríe blížeKempenu
nad Rýneem 1908k;povstaly kláštery benediktineksv. Skolastikyv Maredretuuv Belelgií 1893,
a sv. Hildeeag rdy v Eí b' ngenu v Porýnsku
1904. Na přání sv. Stolice převzala kongr. beur
1895vzkříšení brasilské bened. kongregace a dosud
v Brasílíi vyppomá.há a opatshí portugalské sv.
Martina v Cucujae s přídružilo se k Beurqnským.
Koongregace zmohutněla jak zevně, tak uvnitř. Třetí
arciopat lldeton s chober nastolen v Beuronu
20. září 1908. Počátkem roku 1912 čítala kongref

53868 v 9 orgaztstvlch, 2 převorstvíeh & v Bra síliíěleenů: 2kněži, 93 kleríkův a noviců choru,
350 bratří laiků professů, 63 novícn a čekatelů. Ve
třech opatstvfch benediktinek jsou 204 řeholnice:
119 mnišek, 85 sester laiěek. Zemřelo 120 řehol
níků a 20 je tišek. K \vchování a vzdělání dorostu
má kongregace pro klášterv rakouské a německé

tak řečenouškoluo blatů v raze v Emaiuslch(nlžší gymnasium) a v Sekavě (vyšší gymna nm);
po novlclátě studují klerikově dvě léta tilosoíliuíve
vlastním k'ášteřeaapo tě navštěvují 4 léta spo

lečný bohosloveckýv ú tav v Beuronu, nebo benkollej sv. Anselma ímč, kde někteří mniší beu
ronští jsou protessory. VMar edsous mají kollej
s gymnasiem hlavně šlechtici obydlenou, a v Lo
vani jest konvíkt pro studující universíty.— Beu
ronská kongregace. hledíc zachovávali řeholi sv.

W o-v
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Benedikta & majíc zřetel k tradicím řádu bene
diktinského, má za první svou povinnost společnou
modlitbu chorn a liturgické služb Boží koná slav
ným způsobem, k čemuž výhradn užívá a pilně pě
stuje tradic. chorál gregoriánský. Pote přisluhuje
se kněžským úřadem věřícím všestranně, duchovní
správu (ve 4 famosteclr a výpomocně) a konání
níissií nevyjímajíc. Opatství emauské od r. 1904
skrze Spolek sv. Bonifáce účinně čelí hnuti „Pryč
od íma“ & působí na obranu katolické víry v Ra
kousku i za hranicemi. Dále mnozí mnichové heur.
konají učené studie hlavně na roli církevního dě

jcpisu, atristiky, dogmatiky, filosofie, liturgiky, arozsáhl jest v kongregaci po celé puistoletí in
nost spisovatelská. Mimo četné vydané spisy vy
cházi její péči 9 časopisů: vědecké: „ evue Be
nedictine“, „Revue Liturgique et Benedictine“ (Ma

), „Les Questions Liturgiques" (Lovaňh
.: „Bonitatius-Korrespondenz“ (Emausy); ná

enske: „Sv. Vojtěch“, „St. Bonifatius“, .Sankt
Benedikts-Stimmen“ (Emausyq pro církevní hudbu

a liturgii: „Grežorianische Rundschauu (Št. Hradec).,Der kathoi irchensánger“ (Beuron). Z umění
pěstují se malířství. sochařství, řezbářství, umělé
zámečnictví a zlatnictví, emailováni, umělé knihař
ství; v klášteře benediktinek umělé vyšívání para
mentů, illuminace obřadních knih a miniatura. Nej
známějšíjest umělecká maliřská škola beu
ronská. Kněžna-vdova Kateřina z Hohenzollernů
povolala roku 1868 tři v 'nikající umělce: sochaře
protessora Lenze (n. 1 2) v Ntirnbergu, a Švý
cary malíře Wtigera (u. 1829. z. . ) a Steinera
(71.1849,z. 1906), přátele 2 uměleckých studií v Římě,

k vystavění a vyzdobení votivní kaple sv. Maurana osp. dvoře beuronském. Tito stali se mnichy
pode jmény P. Desiderius, P. Gabriel, P. Lukáš
v kl. heur., kdež jim bylo dáno s jinými ještě na
danými soudruhy vytvořiti nový směr křest. umění
malířského, zvláštní uměleckou malířskou školu
beuronskou. Vyznamenává se monumentálním cha
rakterem, jednoduchosti, vážností, klassirkými for
mami, sou m v_ vách, a dvše vroucí zbož
nosti. (Lenz, Zur Ásthetik der Beuroner Schule,
1898. Allg. Bticherei.) Hlavní její dila: Beuron a
kaple sv. Maura u B.; Cyklus ze života sv. 0.
Benedikta na Monte Cassino; chrám emauský
s císařskou kaplí, zvláště cyklus ze života Panny
Marie; křížová cesta v kostele P. Marie ve Štutt
gartě; kostel v klášteře sv. Gabriela na smíchově;
semlinářsk' kostel v Králové Hradci; ka e v Te
plicrch, v óckelwitzích, v Ehrenbreitsteinu; klášt.
kostel v Eibingcnu; mosaikové práce v kryptě
(soccorpo) na hrobě sv. Benedikta na Monte Cas
smo (od r. 1 nn.). Z nich vydano: Obrazy ze
života sv. Benedikta v díle „Život a řehole sv.
otce B.“ se 70 illustruccmi dle komposic beuron
ské školy umělecké Vydalo opatství emauské
v Praze 1902. Tiskem Karla Bellmanna v Praze. —
Cyklus ze života P. Marie, Ktthlen, M.-Gladbach;
Križová cesta, Herder, Freiburg s textem od !(er

iera. Z beur. kongrečace vyšli: Willibrord Benzler,biskup v Mettách; erard van Caloen, tit. biskup
Phocaeensis, arciopat abbatiae nullius Rio de ja
n_eiroa kongregace brasilské; Hildebrand de Hemp
tmne, Opat primas řádu bened. a opat kolleje sv.
Anselma v Římě (1893); jan de Hemptinne, apo
štolský praetekt v Katangé; Petr Roeser, opat
v Olindě v Brasilii; Willibald Wolfsteiner, opat
v_Ettalu. bavor. kongr., o Linse, rvni opat ve
Port-Augustus ve Skotsku (s. 1910).Eiteratu ra:
P. Odilo Wolff O. S. B. Beuron, Bilder u. Erin
nerun en_ aus dem Mónchslcben dcr ]etztzeit.
5._.Au .btuttgart 1903. Beuron in Donautal. Ein
Fuhrer durch Kirche, Kloster u. Um ebung. Kunst
verlag Beuron. l). Maura: Walter, raecipua Ordi
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nismonastici elementa, Descle'e, De Brouwer et
soc. Brugis 1880. Regula S. P. Benedicti cum consti
tutionibus Congregationis Beuronensis a S. Sede
approbatis iussu R. D. Placidi Walter dictae Congr.

archíabbatis typis mandata. Pra ae 1893. l;.l'ypisCaroli Bellmann. P. Szómtirm r). er, . . . Em
Tag im Kloster, Bilder aus dem Benediktinerleben.
Re ensburg 1900. V "k„76 

eurrier 1. Ludvik, ze řádu Coelestinů,
v Chartres, :. ve Vích 1645; Jr. „Histoire (lu mo
nastěre des Célestins de Paris“ (Paříž 1634), „Sum
maire des vies des tondateurs et reformateurs des
ordres rcli ieux“ (t. 1 4), „Les analo ies et des
antithěses e l'incarnation du Fils de ieu et des
actions les plus notables de sa vie, avec le peché
d'Adam“ (t. 1632), „lsagoge seu introductio ad
scientiam de sacramentis- (t. 631). Srvn. Huf/cr,
Nomencl. 1113(1907), 1136. — 2. Pavel, řeh. kan.,
opat kl. sv. lenofevy v Paříži; se. 1696; :]). „Per
petuítas tídel ab ori ine mundi ad haec usque tem
pora in lege natura i, mosaica et evangelica“ (Pa
riž 1672, franc. 1680). Srvn. [Jul-ler, Nomencl. IV3
(1910),425. — 3. Vincenc Toussaint z kongr.
eudlstú, r:. 1715ve Vannes; .r). „Conferences eccle
siasti ues sur le sacerdoce, les těles et les my
stěres (1779), „Remarques théologiques sur l'ad

ministration des %cramentsh Srvn. Hurter, No2 .

Beusch Vilém 5. y., prot. kanon. práva v DilIingenu, potom v Ingo štadtě, :. 1743; :p. „De pactis
et contractibus in genere" (lngolštadt 1730), „Pro
dromus iuris controversi“ (t. 1737). Srvn. Huf-ler,
Nomencl. lva (1910), 1613.

Beust joachim, „. v Mokří (M'óckern) u Lip
ska 1522, stud. v Lipsku a v Bologni, stal se kur
tirstským radou a professorem ve Vitemberku, po:
zději konsistornim radou v Drážďanech, :. v Sask
Planici 1597; J“).„Enarratio evangeliorum“, „Lecture
in titul. de iureiurando“, „De iure connubiorum et
dotium“, „Enchirídlon de bene moriendi“

(přeložil doušeštiny utrakv. kněz Simon Valeciusv .
Beutel ehoř ab Angelis, piarista, u. 1714

ve Slezsku, vstoupil 1733 do řádu, prot. theol. a
kan. práva. stal se 1752prvnim rektorem nově za
loženě kolleje v Praze, ozději byl rektorem kol
leje v Kosmonosich, :. v i ikuiově 1774; :p. „Theo
logia dogmatico-scholastica, doctrinam moralem, pn
lemícam et speculativam continens ad mentem s.
Thomae“ (Mikulov 1758).

Beuter etr Antonin. 71.ve Valencii, doktor
a prot. theol., papeže Pavlalll. apoštolský kazatel,
:p. „Annotationes X ad s. cripturam“ (Valencie
1547), „De recta sacrificii oblationc ct ceremoniis
ad missam" (L on 542).

Beve nati de Bevegna) . 0. Min., .rp. „l.e
genda e vita et miraculis b. Mar aritae Corto
nensis“ (s. 1297), jejímž byl zpov dnikem, otišt.
v „Ac/aS:. Febr. III., 300 ; znovu vvdal ii P. E.
Crino/lí 1897. Srvn. Hurtzr, Nomencl. 113(1906), 505.

Bewe ment, něm. malíř, „. 1820v Cáchách,
žák dússeldoriskě akademie stud. 1841 u Delaro
chea v Paříži, pozdě'i u Ary Schelfera; z. 1834
v Bonnu: z obrazů je o uvádíme: „Nalezení Moi
žíše“ (1862), „judita s hlavou Holoiernovou“ (1870).
„Stěti sv. jana Křt.“, „Kající Magdafena"

Beveren Charles van, beig. malíř, 71. 1809
leechelnu. z. v Amsterodamě 1850: hlavní jeho
dílo jest „Smrt _sv. Antonína poustevníka“; z ji

Žilyscšt4jeho obrazu vyniká „Zpověď nemocné dívky“
Beveridge (Beverigi us) William, angl.theo

10% jeden 7. nejnčenějšich mužů své doby, 71.16:16v arrowě (Leicester), od r. 1684 dvorní kazatel
krále Viléma 111.,od 1704 bisk. asatský, :. 1708;
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:p. „De ilnguarum orientallum praestantia, cum
rammatíca syriaca“, „institututionum rhronolog.
rbri ll" (Londýn 1669a častěji), „Euvóómov sive

Pandectae canonum SS. Apostoi. et Concil. ab
Ecel. graeca receptorum“ (2 sv„ Oxford 1672), „Co
dex canonum eccclesiae primmitíva (Londýn 8,
v díle tomto hleděl dokázatí, že3ae“oštoiské kánony

sebrrány byiyn akonci il. 3th iementem Alex.),„Thesaurus theologiCus (14
werunge ndřich, 71.)1862 v Letmathe

(Vesetlálsko), stud. univ. ve Vírc urku a spolu na

vštěvoval tamní král. huddeblní šckoulu,vysv. 1885 nakněze, absolvoval 1888 školou pro církevní hudbu
vŘezně, povolán téhož roku za professora círk.
hudby v kollejí sv. Patrika v Maynoothu (irsko);

Akdávai v letech 1-891f-1893 Ly ra Eccicsíastica,onthly Bulletin of the irish Society of St. Cecr
podal cenné přispěvky do „Muscsica Sacra“

„iGregort“usbote , „Kirchenmusikalischeis
,lrish Ecclesiastícal Record“, :p. _13„vatikanische Choralausgabe“ (1906—7, 2 dily;

šlo takeé angl. a fraa..nc)rus (tak dle rodiště svého Bevernu zvaný;
vlastněe Siriaco ps) jan, prof. tiloss. v Lovani,
1 roce svého věku; vynikajici znalec filo
sofie varístoteiské; sp. „Commentarii in líhros ri
stotelis de physica auscuitatlone“ (Lovaň 1567).
Srvn./Iurler,Nomencl1.|3(19C5

Beverley, někd. biskupství v Anglii, zřiz. 1850,
r. 1878 rozdělené v biskupství Leeds (v. t.) a
Middlesbrouugh (v.t .)

Beverly, an z 3. v z
Beversluis Martin, evang.theol. hollandský,n

v Dordrechtu, byl pastorem na různýcch mí
stech, od 1908 v Zuodwolde, stal se přívržencem
spiritismu (sám také „mediem“), hlasatel „empí
rickéhos iritualismu' ;.rp. „Empirísche 'iheologie"

98), . c heilige Geest en zijne werkín en vol
gesns de Schríiiten des Nieuwen Verhonds (1896),
„tHetgebícd van het geheimzínnlge“ (1899 vd.
1905), „Het Spiritualisme en de wetenschap“ (1'v 1
„Geschíedenes van den Godsdicnst“ (1904); ideje
svoje zpopularisoval v historickém románu „Sau
ius van Tarsen

Bevilacqua Americo, kanovník,souč. spisov.
ital., .rf. „'lrattato dommatico, gíuridico (: morale

sul Matrímonio crAistíanosecondo la dottrína dí S.Tommaso, diss. Alonso e del migliori autori, ln
conformita dei documentl píu recenti della S. Sede
e coll' aggiunta dí una parte specialc ríguardante
ic leggi crvili dei Codice Civíie italiano sul matri
monio e la liiiazione , ..Opere predicabili“ (5 sv),
„Novenario per le anime dei Purgatorio. Discorsi“.

Bexfield William Richard, „. 1824v or
wichu, z. 1853 v Londýně, varhaník v Bostonu (Lín
colnshire)), 1846 bakalář hudby v Oxfordu, 1849
varhaník při kostele sv. Heleny v Londýně, 1869

doktor hudby v Cambrridgí; jeho oratorium „lsraeiristored" by o v Londýně několikrát provozováno,
mimo to vyšly tiskem některé jeho iugy na var

hany aeanlhemr1. Hartmann, u. 1516ve Frankfurtu n. M,
stud. 031534 ve Vitemberku, od 1546 působil jako

pracdikant ve svém rodišti a zasadil se tam ]o vitězství Iutheranismu oproti kalvinismu, :.

vydal dva anonymní spísky rotí bohoslužbě 5katólícké. —2.\1lém, licenci t theol. katol. spis.

beigický,y653»1„6J8„Dc)sacramentocon'irmatíonis (_Antverpy l ), „De auctorilate et necessitate
epíscoporum“1 (Brusel 669), „De híerarchía eccle
siastica ac praeemínentia sacerdotum (1666).Srvn.
Har/er, Nomencl. iV-*1910;, 66—87.

eyerie Konrad Ant., doktor práv, n. 1872ve
Waldshutu v Badensku, od 1899 soukr. docent, od
1902 mímoř. prof. ve Frýburku v Br., téhož roku

lía“,
(Řezno),
jaarhbuch“,

.v

— Beyzym

ř. prr.of ve Vratislavi, od 1906 v Gottinkách ro

německé, občanské a obchodní prá .ra„Pfarrkirche S. Pctcr u. aul in Reichenau ieder

zell und ihre neueinllitdecktenWandgemálde“ (společněs K. Ktlns m,1901), „Geschichte des Chor
stiftes St. johasnlnein Kons anz" (1908) „Hoheits
rechte und Grundhcrrschafstadcs Bischófs von Kon

stanz ín Arbon' (19081, rediguje publikace právincké sekce Górresovy spoiečnosti
Beyerlinck Vavřineec, beig. theolog, :. 1578

v Antverpách zprvu kupec, potom roo.f vLovani,
posléze regens semináře, kanovník a archipresby
ter v Antverpách, z. l. 1627; veliké dilo, jež pů

vodně Konrad Lycostheu_esvskládatí započal aTheodor Zwinger 1665 v v. dal pod názvem:
„Magnum theatrum vitae humanae“, B. opravil, roz
množil a od bludů očistil; práce jeho vydána po
titulem „Magnum theatrum vitae humanae 1.e. re
rum divinarum humanarumque syntagma catholi
cum, philosophicum, historicum ct dogmatícum,
nunc primum ad normam polyantheae cuiusdam
universaiis per ioc communes iuxta alphabeti
seriem dlspositum, novis titulis et catholicae fidel
dogmatibus, rerum quarumvis dciinitlonibus iocu
pletatum, insuper ab_ haeresi varíisque erroríbus
repurgatum ac co osissimo indíce iliustratum“
(8 sv., Kolin 1631, Lyon 1656. 1656, 1678, Benátky
1707, ohromné encyklopaedícké dílo, v němž v zá
plav věci bezcenných nalézají se cenné zprávy
(; kulturním životě XVi. stol.; mimo to vydal„ Bi
blia sacra variarum translationum, V. T. vulgatae
editionís, translationís ex hebraeo Sanctis Pagnmí,
transiatíonis romanac ex Septuaginta, chaldaicae
paraphrasis transiatíonis in Pentateuchum, cetero
ruum Iibrorum versionis novae Franc. Vatabil; N. T.
vul atae editionís, transiatíonis ex S'riaco Gui
doms Fabricii Bodcríani, transiatíonis ened. Ariae
Montani et transiatíonis Desíderii Frasmi ex raeco“
(3 sv., Antverpy 1616), „Apophthegmata C ristla
noru “t.( 1608), „Pr mptuarium morale super
Evangelia totius anní“ (3 sv., t. 1616), pokračoval
v kronice Petra Opmeerra a j. Srvn. Huf/er, No
menci.1113 (1907),

Beyvhartitii,a někd.3kl. řeh. kanovnlků sv. Augu
stina Hor vorsku,8zla21.1130, ru.š 1803.Beyr Matouš n. p.roi dro matiky v se
minářir svatohippolytsklaěm,2pozd. fará v Kapeilnu,

- :). „llnst171utionestheologíae dogmaticae“(3 1sv., Videň
Be lag lVil7íbald, prot. theolog, u. 1823 ve

Frankiurté n. M., byl pastorem v Trevíru, od 1856

dvorním kazatele m v Karlsruhe, od r. t1.860 prot.
praktické theologie na unív vHalle, 1,900dal
godnět k založení evangelického svazu („Evangei.und ), horlivě zasazoval se o spojeni protestant
ských cirkví vNěmecku; vydávalood 1876„Deutsch
evan elische Blátter' , v nichžzzsaaszovalnseookul

turni o protíkatolický; ze spisů vjeho nggdůležitéišijsou eben " eu
testamentliche Theologíe oder geschichtllclnheDar

stellung der Lehren ]esu un des Urchristentumsnach den ncutcstamcntlichen Que_“lien(2 sv., 2.
1896), vlastní biografie „Aus meinem Leben“ (2ysv.

), sbírka přednnáše k ur deutsch-christl.
Bildung“ (2.vyd. 1899),„DerAltkathoiizísmus“ (1883),

řadu letáků (polemikta Eínigova proti němu 1894,7. vyd.12), „ redíígten“ 1 sv.), „Christenlehre auf

Grund des kleinen lutherischen Koatechismus“(1904eyzym Jan . ., . , 1898 heroický
míssionář u malomocných na ostrově Madagaskaru,
kdežžpoblíž města Fianarantsoa zbudoval nešťast

nikům těm vlastním nákladem uhlíky útulek. Bližšidata obsaeažna jsou v nize P. Martina Czermh'r
skoéh . lan Beyzym i tredowaci na Madaga
skarie“ (Krakov 1904).



Beza — bezbožnost

Bezza (de Beze) Theodor, spolupracovníka
nástupce Kalvinův, 11. 151 vurb guknds mě

stečku Bézelay, byl v Paříži vvychován odrnsvěho'ce, v letec 52-8 341by svěřen proslulému

tehdáž učiteli, švábskému humanistovi MelicharovžiWolmarovi v Orleaansu a v Bourgesu, od něhož
obeznámil se s protestantismem; r. 15939dosáhl
stupně licenciátaprávaaodebral se na další studia
do Paříže, kdež vedl delší čas život rozmařilý (v té

době vydal sbírku lat. básní „ju_venílía", jež svědč 1otehdejším jeho smýšlení), ač aik nabyl dvojího be
neficia církevního; tehdáž také se oženil; po těžké
nemoci vzdals svých obročí a odebral se 1548

s manželkou do eGenevy, kdež příndal se ke Kalvinoví; byl prof. řečtinyv Lausa1549—58,
1558 prof. z rvu řečtiny a p0_os_a__ntheolo ie a ka
zatelem v enevě, hleděl usilovně po poroovati
nové učení slovem i písmem, zvláště ve Francii.
Roku 1561—62 byl mluvčim kalvínú na kollokviu
v Poissy a působil diplom vyjednáváním se švýc.

kantony, s něm. knížatyaj. ve Eros ěch hu enottů
a zúčastnil se dválkyanábožensk rancií akožtoprůvodce Conděův aColígnyů v. Po uzavření míru
1563vrátil se do enevy a zaujal po smrti Kalví

nově (1564) jeho místo. Záhy uznán byl za vůdcekalvincův. V ncýh polemickych splsech svých
proti katolikůmeanluteránům hájít vždy rozhodně
učení svéhom istra Pokus sv. Františka Saleskěho
1597 ziskati hol cirkvi katolické se nezzařd i.l
bratří hledělís es b'--our 1574 přátelskrysblížiti
prostřednictvím doktora Cratona; H. však konfessí
ejích leccos vytýkal Vlivem bratrských jínochů,t
kteří v Genevě studovali, rozmáhalossesmýšlení
kalvínské v jednotě bratr'.ské Žákem jeho bvl také
Karel st. ze erotína, jenž na studiích v Genevě

v domě jcho bvdlii. KnihOvnu B-ovu koupil jiříZikmund ze Zástřizel a uložil ji na Buchlově
Spisy B-ovy jsou: „Novum Testamentum, ne
dosti zdaříty pokus o kritický řecký text s překl.
Vulgaty a novým překladem B-ov m (1
srvn. Sýkora ivod do Písma sv. Z. !, 369a n.),
„Traduction en vers taranqis des psaumes omis
par Marot", překlad 101 žalmů (Lyon 1563 a č.),

ethodica apostolícarum cpistolarum brevis ex
plicatio“ (1565), ex Dei moralis, ceremonialís et
politica ex librls Mosls excerpta et in certas classes

dístríbuta“ (1577), „jobus_ commentario et paraphrasí illustratus“ (1583 anticum cantícorum

latínís versibus expres (1584),“ „EcclesíastesSalomonis paraphrasí ithutstratus“ (1588 notationes maiores in NovumD. uČhrístl Te
stamentum“ (1594), „Tramctationes etsheologícae“ (3
svazky 1582), „Confessío christianae íídei et eius
dem collatio cum papistícíshaeresibus“(1560, 1595),
„Summa totius christianísmi“ (1555), „Quaestionum
et responsionum christianarum libellus, ín quo
praccípua religionis do mata compendiose tractan
tur“ (1570), životopis alvínův (1575, spíše pane
g rika nežil historická práce), „Histoire de Églises
rformées au royaume de France depuis l'an 1521
jusq' cn 1563“ (35 1580, znovu vydáno v Paříži
l_883—89; jeeto pouhá sbirka zpráv z různých kra
jin francouzských do Genevy zasílaných, B-ou zre

digoovaná), „lconesi_. e. veare imagines virorumdoctrina simul et pietate insignium“ (158On „De

haereticis a civílí magistratu puniendis“ (1554,s ve
spise tom hájí“oprávněnostzupálení MlchaelaS erveta). Sri/n.lřaum, „Th.B (1843,1851), Haifa,

.,Th. Beza" (1861) 66110171),„LZOaEtat chrétienáGeně vaemps de Th.d "190(33). ,..ThBez
the counsellor of thřžačZFrench Retormatíon" (1899)

Bedae codex viz Cantabrigíensis codex.
Bezabde ((.iezíra), někd. bisk. v provincii ,.Me

sopotamia“ p_odmmertopolí Amidouš8Gain: (Series437) uvádí trí biskupy z let 359—

193

Bézard
kol. 1861,
pklad „N_lučedníctví sv. Satustíán" , „dAněl Strážný" (1837)), „Sedmero
skutků milosrdenství“ (1839) „Sedmero svátostí“
(1852),mamlbyv kathedrálev Agenbezbožectví víz atheism

bez božnost (irreligiosltas) ujest hříclt spáchaný
nedostatkem nábožnos tl (per detectum religionis).
Bezbožností hřeší, kdo Boha pokouší, jméno BOŽl
nadarmo béře, Bohu se rouhá, kleje. svatokrádeže

anebo svatokupectví sek dopoušt. 1 Boha pokouší (tentatio Dei), kto bez dostatečnéhaodů
vodu zázrak anebo alespoň nějaký mimořádný čin

Jean Louis, franc. malíř, 71. 1799,
shotovil řadu náboženských obrazů, na

mina" (1836),

na Bohu žádá anebo s jistotou očekává. Dime:
„bez dostatečného důvodu " .j. kde Bůh t -ho ne
zaslíbíl; díme: „žádá nebo ts jistotou očekává“,
jako by Bůh byl přímo povinen vyhmětí nám; a
v to právě leží charakteristická zloba tohoto
hříchu; není však hříchem, žádáme li na Bohu něco,
třeba i mimořádného, zvláště ve veliké tísni, jen

kdřž modlitba naše děje se tak, jak se dítl má,zv áště s odevzdaností do vůle Boží. Kdo Boha
pookouší, činí tak buď hříchem dovršeným nebo
způsobemdotěrnýtn. Boha okouši hříchem
dovršeným (tentatío Dei formalís seu expressa),
kdo o některé vlastnosti nebo dokonalostí Boží
pochybuje a chce, aby zázrakem mu dosvědčena
)ly.|ayje to hřích veskrze těžký, který nepřipouští
nepatrného předmětu, přlčí se nejen nábožností,n 'brž i víře. Boha ouší z '

rným (tentatío Dei ímplícíta seu interpretatíva),
kdo bez příčiny v neaezpeči se vrhá, očekávvaje,

že Bůh mu pomůže e to sice takéotěžký hřích,ale připouští nepatrnost předmětu,t ojest mírní
se na hřích lehký, vyhledáváme--lí nebezpečí ne a
trné. Dotérným pokoušením Boha byly i středov ké
ordalle 2. jménooBoží nadarmo béře (vana
diviní nominis usurpatio) a jména Božího zneužívá,
kdo jméno Boží nebo Spasitetovo nebo jiná po
svátná jména bezdůvodně a neuctivě vyslovuje.
Dime: „bezdůvodně“, jakož často se stává při po
divu, netrpělivosti, zlosti a jiném hnutí m sli, kde
jmena p svátná téměř až na pouhé cítos ovcc se
snižují. in ten jest hříchem pouze lehkým a často

pro nepozornost anebo nedoopatření veškeré hřišností pozb' vá.3. Bohu se rouhá (blasphemía),
kdo proti ohu anebo o Bohu potupné řečív eed
nebo píše, nebo slovem posunkem, písmem činem
a pod. na jevo dává, že Bohem opovrhuje. Možno
však toho hříchu í myšlenkami se dopustuti; arcif
jen myšlenkami svobodnými a dobrovolnými, což
dobře budiž lišeno od nezřízených rouuhvvýc 
padův a hnutí, jimiž i nejzbožnější osoby trpívají a
jež ovšem za hrích přičitati se nemohou. Rouhání
jest hříchem veskrze těžkým, jedním z nejtěžších,
a nepřipouští předmětu nepatrného, ještě těžším
arcif stává se, spojenoh se zášti proti Bohu nebo
s haeresi. Rouhání takto vyložené jest rouhání

ři , k němu druží se rouhání nepřímo ,
směřující proti svatým osobám nebo Statým vě
cem ve v7tahu jejicltkszohu i ono jest hříchem
veskrze těžkým, je--lí tupítel tohoto vztahu sl vě
dom. 4K.leje (maledíctío), kdo ze zlosti, netrpě
livosti, podivu,zzvyku nebo lehkomysinosti užívá
svatých nebo posvátných, po případě zlověstných
'men nebo názvů, přeje-li zároveň bližnímu (nebo
jiné rozumne“ bytosti) něco zlého, nebo neroz
umnému tvoru zkázu, díme, _žcproklíná. chni
náleží k nechvalným a tak
každý téměř národ má své zvláštní klení, některý
hrůznější, jiný méně hrůzné; dle toho dlužno jeho

hříšnost posuzovati. Naše české způsoby klebnízpravidla nezahrnují v sobě žádného rouhání,
vlastně se při nich ani neužívá jména Božího neb
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jmen posvátných, a |proto také zpravidla nevyhoéují z mezí hříchu 1e,hkého ba velmi často ro
nepozornost a p. i hříšnosti pozbývají. Může v ak

naše klení snadno zvrhnou ti se v hřricch tžkěký,
prístupnje-lí k němu některá přitěžující okolnost,

apř. zášt rotí bližnímu nebo vážné pohoršení.

Zbožní lidé hrozí se každého idení (i když vědí,že jest hříchem pouze lehkým), a tím si vysvětlu
jeme, že chtějíce jednak své zlosti nebo netrpěli
vostí dopřátí výbuchu, a přece zase jinak štítíee
se kletby, užíovajírůzných změněných nebo zkrou
cených výrazů, které ovšem nejsou klením a také

nejsou hříclíty. 5.Sacrí_1egium čili svat tektvírá1.6 ímonnie čilísva okupec
.č1.t. 0 bezbožnosti jednají všecky katolické

mravouky, ovšem na různých místech; kde látka
rozvržena dle ctností neb povinností, při po
jednání o nábožnoslí; a kde látka rozvržena dle

přikázání, při druhém a částečně i při prvním při
bezcitnost čili necítnost (insensibilítas)jest

olrlost duševní, ve které člověk ani cjzích ani vlast
ních soužení a bolesti sl nevšímá. ítáme jí mezí
nepravosti, jelikož trpělivosti příčí se přeb tkem;
ač ji nelze právě vinití ze hříchu (leda že y při
čiia se lasce blíženské), jest přece jen tvrda
nepřírozenn.a

bezčasovost jest odioučenost,odpoutanostVpo“mu
od času. as jest poměr vyjadřovaný předlož ou
„po“ a „přeed, který není mc mímo věci. Možnost
toho, aby jedna věc byla časovou mezi odloučena
od druhé, jest dána její konečností, a bez stvoření
není čas mysliteiný. (Srvn. X. Uflmn, Das Wesen
des Denkens 1881 p. G.) Proto nemůžeme pře
nášeti tento pojem na Boha, ač samí s nim srostlí
jsme, nýbrž Boha dlužno sí myslítí nad čas povzne
seným, bezčassvým. » Mí o omluvíme 0 (ne
gativní) b-1 u bytností věci, jež pojímáme jako |n
diíferentní k bytu v té či oné době; na př. byt
nost anděla, kamene. Srvn. . Šrí

Bezděědlcel fara v diec. pražské, ve vík. ho
ovickém, řip. již ve XIV. stol., patron: děkan

karlštejnsky, duch. správu obstarává farář za po
moci kaplana, 1198 k., 7ž., obyv. čes. —2. (Kieín
bósíg), fara v díec. litom., ve vík. doksském, io
kalíe 1887, fara 1855, patron: hrabě Arnošt Waid

%ezin-Warienhmery dunchovní správu vede farář;
erátor, uveřejnil v le

1890 v „Blahovéstu“ nekolik apologe

tických člálnků, zpracovaných na základě spisuFrant. Hattle
Bezděka ír. Ans O. S. B., 11. 1782 v Při

bramí, vstoupil do kl.l emauzského v Praze, siožíl

slíbyk l ,na kněze vysv. 1806, byl mi. na beneidk.1 ymnasin v Klalovvech, z. v raze1839;
skládal latinské h mn vyd. „Applausus reduci
bus musis post XX 'Íl annorum exílium Klato
víae“ (1812), „Ser-mo, dum anno 1 IV. 0
vembris ad gymnasialem Klattovíensem residentiam
novíter erectam lntroducerentur profes ores“. —
2. František Ruddolí ,gym.nas katechetaovPísku,
„. 27. pros. 1788 v Březnici, stal se r. 1819k

chetou v Písku, půsohlíl až dor 1852, kdy odešeldo pense. Od r. 1184 vyutovai též na základě
zvlastniho dovolení češtině. B.bylved1e osefa

Schóna nejhorlííšéjšímzpodporovatelem sna viasteneckých v bř a 1871 v Písku
Sp. modlitební knihu Zro studu'ící: ,No vá kniha

modlícídpro dospělejšíl a vzdělanější. zvlášť studující miadež“ (v 1,„845) mětí města Písku“
(v rukop.), sbíral materiál kl.)slovníku jungman
novu, psal do různých časop. čkesýcc.h —3. ran
lišek Seraf., u. 1798 v Březnici, vysv. na knéze
1825 v Praze, byl kaplanem ve Žionících u Sla

bezcitnost — bezdomek

ného, stal se 1828 skriptorem c. k. veřejné a uní
versítní knihovny pražské; z. na Smíchově 1.1ístop.
1864. Vyda vPraze nákladem 1. L. Kobra „Biblí

svaté číli Písma sdvarutéhoStarého' 1Noveho 2ikonadíl prvm2,d(l86) y(1864), třetí (1865)“,vzav

zaazáklald text híble kralické, „Nový zákoon“ovydaltaké o sobě ve formátu 320 (vyšel teprve po eho
smrti 1865); mimo to vydal: „Základové moudrosti
a opatrností čílí pravidlo vezdejšiho života. Z kněh
hlubookých mudrcův v_íbráno a nyní ze čtyr starých
rukopisů českvch po pilném p_orovnáni znovu vy

áno od Fr. Š. Bezděky. Svpředmluvou od P ].afaříka“ (v Praze 1844), uinv. knihovně jest
v ruko íse jeho„ Slovník česko--uěmecký“. —4. Ví
kto ,kn ěz premonstr. kanonie želívské, 11.
v Březnici v Čechách 16. března 1823, studoval
humaniora v Písku a filosofii v Praze, theologíí
v Č. Budějovicích a Kr. iiradci. Vstoupil do klá
šteraar. 1843,složil slavnou professí r. 1846a
na kněze vysvěcen r. 1 7 Pro svou churavost

nemohl se trvale podrobovati službám namáhavé!
ším; než jako archivář a bíbliothekář vykon,-alhv klšteře velmi pros ěšné sluužby. Napsaal ahé ka
meny z koruny vatováciavské čili Životyasvětců,
blahoslavenců a domnémm svatých národa českoo

slovanského" (anonymně;l nákl. Dědictví Svatojanského, díli. 1872, díl11.1 880)a„ Das Pržmon
stratenser- Chorherrenstift Selau“ (1883); též uve
řejnil různé články v časopisech. Se vzornou trpě

livostí snášel chorobu plicní a krční, jakož i sie
potu; pro svůj vzorný život řeholní a něžský bylnazván perlou kláštera. Zemře

Bez.děkov1 (Bosíg) farafv díec. královéhradecké,ve vik. náchodském, 172 kíoiicí, 1788 expo
situra, 1862 farra; patron: flopat broumovský, du

chovní spzrávuovede farář (reál. admin.); .,l bez vy ezdiekau fara
vdíec. budějovické,178510káiíe2, l efara; patron:
matice náboženská; duchovní správu vede farář;] .

Bezděz (Hrubý Bezzdělz,o"Povdbvekzdzěz,Schiossbósi ), iara v dice. ., dok

ském, příp. již 293, 13513—17719tnáleželav šlkkiášterukarlovskémn v Praze; patron: hrabě Arn [Wald
stein--Wartenberg; duch. spr. vede farař; 558 k
1 _., v. něm. — Sevc dve si B-e horať.
se zříceninami hradu, zbudovaného vkrálem Přemy
smle 11.pře r.1264; hrad dostal se 1623 v držení
Albrechta zdVaidštýna, jenž usadil ve hradě nej
prvc bratry sv. Augustina, když těm se tu
nelíbilo, uvedl tam benediktíhy montserratské
z emausske'ho ki. v Praze, kteří zavedli tu pobož
nosti k P. M. Montserratské a uéinílí z B-e slavné
místo poutnické, kamž se veliké množství iídu
scházelo (na př. r. 1740: 000);r . 1785 byl klá
šter zrušen a hrad propadl zkáze. Nejdůležitější

částí zřícenin jest krásná kgotíclká kaple, pocháze
jící z dočbykPřem sla Utaka 1.1
vdee an .,n. v Lítomyšlí 24. pros. 1815,sv. načkněze 1838 1865 farářyv Radhošti u Vys.

ýta, 1872 v Cerkvíci u Litomyšle ' 2.15. února
1875; byl počínaje r. 1865 pilným přispěvatelem

„Posvátné kazatelny"; některá jeho k ání

uvheřejňována byla v témž časopise ještě po smrtie 0

D. O

bezdomek (vagabundus,vagus) e ten, kdo ne
měl a nemá ani řádného ani mímoř dného bydliště
(viz čl. bydlení) aneb vzdav se ho, dosud nového
nenabyl. Osoby, jež nemají bydliště a vůbec ne

snaží „se ho nabýtí, slovou potulné (vagantes).
a pootulnšmí nesmějí býti zaměňováni tí,kteříksíce bydlíi ě opustili, byt ina delší dobu,

avšak neučinili tak s umyslem nevrátili se; ti

jsouce pocestnymí (peregrínus) bydliště svého nepozbývají Bis upem a farářem bezdomků je bi
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kde právě se zdržují (Tríd
. im podřízeni jsou b-cí ve

věcech cpr7avomoci církevní stejně jako ti, kdo
v diecesi aneb farnosti bydliště mají. Proto je du
chovní správce místa, kde l:. se zdržuje, oprávněn
vzhledem k tomuto ke všem círk. konům, knimž
oprávněn je vzhledem k svým osadní kům. Platí to
zejména o udílení svátostí a svátostnín, platí to
i o nárocích, jež má farář ke svym osadníkům. B.
ste 'ně jako ti, kdo v osadě řádně neb mimořádně
by lí, je tarnikem faráře mista svého pobytu a je
oprávněn nejen od dotyčného faráře žádati vše, čím
je tento farníkům svym povinen, nýbrž take na
vzájem zase je povínen, jeho oprávněným náro
kům dosti činiti (viz čl. farní prímus). Jsa však
zde cizincem, nepodléhá jistým břemenůrn zákon
ným, požívaje naopak jistých úlev,nzejnšéna pokudjde o svěcení svvátkův a zachováv K svě

cenlí b—aoprávněn je biskup, v jehnož dielclesi méylíeó-ooví v dobé, y se narodil, řádnéb
dloišltěcJestliže však tehdá i jeho otec resp. matka
bezdomky byli, rozhoduje místo jejich zrození, ní
kolí místo náhodného zdržování se aneb místo

zrození ordinianda (competentía ratione originís;nVl. 1.9. lnnoc XII. „“Speculatores
4.1í1štop.1694Šó.., 5.). jiných právních titulu k svě
cení b-a blskupnemá, nebo všecky ostatní více
méně na b dlpení spočívají a proto jest tomuto
v případě, c by místo původu otce bezdomkova
nedalo se zjistiti, vyžádati si u Apoštolské stolice
zvláštního zmocnění, aby od určitého aneb kterého

skulpv'resp. farářrlenfíSta'

koli bísku a svěcení příati rnohl (viz čl. ordi

nclacc,sv chlní .Knčz ')člslaclclerícus peregrínus
;Trid. X 16. de rselfe'),nembcez1doporučněho listu biskupa, kde pos dně se

zdržoval, ke sloužení mše sv. a udílení svátostí býti
připuštěn(vizčl. eelebret, aneb lítterae ecom
mendatitiae). Pravidlem však bývá kněz toho
druhu tak dlouho snspendován, dokud nenajde si
biskupa, který by jej mezi klerus svůj přijal, atim
přestává býti ó-em. Nejčastěji mluvr se v právu

círk. o b-ích v manželství. jejich ohlášky zkonají se(lie zákonů círk. ve ' držu,ji a
v obci domovské resp.
instr.
ních ( š 71.—72. obč. rak. zák.) prohlašují se b—ci
jen tam, kde se po 6 neděl již zdržují, aneb také
t,am kde posledně 6 neděl prodlévalí. V místě po
bytu nevtěsy b-a "sou těž oddavky, když si do
tyčný farář vyžádal svolení biskupovo aneb jeho
zástupce a přijal od nich přísaahuu, že 'sou svo

bodní a že nemají o&nějaké překážce povědomostíTrid. Xll. cp. 7. ref.; rak. ntr. 5511.73).
tímto ustanovením souhlasí í nejnovější dekret

„Ne temere“ (V. Dle instrukce českého epi
skopátu o uzavír ni4zásnubu a manž dle dekretu
„Ne temere“ delegovalí biskupové k udělení li
cence farářům, by ó—yoddatí mohli, příslušně vi
káře, ukládajíce jim, aby dřív než faráři svého
okršku dovolení takové daji, vše bedlivě uvážíli
a jemu uložili, ab od snoubenců ó-ú přijal vždy
přísahu manifes ní. ýjimu z tohoto pravidla
připouští či. Vii.azmíněného dekretu při hrozícím
nebezpečenství smrti. řís ušným soudcem b-ů e
soudce místa, kde se zdržují ( ubí te inveníam, iůi
te iudicabo“; chmalz uber; ius eccl. nuiv in
titul. 11.de for. competenti n. 17—18). Trid. str.
12 n8, 9. Stavebni konkurrencí vázáni sou ó-í
jen tehdá, mají-li v místě tom reality ( .C.

3. srp 16156)e so-ul-í katolíky ritu, jehož kosltel
eposrtlavena býrtis,má by zdebydleli(rak. záko 2 31.1894), nebot také

jejich pozemky a statky majríoúčast na žehnáních
a modlitbách, které se v dootnyčénrn kostclc ko
nají, jak správně Ríchter-Schulte v Conc. podotýká.
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oElatí i vzhledem k rozsudkům ve Věcech mažels ých, zejména pokud jde o prohlášení neplat

ností sňatku, rozvodu azzásnub ikdyž dotylčnmanželé manželství jinde uzavřeliu(Schmalzgrb.1.
dLC

žiee(Weserítz), f.díec.pražské ve \ík.nBezdru
tepelskéliun, dříve fil. k Čelílvu, 1813 exppos., 1857
fara; patr.: Alois kníže Liiwensieín-Wertheím-Ro
senberg: duchovní správu obstarává farář, 987 k.,
2aak., 40 ž ' ovb ně

Bezzecný [. josef „. 1803v Opořanech u Tá
bora, říd. učitel v ústavu slepých v Praze na Hrad
čanech, kdež působil po 42 leta, vyučoval slepce
čtení, psaní, přírodopisu, zeměpisu, hře na piano,
zpěvu,hře na varhany ladění a hře na housle, vy
řezávaltéžmpay adřevě, sestavoval malé or
kestry, komponoval chorály, jichž uživaío se místy
za kostelní písně, sestav0\al čítanky pro slepce;
: v 8712. syn prř.,edešlpro
fessor při něm. ústavu učítmelekv Praze- 111a pro

fessor hudeb. propaedeutíky a iBPtŠBCdaogiky připražské konservatoři hudby,n raze. již
při studiu universitním zabýval se hudbou; uči
telem houslr byl murř.ed kons. Benewitz, klavíru
a varhan řed. kůru Folberger, vědu hudební stu
doval u dra. . a na uni\ersitě pražské.
Oddaav se zcela dráze hudební, konal na útraty
ministerstva studijní cesty po archívech evrop

ských. Výsledkem cest byly práce, které vyšly.Denkrnmáler der Tonkunst ín Osterreich",
zvláště tři svazky skladeb jacoba Galla, isaaka.
Ze skladeb třeba jmenovati symfonii, za niž se mu
dostalo stát. ceny, trio, housl. sonátu Rekviem

pro 3 stejnné hlasy (Ed. Cyríllč r19111), pracoval na ásti hu eb. německého zpěvníku praž

ské areídílecese (r. 1912), Repetitorium dějin hudby
Mdc 1912,zvl. otisk z Cyrilla 1912) atd.mo ytoll katalogisoval mnohé rchívy, upravil

Ěkáadby starých skladatelův a napsal četné hudební

Bezek, Bezech, na 1. město chananejského
krále Adonibezeka (v. t.), dobyté od kmenů lu
odva a Símeonova (Soudc. 14-5);nepochybně to
tožně snn.ásl — město v území kmene lsachar,
kdež Saul vykonal řehlídku vojska israelskěho
táhna k jabesGGalaaá) aby město to osvobodil od
Ammonítskýeh, kteří je obléhali (l Král. 115); ne

goehybněmnyn. Chirbet íbzik mezi Sichemem aeth
bezel stnost 1. ve smyslu mrav ním značí sou

hlas smýšlení ajednání, vylučujícívšeliké záludné,
sobecké, lstivě myšlenky, úmysly. (Viz Sv. Tomáš:
5. Th. 2. 2.q 1309.3.a d3). Značí totéž, co ia
tínské simplíqcitas, quae dnplicitatem excludít, qua

scílícietsalíquis alíud habet ín corde et alíud ostendítexter S. Th. ibidem a. 2. ad 2. e jsme po
vinni ubezelstně jednati, vy5\ítá: 1. ze zákona
přirozeného; vy.a dujeť přirozený řád mravní,
aby slova a skutky byly výrazem vnitřní'oh ředčení: bez této ctností nebylo by také vzájemně

důvěry mezi lidmi; klidné aspolužití mezi lidmib Io hy nemožně. 2. 7.Písm sv.. ristus Pán dí:
udte sprostní (u římní — simplices) jako holu

bíce.“ (hřát. 1016),Nathanaela Kristus chválíJslolvy:„Aj právě Israelský, v němž nenlistí.“ (Ja

Opakem bezelstnosii' je záludnost:1lstlivost (aanstutia—,dolus fra 'V'\ý. —2. fkjes) v právu
je osobní přesvědčení a dobrá víra"v poctivost vlast
niho aneb ciziho jednání, jež vylučuje úmysl někoho
poškodití. Opakem jejím je podvod a klam (mala

fídes, dolus, frans.) djako je znakem b—íformální
mravnost, tak všem ruhům klamurla odvodu spoečnou jez anemravností, v ztkvvi důvody
právních předpisů, proti podvodníkurlsměřujících. Na
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b-i spočívají rozmanitá ustanovení práva římského
a po něm i jíných moder ních práv, daná na prospěch
bczclstného. Zejména je b. hlavni náležitostí na
bytí a vydrženi vlastnictví (bonae fidei possessio),
jež zalezi z přesvědčení nabyvatele, že věc aneb
právo, jehož nabývá aneb nahýtí se snaží, není
iur s alieni, že tedy nejedná bezprávn '
prrávo řím. přiríhliží při uzavírání a lnění smluv
(0. f. contractus, emtio), nebot držíte věci je pře
svědčen. že tenn, od něhož jí nabyl, byl jejím vlast
nikem. jestliže již římské právo mělo náležitý ohled
v právnímjednánin ab. as al těm, kdosse i
vykázati mohli, různě výhody, tím spíše činilo ta
právo clrk., jež nejeden odpor práva řím., stavící
se dosud v cestu bezelstně svědontitosti, v ráv

nich stycích pííslušníků svých odstranilo. roto
stanovilo, po čivši naacestě mravnosti mnohem
dále než právo římské, by na př. vedle zásady:res clamat ad dom n,um při násilné ztrátě vlast
nictvi mohla býti vznesena žaloba i na třetího
držitele, jestliže věc cizí, věda o tom, přijaal. Od
mítajíc rozdíl řím. práva mezi forrmálnýmiaapro
stýmí smlouvami, ukládal za povinnost každé
právoplatně uzavřené a dovolitelné smlouvě stejně
dostáti atd. Odchylujíc se z mravně-nábož. důvodů
v příčině promlčení a vydrženi od práva římsk.,
stanoví, že l:. jest jejich podstatnou nezbytností,
a to nejen na počátku lhůty promlčecí, jako tomu
i v právu římsk. . . Dig. 41. 4.), nýbržz
celý čas promlčecí, „nam posscssor malac fidei ullo
tempore non praescribit“ (2. reg. íur..) Není-li na
byvatel již z počátkuo svém rávu přesvědčen,
nemmá se v držení uvazovati. jestliže teprve během
lhůty promlčecí béře bezelstně držení v pochyb
nost, nepřerušuje se tím ještě v držení, snaží- li se
jen o too, pravdy se dopidítí. akmile však před
uplynutím lhůty vydržecí nesprávné nabytí b lo
dokázáno, pozbývá vydrženi sve'ho účinku, ne of
v právu círk. platí zásada, v slovená v dekretálech
AlexandraIII.a Innocence ll. (c. 20.11.2).),
že ten, kdo vydrženim nějaké věci neb práva má
nabýti, „in nulla temporís parte rei habeat conscí
entiam alíenae.“ Co do jednotlivostl, jak se chrání
zásada b-í v právu círk., do nichž nelze se zde pou

štětiž připomínám jen, jak veliký vliv má b. v práv ua'p. ři manželství domnělém (matrim.

Rptativum), kde je příčinou legitimity děti (c. 8.X
17), při vymáhání díuspensí, nápravě manžel

en právo patronátní,
ství neplatného atd Pok

opírající se o b.,d ukaje nepamětne promlčení,

zem,že právo to náleží tommu,Ckdo alespoň dva
krát prcsentovasl (Trid. XXIV.V . a 12. ef.,ač misto toojes p.0mo) Bezelstně (bona fide con
tinua) translativnpí vydrženi atronátu dlouholetým
vykonáváním práv patronátntch uznává se za důvod
převodu patronátu, což platí také, jestliže biskup

bezelstně popírá právo patronovo a patronunestěžuje si do odepření prv svých (usucapio liber
tatís); patronát tím pro něho zaniká (viz patron.
právv.o) Podobně bylo by lze v majetkovém právu
a soudnictví církevním uvésti celou řadu případů,
jak bezelstnost tomu, kdo ji dokáže, prospívá, což

jest jen obrácením zásady téhož rzáva dolus_nemíní patrocinari debet (c. 20. X. .3..) b-í zá

leží nezřídka í platnholsíreskriplů ajimi udělenýchmilostí, není-ll jenh alvnl důvod, pro nějž dánny
byly, nepravý (c. 23. in V.] 11.41 . Ano i svěcenci,
který by od biskupa kacíře, schismatika aneb jme
novitě censutovaného svěcení přijal, je &. k dobru
počtena; neupadáť ipso lure v suspensí, jako ten,
kdobby tak učinil mala tide nýbrž má se úkonnů

svěcení takto přijatého zdržctí ytak dlouhso, dokudby se mu nedostalo dispense. Srvn. kon tA.post.

Sedis: Suspensiones l. 3. S. toniíící reservlataen. 7.) Tot jen několik ukázek, jak vláda./) -l ve

bezhřišnost

vývoi práva círk., jimž církev k umravnění světa
nemálo přičinila, proti pouze formální, právn í dů

slednosti čím dále tím více se uplatňovalas. l_(Srvn.Paramania-, Handbuuhchsde at.h K.-Rs., 0;
MM./c:, 'lheologia morwlís l', 336, 405 nás| ..a při
ručky církevn. práva passim.) Sd/

ezetíta viz Beth cha.

bezhříšnoostjest nezgativníčást mravní dolkonalosti, pokud totiž vylueujehhřic 1. V Bo tje l;.
svrchovaná; jako svrchovanél.l dobro Bůh nemá

v sobě možnostfi přilnoutí k dobru nepravému.
(Less., De div. f. .) 2. V lidske3 vůli Boho
člověka je ó.lJdleDuranda (lln.131 q. 2;sr..DScotus,l..nl3d ,.q Gabl1113

a 3, q. |) následkem jeho blaženosti (nikoli
přímo následkem jeho spojeení s Bohem), která pak

dle něho (jinak nelž učiqllAlex. Alensls q. 7, mem.b
2, chricus, Quodl , 6a ].) není nezbytně spojena s hypostatickým spojením s Bohem. byčejné
mínění však jest, že spojení samo nclzc myslítí

zó-i (Tho A.,q lnl. a 2, nva
CaZpreol., HugnoVict., Suarez atd.); důkazy pom to

berou se z části z podání l(iCtreg.Naz. Or.3646; Orig. De princ. 2, 6; píph, Anchor. v. tin.
atd.), z části z rozumu: kde otiž v jedné osobě
je dvojí vůle, je vyšší vůle povionna vůli nižŠízdr
žovati hříchu — jestliže může. (Suarez, Dlsp. 33,
s. 2, n. 7.) 3.V t rzech Al v stavu při
něm Rozeznávatio dlužno &. dvojí:

nezbytnou, t. j. vylučujlcí možnost hříchu. Tvor,tcry by od počátku měl b. nezbytnou, není možný.
Hledime-lí k všemohoucnosti Boží samé pro sebe
(potentia absoluta), někteří scholastíkové ovšem

tvrdili, [že takový tvor by byl možný (na př. lo.Maior nl. 2, d. 23, q 2, co.ncl 5; Gabriel ibid.

2a), spoří kdyby nebyl pdov'šen dlo řádunadupřiraozenéhosDurand,ln 1.3,qCa
preolus, ln 1. . un. a.32, ad I?. ÁqleIScotustoto mínění potírá dobrými daůvody (nl. 2. d. 23):
žádati si dobra a žádatí si ho dobře není v žádné
vt'tli stvořené nerozlučně spojeno-, ažádná vůle
nemůže býti upokoojena něčím jiným, než dobrem
nekonečným,to pak není přirozeně přítomno („in
obíecto ínfíníto, quod non habet praesens, et per
consequens non tendít actualiter in illud“.) Sr.
Hieron. ad am.; hom. Aq. ln l.,2 d.
' , q. 1, a. ]; Bonav. ibid. a. 1, q. ]; hom. Ar.
ibid. q. [, a. 4; Viva, Curs. theol. p. !. dis
q. 2 atd —ll|edíme- li pak k všemohoucnosti zři
zené (potentia ordinala), dlužno soudítí, že Bůh
nemůže stvořiti jsoucno svobodně, kterému by ne

b lo svobodno rozhodnoutízseh pro něho nebo proti
npthu. (Gregorius M., l. ], hom. 7, n. 18QAj; NetnnesziushDe nat. hom. c. 41

PG XL$$$/134%,sr. aKleu,tgen Theol. d. Vorzeitl, 5
str. aspoňt ve stavu přípravném lzemluviti jen odla-i ečné. U andělů je pod
mínkou dosažení věčnuéltocíle; u nich skutečná b.

jeestav pouzeélchvilkovůmobsahujici toliko jedin)akt (sr.A nd atrvá za empiri

ckých okolností dobuontestcjnou. Dlužno u něhorozeznávati, zdaj tpouze hřichů formálních,
viny, či těžh hříchůlmateriálních (spáchaných bez
vín)); vína pak je buď těžká nebo lehká. Deter

' minismus osvobozuje člověka ode vši viny, přestu
pek lidský liší se dle něho pouze tím od „provi
nění“ cvičeného zvířete, že se vychovává rozumo
výmí důvody. 'laková b. je smyšlenka (sr. deter
minismus). V pravdě člověk v cm irickém stavu
přípravném neucltrání se skute bez zvláštní
milosti a prozřetelnosli všech provinění lehkých,
ba ani všech těžk ch; ale zase také skutečná &.
neníun ěhopo nokudosažení věčného
cíle, nýbtž jen smrt ve stavu těžkého hříchupro
stém. Bůh mohl zajisté uzamknouti nebe všem
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tv,orům kteří by za některých okolností svou vinou
zhřešili, kdyby vně postaven i byli, _apřipustiti jen
„, kteeří by za žádnych okolnosti ničím se nepro
viítili; nemohl by tak usoudili, kdyby se nedostatek
b-i u lidí zakládal na nemožnost, za kažcd'
okolností hříchů se zdržeti. Avšak človek dostává

za každých okolností (aspoň remotne tolik sil, abymohl nehřešiti; Bůh nemůže na sschtíti, aby
chom byli prosti všeho hříchu, : učiniti nám to
nějak nemožným; nemůže přičitati nikomu hříchu,
který by se stal za okolnosti, které zameziti je
sám sobě povinen. Tvor,k terý by svou přiroze
ností byl takový, že by se řes dostatečnou p moc
Boží nemohl zdržeti hříchu, je nemožný. (Sr.
1906, 58.) Ve skutečnosti však se nikdo hříchů
flormálmch neuchrání bez zvláštní milosti a pro

%

zřetelnosti; nestačí nám apomoc Boží, kteréBůh nikomu odepřiti nemůže, tak žeb ínak na
jedine“vůli záviseti mohlo, přijde-li člov(: o nebe,
nýbrž vytrvalost v dobrém ít. j. bez hříchů těžk' ch)
až do konce je zvláštní milost Boži. (Cone. rid.

n16.)— b'.uúplná tedy není pro nás pod
mlnkou dosažení věčného cíle. To lzeejen tim vy
ložltl, že je člměku zhřešivšimu psychologicky
možno (at' bez zjevení, at na základě jeho) býti
blaženu ne v sobě, ale v Bohu, t. j. milovati místo
sebe, lásky nehodného, jeho a z jeho slávy se ra

dovati; ovšem, jestliže ho Bůh na milost přijme.'lak je to ve stavu empirickém. jak yto bylo
za poměrů normalnich, trudno si představovali.
Nebylo by as bylo žádostivosti a vytrvalost byla
by as závisela na vůli lidské. Mnoozí však sou
že Bůh nemohl stvořiti jsoucno svobodné, z ducha
a hmoty složené, bez žáddostlvosti. V tomto pří

padě byl by nedostatek rovnováhy vůle (je-li tétorovnováhy třeba. aby se mohlo ne řešiti: sr. Conc.
Milev. ll. cn 5; neuznávali toho: Stapleton, De
iustií. l. 2, c. 4,1;3 Gull. a Rublone,1nl. 2, d. 28,
ad 3) nahrazen poínoci Boží. (Anselm, Cur Deus
homo 11,1; Franzelin, De trad. et script. 1870 p.
556; D.Pa lmieri, De Deo cr. et elev. 1878 p. 404;
Scheebeng 204. 381) Becanus tvrdil ovšem,
že Bůhe nemohl člověka jinak stvořiti než jako
mržáka nemohoucího dosíci blaženosti, leč by mu

Bůh milostí nadpřirozenou, nepovinnou pomohl(S....,thplltr4 d.ísp2 .2.a.3;dis.p 4.,q3.
2. p. 3, c.oncl l, prob. 3); ale domněnka taje

nesprávná a zakládá se na zaměněni řirozenosti

lljdské) em irické za ideální. (Sr. Schií ini, D_egr.—aká)J1 relativní b vak e rece
podm inkou ádosažení spásy; jennak ve stavu
těžké viny nemůže nikdo vejíti do života věčného
(avšak nikoli ve stavu poouhe disposice k hříchu
[na př. člověk neuznalýj, neosvědči li ji skutkem
[nevděkem ]), a mimo to mžůe přihlížeje
k mravní povaze člověka se rozhodnouti, zdali mu
dá dar vytrvalosti v dobrém (po př. obrácení) či
nikoli.— B) v stavu blaženosti. Stav věčně
blaženosti je nemožný bez současné ó-i; ba ani
možnost hřešiti nezdá se býti slučitelnou s ním,

jako ne nejistota o věčném trvání blaženostoil (ačproti sv. 'lomáši Aq. In 1.4, . .
D. Scotus toto popřel lnl 4, d. 49 „aeque oenim
pcriecta est albedo unius diei sicut unius anni“).
Otázka jest, čiim se způsobuje tato &.Pouhá ctnost
stálosti (constantia) nemůže sama sebou vyloučiti
možnost hříchu proti ní, jako žádná ctnost vůbec,
ačkoliv ji může vždy víc a vice umenšovati. jin
dřich Gentský se domníval, že vzhledem ku vzne
šenosti předmětu rozum a vůle od něho odvrátíti
se nemohou, jakmile Bůh byl jasně poznán (Qu.
3, . 7). Podobně sv. 'ml'o áš Aq. uči, že světlo
slávy (lumen gloriae) v rozumu a láska ve vůli
nebešťanů nezbytně působí na tyto mohutnosti, tak
že se od svého předmětu nikdy neodvrátí (1.11 q.
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10). Scotus však se svou školou toto popírá a

tvrdí, že příčina409--i v nebi může býti pouze vůleBoží (ln q.6: nulla est causa intrinseca
in Vtíluntalte4Micl413elisnunc beatí, per quam exclu
datur potentia ad peccandum pro alias in sensu
divisionis; non est autem causa intrinseca prohl
bens istam potentiam omnjno reduci ad actumm,
sed per causam extrinsecam est impossibilis po
tentia illa propinqua ad peccandum, videlicet per
voluntatem Del praevenientem illaam voluntatem.
Sr. l . q. 4.) listě pak nestačí k tomu
pouhé poznánj abstraktivní (na rozdíl od intuitiv
ního, t. j. patření na Boha), ani když je spo 'euo

se _zvlaáštnipříltomností Boží. (Sr. 4Thom. Aq. ],_q. 1.1;Scot.ln1í,d4,q8Lyhtin Scoti Quodl. q. 14tn. 41.) — C) Vz atímném
stavu po pr'ípravě. V očistci a v aptředpeklí
jakož i na zemi u toho, kdo ve stavu milosti v bez

vědomí umírá, je čas, kdy možnost hříchu (i těžkého) viděním Boha vyoučena není; tu je buď
dána tím, že vůle není schopna svobodných skutků.
nebo způsobuje se zvláštní ochranou Boží, jenž

vůli sudržuje v svatosti. Suarez, Opp. XXXl.| disp.47, 1, .)— po zeems kém životě
P. Mari ennastala dle některých theologů o prv
ním okamžiku nebo po některé delší do ě ne

zbytná o'.. tak že by byla)( bývala 4xmlmo stav přiopravn. Suarez (Opp. 4)to
popír. Tu pak nastávátotálzka,dzda byla skutečná
vytrvalost do konceu ní též pouze zvláštní mi

losti, tak ()žeby byla za jiných okolností přes dostate čn puom oc BOŽI ešila jako my či zda
Bůh za Matku Boží vyvolil bytost o které přecd
vídal, že za žádných okolností nezhřeší. Thomisté
nejen že popírají „scientia media“, jíž by Bůh ta
kovéto možnosti mohl p_ředvídati, ale přímo se sv.
Tomášem Akv. (Devverit. q. 24, a. 9) prohlašují za
“iste, že skutečná &.P. Marie b la pouhou milosti.

Jiní však pokládají opačné mín ní za tak jisté, žeby i definováno bytimx hlo. (Slav. lit. th V. 128.)_D
vody z podání uváděné nestačí ani pro tu ani pro
onu donměnku, poněvadž svědectví o b—ilze roz

10 á-i skutttečně (i kde je_protiva mezi ní anámi všeemi; na pr. nás _hříšne),
a řídká svědectví o závislosti _á-ia na milost lze
zase vykládati o L—inez pd.

Béziers (Biterrae e), biskupství v jižní Francii,
zal ve 111.stoleti (prvním biskupem byl sv. Afro
disius), zruš. konkordátem 1801. V [a'-u bylo
náno celkeem 15 synod; z nich důležitější jsou:

synoda konaná roku 356 ariánskýlm arcibiskupemarleským Saturninem protl sv llarlovl, synody

konane v letech 1233, 1243, 1246a 1255 prlotí Albigenským, synody konané v letech 139,1310,1.351
1473 1442, na nichž stala se snesení směřující
k ovazneseni kázně církevní

eeziers Michael, :; 1782, .r). „Histoire som

maire de la ville deaBajeux“ (1773)Bezlmena neděl Kugmxr áut/Www:, u Chor

vat ů a Srbů neděle 111.v postě, poněvadzžllu nichnemá zvláštního názvu. Srvn. Nil/::, Kal.2 1.36
bezkontessnost (beezzvyznání též belzlvěří)

jest odpad dospělého člověka od náboženství křesťanského, zejména od katolického. Dle rakouského
zákona řiš. ze dne 25. května 1868, „kterým se po
řádaji mezinábožcnské poměry státních občanů,
připisuje se každé nově narozené dítě k jistému
státeem uznaněmu náboženství, ato dle nábožen
ství rodičů, dítě nemanželské paak k náboženství
matky; o náboženství děti z manželství nábožensky
smíšeného rozhoduje pohlaví anebo zvláštní před
oddavkami anebo i po nich právoplatně uzavřená
smlouva. Náboženske vyznám takto zákonem určené
může býti změněno bez vědomí a vůle děcka před
dokonaným7 .rokem věku pro jisté zákonem vy



198

tčené příčiny (změna víry u rodičů, ie itímace dí
těte nemanželského); od plného roku . až do 1.4
neuznávají soudní uřadové změny žádné za právo
platnou Člověk sám může svoje vyznání nábo
ženské právoplatně změniti, když byli 4rok věku
svého naplnil, příčetný jest a ten to svůj krok na
příslušném okresním hejtmanství ohlásil Ačkoli
tento zákon mluví o změně náboženského vyznání
tak, jakoby kaaždý od posavadního svého vyznání
od adající k jinému státem uznanému se přidával,
po ale se brzy objevovatí aží soudní praxe, která
právoplatné bezvěrí kladla na roveň s přiznáním
k jinému státem uznávanému náboženstw, a tytéž
důsledky odtud vyvozovala, jako ze změny,t. j.
1 přestoupení k náboženskému vyznání jinému.
Neurčíté znění zákona výše dottčeného a mylná
jeho interpretace daly podnět k sarkastické po:
známce, že rakouský stát uznává od r. 1868 eště
nové vyznání náboženské, totiž bezvěři, kteréž by

áznním nazvatí asi tak, jako by se
mohlo mluv tízo noži bez čepele a střenky. Ne

důsiedné výklady a protož innedůsledná rozhodování úřadů školských, aži nejvyššího správního
soudu působily v konkretních příhodách zmatečně.
Pomalu teprve docházelo se k správnému ponětí,
že odpad oddnáboženství positivního bez přestou—
peni k jinému státem uznanému není zménoou
vyznání náboženského, a že důsledky skutečně

změnyi Žtnemkaí místa (při právoplatném bezvěří.Nyníj na úřa ch rozhoduje zásada, že
rodičové bezkonfessnl nemohou se sminvítí 0 bez
věří budoucích dětí svých, a že mohou novorozeně
své dáti zapsatí (na okr. he 'tmanství) za bezvěré
jenom, jestliže sami se již cáříve bylí právoplatné

za bezvěré prohlásili. _lesktliže(Ferohloásnlese jenomjeden z manželů platí také zákoona
o manželství ná ožensky smíšen e říro

zené s7tátnímzákonem uznávanénbezvěn' dělá obtížea matky veš Sjedné strany klade
školní zákon (říš. zák. ze 14. květ. 1869, 551

17,,c20š vyučování náboženské za povínn předměta ví ení náboženská kompetentním uchovním

úřadem nařízená (gl 58.ntéh ož zákona) za plně záva ruhsé ypak pozdvihuje se odpor
bezvěrý—chsrodičů, snrechtějicich, aby se děti jejich
učily ve škole nějakému náboženství a přidržovány
byly ke cvičením nábožensk' m. Učíteiům, zejména
katechetům a ředitelům (říci_cím),okresním a zem
ským školním radám. ano i nejvyšším ínstancím
(ministerstvu vyučování a nev. správnímu soudu)
pocházejí ztoho nesnáze, dt aýdospěl m vě
řicím pohoršení; nepřátelé viryekřesťanskéshledá

vaji na poli tomto vítanou příležitost nebo záminku ke štvaní. Kompetentn c k úřadové nebý
vají v rozhodování povstávajících _sporůtakových
důsledni, rádi odkládají nebo se vy'adřu í neurčitě,
vyhýbavě. Avšak dle slovného znéníz k0na vy'š
dotčeného nebylo by těžko rozhodovatí, jakému
náboženství se má dítě školní učíti. Náboženství
zajisté jest povinný předmět, a jako nedovoluje se

nikomu, ab školní své dítě naschvál a jako zevzdoru zdr oval od kteréhokoli z předm tu po
vinných, tak nemůže býti volno nikomu zdržovatí
je od náboženství. Na otázku, kterému nábo
ženství se mají děti rodičů bezvěrých učití, není
správná odpověď nijak těžká. Každé novorozené
dítě zapisuje se dle zákona k některému státem
uznanému náboženství, z pravidla k náboženství
obou rodičů anebo ednoho z nich, die poohiaví;
změna před doplněnym 7. rokem je také zákonem
určena, od plného 7. až dop iného 14. roku nepo
voluje se změna vůbec. Nevyučuje--li se ve škole
tomu náboženství, ke kterému jísté dítě náleží,
povinni jsou rodiče postaratl se mu o dostatečné
v něm vyučováni. l dětí rodičů bezvérých, třeba
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aní pokřtěny neb ly, nesmějí zůstati bez vy—
učování nábožensk ho. (Rozhodnuti nejv. správ
dvoora z 1 90č 1669 a 8.1ístopadu 1910

č. 6627.1') otéžčdsí vynesení minisst. vyu. 7.11 iistopadu 1882č18..373 le totéž ministerstvo
rozhodlo 15. září51910č. 37.673, že školní úřadové
neemohou bezkonfessního otce donucovati, aby své
dítě posílal do vyučování v určitém nábožensví
Takový otec má býti politickým úřadem vyzván,
aby určil náboženské vyznání svého dítěte, což
kdyby neučinil, nastupuje další jednání úredni.
Jestliže snad by zarputile nevěřící otec i docházce
na hodinu náboženskou i návštěvě kostela pře

kážel, l.?yřladby předem správa školy povinna 0 zahováíí uš olního se postaratí. Takovéto ru—
šení r. du školního je tres tno. Vínen-lí žák, užívati
jest knzeůskýlch prostředků, vyčtených ve školním
avyul'mova 82. sou-ii vinni rodičové

nebo ích zzámstupcí, lze zeakročiti proti nim dle 55' zákona sékho ze dne 19. února
1870 o zakládání, vydržování a navštěvování ve
řejných škol; tuto ustavuje se pokuta 20 K anebo
vězení dvou dní. ž platí o předepsaných,
od zemské školní rady za \hodné se školním řá
dem uznaných výkonech čiií cvičeních nábožen
skvch. Ostatné pak i sám defín. řád školní a vy
učovací z r. 1903 v s'lovně nařizuje, _abynábožen

skén vyznání každé 0 dítěte bylo při zápisu zji
O(ešn40.), na vysvědčení anebo na školníz rávěvyčznače 90),a stlipoch bno, rozho noutt

má o něnm politickýa úlřad ( 49 . Ačkoli ne vždy

s náležitou a na ochranu d tí potřebnou energíícadůsledností, přece stojí úřadové školní na tom,
zákonem a ve shodě s církví (dle 5 5. zák. škkul
ze dne 14. květ. 1869) ustanoveno jest. Kateche
tovi a duchovnímu správci je třeba obeznámíti se
s rozhodnutími správního soudu, ministerstva du
chovních a školních věcí a zemskké školní rady,
aby s pros ěchem se opřítí mohl pokusům se
strany rodí ú, nekompetentních tu místních rad
školních na ujmu náboženských cvičení anebo pře
hmatúm se strany některého učitele. Vý,borná lí

skem a nákladem k a. knihtiskámy v Prazer .1908
vydaná kniha ?. TumMMF kolní zákon
říšsk a nejdůaležítějšíenařízení a výnosyúřadu státních a c rk vnic ve věcech
školsk ých“ měla se v rukonk aždého du
chovního správce a katechety nalézatí a častěji do
rukou brána býti. 'léž „Katechetika“ od dra.
Skočdapolz pod názvem .Rukovét katechet “ vy
daná v Budějovic|cíchl odává ze zákonu škol
nich a z definitivního řádu kolního a vyučovacího,
co oehledmn vyučovváni a náboženské cvičení
věděti nezbytněatřeba. Totéž platio „Katechetlce“
drra. _). _;indry a knize Skočdopolr-Mrštíkmě„ Sou
stavný přehled zákonúv a nařízení občanských o pů
sobení orgánů círk. ve škole obecné měšťanské“,
jakož i o sbírce školských zákonů V. pafka. Srvn.
také dra V.["nmhz anonymně v daný spisek„ Die

Frage ilber den Religionsunterric tkonfessíonsloser
'(Ais Manuskrípthgedruckt. W_arnsdorl1910);„Šíma „Relig.Erziehun v Gru ově „Zeit

schrift fíir rívates u. oiíentliches Recht“ sv. Xli.,
str. 628.— povvěď lidí za bezvěré se na úřaděpo
litickém prohlásívšich byla by velice obtížná. Člo
věk takový jest vlastně odpadlíkem, apostatou,
stíženým klatbou církevní, exconnnunícatío; nadto
jest apostasíe reservát biskupský v diecesi praž
ské a budějovické, a tu neosvobozuje od reser
vaee ani nevědomost. Absoluee bezvčrěho byla
by možna' jenom, když by upřímným srdcem k víře
se navrátil a né aký čaas po křestansku živ byl,
zejména služeb ožích se veřejně zúčastnil a tak

thoršeni dané na ravíl. Na smrtelné posteli daly důkaz obrácení svého, když by kněze k sobě
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povolal a svátosti náhožně přijal tuto byhani kllatbaam reservace nepřekážela platnému rozh ešne —
Manželství bezvěr ch bývá jenom civilní; byl--1i
b bezvérý jenom je en snoubenec, nebylo -by fa
ršřl nemožno oddatí je, třeba by muž nechtěl prve

přijmoutl svátost pokání a oltářní; neboť přijetí tohojest věc kázně církevní-, a nenáleží ku podstatě
svátosti manželství. Ovšem třeba jest prve obrátit
se v této záležitosti k biskupovi a rozkazu jeho
šetřítl. sme

Bezloja Frant. , ». 1834 v Týnci u Olomouce,
vysv. na kněze 1858, byl kooperátorem v řevo
hostících u Přerova na Moravě, d1877 farářem
v Domaželicích u Holešova, kdežoz 5. kv. 2;

; tek 2ku katechismu pro obecné školy“
(Olom.o1865 věd. 8703 „Maria, krnálov sv.růžence“ (vkrom řižíl186 ), „Katolický kancnionál“
( 872), „50sv. příjímání. Poučení v stručných

odpoovědíchzvlášťproepřistupujíěí ke stolu Páně“
v Praze 1873), přispel aké do aso.p kat. duch.“21868) a do „Blahověsia“ (1880

Bezz,no fara vdiec. litoměřické, ve )víkar. mlado
boleslavském, přip již ve XIV. stol., patron: ]. V.
císař František josef !. a Edvard Weínmann; du

chovnkiatsprávu vede farář za pomocí kaplana;
2620k ,115 ak, 20 židů, 1 bez vyzn., obyv.
Čelškezold Karel, orientalista, 71.1859 v Donau
wórthu, od 1 s . docent v Mnichově, byl
v letech 1888—93 zaměstnán při britském museu
v Londýně, od 1894 ř. prol. orient. jazyků v Hei

dlelberce;,1&)„ „Schatzzhohle, syrisch und deutsch“„Uberblíek liber die babylonisch
alssyrische Literatur“ (1886), „Cattaloogue of the
cuneíform tablets in the Kou unjík collection oftheBritishMuseum“(5sv.-99,e11
el-Amarna tablets in the British Museum“ l10892),

.10riental Di l_omačcy“(1893), „Semítische Studien“94.n), „ ínív und Bahylo1“ (1903, vy.
1909), „Die babylonísch-assyrlschen Keílinschríften

und ihre Bedeut un fiir das alte Tesbament' (1904),
„.Babyl-ass rische exte“ y(1904), „Die Achámeníden-lnschri ten“ (1882,2.v d.1911),vvydal Dillmman
novu „Grammatik der áthioplschen Sprache“ (1899),
rediguje odr .1884 „Zeitschrift fiir Keílschriftforschung" (od r. 1886 pod názvem „Zeitschrift fiir

Assyrziologíe“).zolt, malíř v Praze, zhotovil kol r. 1698 pro
kostel sv. Mikuláše ve Star. městě pražském obraz
I,Zasnoubeni P. 1Haríe'.

Bezombes viz Besom bes
Bezpopovci. Kdyžr. 6617církevni sněm schválil

opravy bohoslužebných knih, předsevvzate atri
archou Nikonem, nastal v ruské cirkvi rozko. Ale
rozkolnici, zvaní „staroobrjadcí“ , byli v ne:ezpečí,
že vyhynou. Mníchů a různých žalmistů, áhnů a
kněží měli dost, ale žádného biskupa, který b
jím svétil kněze. Nezbylo tudiž, leč prijimati na
oko služby pravoslavných duchovních, anebo zříci
se kněžství vůbec. Staroobrjadcí rozdělili se na

popovce a bezgopovce. Popovcí řekli: není náboženství bez kn žstva a pravoslavní duchovní jsou
přes kacířstvo Nikonovo skutečnými kněžími; í uti
kali se k nim, lákalí je k sobě a p. Bezpopovcí
řekli: následovníci Nikonovi, t. j. pravoslavná cír
kev, jsou synagogou satanovou; i zřekli se kněž
stva Mníšstvo však si zachovali, ano mnišstm
t_tabylou nich velikého vlivu. Rozkol tento trvá
již něco přes let. Ale ani mezi bezpopovcí
nebyla jednota; jedni, křídlo krajní, prováděli své
zásady do krajnosti, druzi šli cestou kompromisů

oměr). Mezi oběma stranami bylo nmoho růz
ných odstínů, tu více na 1e,vo tu více na pravo.
Rozkol propadl subjektivismu, který dnes končí
v racionalismu. To vše z odporu proti dvěma
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hlavnim novoiám níkonským, proti dělání kříže
třema prsty a proti dvojímu alleluja! Hlavnim
ustavíčným sporem mezi bezpopovcí .byly obřady
a manželstv|. Zprvu zachovávali stare obřady.
Náhlý skok z vyvinutého obřadnictvl do úplného
zřeknutí se zevních úkonů nebyl u ruského lidu
vůbec možný. Rozdělili si tedy svátostí na nezbytné
& užitečné. K nezbytným počítali křest, pokánia
večeři Páně. Křest a pokání udělovali starši, také

ženy, jež někdy i zpovídaly Hříchy se odpoušttělyjménem Božím. Přijímání nahrazeno „otouhou",
duchovním přijímáním K příjímání vymýšleli různé
obřady, někdy krásné, někdyrrkrv avě. Na př. po

dávaly divtkř; sušené hrozny do úst, někdy prýpodáván ové panenské věci, jichž nelze jme
novat. rubá smyslnost často převládala. Na Ze
len' čtvrtek trvalí s otevřenými ústy, čekajíce, že
an ělové, jediní sluhové Boží, podají jim kalich
neviditelný. Pravllinna odůvodněnou, že Kristslus
nemůže dáti k požívání skutečné tělo své, jež za
nás obětoval. Mimo to pochovávali mrtvé s obřady
starými nebo nové sestavenýmí, konali za zemřelé
panychídy, konali církevní hodinky, zvláště ranní
a nešpory, stříhovali na mnicch a pod. S oro
všecky jejíc sekty uctivaly pov rčivě obrazy a
zachovávalyp os Vůbec dlouho vládl star' for
malismus, ano jeté se zvětšil. Tak rozmno ilo se

konání poklon. Některá sekta jichhžád a znečištění se na trhu se stykem s lidmi 100 nao

šteěni,z ohřeb200, na neolytovi žádáno po šest62308 poklon denně s položením se na zemi
podIrlaždé stpé pokloně. Přemnnhě měly pověrčivý
odpor proti tabáku a cukru. ím vícce ušel duch

try, tím více pěstován zevní formalismus, až
zvrátil se v opak. Nejvíce se jich hned s počátku
usadilo v oblasti Onnegy na řece Vygu. Povstaly
zde četné skití, _poustevny, tak že iž na konci
XVll. stoleti utvorila se tu mocná jn ási theokra
tlcká republika, která íprůmyslem vynikala, tak
že ji Petr Vel, ač zapřísáhlý odpůrce sekl, udělil
některé výsady. Hlavouubyl vygorjecklj monastyr
ADenísov stal se jczjich zákonodárce své zasady uložil ve 5 isez r. 17 Pomorskímjeotvět)“
(odpovědi). Roz iřílí se od velikých jezer až k Bí
lému moři,od čehož dostali jméno pomorci. Před
stavenými byli starší. Úkolem jejich bylo předčitati
avykládatí evangelium, konati obřa & . Pravi
delně byli nevzdělaní. Nežb li mezi nimi také čle
nové, kteří vzděláním převy ovali pravoslavné du
chovenstvo. Vliv sekty na lid byl veliký. Rozště

enl způsobil v ní žalmísta Feodosíj, jenž založil
Eezpopovskou osadu needaleko severních hranic

olskych. Pomorcí psali na kříž slova C.h. Car

eipřivržencijN .j. Sporeodosejevci přijali způsob
omorců Ngalstalvšžaksspor větší, o manželství.
por o manželství táhl se od počátku. Dle učení
ravoslavného uděluje svátost manželství kněz.

Brůsledni bezpopovcí, nemajíce kněžstva, zavrho
vaali také manžeesl tví. V dusledcich dospělí pak
až tam, že zavrhovali vůbec organisovanou společ

nost, ježtspočívá na rodině. Hlásají celibát jakopovinnost toho vznikaji sekty s naukamí o svo
bodné lásce, volném spojení, společenství žen a p.
Nejvýstřednějšl bludy staré a nové o manželství
a societé měl tu své zástupce thcoretické, často
i praktické. Ú rnem lze o bezpopovcích říci,že
manželství zavrhují. smílstvo mají za pouhou sla
bost, vždy za mnenši hřích a zlo nežli sňatek, kon
kubínát a nejhoorší nepravosti sexuelní za lepší
nežli trvale manželství. Odpor proti němu stal se
jim utkvělou ideou, apostasíi od víry, chtěli býti
lepšími křesťanny nežli ostatní, a upadli namnoze
až do společenského nihllissrnu. Mnozi,n apř. po
morcí, připouštěli z praktických příčin snatek jako

Iavy, Feoldoslijtlarrljehouklizen r.l
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občanskou smlouvu. Feodosii a jeho stoupenci
h li prootí tomu a odtrtrhli se. Feodosij zemřel v ža

l ří na počátku XVill. stol Neahylineobyčejně váhy,tak že possto let stáli v čel ezoppovců. Kovyhn
získal v Moskvě hřbitov Přebobraženského s ne
mocnici —někdy za Kateřiny ii. — vymohl si osvo
bozeni od dozoru státního a konal zde tajně bo
hcslužebné schůze, až věc se prozradila. Bezpo
povci odpiralí modlitbu za cara, ale časem z opor
tuníty jí na oko přijali. jakýsi Filip rohlásíl
proto za kacíře a založí,l někdy ra pootkugá XVliÍu
stoleti, sektu fílipovců, které pro odpíráunitéto
modlitby bylo mnoho trpěti. Dle učení bezpopovců
opustil Kristus církev a lidstvo. Na zemí není vů
bec jíž kněžství. Take miiost Boží zmizela. Brzy

našli se tací, kteří hlásali, že příjimati a udíletísvátosti jest svatokrádeží, proto žáddných není.
K čemu šířití okoleni lidské, když co nevidět
zazní trouba v čnčho soudu? Viadne antíkríst.
Zprvu byl jím Nikon, potom car Petr Veliký a sv.
synod. Mirnéjši vidi antíkrísta v duchovních smě
rech doby. apoieona vítali, nebot přišel o
valití antíkrista. Kdo uppirají všelikou bo o

služhu, zovou se nětovci. Kteříse ještěpmodlí aznamenají křižeem, zovou se sp sovci;
k spáse stačí modlitba k Spasiteli. Subjekptlvislmus
a racionalismus vítězí. Důsledek to odštěpení od
autority. Poněvadž satan vládne, dlužno se ho

stůj co stůj střící Proto mnozí prchají do sartnot,mnozí dopouštějí se sebevražd, mnozí vrdažd
dic ubijci, též jiný,chhlavně rodičů, příbuzných

řátel—dušílščíkí, mnozi hlásají smrt hladem
ne o ohněm jako skutek zássiužný — uvedení již

fllipovcí. Ruské spisy a časopisy vypravují hrůznévěcí. Smrttohněm zvalaase „červená smrt
„ohnivý křest“ a byla zvlášť v oblibě. Matky hodíbly
dítě do pece a \iděly je pak procházeti se s Krí

stelml Vznikly mnohé sekty apokalyptické, pravílně velmí hmotařskéhorázu. iskatěli Kris ta

hledali __Spasitele, pravice, že užapřišel. Svého časuviděli jej v Napoleonmi. enní potřebí
kněžstva! Racionalismus, který ažktěchto bludů vze
šel, měl aspoň to dobré, že odstranil výstředností

slepěho tanatísmu; viry lidu ovšem nleeda lia_cVzdéiam bezpopovci jsou dnes lidmi úplnnlě kmi,
ale jsou plni pnver, podobně jako \olní myslitele
a bezkonfessijní na zápaadě. Avšak hluuboký rys
ruské povahy, zbožnost, yvkoonáváu nich přece
svůj vliv. Z bezpopovčíny vznikají stále sekty se
zrůdnou religínsilou. Kdo neopustí otce svého.
si ší vPísmě, a opouštějí otce, ženu, děti, zamést
nní, ničí svůj pas a utíkají před antikristem do
lesů. iooisou stranníkí, sekta novější,z bezpo
povc_ů vzniklá. Měla svůj střed v jaroslavské gu

Opět jeest to manželství, kterého se štítí.

jel trvalé zlo, praví, smilstvo nikoliv. Vedou život
uálcký. Vnoci na odlehlém místě v lese přijímají.křest, za\azujíce se k životu svatému, t.j. oula

vému. Nemají s nikým společenství, ani s braotrem

nejedí. Konají svě obřady v odlehlých jeskyních,ozdobujíce místo obrazz.ky Mají čt.-iny, kteří se
usazují, aby siranníkům poskytovali útulek. Jednou

Lest i jim opnstítí vše, aby se stali svatýmí. ' teři zovou se běguní. Tuiáctvo je velmi na
Rusi oblíbeno a o vyznavače není nouze. Strážník
chytne tuláka. Maš pas? Zde! Strážník čte \ něm:

do tě pronásledu' e připravuje si místo v pekle.
Odkud jej máš ? krále nebes, Všemohoucího
vládce světa. Zakonítého pasu nemáš? Ne! Proč?
Poněvadž má pcčef antíkrístovu. Nebojisš eža
láře? Nebojím se ničeho, ani sluhů antíkristsových
(úředníků) Mezí strannlky a bčguny je všelijaká

sběř; jsou ravou hlízou země. Círý racionalismus
žen se tak vscktč nemodienců — němo ljaakí.avrhují svátky, posty, ostatky, obrazy, kříž, vše,

bezpráví

co zvláště pravoslavným je draho. Ukprostého liduvěc to zajisté neobyčejná. Ovšem takenekřti,

uzavírají sňatků, nemaji pohřIeDbníchobřadů, níc.Neni ničeho třeba, neboť sv. Duch vládnne Bez
popovcům jsou dnes většinou Kristus, jeho naro
zeni, smrt, zmrtvýchvstání a pod jen ymsboly
P. María jest symbol síly, z které rodí se věčně

Slovo. Zmrtvýchvstání jest obrácení hříšníkta. Posmrti není nic. Strašný racionalismus, ale i ,jak
uRusa ani jinak býti nemůže, náboženskéhourázu
Racionalismus a zrůdn' mysticismus se tu
je moderní bezpopov ma. Neni nepříbuznézápad
nímu racionalism. s jeho pověrečnosti; má jen

ruský šat. Počet bezpopovců kudaatlenelze. Velikýnení. Vyšlo nich mno o se espočetně sla
bých. Z nepřehledné literaturyk “VádČ'I se také některé spisy, které liči hrůzn't pob ouzení sekt.
jar. Hmój, Sektářství na Rusi, Praha. Palmicrz'
-.4, La chiesa russa. Rooam , str. 397—540. A.
Lcroy--',Beauhm L'empire des Tsars. Paris lil. str

326—55026X0130mamux1v.,istor.raskoiairaskolní
kov, r. nos-X St:/ornou D, Sovremen
noje sektantstvo, oskva (novější sekty) 7115007.,Russkijedíssidenty. Petrohrad. vanamkíjN., uo-k
vodstvo po istoríji i oblížčeniju staroobr. raskola,
Kaza . Wax—dmoz),Brodž ačaja Rus Christa-radi,
Petrohrad. Pmaug Reijj;lozny.e?.Rotščepency, Mosk\a (novější sekty).
koje sektantstvo, Věra a um 1906 str. 21R7un.
ngam'n v Russkaja Mysi a12885červen (příklady
vražd a sebevražd). Nadi d'in k., 50 bezpop.
Obrakě. VIad. Grsymata- icdh'etki v asop. „Swiat
Slowaáski“, 5.—6Sborník pravít. svedeň.
o rask. ll p. "v Ikona:/uloz; D., Bogosl. Věstník
1907 (zajím. poprobnostii. Bom'-Bum! V., Mate
ríaiy k istor. i íznčeníju russk. sektantstva, Petro

rad 1902; Bido! ve sborníku „Slovanstvo. Obraz
jeho minulosti a přitomnossli“ 374.

bezpráví čilí křívda (iniurla)jest porušení
přísného ráv Dim „přísného práva“ (ius
strictum), které jest předmětem spravedlností
směnné, ať již jest to mám ku věci (ius ad rem)
neebo právo ve věci (ius in re); není tedy l:-im
porušení volného práva (ius non strictum), které

jest předmětem spravedlností zákonné a podílné.nne: „porušení“ , miníce tím nějaký čin, at úkon,
ať nekon čímž b. akožto čin) liší se od nespra
vedlnosti, trvalého to stavu. 8. iest buď úmyslné
nebobbezdččně. Umyslného čilí formálního
Adopouští se, kdo bližnímuisvému ubližovati chce;bze děčn“ ílí mater ínm ó-im ubližuje,
kdo činí tak, ale nevěda o tom a nemaje to
v úmyslu. . neděje se tomu, kdo 1 se zkra
cováním nebo porušením práva svého srozuměn
jest, a.2 takovéto zkracováníneim porušenísvého

ráva dovolítí může smí. K prvé větě do
ládáme: Srozuměn jest, akdo svého práva vůbec

nebo po části se vzdal, neebo kdo ví, že děje se
něco na úkor jeho ráva, a přece se nebrání nebo
ani neprotestuje, ačkoliv byssnadno a s úspěchem
brániti se nebo alespoň protestovatí mohl, tu plati
regula iuris: ..Scienti et consentienti non fit íníuría“ ; a pravidlo: „Qui tacet, consentíre videtur't;
ovšem však nesmí se vykládati ajkožto souhlas,
mlči-li, byv obeistěn nebo zastrašeln nebo k mlčenní
násilím donucen. K druhě větě dokladáme: jen za—
datelných svých práv může a smí člověk se vzdátí
(na př. práv maajetkových); máávšak mimo to ještě
práva nezadatelná, kterých bud' vzdáti se nemůže,
jelikož nenáleží osobě nositelově, nýbrž 'eho stavu
jichž na př. užívá jakožto duchovní), ne o kterých

vzzdátl se nesmí,njesiíkož mu vtom brání povinnost (tak na př.n mí manžel manželce cizolož
s_tvidovolíti, nesmískandidát sebevraždy d0\olíti,
aby někdo ho života zbavil). — Nedopouští se 15.,

Né
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kdo práva cizího nedbá, háje si svého vlast
niho práva vyššího, mohoutotiž právavespolek
zdánlivě si odporovati, jako i zákony, na nichž se
zakládají, někdy zdánlivé si odporují, čímž vzzniká
zdánlivysporpovinni.sti. Dime: „zdánlivě“a „zdánlivý“, jelikož i zákony ípovínnostt i práva ve
směs zakládají se na vůli Boží (která přece ne
může sama sobě odporovati); íběži jen o to, sta
novití, které z obou nesrovnatelných práv v plat
nosti zůstává jakožto vy,šší a které mu ustoupití
musi, což drobně probírá mravouka ve stati
o spravedlnosti. Příklady: Nekřivdíme bezpráv
nému útočníku, usilujicimu o naše bezžívotí,
v obraně- ii jej zabíjíme, neboť_naše právo na uhá
jen_í života nevinné napadeného vyšší jest, než
právo útočníkovo na šetření života jeho. Nekřivdí
chuďas hladem jižjíž zmírající bohatci, přivlast
ňuje--ií si jeho chléb, aby život svůj uchránil, nebot
vyšší jest chuďasovo právo na život než bohatcovona ma'ete b' )t těžkým hříchem,
připouští v ak předmět nepatrný; ale ke hříchu
řičitá se jen ó.úí|1)'slné, nikoli však hezděčné. —

Řrdnotlivá &. liší se mezi sebou druhové, tak jako
i předměty směnné spravedlností druhově se liší;
některé druhy řadíme do zvláštních skupin, a tak

známe &.osobní (personalis),z věcné (realis), slovně(verbaiis atd.— zpěti povinnost ná
hrady iii restituce (v čl.„ oiednávají
moralistě v trakktátu „de iustitia“, buď roztroušeně
bud souvisle; souvisle na tř. 0 .mluvi Marc,
institutiones morales 722—727, Naldin, De pra e
eeptis 398—402aaj. Vřejl.

Bezsonoo.v1 Petr Aiexěevič, „. 1828,od 1867

biblíothekář uni\__ersíty_moskevské, od 187998prot.
slov. i_iteratua'na niv _ J_p
mimmo jiné atoličeskíi_jsvjaaščenník Serblií8(chor
vat)__jurij Križanič Neb jušsku, revnitel vozsvedi;nenija cerkvej i vse o siavjanstva
(Moskva 1870).Strvn. almim, NomencL 217—218.

Š p n Artemjevr íč, rus malíř,n 1776,
z l847, provedl kolosální malbu „Poslední večeře“
na kienhě kathedraiy kazaňs ké.

bezvvyznnání viz bezkoníeřrsaznost.Bézy so.uč kněz a spis. 47).„H. D. La
cordaire'.|Ětude bíographíqueetacritique

bezženstvi duchovních (lat. coelibatus, coelibat,
od lat. slova _coelebs,caeiebs—_ bezženný, neoddaný,
s_\obodný) 'est povinnost katolických duchovních
ritu latinského, kteří mají vyšší svěcení, zachová
vati pohlavní čistotu ve stavu svobo . ovin
nost tato spojena jest s vyšším svěcenim tak, že
kdo svěce ítoot řipjaai, i bez výslovného uložení
nebo prohlášen jest ji vázán, a zapovídá se ji všeem
duchovním vyššího svěcení v manželství vstoupit!
anebo v manželství uzavřeném před svěcením se

trvati; kterýkoli hřích proti 6. přikázání, í pouzevnitřní, jestje mporušením (sacrilegium), zrovna
jako při slibuldlokonaié čistoty B. d nemá sveho po
čátku v církevním zákonu a v křesťanském vědomí,
že křesťanské ctností nejsou nedostižným ideálem,
ale v přesvédčení, že mají a mohou je věřící v život
uskutečňov ati, obzvláště ovšem ti, kteří učení Kri_-_
stovo \ Iné dokonalostí jeho pronikajíce mají
slovem i příkladem jiné k dokonalosti vésti, t. j.
osoby duchovní; teprve když již bezženství vživot
duchovních vešloaajako závazný způsob života
jejich obecně považováno byvši u některých v ne
vážnost a zapomenutí upadaio, počala je také moc
zákonodárná v církvi hájiti a upevňovati. jako
právní zvyk bylo církvi zavedeno a teprve potom
stalo se formálním zákonem. Svuj ideový základ

přesvědčení křesťanského ducha, jež
ode vždy jest v církvi, že panictví a panenství má
vyšší mravní cenu a jest dokonalejší než manžel
ství. Přesvědčení toto vzešlo i : příkladu Pána
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ježíše Krista i z jeho slov: „jsou pannicové (cómo
lol), kteří se sami v panictví oddali pro království
nebeské; kdo může pochopiti, poehop"(Mat.19'2);
naznačujeť slovy těmi asitei, že zachovávati
panictví pro království nebeské jest věcí vzneše
ného pochopeni, veliké mravní výše. Sv. apoštol
jan to pronáší ve svém Z eveni (144), pravě o vy
volených Bcránkovýchz, ot jsou ti, kteří sženami

nejsou foskvm7ěni, nebo panicovvé jsou', a svatýPavel( r. 739-)„Kdo vdává pannu svou, dobře
činí: ale kdo nevdává, lépe číni“, a(16*“): „Blaho
slavenější bude, zůstane- ií tak podle me rad.

ruhým základem .d. jest idea úplného se o c
vzdání siužbě Boží, jemuž život manželský pře
káží, jak to týž apoštol projadřuje (lb. 32 sq.):

„Kdo nemá ženě, pečuje o to, což jest Páně, igerak by se líbil o u ale kdo jest se ženou, pe
čuje o to, co jest světa, kterakl by se iibil ženě, a

jest rozdělen“ — ad oporučuje (ib. 35) bezženství
Lako něco, .co počestného jest, a co by dalossvoo_dubez překážky Pánu sloužiti“. Obét tyto ideje,

t.j. že panictví jest vz_uešenějšía dokonalejší nežmanželství, a že v an tví jen možno jestp lně se
v_ěnovatislužbě Boží, působily, že hned v nejprvněj
sícch dobách křesťanských někteří křesťané, mužové
i ženy, touž íce Bohu se dokonaleji oddati, zůstá
vali mimo manželství a čistotu zachovávali, jak
svědčí Athena oras (Legato 33n.) a svatý justin
(l_tpolog. i. n. l ). Ještě přiměřenéjším, ano mravně
přirozenějšim jevil se tento způsob života pro du
chovní, pro kněze, kteří obzvláště měli se věno—
vati službě Boží, ale také měli sami na sobě osvěd
čovatí mravní zdokonalení, jdoucí z nauky Kri
stovy, a to tím spíše, ježto úřad kněze křesťan
sokéh jest úřadem Kristovým, křesťanský kněz
úřad svuj vykonávaje představuje, ano nese v sobě
kněžskou osobnost Krista samotného. en z osob
nosti Kristovy, která ve knězi jest, mů e pronášeti
konsekrační slova: „Totot 'est tělo ___mé“, a takéslova absolučni: „já tě rozhřešuji.
návati hlavni úkony kněžského úřadu.
domí si jsouce této vznešeně důstojnosti, kdo za
kněze byli volení, manželství se zdržovali, a také
věřící za duchovní své rádi vooiiii a doporučovali
takové, o nichž věděli. že zdrželivě, jako panicové,
žijí. Ž ěnjakým formálním zákonem již
v prvních třech stoletích bylo nařízeno, toho své
dectví nemáme, př již v životě církevním
bylo, i když nedbáme pochybného listu ii. ad virg.
sv. Klementa Římského (_cap.10.a assvlovmon
tanské prorokyně Priscilly ze stol. .(mezi lety
150- , v íchž možno nejstarší zprávu o &.
viděti: „Quod sanctus minister sanctimoniam no

verít ministrare“ (Observation. Rigait in ed. ogp.Tertu li p. 114 a Alzog . . . .
Zcela jasně osvé čují 0.11. otcové a spisovatelé
církevní, jako na _př_.ze západních sv. jeronym
(2. 4-0), který mezi jiným pravi: „Epíscopí, pres
byteri, diaconi aut virgines _elígantur aut vidui,

aut certe post sacerdotíum in aeternumappudici“(ad Pammach. pro libr. adv. o.“ . 20)a
„sacerdotí, cui semper pro populo otferrendum est
sacriticia, semper orandum est; si semper orandum

e_st,ergo semper matrimonio_ carendum“ (adv. lo.3.11), eCÝCkhp ak spisov
teiú Origenes (z_ 2D54), jenž ve své homilii (XXIII.
in Numer.) pra\í: .liiius est solius afferre sacriti
cium indesinens, quí indesinenti et perpetuae se
devoverit castitati" (opp. ed. Maur. Paris !7335qq.
tom. ll. p. 358 col. 2). A hned prv_ní synody, jichž
kánony se nám zachovaly, a první papežské listy
(dekretáiky), jež na naší dobu došly, stanoví po
vinnost coelibátní, ale ne snad ako něco nového,
co by se teprve zaváděti mělo. Rozsa a zavaz
nost tohoto &.d. jeví se ovšem v rozličných dobách
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roziíčně. Apoštol S\. Pavel (1.Tim. 32V, Tit. it")
prravi, že za biskupy, kněze a jálmy volení býti
mohou mužové, kterí jsou „unius nxorís" , jedné
ženy; dle toho byli v nejstarší církvi biskupové,
kněží, jáhnové, kteří byli ženatí, a těm nebylo za
pověděno také po ordinací v manželském životě

setrvati, ač ovšem byli i jiní, kteřímp0 ordinací hyliúplně zdrželiví, žijíce seesvýmí ankžeiaml jako
bratr se sestrou. ještě ve 111.stoleatí nebylo žád
ným zákonem zapověděno kněžím setrvan v man
želství uzavřeném _předordinací. Tak zv. apoštol
ský kn n6 (5.) primo zapovidá manželky propu
stiíí „obtcntu _“reiigionís: „Episcopus aut presbvter
uxorem propriam sub obtcntu rclígíonis nequaquam
abjicciat; si vero ejeecerít, excommunicetur; et sí

erseveraverlt, dejiciatur“ (Hefeie, Konz. -Gesci\.
. . ),a s.v Cyprían (ep. 9. dCo.rn)

mluvě o karthaginském knězi Novatoví, který roku
v Karthagině rozkol způsobil, vytýkámmu, že

svoji těhotnou manželku tak ztýral, že ípředčasněp_orodila, a tak se stal vrahem svého a — a e
nijak mu nevytýká, že jako kněz v manželství žil

a stal se otcem. A je--lí pravda,1 co řečtí dějepiscicírkevní (Socrat. Hist. ecci. i. c. Sozomen. llíst.
eccl. l., 23, Geias. Cyzík. Hist.1Conc. Nic. ll.,
vypravují o egyptském biskupu, asketoví Pafnu

iioví, postavil se ctihodný tento muž na všeo c- v Nic r. 325 proti těm, kteří chteěli
zákonem církevním zapověděti ženatým biskupům,
kněžím a jáhnům (dle Sozomena í podjáhnům)
práva svého manželského užívati, pravě, že se
nemá duchovní odiučovati od manželky, kterou dříve
jnako laik byl polojal. Po ordinací však leprve ve
stav manželsky vstupovatí dovoleno nebylo,
t' ž Paínutíus na těmž koncilu dosvědčuje,
že jest to starým podáním církevním, že nemá se
již ženiti, kdo nežennatý do kleru vstuupuje

ibid., Sozomen. íbíd.). Apoštolské konstituce,s ežSvou látkou sice nikoli, zpracováním \šak
z doby přednícejské, zcela jasně projadřují (slib.

Vl .l:7) biskupům,vkněžímajáhnum není dovolenoc, přijdou-lí kes ení nežena ti, po ordinací
sc ženíti, ale ministrí, ccantores, lectores a ostíarii
smějí se ženití. Podobně i(.ánapošt ..27 (25.)pr aví:
„Ex iis, qui non ducta uxore ad clerum promoti

su\\,nt jubemus, si ve'ínt, uxorem durcere lectores etcantores soium“ (He. res to se ovšem
také stalo. že někteří kněží po ordinací se oženili
ale bylo to považoyáno za nenáležíté, a kněz, kterýse tím provlnil, býval ze stavu kněžského vylou—
čen; synoda neocesarejská (mezi lety 314 a 325)
nařizuje can. 1.: „=st sbyter, si uxorem duxerit, ab

ordíne csuo illum deponí deber “Že.. .44244—) Pr vní zákon celil) iní vydali lii
skupove španěliští ir. 306nnsasnoyodě v Elvíře, za
povídajice (can. 33.) ženatým biskupům, kněžím a
jáhnům, ano všem klerikům v manželství žití a
neženatým se ženít: „Placuít ín tntum prohíbeíe
episcopis, presbyteris et diaconibus vel omnibusclerícis positis m ministerio, abstinere se a con
jugibus suis et non generare íilios; quicunque vero
fecerit, ab honore clericatus exterminetur“ tllar 
duín, Coil. Conc. l. 253 sq.); synoda karthagínská
il.z r,390 dovolávajíc se starodávného již tehdy
obyčeje a podání apoštolského (quod apostoli do—
cuerunt et ípsa servavít antiquitas), praví vccz, že
ke zdrželívosti zavázáni jsou biskupové, kněží a
ievlté a ostatní služebníci oltáře: „omnibus piacet,
uteepiscopi, presbyteri et diaconní "(vel qui sacra

menta contrectant), pudicitíae custodes, etiam abuxooribus se absisinea nt; ab omnibus dictum est:

Placet, ut in omnibus et ab omnibus pudicitía cu
stodiatur, qui aitari deserviunt“d(Hard.i .,951 také
c. 3. D. 21. c..3 D. 84.);5 da kartha ínská V
401 \ cana.4. také se odvoyllálmjícna dřrvější zá

M
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kony zapmídá pod trestem sesazení biskupům,
kněžím a jáhnům se svymi manželkami obcovati,
ostatním klerikům to však dozvoluje „cum dc quo
rundam clerícorum, quamvís erga uxores proprias,
incontinentia referretur, placuit, episcopos et pres
bytcros et diaconos secunndum pr ora statuta
etiam ab uxoríbus continere. Quod nisi fecerint,
ab ecclesiastica removeantur otiicio. Caeteros au
tem ciericos ad hoccnon cogi, sed secundum unius—
cuiusque ecclesíae consuetudinem observarí de
bere“ (Hard. l. 987, těž c. 4. D. 84.). Papež Síri
cius (384—.. v lístu svěmz 11385 (první to list
papežský, který nás došel) praví: „Quai-um sancti
onum (nos) sacerdotes omnes atque ieviiae inso
lubili lege constringimur, ut a die ordinationis no

sirae sobrictati et pudicitíae et corda tnostra mancipemus et corpora" (Hard. . 4,
D. 8.2); to stanoví také lnnocentiustle- (402—417)
v listu z r. 404: „'ienere debet omníno ecclesia,
ut sacerdotes et levitae cum uxorírbuus suis non

misceantnr, quia ministeríi quotidíani necessitatiblusoccu antur“ (Harri. i těž cc. . . 31)..
Lev . v listu kol r. 443 plak ukládá: „Lex conti
nentiae eadem est altarís mínistris, quae episcopís
atque presliyieris, qui, quum essent laici sive lec
tores,1iclte et uxores ducere et fíiios procreaíe

potuerunt, sed uum ad praedictos pervenerunlt
radus, coeplítcis non Iíccre, quod lícuít“ (Hard.l761 sq.. D. 31). těmto nařízením se od

volávajíc, cprlavi synoda agathska roku 506 can. 9:
P,iacuít etiam, ut, sí díacones aut presbyteri con
'uagati ad thorum uxorum suarum redire voluerint,

apae lnnocentíi ordinatío et Sírícií auctorítas, quae

est his dcanonibus ínserta, conservetur“ (llard. ||.909). i po ordinaci v manželském styku

setrval. dtomu odeepírai o se sv. přnjímání (byl z církve vyloučen), kterýžto trest synoda tours :. zmír
nila ustanovením, že tací nezdrželí\í duchovní ne
mohli dosíci vyššího stupně ve stavu duchovním,
nemohli přínášetí obět mše sv. a konatí posvátnou
službu (jako hosté), ale svate přijímáni jim (jako

iným věřícím laikům) bylo povoleno (Het. Konz.-G.). V.! (440—461), mluvě o této povin
nosti biskupů, jáhnů a kněží, zjevně upozorňuje,

že také podjáhní jí jsou vázáni: „N csubdiacoznís
qníílem connubíum clarnale concedíztur“ (c. 1. D3synoda orleánská . can. 2, odvolávajíc2se
ke dřívějším nařízením, také již podjáhny touto
povinností váže, to pod trestem sesazení: U
nuiius clerícorum a subdiacono et supra, qui uxo
res in proposito suo accípere ínhihentur, propriae,
si iorte jam habeat, misceatur uxorí; quod si íecerít,
laíca communíonc contentus, juxta ríorum cano
num siatuta ab oííícío deponatur“ ( ard. 11.1423);
a Reho 905—604) rovněž dovolávaje se zápo
vědí svého předchůdce podjahnům zapovídá man
želství (c. 2. D. 32) Později eště častěji obnovuje

se příkaz bezženství pro poájáhny, jáhn, kněze :!
biskupy; tak na devátlél synodě \ Toled ku 655
can. 10. (Heíele, l.c Ol.), dále tak čínlí Benedikt Vlii. na synoděcvl lPavíí r. 1018 (ibíd. V.670),
Lev lX. na synodě římské r. 1049 (íbíd. 720), sy
noda ílorencká r. 1059za Viktora lI. (ibid.7 84..sq)
Aby pak nařízení tato tím spíše se zacimvámia,
zapověděli papežoové Lev ix., Mikuláš ix., Alex
ander ll. býti přítomnu mší sv., sioužené knězem
nezdrželivým (c. 5. a6. D čímž jaksi ulo
ženoobylo věřícím bdaítinad zaíhovávánnn zákona
cclibátniho; tak praví římská synoda za Mikuláše ll.

: „ nuilus míssam audiat presbyteri, quem

scít concuhínam índubitanter hablere aut subintroductam mulierem“ (Haa.r(i 06..2) Mimo to
Alexander il. kázal sesadltl biskupy, kněze a jáhny,

kteří by se buď oženílí anebo maanžeiku s nížse tbjd'iidříve oženili, podržeti chtěli (c. 16.D. ŠL). Bylt edy
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řádcelib. již dávno se vytvořil, v život se uvedl a byl
již náleží ě zákon círk. vymezen, když ujal se správyv
církevní ehoř V l, kterýž ovšem již na první sve
synodě římské v postě r. 1074 obnovil zápověď
manželství duchovních nařizuje, že žádný klerík,
který jest poskvrněn zločinem smílstva, nesmí_am
sloužiti mši svatou, ani v nižším řádu ve chramu
sloužiti, a od takových, kteří b' zápovědi teto ne
dbali, neměl lid žádných úkonu duchovních přijí
mati: „nec illi, qui in crímíne fornicationís jacent,
Missas celebrare aut secundum inferiores ordines
mínístrare altari deheaut; statuimus etiam, ut si ipsí
contemptores fuerint nostrarum, immo sanctorum

Patrum constitutionum, populus nullo modo eorumoílícía recipiat“ :Hard. [. p. l. 1523, Hcf._l. c. V.
24 sq.), „ut qui pro amore Dei et officií dtgnítate
non corríguntur, verecundia saeculi et objurgatlone

populi resipíscant" (Eg. ad Otton. ep. Const.)._Narízením timto ještě ur ítějí učinil Řehoř věnci na
strážcem řádu celibátního, než se stalo za_jeho
předchůdcův, a trestal ty, kteří by ho nedbali, su
spensí ab officio et beneficio. Nedá se sice s urči
tostí dokázati, že by již ehoř považoval manžel
ství duchovních za neplatné, ač mnohé-jeho výroky

tomu nasvědčovaíy, —ale brzy po něm některe

synod ', jako synoda konaná v Amalfi r. 1089 can.2. ef. l. e. . 195), v Troyes r. 1107 can. 4 (lbld.
289), v Remeši 1119 can. 5. (ibid. 356), neplatnost
takového sňatku naznačují, a všeobecný sněm late
ránský [. r. 1123 can. 2. zřejmě prohlašuje: „presby
tcris, díaconís, subdiaconis et monachís concubmas
habere seu matrimonia contrahere penitus interdi-_
címus; contracta quoque matrílnonia ab hujusmodí
personís dísjungl et personas ad poenitenttam re
dí í debere, juxta sacrorum canonum deífmitíones
ju icamus“ (c. 8. D. 27.); také následující všeobecný
sněm lateránský 11.r. 1139 can. 7. dl ještě patrnějí:
„hujusmodi namque copulationem, quam contra
ecclesiasticam regulam constat esse contractam,
matrímonium non esse censemus“ (c 40. C. XXVll:
q. l.). Sněm tridentský (1545—1563),upravuje svými
předpisy kázeň dosud v církvi latinské platnou,
stanoví ve příčině 0. d. (sess. XXlíl. cap 13. de ref.):
„subdiaconi et diaconi ordínentur habentes bonurn
testimonium . .. uí sperent Deo auctore se c_ontí:
nere posse. . .“, mž zapovídá udělovali svecem
na podjáhna a jáhna a tím spíše ovšem _na kněze
osobám ženatým, které by v životě manželskem
setrvati chtěly, a dále (sess. XXlV. dc sacram. ma
trim. can. 9.): „si quis dixerit clerícos in sacrís or
díníbus constítutos . . . posse matrlmonium contra
here, contractumque validum esse non obstante lege
ecclesiastica . . . posseque omnes contrahcre matn
monium, qui non sentiuut se castitatis . . . habere
donum: anathema sít“, tedy již dle starých zákonů
církevních zapovídá duchovním již svěceným v man
želství vstoupítí a prohlašuje manželství taková za
neplatná, — duchovní jsou k latnému uzavření
sňatku zákonné neschopni. Toto ovšem platí o kle
ricích svěcení vyšších. O duchovních svěcení niž
ších stanovil síce Alexander lll. (cap. 1. X. de cler.
conjug. 3, 3), že ztrácejí úřad svůj, ožení-li se, ale
Bonifatius Víll. přiznal ženatým klerikúm čtyř niž
ších svěcení privilegium canonis i fori, ovšem jen
tehdy, nosi-li duchovní roucho atonsuru (cap. un.
Vl. de cler. coniug. 3, 2.); sněm tridentský (sess.
XXlll. de ref. c. 6) výslovně toto ustanovení Boni
fatia Vlíí. potvrzuje a svoíuje, aby, není-ll pro úkony
čtyř nižších svěcení dosti kleriků zdrželívých, místo
nich ustanoveni býti mohli „etíam coniugati vitae
probatae, dummodo non hígamí, ad ea munía ídoneí,
et qui tonsuram et habitum clericaíem in ecclesia

gestent“ (ibid. c. 17%.T0 jest nynější zákonitý řádcelíbátní v církvílat.: lerikove svěcení vyš. byli-lijiž
před svěcením ženatí, v manželském životě setrvati
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nemohou; neženatí, dostane-lí se jím svěcení vyš
šího, jíž vžádný platný sňatek vstoupili nemohou;
ke svěcení nižšímu jenom výjímečně mohou býti
také ženatí připuštěni.— V církví východní se
zákonodárství ve příčině &. d. poněkud jinak vy
víjelo a také nynější kázeň jest odlišná od kázně
církve západní. Synoda ankyrská r. 314. can. 9
(c. 8. D. 28) dovolila jáhnům, kteří si manželství
vyminííí již při své ordinaci, po ordinaci se ože
nttí a ve službě duchovní zustatí; u kněží to při
pustno nebylo, jak patrno ze synody téměř sou
casné v Neo-Caesareí (mezi r. 314 a 325), která
velí, ab kněz, který by se oženil, byl zbaven
sveho úradu (c. 9. D. 28.); dle citovaného již ká
nonu apoštolského 25 (at. 27.) směli obecně jen
lektoři a psaltové se ženíti. Na všeobecném sněmu
nicejskěm nebyl žádný celíbátní zákon vydán, a

toto “zůstala v církvi východní praxe dosavadni,
jak jí Pafnutíus prohlásil, že kdo neženatý do
stavu duchovního vstupuje, nesmí se již ženiti, ale
kdo byl, již ženat jsa, ordinován, může v manžel
ství setrvati. Přes to i na východě ukázala se ča
sem snaha a touha po řádu přísnějším, jak dlužno
souditi : can. 4. synody konané v Gangře před
r. 380, kdež byli zavržení ti, kteří by pohrdali
kněžími a vzdalovali se jejich oběti proto, že 'sou
ženatí (c. 15. D. 28.), čímž synoda tato nasvěd uje,
že věřící sami ukládali kněžím bezženství a zdrže
livost po ordinací, když se byli již před ordinací
oženili. To usuzovatí dlužno také z toho, co vy
pravuje dějepisec Socrates V. c. .), že v jeho
době, tedy v prvé polovici . století, byla v Ma
cedoníi a Achaji praxe, že sesazen bývá kněz,
který po ordinací manželský obenje se svoji man
želkou kterou byl pojal před ordinací, a že mnozí
východní kněží bez zákona dobrovolně zdržují se
svých manželek, jiní však, i biskupové, že se svými
ženami děd plodí. U biskupů bvía to jen výjimka,
jak patrno z toho, že když r. 410 byl filosof Sy
nesius (Socrates ]. c. V. c. 22) zvolen za biskupa,
nechtěl volby přijmouti, mezi jinými důvody také
proto, že byl ženat a nechtěl se od manželky své

odloučití ler). 105.); ale přece byl za biskupa po—tvrzen. Byo tedy bezženství biskupů závazným
pravidlem. Císař Justinían pak r. 535 (novell. Vl.
cap. 5) ustanovil: „sí autem allquís presbyter aut
diaconus aut subdiaconus postea ducat uxorem
aut eoncubínam, aut a am aut occulte. sacro
statím cadat ordíne et deiuceps idiota sit" (idiota
zde znamená tolik jako: laícus, privatus), a bisku
pům pod trestem sesazení zapověděl dovoliti při
svěcení jáhnům nebo pod'áhnům, aby se mohli po"
tom oženit (novell. CXXl l. cap. 14). Konečně sy
noda trullská ?. r. 692 na základě dosavadní cir
kevni praxe a odvoláva'íc se na t. zv. apoštolský
kánon (25. at. 27.) proh ásila c. 6., že toliko psal
tove a lektoři v manželství vstoupiti mohou, ale
podjáhnově, jáhnově a kněží nikoliv, a to pod
trestem sesazení s církevního úřadu ard. 111.

1661sq.)' ve gíčíně ženatých pak v can. 13., sleduiict. zv. apošt. k on 5. (al. 6.), stanoví, že jsou-lí k tomu
jinak způsobilí, na podjáhna, jáhna a kněze vysvě
cení býti mohou,a netřeba jim od svých manželek
anebo manželského obcování s nimi se odíučovati,
leda v čas modlitby, postu a přípravy ke konání
služeb Božích (llard. III 1605, také c. 13. D. 1. .
Kdo však na biskupa svěeen jest, má se od své
manželky odloučíti, která pak po jeho vysvěceni
má do vzdáleného kláštera vstoupíti; arcíf bi
skup-manžel jest povinen staratl se o její výživu
Hard. !. c. 1679). Tato celíbátní ustanovení církve

recke schválili, ovšem jen pro církev východní,
římští papežové Štěpán lV. r. 769 (c. 14. D. sl.),
lnnocentius líl. (cap.6 de cler. conjug. 111.S.) a zvláště
Benedikt XIV. konstitucí: „Etsl pastoralis“ z 26.
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května 1742 v g \'11. n. 26—28, který di: „Etsi expe
tendum quam ntaxime essel, ul Graeci, qui sunt
in sacris ordlníbus constltutl, castitatem non secus
ac Latini servarent: nihiloominus, ut eorum clerici,
subdiaconí, diaconi et prcsbyteri uxorcs ín eorum
ministerio retineant, dummodo ante sacros ordi
nes virgínes, non viduas, neque corrnptas duxe
rint, Romana non prohibet ecclesia. Praeteerea
si quis subdiaconus, diaconus vel presbyter post
sacram ordínationem, uxore mortua. aliam duxerit,
vel sí uxorem non habebat, ducere praesumpserít,
nedum excommunícatlonis latae sententiae poena,
aliisque nostro et successorum nostrorum Roma
norum Pontiíicum arbitrio infligendís, severissime
punietur, verum etiam statim ab ordine erit depo
nendus et ab ille tlma uxore separandus“ (Bullar.
Rom ed . Luxem . 17275s.tq, om XVl. pag. 100).
Tato ustanovení zákonná platí dosud pro cirrkev
východní a důsledky jsou, že většina kandidátů
stavu kněžského se před svěcením žení, ovšem jen
s neporušenou pannou, jako kněží v manželství

t_rvají. oivdoví-lí však, ženiti se již nesmějí; dáleže za iskupy volí se neženatí, a tedy většinou
. . d. vyvinuvši se ze vznešených idei

umožňovalo a dosud možným činí duchovním plně
a nerozděleně se věnovati sv "m povinnostem
k Bohu a církvi svaté, působilo, e duchovní prostí
jsouce úzkých závazku rodinných zachovávali si
potřebnou svobodu a nezávislost na všelikých ne
náležitých zevnějších vlivech, a že v dobách potřeby
ochotně a odhodlaně v obět řinášeli celou svoji

tost Bohu a prospěchu bližmch, a nemohla církev
Křístova náležitě plniti poslání své tam,kde duchovní
celibátu nezachovávali. Tvrdívalo se, že celibát
zachovávatí úplnč není možno; nyní lékaři sprave

dlivěpřiznávají, žeutvrzení toto neb to a není odůvodněno. K celib ujest ovšem tře a sebezáporu,

nebot se staví protiŽsilnémsuepudu lidské přirozenosti; ale zásada, by mělo hověti vždy a
všem pudúm a žádostemy lidského těla, vede nutné
k nemravnému a převratnému antinomísmu, jejž
společnost mravně a právně usponádaná připustiti
nemůže, samo manželství ukládá jistě omezení
pudu i v mnohoženství. jednotliv... at řidší at' ča
stějši prohřešení proti celibátu ne sou proti němu
důkazem, jako není clzoložsttví důlazem proti spo
řádanému manželství. Pří &.d. dobrovolně se pře

jímá povinnost života dokonalejšího z lásky k Bohua lidstvu, církev nenutí nikohok e stavu duchov
nímu, ale příjímá jen schopné z těch, kteří se do
brovolně hlásí, a nenutí také nikoho k celibátu.
Kdo rozhodují se vstoupití ve stav duchovní a vziti
na se spojenou s ním ovirmnost bezženstvl, jsou
již ve věku mužné dospělosti a vědí již, co na se
berrou a zdac ěhtjí povinnosti duchovního stavu
náležitě plnítí, —a zdeplně platí zásada: kdo chce,
ten také s pomocí Božím e, — kdo by spíše
mohl než kněz, jemuž je tolik milostných prostředků
po ruce, který seemodlí a přináší obět nejsvětější.
Ačím bouřiivější jsou dobÉypro církev, tim vrce
jest jí třeba kleru obětujícího se povolání svému
v bezženství. (7 četne' literatury n\ádlme: Aug

da RM.:ukor/dny: Coelibbatus et l_breviarium, 5 voll.Pestíní et Víndobonae 1861; Karl _701'.He/clc:

Beitrá e lzur Kírchengeschichte, Tiibingen 1864,str. 12— Krbu yan. O bez-ženství kněžském
v clrlkvikatol., Praha1—845 .Frtmt Laurin:
Obebzženství a manželství duchovních, Praha 1878;
Marák Fr. C. 85. R.: Bezženství čili celibát katoli
ckého duchovenstva, Praha 1906; ram, Realency

klopaedíe, Freiburg 18821. 304— j.) ])mbl.
běžné přijmyzázdušní jsou pravidelné dávkykteré do ostelní pokladny každoročně více mén

plynou. Jsou v různých krajinnách arci různéc
druhu, ale i co do množství. jsout kostely bohatě

00k.

vydáni zádušní

dotované, ale daleko více kostelů je nadáno skrovnč,

mnoho pak kostelu jest tak nemajetných, že sotvauhradí nejnutnější výdaje. rci pro výpisy
z účtů kostelních v Čecháche v 'nosem c. k. místo

držitelství z 25.u .123.v27depsaném uvádějin 1e &. ?ř.
1. Cinže z realit (pozemku, budov), a ton
kladě nájemné smlouvy. Sem náleží í určitý" počet
mandelů, na př. každý4., 5. neb 6. mande1,který
je beneficiát povinen odváděti kostelu za užívání
kostelních pozemmků. 2.i\\áhrada dam a přirážek
od nájemníkůrealit. 3. Činže ze želez ných krav
(v. t.)t j.stálých dávek starodávných od maji
telů hospodářství po venkově. Dávky ty jsou 11ní
z největší č sti již vykoupeny a snad jen zři ka
ještě se každoročně přímo odvádějí. 4. Úroky

zjistínk nada nich uložených ve fondech veřejných.5. Uro istin nadačních uložených u sou

kromníkůvz a ve| sžj'lei'iřilelilách 6. Uroky z jístinvlastních, ných ve fondech veřených
7. Úroky z jistin| vlastnich, uložených u sou rom
níkův a ve spořitelnách. . říjmy při výkonech
církevních, z ofěry, z obětních schránek, ze sbírek

kostelních, z obětního pytlíčku. 9. Přgmy ze zádušního lesa. i(). Příjm zhonitby. ll říjmy hřbi
tovní, t. j. poplatky za hrobová místa, hrob , po
stavení pomníků Sem se zařazuji téžt. zv. une—
ralie (v. t.), poplatky to za zvonění, za propůj
ení ar, přk a pod. Poplat ty vybírá

zpravidla patronátní úřad ale zhusta také benefi
cíát. který je koncem roku ůčttuje a patronátnímu
úřadu odvádí. 12. Náhrada ekvivalentu od poživa
telů nadačních úroků. ern dlužno zařadlti iná

hradu školního příspěvku zemského, jenž se898vyměřuje v Čechhách dle ázk. z.8
z jmění kostelních 2nadací a tondůrlve 1prospěch
zemského fondu na základě přiznávek k ekviva
lentu. Vlastní mení kostelní jest od přis ěvku toho
osvobozeno. tako nadace, odkazy legáty, dě
dictví). 14. Příspěvek patrona ke stavbám, o ra
vám atd.,jakož lk potřebám kostelním. 15. ří
s čvek obci ke stavbám atd. 16 Rozličné příjmy.

rubrice te účtuje se na př. str ženný peníz za
svíčkové nedoharky, za skapaný vosk a jiné menší
příjmy, které nelze zařadltí do žádné z výše uve

denýchrurubrik. V krajinách našichkje neobvyklýmpříjemz kostelních sedadel, kterýž v cizině
velmi často bývá značným zdrojem příjmů kostela.

Ke zdroji tomumpoukázalo c. k. minissterstvo kultuavyuč. výnos mvs ým zee.7 lisstop 1884č.

ššmměna při kostelech chudších, kdež nelze jinak
0

W

dek v pařijmechauhraditi. (Srvn. Vzorec účtu
ui'mlw. rla Neubera a K. Blomanna.

VdChrudím Sdk
běžná vydáni zádušní jsou pravidelně výdaje

kostelní, které se více méně každoročně opakují.
Ve vzorci pro výpisy ze zádušnich účtův uvádějí
se v tomto porořadi:1.2 nadací mešníchaapobož
ností (knězi, řídícímu kůru,v arhaniku, kostelníku,

ministrantúm).d.!l Za potřeby kostelní: bohoslu žebné vy asvíce, hostie, vino,
olej atd. lll. C. k.daďaněvta přirážky (zemské, okresní,
školní, obecní). lV. Ekvivalent (v.t . .Suž ě
personálu kostelnímu (kostelníku, řídícímu kůru,
varhaníkmi, zádušnímu účetnímu). Vl Příspěvek
ke kongrue beneficiáta, k dotaci kaplana, k úhradě
kvinkvenálek pronně. [. Výiohy za pěstění lesa
(lesní kulturu). Sem spadá i služnč hajného, od

měna lesnimu úředniku, cena dřivi deputátního, ježse poskytuje beneíiciátoví, řediteli kůru, hajnému
pod., dále relutum za dříví deputátní. Vlll. Výlohy
za větší stavby. Počitají se též sem, ač ovšem
každého roku nebý\aji. 1X Výlohy za opravy a
menší stavby. X. Za nová paramenta a předmět
inventární. Xi. Za opravy těchto. Xll. Za pojištěni
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„) kostela, b) fary. (Srvn. čL Assekurace bu
dov chrámovýc h) Xlll Různé výlohy; výdaje
nahodilé, nepatrné a nerozdělené, kteréé v subaž Xll. započístí nelze, na p poštov e. — Vy
nátll'vky.1t'č.Vl Možnost použití přebytků jmění
kostela farního neb í fílíálního ke kongrue opírá
se o 55 zák. ze 7. kv. 1874 č. 50 ř. z., jak c. k.
správní dvůr opětovně rozhodl, dále o 6 4. odst. e)
zák..:leárílBQBčfílór. o'mzmně's o'rp
se možnost použití přebytků zádušních k úhradě

zvýšení minimálního příjmu tkvínkxenálek)7,8 ja_krozhod c.k. správnídvur 7.1a909č
VIII. alX. Dle uber. dekretuz 4. srp7.178_6

č. 18.313, ze 17. čce 1 27 č. 24.069, z 231. led. 1834
(:. 4415 smí v Čechách (v jiných zemích je sta
noven obnos jiný) benetícíát ve shodě s patronát
ním úřadem bez vyššího povoleni pořízovatí menší

opravy, drobné stlavebm správky a nové inventární věci až do . m. :21 . esmí
však podobný výdaj jednotný nad 21 K rozděliti
na více účtů (kvltancí) po 21 K,
předpis obcházel. K vydá
třebí povolení církevního i politického. e sroz
umění s ordinariátem omhou okres. hejtmanství

povoliti na stavby, novéžparamentyč jiné kostelní
potřeb nyní v 'daj až (p ůvodnč dlcstaršíc dvor. ekretů pouze dol 00pz1.k. m
to přivšech kostelích bez rozdílu patronátu. Výdaj
.en smí se hradití zcela neb z části 1 také 2 pře
bytkú jmění kostelů fíliálních ve prospěch kostelů
mateřských, s nimiž jsou v kanonickém spojeni.

Srvn. rozhod. presidía ičesk. místodržíutbz2. listop.1865č. ' nosm .uk ltuz 1870 čís.
2969 a českého místodrž. z 12. čna 1876 č. 30.878,
kteréž vládní výnos mluvi pouze o stavbách ko
stelních a farnlch. udovy farní dlužno považo
vati za accessorium kostela a tudíž za budovy
církevní; rakouské paríiu. rávo nečiní mezi ko

stclnimí a íamimi budovami v plříčíně konkurenčnípovinností žádného rozdílu. ( ález správ. dvoru
z 25. čna 1897 č. 3603) Povinnost záduš. jmění
k úhradě výloh za opravy a udržování církevních

loudlovčjeóslitlprimárníh-1(Nálezy spr. dv. z 25.1 istoZ

.t'h

»

1891 č653; z 16. bř. 185
č. 1366; z 18. říj. 18981č?5443)— Cestovní, ko
misionelní a insertní výlohy při kostelních a farních
stavbách mají dle mmts.t naříz z Mě185

- č28 bez rozdílu intervenujicích orgánů pla
titizony strany, korporace, fonndyat .,jíum přísluší_zapravitiony stavby; patron má ktom upříspívati
jen dle poměru konkurenčního. Hradí- lí se výlohy
" Přebytků kostelního jmění, zapraví se z něho
i on výlohy komisíonelni, cestovní atd. Výlohy
komisíonelní a kolkové hradití se mají v rvní
řadě z volného jmění kostelního, a není-li ako

VéhP. tedy od těch, kteří ke konkurenci istavebni
Dovinnílčsou (Nale drv. ze 27. dub 1892 čís.úhradě staveb:-libo nákladu nelze použíti
onoho jmění zádušního, jehož výnosu potřebí jeest

©

pro běžné potřeb kostela — jsou-lí zde ještě jiní

ktomu povinni. šNalez . 7.2. kv.450-)— LX! Ve výdajíchvnesmí se započístí
mzda komín cká, kteroou ber. vynesení
z 5. pros. 1811 při starých farách má platiti bene

ficíát ze svého, při nových pak a.íron Novějšívynes. minister.z 26.1856 (vynes. místodrž.
českého z 14. dub. 1856lčís. 16465) rovněž nepři
pouští započtení mzdy kominické do výdaajů. ý

518113na menší opravy v budově farní, takovzé,lež si obyčejně každý nájemník bytu musuí sám

svého porílzovat, nema i se dle dekr. dvor. kanzc.Z 18.dd.ub 1806 č 22 61 latíti zjmění zádušního,

\ybrž má je hradití beneficiát sám ze svéhoylohy víkaríátní jsou rovněž osobním břeme
nem beneííclátů. Odměna ročních 6 K 30 h vikáři
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.a kanonickou vísítaci kostela a fary (za
zkoušku dítek z náboženství) může se dle výnosu

minist. kultu & vyuuč. z 117.8aslrpna 1874č .místodrž. čes. z 11. září lč. 58.061 hradití ze
záduší jenom tehdy, posltačuje--Ií k tomu úplně
jmění zádušní, tedy z těch kostelních pokl den,
které při ročním závěrku dokonale aktivní jsou.
(Srvn. Ordin. list pražský z r. 1881 str. 62). Za
revisi účtů náleží vikáři 1 K68h za každý účet,

je-l-i jmění zádušní dostatečně5)(vyneseni místodrž.
česk. z 6.1 ms. 1853 6. 29.305 Srvn. dvor. dckr.z 11. bř. . uher.) nař. ze 7. čce 1802
č. 22.304 a z 9. dubna 31 07 č. 7671. Obšírnějí ve
spise dra. A. Brychty, O jmění církevním a jeho
správě. \' Hradci Král. 1910 str. 501n —V pří
číně zřízení, udržování a obsluhování IIll-'íodín na
věžích chrámových rozhodlo minist. kultu a
vyuu.č Z"). října 1887 č. 20,885 že výlohy na hodinynenáleží hradití ze záduší a nesmí tím ani t1ké
veřejným fondům vzniknoutí žádné výdaje. Ale
není překážky by se ony výlohy buď zcela neb
z části hradily 7. dostatečných příjmů zádušních,
k čemuž jest si ovšem vymoci říslušného politi

ckého i církevního svolení. (Sdčícní c.k. místodrž.
česk. 2 3. pros.? ..93 451 v Ordin. listě pražském 18885 .W

Bíabailus r(Ballay, Ballev), byl pánemdnaRosmadeucu, opustil svět, vstóupil do kl. Lan
venec v Bretaňssku; :. vopolovicí V1. století. Snrvn.
Stadler- Haim: lleíli en--Lexikon l., 478.

ek Maria, učený kněz, u.
v Parmě 1673, byl domácím kaplanem u různých
šlechtických rodin, z. 1735; :p. T„rattenimento isto
ríco e cronologico opposto al Trattenimento del
P. Cesare Calino, con che sl moos,tra non esser la
storía delle Antichita Giudaíche dí Gíoseffo Ebreo
ne falsa, ne díscordare dalla s. Scrittura“ (Milán

, sv.), „Imperatorum Roníanorum Numismata
iam illustrata a Franc. Medíobarba Birago, nunc
vero ab lnnumeris mendis expurgata“ (t. 173).
Srvn.Hur/er, Nomenc1.1V3(1910,1120, 1427.

BíaššlGirolamo Alessandro, n. 1819vMiláně tmní konservatoře, zúčastnil se ital
ského povstání 1 musil prchnoutí; po delším po
b tu v Paříži vrátil se do vlasti a stal _sehudeb
nm kritikem různých časopisů, jakož i učitelem
dějin hudby a aesthetiky na král. hudebním ústavě
ve Florencl,z. 897, :p. „Della musica relígíosa
e delle questioní inerentí“ (185

Biag1,BíaŘílo,mevlašsky—_ Blažej.Bía 0.5.17. v Cremoně
1740, opat ravennského kláštera, prot. theol. a ka

nonického g_i-avav kolleji de pro aganda lide,:1804; přelo il do vlaštiny slovník ergíerúv (v. t.),
byl vynikajícím archaeologem; vydal popis řeckých

a latinských pammátek v museu ]. Nania (Řím 1785,
1787 ), mimo to :p., 'lractatus de declretis
Atheníensium“ (1785), Srvn. llurttr, alNomencl.DiV3(1912), 631. —-2. Klement 0. Cam .,..r/b „D
sertatro adversus novum systema Blanchíi de íe

modio aeternae salutis pro parvu1715in utero clausís
sine bnpíiasmatcmoríentíbus“ (17 0).— 3. Romu
ald O.C ml.d, 35. pod pseudonymem„ DíodaíusNícopolííaanlnís": „ eíensio tridentlnorum canonum

de ecclesiastica potestate ín dirimentia matrímoiníum ímpedimenta adversus Launojum, Tamburín
Naestíum alíosque recentíores; accedít anonyníi
dissertaíio, qua contra quosdam theologos pro
pugnatur pontifícia auctoritas in eadem impedi
menta“ (1786), „Dell Diritto di stabilíre impedi
mentí dírimeníi il matrimonio“ (1788), „Epistola
ad anonymutn antecessorem taurínensem, qua illu
strantur elus editae pro ositiones de potestate
Ecclesiae in matrímonia' 1789). Srvn. Huf/er, No
mencl. V1 (1913), 529.
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Biagio, vlastně Blažej Campagnari, kněz
z Cremony, enž v družině prince saského přišel

1758 do Prahy, byl 11 let ředitelem kůru u křižov—
níků; hraběl- ra.nt Ant Nostitz přijal jej do__sdvěho
dommu, b_ymu řídil domácí konce 8. uv
Prahy 1talský vkus hudební. 3Z. 1771. Dlabač,Kíinstler- Lex. l.,

Biagiotti Dante, souč. kněz a s ls.1tl.;a xp.

„Antología poetica Mariana“, „AntoooĚa poeticaeucarishca , „Fervoríni per la prima omunione
ai lovanett '

ialtlřowskiMikuláš Kazimír S.j., učenýma
theeam k, 71.v Malopolsce 1609, ěyl prof. a kaza
telem v různých kollejich. v dob1 m_oru při obsluze nemocných se nakazila r„p.
recentrica sive mathematicaeade plunctls et centrís

considerationesv in alma academia vilnensi S. ].(Vílno1664,21.690)
Biaiobblock21 ja1d1, 71.kol. 1600 v Čenené Russi,

studoval u jesu1uitův jaroslavl, sloužil u dvorů
magnátských a ve vojštK b_ylsekretářem při dvořeVladislavva lV. i jana Kazim ra; :. ve druhépol.
XVli. stol.; přel. z latiny 11_1nohopísní nábožnych;
na př. „ . 7jej godzín wyjete,na- polski przestawione“ (Krakov 1649), „_Hynmy

i prozy polskie, w zwyczajnem užylwaniu i nabo
že1'15twieKošciola katolíckiego“ (t.! 648).Bialo r7eskí Ma r1.0 Cis.,t 71.1522, opat kl

mogílského, světici btískug krakovský, od 1577 bl
skup kamicnieckš, rádc rále Zikmunda Augusta,jenž vyslal ho 11kolikrátes důležitými poselstvimí

o Vídně a do Sedmihradska; 2.1.5146; znamenitý
kazate. a obránce víry katolické proti ]ínověrcům,
.r at cizhmalbo wizerunek praw ej wiary chrze

scijaňskíej“ z(Kraków 1567), „Orthodoxa confcssiode Deo uno, quem Christiani Catholicí credunt,
adorant et invocant, ex S. Litteris descripta. Ad

versus omnes Samosateni, Arii, Eunoomii, NelsStoríict similium hacrccscs ct blasphemias' (t. 7),
„Posíílla orthodoxa, czyli wykiad ewan elij n35nie
dziele 1šwleta caiego roku" (1. 1581, novví vyd. 1838,

nejdůležitější jeho d1lo, vyznamenávající se slohemprostým a čis ym, výkladem přístupným :: pravo
ným), „Kazaníe oprzyjmowaniu Ciala a Krwie

Panay ezusa Chrystusa“ 1.1579 aj.
Bla owícz Valentin ..,j vstoupildo Tov.jež.

1661 ve Vilně, :. 1678; „Épínícion dum sacrum
corpus B. joseph, arch. et mart., ab exi11oinvehe
relur“ (1676), „Ode de B. Síaníslao Kostka" (1667),
Llimlu . Casimirí natalí carmine celebratum"

9669), „Problemata regia ex auspicato ín elect.
1eren ac_Potent. Príncipis Michaelis Polon. Regis“

D.
'O

“Biggiuacki jan josef T. I., x_n„Lupíeže martwe
skryptu Marciana Gratiana ministra Swiezo nazwa

ncgo, protestacya, gdzgc szczypic Dysputacqu
aod Marcina0učmiengleckíego"(Vílno má);aBiamontsiA ., nězasp1s itala.; m„

ríe di meditazíoni. Prečdlche ed lstruzíoni ad"useo
delle Sacre missioni e deí Santi Spíritualí Escrcizí"

4Biancanl (Blancanus) Klement josefS j.,
71. v Bologni 1566, vstoupil do Toov jež. 1592,

prof. v Parmě i v jiných městech ital.., z. v Pise1624; J)). Anstote1s loca mathematica, ex uni
versís ipsius operíbus collecta et explicata“, s do
datkem: „Clarorum mathematlcorum chronologia

ad annum 1614“ (Bologn6a2016115),)„ Sphaera mundi
seu Cosmoaaphía“)(t.1Bianco lanc us) 1.6No01260 S Fr., rodem
z Benátek, popsal svoji cestu do Palestiny a na

Sina, kterouž _vřkonalr. 1533,ve spise„ Delineatioet escripíío ierusalem et tenae promissionis
accuratissima“ (Paříž1544, Kolín 1624). Srvn.
Hnrtcr,No1nencl. 113(1906),1317.— 2. (dei Santi)

.

Biagio — Bianchi

da Siena, ital. básník duchovních písní ve druhé
pol. XIV. tol., u. v Anciolíně (Tuscie), zprvu tka
dlec v Sieně, vstoupil do řádu jesuatskeho, s. v Bc
nátkách jeho ušlechtilou řečí psané a originálním
obsahem vvnlkajici písně jednají o lásce Pánm1
ježíši a k annně Marii; z části jsou parafrasí mo
dliteb a žalmův

Biancolini an Křt., u. 1697 ve Veroně, kupec,

1780119. otizíe sztoriche delle chiese di Verona“ (Verona 1749—52 6.sv ), „Dei Vescovi e go
vernatori dí Verona" (t. 1757),
dei Vessocvi e governatorí dí erona“ (t.
„Croníca della Citta di Verona, descritta da Pier.

Žea_ata, ampliata et supplita, annessoví 11n1rat1atoaaMonet antica veronese lnsleeme con altre

utillíacose“ (_t._1745—49). 4 sv.). Srvn. Hurter, No—
mencl.V;n12,1) 10.Bian i1. janK ř ,rpr.of v Bologni ve druhe
polovici o)(Vlll. stol., rpřel. z řečt. a poznámkami
opatřil „Scriptorís anonymi historiassacra abo

ad Valentinianum et Valentem imp. “(Bolog—na 17K79).Srvn. urtzr, Nomenc.l V3(119), 2.K a
„. 1785v Milánsku, přišel ako mladík do

lrska, kdež stal se v nikajícím a v žen' m obchod
níkem, byl důvěrnym přítelem O' onneloovým,
účinným podporovatelem emancí ačních a charila
tivních snah katolíků irských, z. v ongfíeldu u Clon
melu v irsku 15.87

Bianchettl jakub, 1405, sbíral látku k dč

jivnám_bološnským, již nžil Bartoloměj z Pulioly

.“

:;

A

vBianchi (Blanchius, Bilance) 1. Angel o, kardinál, 71.1817 víŘ m,ěz 1987t., stal se 1882kar
dinálem--biskupem palestrinským, byl protektorem
„Obecne jednoty svaté Cecilíe“,působil horlivě

v oboru reformy církevní hudbřpj— 2. BianchiFerralí Franti ek, ital ma1ř,n. 1447vc Fcr
raře_,:: 1510 v \lodeně,nepocl1ybně žák Lendí
narův, od1480v Modeně činný, prý první učitel
Corre iův; hlavním jeho dilem jest oltářní obraz
v S. íeíro v Modeně. — 3. František Xav
bl., barnabita,víz František. —4. Gabriel ab

Annunciatione riae, p_íarista,rodemzjanova, vstoupil do řádu\ 1629, by 1—645465se
kretářem sv. josefa Calasanskčho apo jeho smrti

svědkem při jeho heat1í1kač11n10procesu (1690),z694, .r). „íSacr Riti, e Ceremonie, che confrare
l'Ordine Romano sí devono usare dal ministri
ecclesiastici nel servirc al samo Sacriticío nelia

messa bassa, e caníata, e ne vespri solemni;4 (janov644. rd (Gerardus Blau )().
Císt., kardinál, en.av Gaína 1.1,v diec. parmské, :.
1230 vŘimě, byl kanovní cm v armě, stal se
1278kardinálem--knězem, 1281kardinálem-biskupem
sabinským. byl v letech 1298—1302 legát cm v Si

cilii; :). pojednání z oboru círk. práv_a___a „Constitutiones pro rcíormando cler -—6.1 cLud
vík,íl1eati11, u. v Benátkách01704, lektor cmor. a
kan. prrvaá . „De remedio aete111ae salutis pro
parvulis in utero clausls sine baptismate morien
tibus“ (Bcn. 1768), „Díssertationes tres: 1. physica
de connnunicatione affectuum inter mulicrcm prac
gnanntem et toetum, 2.pl1ysico-tl1eologíca de re
medío aeternae salutis pro parvulís in utero clansis
sine baptismo decedentibus, 3. theologica de par
vulis extra uterum sine baptismatc in re suscepto
aut martyrío (lecedentibus nullum excogitari de
cerníque potestaeternae salutís remedíum“ (t. 1770),
proti mínění b'--ovu psaali Petr Marinus a Pa_tavío a
Klem. Biagi (v. — 7. aoc .
Lancellolti, kronikář, n. kol. 144 z.k.ol
502; :). kroniku modenskou let 1469—1502,Zv1_1íž

pokračoval Tommasíno de' . 15 'Anntonin O.M nObs., ital. kanonista|a
bás11ík,n. 1686 v Lucce, prof. filos. atheol. v Bo

..,..

_.
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l_ognia v Římě, konsultor sv. Officia, provinciálřím řádové provincie, z. v Říměl 1768; psalz
o vzájemném poměru moci církevní a světské, ze
spisů_jeho nejdůležitější jest„ Della potestá e della
polízia_della Chiesa, trattati "due contro le nuovo

opinloni di Pietro Giannone“ 3(6 sv., Řím 1745—51,nově d. v Turíně 1854 ve Ssv .); z uložení pa_
eže telementa Xll. sepsal na obranu práv svaté

gtolicel proti králi sardinskému „Ragioni della sede
apostolícaunelle presenti controversie colla eorte
di Torino“ (1732), mimo to složil několik tragoedíí
malé literární ceny; ve sp se „D i vizi e dei di
[etti del moderno teatro et duel modo di corre

ergli; e(fŘim 1753) há“l divadlo proti Concinovi.—g_jo fMaria jl., :. 1756,z účastnil se ano
ným_n_ěesporu s Petreme _Ballerinim (v. t.) 0 probabilismu. — 10. On v janově,

vstoupilz do Tov. Jež. 1602, byl prof. filos. a kazatelem 1657 v Janově, :_p od pseudonymem
Candidus Philalethus: „De opinionum praxi“ (Janov
16,42 1652, Madrid 1645, ve spise tomto jeví se
býti tutioristou), „De cambio“ (t. 1652), „De prae
scientia Dei ac praedestinatione“ (t. 1656), „One
stioni filosofiche facilí ad intendersi, e vaghe a
sapersi curiosamente risolute“ (t. 165 —11 Ma

us a s. cobo, piarista, u. v3 laedeBole
slavi 1717, vstoupil do řádu 1733. působil několik
let s horlivostí apoštolskou jako kazatel, zastával

úřad prorektora ; <:praefekta, osm let byl v)"ch0\atelem synů hr. chty,n čež byl rektorem kolleje
ve Strážnici, kdežz. 1776; tiskem vyšla cho česká
řeč při pohřbu hr. Františka Václava z rautmans

dorfu v Litomyšli 17.53 Srvn. Hardnyi, Scrlpetores
Piarum Scholarum l., 251—252.__ 12. Pa 10.Praed. v Benátkách, u. v Mer u, 2. v prvvepé .
XVll. stol., .r). „Disceptationesrl de difficilioribus
materns casuum et dllblOÍllm occurrentlum ln

conscientia, de poenitent__ia, de negotiatione, de
bello pu_blico et privato“ (Benátky 1622 23.)—
13. Pe 1M. 0. Camald., n. v Cremoně 1731,_prof.morálnít filosofie na universitě padovskě, z. 808,
vynikající archaeolog a numismatik; vydal pře
četně spisy, mezi nimi: „Sulle tipografie ebraiche
di Cremona del sec. XVl. con un ragguaglio di un
Salterio ehraico in detla citla nel sec. medesimo"
(Cremona 1807).

Bianchleri Vavřinec Congr. s. Laz., missionář
v Abessinii, apoštol. vikář tamtéž, n. 1 ,z ,
ap. „Apocalisse spiegata per mezzo dei profeti
e molte delle antiche profezie rischiarate per mezzo

dell' Apocaligsse; _(Řim 1863). Srvn. Huflzr, Nomencl. V3(19

Bianehlnl(Blanchinlus)1_František,vastronom, archaeologa theolo 662 Veroně
(nebo v Bologni), byl na enstvi vysv. e1699, ale
svěcení na kněžství ze skromnosti primouti ne
chtěl; byl bíbliothekářem kard. Petra ttoboniho,
_potomniho papeže Alexandra Vlll, od něhož, jakož
i od Klementa X1. a Innocence XllL, zahrnován byl
hojnou přízni a V)z_namenáními(stal se kanovníkem,
papežským komořím; 1705 povýšen do stavu šle
chtického); také v diplomatických záležitostech
služeb jeho užíváno; od Klementa Xl. povolán ja
kožto sekretář do komise pro opravu kalendáre,
v chrámě S. Maria dei Angeli v Římě naznačil po
ledník a vypočítal (však mylně) dobu oběhu Ve
nuše, kterouž byl pozoroval svým velikým daleko
heldem. Vydal hoojně pojednání astronomických a

přírodovědeckýc h(n pr_.__„Hesperi et Phosphorinova pliaenomena“,lšln128;) 7.nich výbor v)dal
Manfredí pod názvem" „Observationes selectae“
(Verona 1737); mimo jiné 5). „De Kalendario et

_cxcloCaesaris ac de paschali canone s. Hippolyti“ (Řím 1703—4),„Solutio problematis paschali s“
(t. 1703). Z oboru archaeologie uveřejnil řadu studii
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o starožitnostech římských: o hrobu propuštěnců

Augustových ( im 1727), o paláci caesarú (Veorna 1738,) o „Circus Maximus" (Řím 1728), dále
uveřejnil„ Storia universale“ ( lm 1697, dllO cenné
bohatým archaeolog. materiálem vyšel tohko první
svazek, sahající až do zániku říše assyrské), a za

počalvlv_ydávati nově „Liber Pontificalis“ (3 sv..
_1718— . B. vyznamenávžil _sg9nejen učeností,1'brži17neúhonností života v ímě. Srvn.

after Nomencl. lV“'(1910), 1191—21193.—2. jos
Orat, synovec předešl.. u. 1704 ve Veroně, stal se
1725kn ivkem ve svem rodišti, ale po sedm
letech hodnosti té se vzdal a vstoupll do kongreg.

Orat. 1732, vyn. exegeta, Řatrimstik8xa l_i_turgik,požíval veliké vážnosti n a Bene

dikta XIV., kteří mu svě_řoval_ipráce z "oboru círk
dějin a liturgrie.l72. mě . Benedikt XlV.raví o něm 57 vv blulle,1jíž potvrdil kongre
gaci Oratoriánrů:1„Filius dilectus, quem ob eximias
dotes, religiosas virlutes et praeclara bonarum ar
tlum sacrarumque doctrinarnm disciplinarumque
studia et assiduos ecclesiasticos labores plurimi
facimus et dili imus“. Jeho velikeho díla „Vindiciae
canonicarum criptuiarum Vulgatae latinae edi

tionis“, (jež obsahovati mělo nevydané zloutky
hexaplty rizenovy, SZ dle hexaplárního textu LXAvariant k Vulgatě, text několiak nih S i NZ dle
italy, Z dle překladu _leronymeva z chaldejskěho
& a ologii kánonu tridentského, vyšel pouze první
svazek (Rim 1740, jenž obsahuje v prvé části po

všechnou historic ouřpředmluvu o původním textuSZ a o přeeecklad eckých a latinských, dále pět
hlav pojednávajicfchr e__0 kánonu Písma svatého,

2.0 autoarafech a apografech, 3.0 znamenitějšíchpřekladec rec a 1 t 4 o nejstarších docho
vavších se rukopisech SŽ, 5. o dějinách biblického
textu a překladů; dále následují varianty SZ dle
textu hebr., pojednání o různých kodexech, disser

tace o kanoniěnosti knih an_ludithaj.; částddruháobsahuje Psalterium & ezněni Vulgaty,
Septuaginty a Italy. Z dalanšíchazamýšlených oddílů

vyšlo pouze: „Evangellarlum quad ruplex 1ali4naeversionís antiquae seu veteris italicae“ (Řím7174
dílo vynikající učeností, kritičností i úpravou ty 90

ralickou. K započattě od strýce jeho edici „Li er

ontlfiealls“ přip_ojilsvazek čtvrtý (1735), v němžmimo jiné o pn vayd tak zv. „Sacramentarlum
Leonianum dle rukopisu tveronskěho) a počal vy
dávati spisy osefa Marie Thomasia (Řím 1741) a
„Liturgla antiqua hispanica, gothica, isidoriana, moz

arabica, toletanít3)mixta“ (t. l746). Srvn. Har/ar,
NomencLV(911 —__85.—3. Ondřej, n. vBenátkách1387,z 1805, tehol., .c„Dellecause

spirituali ed ecclesiastiche rap|__)or_tiai diritti del sacerdozio e dell' ímpero“ (Ben reduc

tione missarum 212ibr1lV" Kolín 1765), „'Š'toriar dellaChiesa"( 2.sv ), „ irítto ecclesiastico tratto

dalle opere di2Van Fspezn“ (1798), 4 sv.) rvn.Huf/er, Nomencl V3 (1912), 80,7

Biankovió(Blankovlě)Mikuláš, bisku svatého života, charv. spisovatel, „. plitu,
stud. v ústavě Ioretánskěm, kde dosáhl doktorátu
obojího práva. Vrátiv se do vlasti, stal se farářem
v Sueurci a po třech letech kanovníkem ve Splitu,
kdež 1677 vystavěl kostel a klášter sv. Filipa Neri.
Později stal se kanovníkem--theologem :| en. vi

kářem, r. 1698 biskupem makarským; ;. 17 .jednáni o jeho svatořečení jest zahájen S).„
redbe od zborora države splitskě“ (Benátky 1699),

„Karstjanski nauk“( 1708). Srvn. Ljubič, Q_gleale 11., 45511 Dik
Mart.Bianor sv., mě. v Pisidil na poč. lV. stol.;

Rom. 10. čce.
Bianuccl Bartoloměj, .r). „Libellus de eonc.

hierosolymitano et quod ex illo" ius voti decisivi
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in c_oncilíisintuitn sim )lícium sacerdotum non eru“(l [f,/if omencl V“ 1912),
BlardP etr 78.1., 11.v renoblu 1568, vstou 11

do Tov. Jež. 1580, byl prot. theol. v Lyonu, orve-'
bral se r. Ž1611jako missionář do nady,pz Tov jež ,po dlouhem žalařování od anglipkánů
poslán byl zpět do Francie, :. v Avignonu 1622;
x;. „'uLatoritc de notreepčree le pape, eifícacement
et clairement véritiée par l'authentique tesmoignage
de S. jéro sme et anstres Pěres. F,t la réfutation
de tout ce que Jean Martinet, ministre de Saíllans,
a pu controuver au conntraire. Ensemble Ia nou
velle réunion de Mar Elias patriarche de Babylone
:. l' Église romaine" (1619, pod pseudonymem Jean
Lautret), „Les actes de la coníérence qu' Alexandre
de Vinay, passteur á Crest, eut avec le ésuite
Píerrrre Biard, ancien missionaire au Canada"1617);

mimo to několik zpráv o missiíEh kanadských („Relation de la Nouvelle Fran 6 Srvn.

Hurler,Noamen_.c1 1115(1907),BlaslV vřincc Val., 71.1813v'lridentu, prot.
bibl. studia t., později na theol fakultě olomoucké,

1867, :p. rchaeologia biblica“ (Rezn
dílo nevalné ceny);„ Familla humana iuxtanlussmo

řgi_<_:_um“(t. 1863). Srvn. Hurler, Nomencl.V3 (1912),
biathanati (fh'a_—'násilí, 0ava'v—— umřiti, [haw

ůavam'w: násilnou smrtí zemřiti) zváni jak ti, kdož
byvse ke smrti odsouzeni popravčimu byli ode
vzdání, tak i ti, kteří sami se usmrtili, čilí sebe
vrazi Z příčin těchto, zejména však pro nepocho
pení odvahy a statečnosti, s jakou krestané k trí
bunálům pohanským, tedy jisté smrti vstříc se
dostavovali, zváni i křesťané od pohanů potupné ó.

6/1.

Bibantius Vilém O. Carth., rodem z Flandšrska,
1521generalni převor řádu, z.1_535;: „Sermones
et conciones capítulares de vitae spiritualis pro

tectu“ ,__jež vydány tiskem teprve r. 1654v tverpách Srvn. Huf/er, Nomencl. 1130906134613.

Bibblena 1. (tak dle svého rodiště zvaný), vlastněDoovizi Bernardo, italský kardinál a básni,k

1470 v Bibbieně, diplomat,20151% kardinál-b-iskeup_,1515 legát ve Francii, ímě; J_Í).kom
„La Calandrla' (dle Plan—gaa Boccaccia),v vedyznal
menávajici se sice živým dialogem a elegantním
slohem,ale závadnýmobsahem —2.A essandro

biz/'emBibiena. SG.iuseppe Galii viz Bile
Biber František jiří jan, skladatelhudební

a vynikající udebnik (houslistaa), 11.1644ve Var
tenberku v echách, z. 1704 v Salcpurku; složil
nešpor dvě rekvviem, offertoria, litanie. rvn.

149, Bezecný v „Cyrillu“Dlabačř' Kiinstler-Lex. 1.,19155.
Bibinna sv., panna v Římě, umučená v době

_Iuliana Odpadlík a, za městského praefekta Apro
niana asi r. 363 spolu se svými rodiči Flavianem
a Dairosou a sestrou Demetrii; b'. byla holemi

olovem naplněnymi3(„plumbatis'j) ubíta; papež
Simplicius (468—473 vystavěl k její clsi malou basiliku na Esquilinu. Mart. probiskusBibianus (Vivianus) sov., sainteský
(Medíolanum Santorum) v polovict . stol., dleněkterchr 90

i ena 1. Alessandro Gallói, architekt amalíř, „. 1687 varP před 9,byl zaměst
nán ve službách kur-firstazfalckého'l;6vystavčl v lc
tech 1733—1756 jesuitský kostel v Mannheimu. —
2. Antonio Galil, bratr předešl.,n. 1700vParmě,
z. 1774, byl od 1721 zaměstnán ve Vídni; dle jeho
návrhu a pod jeho dozorem provedeno rozšířeni
presbytáře jakož i zřízení hlavního oltáře v ko—
ste le sv. Pet ra ve Vídni, provedl malbu kupole
v kostele trinitárskěm v Prešpurku, později vrátil

Biard — bible

se do ltalie a provedl některé malby v kostelích
milánských, bolognských,_mantovskýcha i. jeeoh
žákem byl Fran_t.Palko Giniseppe Gal li,bratr předešl., 1696v Parmě, z. 1756 v Berlíně,
zaméstn hlavně zhotovováním slavnostních de—
kooraci; mimo jiné zhotovil 1729 návrh k trium
fální stavbě, postavené při oslavě svatořečení sv.
Jana Nep. před chrámem svatovítským v Praze.

Bibi Rudolf, u. 1832 ve Vídni, z. 1902t., od
1850 varhaník ři chrámu sv. Petra ve Vídni, od
r. 1859 při chrmmu sv. Štěpánat., od 1863 dvorní

varhaník, od 1897 dvorní kapelník, tábornýrvarha
ník a skladatel, složil: praeludia a Šyphany, sonátu pro varhany D-moll (18 5), koncert
pro_varhany s orchestrem '1891gradualia, offer
toria, čtyři instrumentální rn e, vě rekviem; vydal
také školu pro varhany

bible, z řeckého Air/ilin:lat.ebi_blia, -orum, již odlX stol. také sing. biblia :ník t..j kniha
ma ščoyrjv,název sbírky všech spisů, jež obsahují

část zjevení Božího (ostatní část zjevení _obsahujeústní podání). již ve SZ. nazývaly se sbírky kn h
původu božského 03151? „knihy“ (Dan. 92), „knihy

svaté" (l Mach. 129,2_Mach. 8:3)._Analořické názvy „_Pismo“ (i, yoaqnj, 2. Pet
,gatpat. Mt 2299.Sk. p.18").„ m. 12)

vystihují povahua i lgfznílsnmoknih těch. Pán_Oježíšnazval u sv. ,bkteré na
psáno před jeho3 říchodem,0„Zák'one.m“ (Oossu-k
tečnosti, podstat _a dosahu autority blbli příslu
šeející viz ěl. in.pir objemu spisů
tvořících součást bible e___zočl.okta'unon) Učitelský
úřad cirkve vyslovil na sněmu tridentském
(sess. W.) a vatikánském (sess. ll1.) jasně a určitě
o božském charakteru Dle katolického učení
značí b souhrn knih, které „vnukáním Ducha sv.
sepsány Boha za původce mali“, totiž všechny ony

knihy, jež_ obsaženy_ _j_souv latinské Vulgatě (v. t.),
„se všemmyib_součástm b'. neo sahuje jen slovoBoží, žje stlslovernBožím—le

po Kristu b(od Tertulliana) zá)o_;:házírozdělenís I?. ve
nihy Starého a Nového kona (anebo Úmluvy),

anebo kratčeii: ve „Starýa Novýzzákon“. „Starý
zákon“ obsahuje knihy, jeaž sepsány byly_v době
trvání „úmluvy“uzavřenéslsraelem, „Novvýz kon"
knihy, jež vznikly od doby, kdy Kristus učinil
ú“mluvu novou. Židé dlčí knihy biblické ve tři

skupiny: 1 113511—_ zákon (Pentateuch), 2. B*N'JQ
_—proroci a 3. Dimnq—_ knihy. Katollčtí theolo

ové vzhledem k tridentstkšímu kánonu dělí knihy
)iblickké SZ. v tyto třit ridzlň knihy hi sto

rickě (celkem 21): pět knih ojžjšových (Gen_e__s_i_s,Exodus, Levlticus,Numeri, Deu ronomium),k
_,losuekn. Soudců, Ruth čty'rí knihy královské (nebo
dle bible hebrejské dvě knihy Samuelovy a d\é
knihy královské), dvě knihy Paralipomenon anebo
Kronik, dvě knih Esdrášovy, z nichž druhá nazývá
se také Nehcmiá ovou, 'lobiaš, judith, Esther, dvě
knihy Machabejské;2 kn ih naučné (celkeern 7):

b, almy, Přísloví, Ecclesiastesn. Kazatel, Píseň

alomuounova n. P__íseňnopís ni_d kr_1_.__N_l_c_>udrostl,__Ecclesiastic n. kn. hy pro ocké
(celkeiunsl7): lsaiálšr,a_leremiášd(skPláčem jcrcmiášo
vým), Baruch, Ezechiel, Daniel, ()seáš, joel, Amos,
Abdíáš, jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš,
Aggaeus, Zachariáš, Nlalachiáš. Rovněž tak rozeznávajíse v N :1. knihy dějepisné (celkem5):

čtyři evangelia (sv. Matouše, M2 a, sv. Lu
káše, sv. jana) a Skut_kya_poš_t_olské;2 knihy dida ktické (ceemlk21): stů sv. Pavla (k Ří

manů |. ke Korintským, 2. ke Korintským, _keGalatským, k Efeskkým, k Filippským, ke Kol
ským, 1. k Thessalonským, 2. kThessalonskýín

var
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] k Timothe vi, 2. kThímotheovi, k Titovi, k Fi
iemonoví,k ídům), a 7 listů tak zv. katolických:

list sv. Jakuba, dva ldistyesv. Petrra, třniilisty ]_sv.;.3 jediná o
BO:jednotlivých těchntlohknipháchvíz zvláštní články.) říve rozdělovánny byly knihy

_\'z v „Evangelium“ a „Apo tolus“ (: veškeery no

vo7ákonní knihy, vyjímajíc evangelia). Síxtem Síensk)'m (v. t.) zavedené roziišov rn knih biblických
v protokanonické (v. deuterokanonické (v.! .)
neznačí snad dvojí různOtal(většiaamenší) antorltn

knih těch, nýbrž vyjJádřití chce jen, že byly buďihned anebo teprve ěhem času přijaty do kánonu
ode všech obcí církevních.

bible- Babel viz i., 828—832.
bible čtení. Se strany protestantů vytýká se ka

tolíkům, že církev katolická isma sv. si neváží,
biblí věřícím zrukou bere, četbu její že zakazuje.
Die učení církve katolické jsou kni_hy Písma sv.

inspirovány, t. j. při spisotvání jich působil Bůh naspisovatele oněch knih tou měrrou, že Bůh jest
vlastním jich autorem; spisovatel lidský psal pouze
to, co Bůh mu vnukl, je tedy autorem pouze pod
řízen'.m Písmo sv. jest katolíkům napsaným slo

ožim, „listem všemohouciho Boha ku svému
tvoru" (Řehoř Vel. L. 4. cp. 31. adT heod), kato
lící považují Písmo sv. za pramen zlevení Božího,
ale ne za jediný a tak jasný, aby každý sám si
mohl z něho vybrati čemu věřítí a co činiti má,
aby došelsspasení (' tom liší se katolíci od pro
testantů, kteří uznávají Písmo sv. za jediný pramen zjevení Božího, lsmo sv. prohlašují za knihu
tak jasnou, že každý člověk osvícen Duchem sv.

atoho osvxíceni prý se dostává každému —
může si vykládatí Písmo sv. sám azzněho poznatí,
čeho mu ke spasení zapotřebí. „jediným pravidlem
n měřítkem, dle kteréhož veškeré články víry ce
niti a soudití náleži, věříme býti prorocká a apoo
štolská Písma Starého í Nového zákona“ (Form.
konk.) „Věřímea vyznávám ,že Písma kanonická

svatých "prorokůva ažpoštolův obojího zákona jsouopravdívě slovo Bo a dostatečnou věrohodnost
ne z lidí, nýbrž ze sebe mají. A v tomtoosv. Písmě
má obecná církev křesťanská plně vysvětleno
vše, cožkoli ku spasitelné víře anebo ku zřízení
života Bohu milého přináležíf' (Koní. heiv. ii)

mPředevším správcové naší jednomyslně učí o Pis
ech sv., za kánon a ravidlo přía tých žáejsomravá, jistá, víry hodná, jimžto se ádnájiná jaká
oií lídská písma vyrovnati nemohou, ale ustoupítí

Žako lidská Božím musejí. Nejprve proto, že jsou
uchem sv. nadšena a 7ázraky božskými utvrzena,

ntaké sám smysl a pravdu jejich, jakž ráči,
otvírá. Druhé proto, že jsou vuie Boží zjevené
jistá osvědčení, bez nichž není žádné známosti
spasiteiné, ani víry, ani přístupu k Bohu: neboť
se v nich všecko, čehožkoli k učení a spraveni

cirkvezpotřebíjest úplně a cele zdržužeďt(Konf.bra tr. l>rotestanté učí, že ka dý věřící
má nejen plrsávo, nýbrž i povinnost Písmos s.v čistí
a zkoumatí Jsou správny tyto zásady protestantův?
Kristus hlásal a šířil učení své živým slovem ;pí
semnčho apoštolům svým nezanechal ničeho; místo
písem slíbil jím Ducha pravdy, který jím připo
mene vše, cokoli kdy ml wii. A apoštolům nena
řídil,aby napsali evangelium, nýbrž aby„ kázall“,
„učili“, „chudým evangelium hiásaii", „svěde ctvl
ydávalí". „jdouce pak, <ažte, řkouce: Příbližílo

se království nebeské“ (Mat. 107) „Protož jdouce,
učte všecky nárro.dy ., učíce je zachovávatí
všecko, což jsem koli přikázal vám, aa ]já s vámi
axelmgppo všechny dny, až do skkonání svlétaf' (Mat..)„ ldouce pak po všem světě, kažte evan
gelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtěn bude,
spasen bude, kde pak neuvěří, bude zatracen.“

Jana,listsv. JudyTa
rocká: Apokalypsis.
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(Mar. 16“ is.) „Kdo vás si ssl, mne sl ší.“ (Luk.
O.) — Sv. apoštolové tlaik utečně .ířilí učeníKristovo slovem, a nlkoi vpsísllíem. tšímy

apošotolův nemáme zceela ničeho napsaného; po
vinností jejich bylo hlavně hlásatí slovo Boží „mi—
nisteríum verbi". „Ale nic se toho neštítím,“ praví
sv. Pavel, l„jen abych dokonal běh su'íj a poslu u
hován sl ove m, kteréž jsem přgal od Pána ježiše. “ (Sku p2024.) A v modlitb své \: sv. lana
(l7W) praví Kristus Pán: „Neprosim pak toliko za
ně, nýbrž i za ty, kteří skrze slovo jejich uvěří
ve mne." —Po svém rozchodu do celého světa
obraceli sv. apoštolové na víru Kristovu ne roz
dáváním biblí, jak to protestanté činí, ale živým
slovem, a pro toto slovo vyžadovali na rostou
víru a poslušnost. „A onlšií, akázali v ude, a

_Bůhjim pomáhal a potvrzoval řeč jejich následu. r. . V epíšt.oiei ke
. „Tak í Pán nařídil těm, kteříž

evangelium zvěstují, aby z evangelia živí byli“

Vbepištole ke Galatským pravi sv. Pave Ale
bchom pak m_y,aneboo anděl s nebe kálzal vámnco jiného)mimo to,c smevvám kíázal, pr_o

klat buď“ „Měj prříkiad ozdravých slov, kteráž jsi
si šel ode mne u víře a v milování v Kristu

_ží í.“ (ii. Tím. 1113) „4Kaž slovo, nabizej \ asi v nevčas.“ (ll.T 4.) Sv. ve,i který více

než kterýkoliv žjinýapoštol napsalělavybízí sttále věřící aby se držeii toho, co jimi V e íštoie
k imanům v slovně praví, že l“víra říchz od
si šení, níkoi\ od čtení slova Boží o.(10“-".)

ísmě sv. nikde neshledáváme příkazu, dle něhož

by věřící byli povinní čístipsané slovo Bpží, bibli.
iova Písmasv. Deut. 611-0 73-19; 31 is. 820;

<

341%jer 31 Éz. 7; Nového zákona slova Kri
stova: „Zpytujte Písmaz“ (_lan 539.;) chvála Beroei
ských ve 17'-, „jenžto přijali slovo se
vší chtívostí, na každý den rozvažujice Písma,
tak-lí by ty věci byly“; slova apoštola Pavla: „Nebo
cožkoli napsáno jest, k našemu naučení na sáno
jest abychom skrze trpělivost a potěšení ísem
naději měli (K Řím. 15 .;) „A když bude přečten
u vás tento list, učiňte, aby i v Církvi laodicejskě

čten byl: a Kten, který jest Laeodicejských, i vy přečtěte“ (Ke Kosol 4.1“); iké Písmo od Boha

vdechnutě, užítesěné jest kvučleni, k trestání, kTtina
pravování, k cvičení se v spravedlnosti“ (2.T
3m) atd., na která se (protestanté odvolávají, ne—mají toho smyslu, kter ho pro učení své potřebují,
netýkají se všech věřících a nezavazují jich, aby
četli avolně zkoumali Písmo. Sv. apooštolové v osa
dách na víru obrácených nezřizovaii „biblické spo
lečnosti't, aby čtením Písma sv. víra se udržovala
a šířila, nýbrž ustanovili za sebe zástupce, a těm
uložili, aby kázali slovo Boží. „Kaž siovol“ na
pominá sv. Pavel žáka svého Timothea. „Co jsi
siyšeei ode mne před mnohými svědky, to zase

sgěřuj věrn' m lizdem, kteří způsobni budou i jiné
UČI — Nesesprávnolst dučení protestailtskěho, že by Písmoo.sv bylo diným pra
menem zjevení Božího, z něhož1každy může a
má si načerpatl, čeho ke spáse potřebuje, patrna
též z dějin, jak povstaly knihy Nového zákoona

Písma sv nebyiy napsány za tím účelem,
aby podaly úplné učení Kristovo; nemajippodoby
katechismu anebo nějaké knihy s mboiické, veškeré
učení víry a mravů obsahující. níhy ty ponejvíce
příležitostně bylynapsány a poslányjednotli
vým církvím, některé i privátním osobám. emčvza účel učenní Kristovo teprv zvěstovati, nýbrž
slovo Boží ústně hlásané v paměti věřících udrželi,
dopinítí, vysvětliti, anebo zlořády se vloudivší ká
ratí. ísmos v.jest soouhrn knih hisíorických, mo.
rálních, prorockých, epištoi atd., v nichž 0 přemno
hých článcích víry jen jako mimochodem zmínka
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se činí; není tak _napsáno, aby každý snadno mohl
poznati, čemu věřiti má. Písmo sv. \ového zákona
neobsahuje vše, co Kristus hlásal a konal. „Mnohé

zajisté ijitné divy činil ježiš před obličejem učedníkůsvýcch, kteréž nejsou psa_nyv knize této: ale tyto
jsou napsány, abyste věřili, že ježíš jest Krlstus,
Syn Boží, aabystc věříce život měli ve jménu
jeho. “ (jann.)2030-gl „jestitp ak i mnoho jiných věcí,
které učinil ežíš,) kteréž pkdyby měly každá ob
zvláštně ps ny b' i, rn m za to, žeeby ani svět
nemohl obsáhnouti těch knih, kteréž by měly psány
býti." (Jan ".) Těmito slovy sv. jan zřejmě do
tvrzuje, že 2nlejenjeho evangelium, nýbrž i ostat

nich evange isl_t'_ldujest neúplno.3)„ liště )ak věci' v
zřidim, kdyžv .“ (l. Ko _avel nenapsal tcdyv lldčeho Korintským b lot reba vě
děti a činiti; některé věci také ůstn předložil a
přikázal. . píše:, aje vám více psáti, ne
chtěl jsem skrze lista čemidlo, nebot' mám naději,
že budu u vás a ůs ústům mluviti budu.“
(ll. Jan im.) Není tedy všecko psáno. ale mnoho
jest církvi jen ústně svěřeno. Některé části
: Písma sv. docela se ztratily, na př. epištola ke
Korintským, o které se sv. Pavel zmiňuje vl. Kor. 59.
Sotva se dá m 'sliti, že by Bůh takovou ztrátu při

pustil, kdylž)y ísmo sv. bylo jediným pramenemení Božiho a psané slovo Boží iným pra
vidlem viry. Knihy Písma sv. byly teprve později
napsány; tři evangelia mezi rokem 42. a 65; evan
gelium sv. _lana krátce před r. 100.A brleylo snad
před sepsáním evangelií žádného učení křesťan
ského? Bylo zajisté, bylo to ústní učení apoštolů.
Na toto učcni apoštolové ve svých listech se od
volávají. „Nepsal jsem jako tém, kteříž neznají
pravdy, ale jako těm, kteříž ji znají." (l. Jan 21)
„Připomínám pakvvám, bratři, evangelium, které
jsem vám kázal, kteréž jste i přijali.“ (l. Kor 15'.
Sv. Pavel napomíná věřících, aby se drželi t_radicc
slovem nebo písmem přijaté, a ne aby četi a je
diné se diželi Písma: „ltaque fratres state et te
nete traditio nes, quas didicistis sive per ser
monern sive per epistolam nostram.“ (ll. Thes. 2“.)
Protestantská zásada odporuje celému starověku;

tcové a učitelé církevní nikde nečiní zmínky,

eby Písmo sv. bylo ediným (pramenemvíry,avčncr že by bylipovmm [Jismosv. ísti „A což kdyby
nám apoštolové žádných pisem nebyli zanechalí?“
táže se sv. lreneus z.202), „zda nemusili bychom se

držeti tradice,h kterou odevzdali těm, jímž svěřilicírkev? At řádu drzi se mnozí národové
barbarští, kteří věří ); Krista bez papíru a čer
nidla dávvně podání pilně a'/.=ichovávají.“ (Adv.
haer. III.,.„4) Fides tua te salvum fecit, non exerci
tatio Scripturarum,“ plaví 'l'ertullián ve spise„ De
praescr. haeret.“ c. 14. v ugustin napsal:
„Homo fide, spe et caritate subnixus eaque in
concusse retlnens non indiget Scripturis nisi ad
_aliosinstruendos; itaque multi per haec tria etiam
in solitudine sine codicibus vivunt.“ (De dotcr.
christ. l, Sg.)h Místta u sv. Otců a spisovatelů cir
kevních, na pr. oře Vel.. „Vládce nebes.
pro život tvůj dvě epištoly ti poslal. . ., studuj tedy

v nichea dcnněoslovcch Stvořitele svého uvažuj"(L.4 31) atd., která protestanté na dotvrzení
svého upčení uvádějí, doporučuji sice četbu Písma
Sv., ale neobsahují příkazu ve smyslu protestant
ském, a týkaíse ponejvíce klerikůa kněží, nikoliv
pak ostatnic vérících. Sami rozvážnéjší prote
stanté doznáva'i, že Písmo_sv. není ediným pra
menem viry. ahnis na pr. pra dobé apo
štolske a poapoštolskě bylo to ůlstní slovo, které
křesťanské obce zakládalo a v jednotě drželo.

Autorita Písma spočívala na autoritě církve.“ ;Lutherlsche Dogmatik, ll. 25.) Kaftan dozn vá
„Nám evangelickýní křesíanůmL z předcházejících
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period církevního vývoje mnoho přijmouti jest,ačkoliv to přímo ísma sv.nemůže býti
odůvodněna“ (Doc_gmatik, Freibur 1897, 74.)
A take mnohé věci prijimaji, na př sv cení neděle,
křest cdítek, knihy Písma s.v atd., ačv ismě sv.
o tom zmínky se nečiní. „Není pochyby, že vedle
Písma' 1podání nepsané musí býti uzn . ro
tcstantismus vzpirajicí se ustálenému názoru kato
lickému, neustalený jest a polovičatý, nedůsledný
a nejednotný “ napsal od církve katolické k pro
testantismu oda dr. Masaar.yk (Viz: „Stručný
nástin dějin tilosaoíie“, str. 448aan ásl. , „Konkrétní
logika“, str. l72a as.l) _Jest správný další prin

cip protestantský, že Písmo sv. je tak psane,pžead může si je vykládali a víru kes
seni potře sám si zněho čerpatl? Luther

s počátkuáprohlašoval Písmo sv. za naprosto jasne:
„Kdybty v m někdo řekl, že jest Písmo ttmné,
pověz opravda, neni jasnějšlíknihyonazemi. .:)deenísmo sv 1522 v kázání:
.,Mlynářova děvcčka, devítileté díté mohou Písmu
lépe rozuměti, než papežové, snémv a všichni
učenci.“ „ bez rozdílu, i nejobyčejnějšimu
člověku jest srozumitelné.“ „Sacra scriptura per se
ccrtissima, facillima, apertissima, sui ipsius inter
pres, omnium omnia probans, iudícans et illumi
nans est.“ (Prací. Assert. artic. a eon. . damn.)
Když viděl Luther ovoce svého učení () Písmě sv..
různé výklady, hádk , nové sekty,vzpoury, změnil
názor svůj o Písm sv. ar řekl. „Virgilovu rolni
ctví nemůže nikdo rozuměti, kdo pět let nebyl

rolníkem, 1|stů_mCiceronovým, kdo dvacet let nedil stt.á Písma sv. nikdo dostatečně neokusil,
oost let s proroky Eliášem, Eliseem, janení

Křšitelem, s Kristem a apoštoly nespravoval cír
.“)(Gesa melte Werk e VII., 127. jánner- Ausg.

„Z Pnšímma sv. znákmePsotva abecedu, a to'leště)nesprávně“ „Výrok Psirna sv jsou slova

buncha sv., která daleko přesahují lidske pocho(Viz: But/mmm- Populanynóul/k l. 3.)
dobně i ostatní reformáttoři upustili od puvodniho
názoru o úplně jasnosti Písma sv., učili-li podobně,
jako později Luther, že jest jasne pouze in rebus
ad salutem necesariis ,ježto Duch sv. pry každého, kdo
zbožné Píssmo sv. čte, osvítí, abyzzneho poznal,
čchommu ke spasení zapotřebí. Toto učení v Písmě
sv. nikde není vyjádřeno; naopakz řejmé psáno,
že Písmo sv. potřebuje vysvětlení, smysl jeho že
jest hluboký, mnohdy temný. „V 111'chžto jsou ně
které věci nes adně k sroz umění, kteréžto

„neuměli a neustaviční (lidé) převracuji, jako i jiná
Písma ke svému vlastnímu zah nu),“ napsal sv.
Petr 0 listech sv. Pavla. (11.3“|"Š Komorník krá
lovny Kandace nerozuměl slovům Písma svv.atého
„vMs-líš li, že rozumiš, co čteš?“ tázal se apoštol

Filip komorníka. Kterýž řekl: .l kterak mohu, ne
vyl ží-ll mi někdo?“ (Skut. ap. 830“.P) ísmo.samo vyvracíprincip protestantů. Protestantský
theolo Petr Wcrenfels nařiká nad nássledky, které
z voln ho výkladu Písma sv. vzešly,a šlehá svo
bodný výklad Písma slovy: „Hic libera est, in quo

guaerit sua dogmata quisquer invenlt et arttlerogmata quisque sua.“ (Disse t. var. arg.l l.)
Protestanté mají zvláštní symbolické knihy, kon
fesse, kterých lid i kazatelé držeti se mai. jak se
to srovná se zásadou, že si kaaždý může ísmo sv.
sám svobodně vykládati a z něho si vybrati, čemu
věřiti má? tuto nedůslednost ukazuje sám

„Berliner protestant. Kirchenzeitung" (ze dnne 17.ledna 1855);p . „Bud' jesttPísmo sv. ve vsech
podstatných člyštech prostinké a jasně, že svědo
mití vykladači různě je pochopiti nemmou,ho

LEM staré protestantské učení o postačitelnosttiisma, — ale pak nemá nátlak, držeti se vyloženého
Písma, t. j. symbolických knih, smyslu. Anebo
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Písmo
lišil-":tak jasné ani dostatečné, a pak mápravdu m církevní autorita musi dáti v světleni;

pak nemají ravdu reformátoři, kteří o autoriritycírkve se () dělili. al právo na m1
sto autority cirkve katolické postaviti
autoritu svou?_“_aSami protestanté zavrhují zásadu o volném du Pis na př.

piše: „ en pomocík lraozsáhlýchalsinguistických a historick ch znalostí, důkladných předběžných prací,
namáhavé a důkladně píle jest možno ze spisů,

které tak vzdálené době patří. ,Éravdu vypá
trati. ' (Christentum und _Kirche im mklane mit
der Kulturent\vick1u.ng' 23l .) A proteslan Hasepraví: „Aby každý věřící samostatně viru svou
2 Písma sv. čerpati a dle ní se řídíti mohl, k tomu
massa lidí nemá prostředků, tedy ani oprávnění
ani povinnosti." (Polemik,11. Auil. 37.) Písmo sv.
není tedy jedínným pramenem zjevení Božího vě
řící nejsou _zavázání a také neemohou Písmo sv.
neomylně si v'kládati. Kristus ustanovil ne
omylný učitelský úřad v církvi, jemu svěřil učení
svězz,jevené ten jediný může nás neomyln po

gravdách v pramenech zjevení Božího -svatém a tradici — obsaženných Apo

štolrům dal rozkaz, _aby učili (Mat. 2819 20,16'510), a slíbil jim k tomu pomoc svou a
Ducha pravdy (jan 141017-1013), a takovou auto
ritou je opatřil, že zavržen bude, kdo jim neuvěří.
(Lu.k 10'“.) oštoiům nařídil Kristus, aby učení
jeho hlásali, a věřícím uložil ovinnost, aby učení
jejich přijímali. Ale slova rlstova netýkala se
pouze apoštolů, nýbrži ejich nástupců, Kristus
ustanovil trvalý neomylny učitclsský úřad: řeklf:
„já s vámi jsem až do skonání světa.“ Mat 2.820)
Sv. apoštolové učení a moc, kterou od rista ob
drzeli, odevzdávali svým nástupcům. „Měj příklad

zdravých slov, kteráž jsi slyšel ode mne,“ napo míná sv. Pavel Timothe „Toho dobrého skladu

(bonum depositum) ostříahej skrze Ducha sv., _k_t_erýž přebýv v nás.“ . Tim. 1-'3".) edy
synu můj, posilní se v milostí, kteráž je v Kristu
ježiší, a co jsi solyšeel ode mne, to svčru věrným

lidem, ktieřiž zpusobni budou i ine učiti. “ (Ii. Tim.' ísuss est Christus a co et apostoli a
Christo,“ napsal nástupce sv. Petra Klement ím
ský. „_1taqueplena vi persuasionis Spiritus sancti
egressi sunt annuntianles regni Dei atlventum. Per
regiones igitur et urbes praedicantes verbum con
stituerunt primitias earum, cum Spiritu probassent,
in episco os et diaconos eorum, qui crediturí
erant onstitueruni praedictos et deinceps ordi

nationem dederunt, ut cum illi decessissent, mini
steríum c:mm alií probati viri exciperent .“ (Ep. ].ad Cor. 2. Nejbližším pramenem zjevení

BOŽlhO_Leneomylný učitelský úřad cirkve, neboKristus án, jenž cirkvi svou hlásá své učení. Pra
menem vzdáleným zjevení Božiho' e Písmo sv. a
ústní podání, tradice; slovou vzd leným prame
nem, poněnvadž k poznání pravd v nich obsaže
ných neomylného výkladu církve je zapotřebí. —

oto vše jsme předeslali, jelikož výtka svrchu
uvedená vychází z ncs rávného názoru protestant
ského o Písmu sv. írkev katolická nezapovídá
čethy Písma sv., nýbrž jen jistými podmínkami ji
omezuje, omezení to týkás ponejvíce četby
Písma sv. v řeči lidové. Do jedenáctého stoleti
nemáme žádného zákazu se strany cirkve o četb
Písma sv. Protestanté prohlašují papeže Řehoře Vil.
za prvního původce zákaz četby Písma sv., ale
ne rávem. Řehoř Vll. v lisztě svém ze dne 2. ledna
10 nezapovídá čísti Písmo sv., nýbrž nevyhovuje
jen žádosti českého knížete Vratislava, aby boho
služba konala se v jazzku slovanském, a k tomu
cílí aby bible byla přeložena do češtiny. Ani papež
1nnocenc1il.nezakázal čísti bibli. Biskupu met—
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skěmu, který referoval
muži iženy v tajných sc
Písmo sv. v řLČl francouzské ap osvém rozumu

si je v_ykládají, odpověděl r. 11p99, že horlivost
' Ps je sama sebou věc chvály hodnoá,

avšak čtenářům grostým a neučeným ze sastatneho výkladue hrozí veliké nebezpečí, že po
bloudí u víře: proto napomíná biskupa, aby vhod
ným způsobeí věřícíod počínání takového odvrátiti usiloval. etbu Písmas vřečí francouzské
nezakázal. Teprve když bludařivv některých kraji
nách Pissma sv. ve pros svůj zneužívati po
čali, bylo v dotčených krajinách laikům zapověděno
čísti Písmo sv. Tak na synotiách v Toulouse r. 1229
a v Tarragoně r. 1233 bylo zakázáno laikům míti
a čistí Písmo sv. Zákazy tyto byly pouze partiku
láíní, týkaly se jen příslušníkův oněch diecesí. Po—
tiobný zákaz v šel na synodě oxíordskě r. 1408,
kde zavržen preklad Písma sv. od Wikleia vydaný
a zakázána četba Písma sv., které nebylo schvá
leno od bisku a. Prvni všeobecné omezeni četby
Písma sv. vysro od papeže Pia lV., který v indexu
knih zapověděných r. 1564 _vydaaněm stanoví: „Cum
experimento manifestum sit, si sacra Biblia" vul
gari lingua sine discrimine permíttantur, plus inde
ob hominum temeritatem detrímenti, quam utilitatis
oriri, hac in parte indicio episcopi aut inquisiioris
stetůr, ut cum consílío parochi vel contessarii bi
bliorum a catholicís auctoribus versorum iectio
nem in vuigari lingua eis concedere possint, quos
intellexerint, ex huiusmodi lectione non damnum,
sed tidei atque pietatis augmentum capere posse,
quam facultatem in scriptís habeant. Qui autem
absque tali facultate ea legere seu habere prae
sumpserit, nisi prius bibliis Ordinarío redítís, pec
catorum absolutionem percipere non p_ossint.' (Reg.
lV. Ind. Dle tohoto nařízení mohl čísti Písmo sv.
v řeči Íidové 'en ten, kdon na doporučení faráře

nebo zpovědní a měl k tonviudovolení od biskupanebo inquisitora. SixtusV . právo dovoliti četbu

_1_3ísmasv. v řeči lidově přid__ěliikongregaci indexu,ku 15662 ze.né Bencdíkt XIV. zmírnil zákaz
oočetbě k____z_rv ten smysl, že dovolil čistí, a to bez
zvláštní fakulty, Pismo sv v řeči lidově všem, jen
když b ] překlad schválen bud' od Apoštolské sto
lice ne o schválen od biskupa a opatřen poznám
kami vzatými ze sv. Otcův a učených spisovatelů
katolických. Toto omezeni platí i diles. V konsti
tuci Lva XIlL ,m,0fflcioru et muner um“ ze dne
25. ledna 1897, která obsahuje nyní platné dekrety
o četbě knih, stanoveno: „sVersío nes omnes
in lingua vernacula, etiam a viris catholicís
confectae,omnino prohibentur, nisi fuerint
ab Apostolica Sede approbatae, aut edi
tae sub vigilantia Episcoporum cum ad
notationibus deSumptis ex sanctis Ecclesiae

patrib_us atque ex doctis catholicís scriptoribus.“Cap. 1. n. 7.) Církev katolická zakazujíc čistí vě
rícím jakýkoliv překlad Písma svatého v řeči lidové.
i od katolíka zhotovený, který není schválen o
svaté Stolice nebo je ydán bez schválení bí
skupa a bez náležitých poznámek, činí tak jednak
z toho důvodu, aby bdíti mohla nad překladem
bible, aby Písmo svaté nebylo snad nesprávně dog
maticky chybně přeloženo; jednak proto,že 15ísmo
svaté obsahuje mnoho těžkých, nesnadno srozuumi
telny'ch míst, kterym nemůže každý bez řádného
vysvětlení porozuměti. Sv.AAugustin sám vyznává:
„ 's AS. Scripturis nescire plura, uamscire.“ (Conf.A ug. de doctr. chr. 1 2. c. 6) „ ane
in vernaculo sermone creberrimas animadvertimus
vicissitudincs, varietates commutationesque; pro
fecto ex immoderala biblicarum versionum licentia
immutabilítas ílla convelleretur, quae divina decet
testimonía, et fides ipsa nutaret, cum praesertim

gapeži, že v jeho diecesizích přimo vášnivě čtou
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ex unius s llabae ratione quandoque de dogmatís
veritate dgnos catu . no sí viros pietate et
sapientia spectatissimos ín Scripturarum interpre
tatione hand raro defecísse dolemus, quid non ti
mendum, si imperito vulgo, qui ut plurimum non
delectu allqno, sed temeritate quadam iudicat,
translatae in vulgarem quamcumque llnguam Scrip
turae libere persolvendae traderemur. Ita ne vero
apposíte clamat s. Augustinus, nulla lmbutus poe
tina disciplína Terentium síne magistro attingere
non auderes .. lu vero in sanctos libíos sine
duce eruis, et de his sine praeceptore audes ferre
sententiam. 9" (Lib. de util. crcd. ad Hon. c. 2.) „Tanta
est dívinae Scripturae proíundítas, ut non solum
simplices et ílliteratí, sed eliam prudentes el doctí
nOn plene sutficíant ad illius intelligentiam inda

am. .“ (Bre Pii Vll ad episc Mohílev.
gí'.aSept.1816.)—Četba Písma sv. v rcěi lidové do
volena tedy nyní každému za následujících podmí
n:ek LPřeklad musi pocházeti od katolíka, 2. musí
býti schválen od Apoštolské stolice nebo od bí
skupa, avšak v tomto případě musí býtíooatřen
oznámkami vzatýn ize spisů sv. Utcův a u ených

katolických splsovaí',elů aby se totiž Písmo sv. ne
vykládalo jinak, než jak jevšeobecný souhlas sv.
Otců a církve katol' ckě: „ut nemo suae prudentiae
iunixus in rebus ldeí et morum ad aedificatío
nem doctrlnae chrnstíanae pertinentibus Sacram
Scripturamad sensus contorqnens,
contra cum sensum, quem tenuit et tenet
sancta mater Ecclesia, cuius est íudícare
de vero sensu etínterpretatione Scriptu
rarum Sanctarum, aut etlam contra una
nímem consensum Patrumi sam Scrl tu
ram interpretari audeat." ( rident.) —- od
mtnek těchto vyžaduje církev ne prroto, že by si
Písma sv. nevážila nebo věřící od četby jeho od
vrátíti chtěla, nýbrž aby zjevení Boží lsmě sv.
obsažené nepoorušené se zachovalo, a věřící : četby
Písma sv., které dle slov sv. Petra obsahuje „quae
dam dlttlcilia intellectu, quae indocii et instabiles
depravant ad Stiam ípsorum perdítioonem" více

ody neež užitku nevzali. —- Prekladů Písma sv.
neschválených není dovoleno užívati; jmenovitě
za po_vídaji se všecky překlady Písma sv. v jaké
koli řečílidové od a katolík ků zhotovené, a zvláště
to platí o těch, které biblickými společnostmi isou
vydávány, jelikož se v nich naprosto nedbánnaří
zení církevních o \ydávání posvátných knih. Pře
klady ty se dovolují jen těm, kteří theologickýini
nebo biblickými studiemi se zabývají, pod po mín
kou, nejsou——Iív ůvodě nebo v poznámkách napa
dána dogmata víry katolické: „lnterdícuntur ver
siones omnes Sacrorum Bíbliorum quavis vulgari
lingua ab acatholicis quibuscumque coníectae, at
que illae praesertim, quae per societates biblicas..
dívulgantur, cum ín íís saluberrímae Ecclesiae lcgcs
de dívínis libris edendis fnndílus posthabeantur.
Hae níhilomínus versiones íís, qui studiis theolo
gcis vel bíblicis dant operam, permíttuntur, dum
modo tmemn putugnen in prolegomenis aut
adnotatíoníbus catlholicae tideí dogmata. (Offic. et
mun. C. lll. n. 8.-—) Pro testanté na základě svého
mylného názoru o účelu a ceně Písma sv. snaží se
co možná nejvíce Písmo sv. rozšířiti a četbou jeho
na víru obrracceti. K tomu cílí založili různé spo
lečnosti, které ve velikém množství vydávají a za
darmo nebo za laciný peníz rozšiřují Písmo sv.
Srv článekbkiblick (: společno ire
katolická neschvaluje těchto bíblickýschspolečností
a užívati překladů od nich vydaných /, ovldá a
to z důvodů vážných. Bible, jak jsme ukážalí, není

knihou, ze které by mohl každý snadno goznatia,čemu má věřítí a co konatí. aby došel sp sy;
mnohých místech je temna, a bez poznámek, bez

_,<

bible

vysvětlívek lidu do rukou dána spíše uškodí než
prospěje. Přečetně sekty, které na základě prin
cipu o volném čtení a výkladu bible : protestan
tismuuvzešly, ukazují, jak nebezpečná bez náleži
tého předběžného vzdělání je pro náboženský ží
vot četba a volný výklad Písma sv Všecky tyto
sekty odvolávají se na tis: no svaté, učení své
z Písma sv. odvodili se suažíce. Bible od bíbli
ckých společnosti vydávané neobsahují celého Písma
sv., některé knihy, které Církev katolická uznává

za kanonické. bud vynechány neboo bezdůvodnéoznačen za knihy podvržené, za ap kryfy. Pře
kiady lšísmma sv. biblickými _společpíťostmí vydá
vnaně jsou z veliké části přizpůsobeny nauce pro

testan tské 0 Lutherovi je známo, jak přizpůsobil svůj překlad Písma sv. nověmu u ení svému;
nejen v ep:.štole k Římanům přidal slovíčko, které
v původním textu není, že víra sama os ravedl
ňuje člověka, nýbrž i na jiných místech P smo sv.
tak přizpůsobil, aby učení jeho vyadřovalo. jer.
Esmer nalezl v Lutlierově překladu ísma sv. přes

1400 míst, která buď přímo byly přeměnténa, abyučcni Lutherovu se hodila, nebo Luther textu ne

porozuměl a špatně jej přeložlil. Protestant Bunsenpraví: „vl.utherů přeeadkl ' a sv. je nanejvýš

neúplný, byt' | jevil stďpy velikého genia; 3000 míspotřebuje opravy“ ýVborný znalec řeči a kritiky
Písma sv. protestant de Wette napsal v předmluvě
ke svému „Překladu bible“: „Mnozí ve svých před
náškách drží se stále chybného překladu Luthe
rova a káži o myšlence, ole domnění biblické,

která v původním textu aníaneni“ angickém překladu Písma sv. uod katolické

církve zhotoveném praví nověješipřekladatel bibledr. hllicott, že jsou v něm „č bludy, nesrov
nalostí a neporozumění slovům Ducha sv.“ (Viz:
Wetzer und Welte, Kírchenlexikon ll., 755.) Po
tvrzují to též slova Pia Vll v lísiu k arcibiskupu
mohilevskému Stanislavovi ze dne 3.září 1816:
Magno et acerbo dolore contectí sumus, ubl acce

Šímus exitiosum consilium haud ita primum suceputm, quo sacratíssími biblíorum libri novis et
praeter saluberrlmas Ecclesiae regulas editis inter

pretatiqnibus iiscřuecallide in ravos sen sucontonis vernacu a qualibet língua passim pervul

gantur. Namque ab aliqua íam ex perlatís ad nosuíusmodí versioníbus animadvertimus eam in pu
rioris doctrinae sanctitatem parari per
niciem, ut facile tideles ex íísfontíbus
lethale ehihant venenum, ex quibus hau
ríre debuíssent aqnas sa ientíae salu
taris. “ Znamenitý protest. bíblista prof. dr. Reuss
veeaŠtr ssburku praví, že prřlaekady Písma sv. bi

blicky'clíespolečnosti isou „pone 'více na rychlo de! eujso „nedokonalou íatriční prací“ a do
kládá:„1)ilo biblických společnosti v anglických a

francouzských rukách kleslopnamnoze na rostře
de prot ířímsmkě pro dyf. .Die (je—schichte der heiligen SchriíteenaN. " 186 5.13)
Zvláště v zemích míssíonářských veliké škody a
překážky působí činnosti katolick' ch míssionářů
agenti biblických společnosti,' již po any na víru ka

tolickou obrácmenépřevádějí častokrát k protestan
tismu. — ' rávPeeim tedy odsoudili pa ezové(Pius Vll., Lel\m l., Vslll, ehoř XVI., iuslx.
a Lev Xlll.) biblickéP společnosti a bible od nich
vydané zakázali. i\ékteří rozvážní protestanté sami

neschvalují počínání biblických společností. Dr.
Maltby, pozdější biskup v Durhamu, dokazuje ve
zvláštním spise r. 2davy něm, že bible bez po
známek ildl jen pletle8,1vbdudy uvádí, a žádá, by jenvýběr z Písma sv. lidu do rukys a. V témže
smyslu vyslovili se r. 18l8 Phelane a O';Callaghan
oba poukazují na nejasnost Písma sv. a nebezzepeči,
které z volného čtení Písma sv. bez náležílých po
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známek pro víru vyplývá. Z novější doby jmeno
vati sluší protestanty'Semlera, Dělbriícka, Weg
scheidra, kteří háji názor, že Písmo sv. je vlastně

ro ty, kteří vyuču i v církvi, laikům pak dovoluji čísti
gísmo sv. jen poznámkami opatřené. Církev kato
lická dovoluje používati překladů Písma sv. od aka
tolíků vydanýchpouze těm, .qui studíís theo
logícís vel biblicis studíís dant ooeram“.
K těm patři nejen profcssoří, kteří ex protesso tě
mito studiemi se zabývají, nebo kandidáti theo
lo íe na universitách nebo thelogických učilištích,
nýírž i všichni laici, kteří studiem rheologickým
nebo biblickým za zvláštním nějakým účelem se
opírají. „Quare non omnibus índíscrimínatím sa
cerdotibus sive saeculrrihus sive regularibus, sed
íís solum, qui vere hísce studiís vacant, per
missae censentur“. (Noldín, 'l'heol. mor. ll., 678, S.)
Církev u učených laiků předpokládá, že studiem
starých řeči a literatury nabyli přesvědčení, že
světským klasslkům nelze náležité rozumětí bez
kommentáře, tedy tím méně Písmu sv.; u theologů

ak předpokládá znalost náboženství, a při výkladu
Bisma sv. že se budou držeti smyslu a učení cír
kve. Pod jednou však podmínkou je jím dovoleno
užívati těchto akatolíckýeh překladů, „dummodo
non impugnentur in prolegomenís aut ad
notationibus catholicae tidei dopilmata;kdyby v úvodě nebo v poznámkách těc to pře
kladů Písma sv. přímo, úmyslné články víry byly
napadány, pak íjim překlady ty jsou zakázány.
Dle konst. „Ořííciorum et munerum" není dovo
leno též používati vydáni původního textu a sta
rých katolíckých překladů Písma sv., ani překladů
ve východní církví zhotovených, které od akato
liků jsou vydány; jen těm opět se dovolují, kteří
smdiemi theologickymi nebo biblickými se zabý
vají, pod podmínkou, která svrchu uvedena, to jest
nejsou-li v úvodé nebo v oznámkách napadána
do mata církve katolické. a týchž podmínek do
vo ují se jim těž jiné překlad' Písma v Minské
nebo v jiné nevulgárni řeči o akatolíkú vydané;

ostatnim věřtcim goužívati těchto překladu nenídovoleno, jelikož ez approbacc církevní není jí
stoty, zda text neporušen a překlad věrně podán.
(Cap. 11,n. 5. G.) (Historický přehled nařízení cir
kevních o četbě Písma sv. viz: Arndt S. j., „De
libris prohibitis coznmcntarii“ p. 134—139) Nný.

b duhová („Regenbogenbíbel“) slove
tak zvané kritické vydání bible v barvách, jimiž
označují se domnělé různě prameny biblických knih,
jež pod názvem „The Sacred Books of the Old
Testament. A critical edition of the Hebrew text
printed in coulours" vycházi řízením Paula Hauphz
(v Baltimore, počínajíc r. 1893). rvn. ir. Iera
mias, „Díe Re enbogenbíbel“ 0906).

bible chud ch viz Biblia pauperum.
bible kralická víz české překlady bible.

_blble obrázková, illustrovaná. Vedle polo
tcky seřazených obrazů t. zv. „Biblia pauperum“

_v._,t.),zhotovovány byly záhy i illustrace, znázor
nuucr scény biblické v pořadí dle knih biblických,
a to bud' s krátkými citáty z bible (na př. tat zv
Velislavova &.a. v Lobkovickě knihovně v Fraze
z konce XIII. a z poč. XlV. stol.), anebo íllustrace
zarazené do úplného textu biblického; zpravidla
byly'to miniatury vkomponované do iniciálek. V ti

štěných biblích ťočínajrc XV. stol. bš'ly to dřevoryty, později m -dirytíny. jako íllustr toří bible vy
nikli: Diírer, llolbeín,$chěíuffelín, eham, ranach,
z novějších: _julius Schnorr v Carolsfeld (1852 n.
Ve Wi andově „Bíbel in Bíldern“; clíchés z tohoto
díla ,“ íto ve Frenclově a Desoldové „Biblí české“),
Dore (1867n.; v čes. vyd.1884—94),Tíssot(1900—04).
Pro biblí Bezděkovu nakreslil jos. Manes tit. list a
několik krásných inícíálek. V novější době užito

2l3

k illustrovani bible reprodukcí vynikajících děl
různých umělců, a to bu v reprodukci černě
(Wurzbach, „Goldene Bíbel“, 2 sv. 1880, tytéž
obrazy v české „Zlaté blbli“ 1884—94), nebo ba
revne (ve .Zlatě bibli klassikův“ 1898—1900.

bible, překlady. Z rozptýlení židů \: pohanském
světě a ze šíření se křesťanství vyplynula potřeba
.h-ů 0. do různých jazykův, a to především k úče—
lům liturgickým apotom k účelům soukromým, je
likož věřící přáli si čítati sami v Písmě sv. re
klady takové byly pořízeny buď přímo z originálu
ze zněníp“vodniho(bězprost ředni překlad y),

anebo z Jiného uznaného překladu (překlad!prostře kované).jelikožpůvodnítextyS.aN .
zachovaly se nám pouze v pozdních, od doby se
psání velmi vzdálených ruko isech, nabývají staré
;. o'., jichž původ sahá p ed zmíněné rukopisy,
aneb aspoň do stejné s nimi doby, veliké důleži
tosti pro kritiku textu. ově'ší jl. b. ma'í vedle
svého praktického významu hlavně důležitost po
stránce kulturní. literárně-historické a filologické.
Ze starých překladů nejdůležitější jsou překlady,
jež buď nahražují misto ztraceného nyní textu pů
vodního (takovou důležitost má na př. několik knih
Septuaginty), jakož i překlady, jež od církve po
kládán b ly za authentickě. Staré překlady jsou
také ůle itou pomůckou pro exegesi a kritiku,
ukazujice, jak Písmu sv. od překladaču bylo roz
uměno a jaký text měli před rukama. V tom ohledu
jsou pro SZ. důležity západoaramejské parafrase
nebo targumy, pešíto, samaritánský překlad Penta
teuchu; nejstarší a nejdůležitější jest však řecký
překlad alexandrijský (Septuaginta) z něhož vy
plynuly: latinský (Vetus latina, obyč. Itala zvaný),
preklad koptický, ethíopský, gotský, arménský, syr
sko-hexaplárni a syrsko-palestínský. —. O těchto
ijlných překladech víz příslušné články, na př.
anglické překlady bible, arabské pře
klady bíble, aramejskép.b., bulharské). b.,
české ;. ó. atd

bible rabínská viz biblia magn .
bible, revise, snaha po dosažení co nejpřesněj

šího znění textu nebo překladu Písma sv.; viz 1.
b i ble, vyd ání a ve článcích pojednávajících o jed
notlivých překladech.

bible, rukopisy. Rukopisy bible nazývají se oby
čejně pouze opisy biblického pávodniho textu, po.
řízené před vynalezenim knihtisku; jsou to tedy
rukopisy hebrejské SZ, řecké rukopisy deuteroka
nonických knih SZ a řecké rukopisy Z. 1. Ruko
pisy hebrejské SZ. byly buď ve formě závitků
(volumína) anebo ve formě knih (codíces). Nej
starším rukopisem, así ze 11. stol. pocházejícím,
jest zlomek papyrový (pa íyrus Nash), obsahu'íci
dekalo (vyd. Burckltt v roceedlngs of the 0
cíety o Biblical Archaeolf, Londýn 1902, 290 "')J
Kodex „proroků“, chovaný v synagoze Karaitu
v Kahýře, napsán byl Mojžíšem ben Ašer v Tibe
riadě r. 827 po ztroskotání chrámu (:895 po Kr.).

Kodex „pozděljších proroků“ z r. 895 o Kr. nalezen byl Abr. írkovíčem v synagoze ufutkaleské
na Krymu. Nejdůležitější z pozdějších dochovav
ších se rukopisu jsou: „Codex Babylonicus Petro
polítanus“ z r. 91b viz článek „babylonsko-petro
hradský kodex“ 1., 2), bible z r. 1009, chovaná
ve sbírce Abr. Fírkovrče v Petrohradě, a o něco
starší fragment Pentateuchu chovaný v Londýně.
Varianty z 615 kodexů podal Benj. Kennicott ve
„Vetus Test. Hebr.“ (2 sv., Oxford 1776 ---80); 'eště
větší očet jich ze 731 kodexů sebral Bern. de ossi
ve „ ariae lectiones V. Test.“ (4 sv., Parma 1784
až 1788). Srvn. Strach, „ role omena crit. in V.
Test. hebr.“ (1873), Sedláček, vod do knih Star.
zákona 62—63.—-ll.Rukopisy řecké deutero
kanonických knih SZ. obsaženy jsou v ruko
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pisech Septuaginty (.v t.). 111Rukopisy ře
NZ. jest jich více než 38u0UO,z nichž ovšem

přemnohé jsou jen fragmentární. Dle písma dělí se
v rukopisy unciální neboli majuskulové a v ruko
pisy kursivni nebo !ninusknlově. Dle materiálu, na
němž sou psány, dělí se v rukopisy pergamenové
& v ru opisy papírové; mimo to dochovaly se malé
.ragnient psané na papyrusu. Nádherné rukopisy
psány byvaly na purpurově zbarveném pergamenu
písmeny zlatými anebo stříbrnými. „Codices bilin

Ěues“ (graeco--latiní, graeco-coptici) obsahují pře
lad ve zvláštním sloupci anebo na okraji,sřidčejimezi řádky (versio interlinearis). Rukopi

juskulově označují se velikými písmeny iaainskýnří,
řeckými nebo hebrejskými, rukopisy minuskulové
arabskými číslicemi. Označování to zavedl Wett
stein. Přesnější označov'ani zavedl Soden (Die
Schriíten des Neuen Testamehtes" Berlin 1902)
pomoci si lů. Rozdělll všecky kodexy majuskulní

i minuskuaní ve tři třídy, dle too, zda obsahujicelý NZ, ne 'en evangelia anebo pouze apoštoly
(t.j. Skutky apoštolské a listy apoštolské). Třídu
první označil písme enm &(óraůszn), druhou pisme

c lct'vayvéiaa), třetí písmenem (: (a'no'o'ro10.5)
V každé pak třídě poznamenal kodexy číslicemi
arabskými— jen čtyři majuskulové rukopisy, po
cházející ze l\'.a V. stt.,ol obssahuji nebo obsaho

valy mimo SZ. acelý NZ.: kodexk vatikánský (B)dle Sodenova označení 6 1, sinajs ký (3, dle Sode

nova označení 6 2), alexandrijský (A, 6 1) a kodex
Etreuma Syrského (C, :) ?). nich, jakož i o kokem idžském (_D,65), a klermontském (D,

dle uSoclcnara 1026) viz příslušné články.1 Z odůležitějšíCi rukopisů_buďtež ještě uve exy

evangeiijní:kE(sš 5)f):kodex basilesky (\'iii ostol.),F sb86' :k x,Boreelův codex BoreeiianusUX.
století) v universitní knihovně v Utrechhtu U (5 87)
:kodex ilarleyův, codex Harlejanus “X století)
v britském museu, H(e3 3):kodex Sei Iův,codex
Seidelianus (X. st.) v hamburské městské knihovně,
Kc"(11)=kodex cypersky,codexCyprius(lx. stol.)
v nár. knihovně parížskě, L(ca5:6) k ařiž
ský, codex Parisíensís (VlII. stol.) v nár. knihovně

parižáské,U: x \'anianus (iX. stoll.)vvBeA—_ codex Sangallensis(lX. sti .)v e.$v
Hatvluc(St. Galein), H=codex Petropolitanus (lX.

2 _ codex Rossanensis (Vl.st_ol.), chovaný
v arcib. knihovně v Rossanu v Kalabriní; 2. kod

obsahu “:| Skutky apoštolskéo a listy katolické:1—01).. xLaudův,c dex Laůdianus,lat.

řec.a(.Vi stol.), G\d'eknihovlně Bodleyské v Oxfordu;3. kodexy listů sv. Pav F(a 102.9) — kodex
reichenavský, codex Auglíensis, někd v kl. reiche
navskěm, nyní v Cambridgi, G (a 28)=kod ex
Bomerův, codex Bomerianus (lX. stol.), řecko

knihovně drážďanské.
Srv Gregory, „Prolegomena“ [—ii, týž, „eT xt
kritik des N'l. “ ! ),.S'odm, „Die Schriíten des

NT. in ihrer alt. ext estalt“i ,1mu(l90š()o_22Sýkora,„Uvod do Pisma sv. ov.

ibible svatováclavská vzizčneské překlady

latinský, chovaný v král.

bible, text. Původní text podán byl v auto

šraíech svatopisců, však se vesměs ztratily.nahou badatelů jest, pomocí rukopisů, překladů a

vydání bible dopracovati se cestou kritickou ktextu,jenžby kp vodnímu onommu extu co nejvice se
řibližoval.p i. t hebrejský byl během
asu na mnohých mistech měněn, výrazy, jež bě

hem času staly se nesrozumitelnými, bylyn
zovány jinými, opisovači dopouštěli se často chyb
buď zaměnováním podobných písmen, vynechánim
nebo přemístěním písmen, soloav vět, akovánlm

jich, anebo zůmřsslně, aby odstranili domnělé chybynebo nesrovnao sti a p. Nad to písmo hebrejské

biblc

neznalo označováni samohlásek ani dětem slov a
vět. Vyslovováni textu udržovalo se jen ústním
podáním. Znenáhla vytvořila se v synago álnich
školách palestinských (zvl. ve škole tiberia ské) a
babylonských ustni tradice čtení textu biblického,

pak pisemmně zachycena byla teprve massorety
(v. t.) v Vlll.-—.Xstol. _Později vznikly vzorně ko

dexy, jilchlžetext upravili vynikající učenci židovští,např. Ben.\ltataiiaAron .
kritickél Izljlišltěni_biblického textu nestačí však míti
zřetel k variantům takovýchto kodexů, nýbrž nutno
dbáti i svědků tradiice předmassoretske, totiž sa
maiitánského pentateuchu, Septuaginty, 'akož l sta
rých překladův (lat., syr, kopt., arab.). rvn Gm:

introduction to a Critical Edition of the
Bíb e“ (Londýn 1895), Kuhl, Uber Notwendigkeit

einer neuen Ausgabc der hebr. Bibell“ (1902). bj:lidiček Úvod do knih SZ., 51, 5.5 ;.

Ríorkušenbyl misty nedbalosti nebo iibolvůlí kopis_tůbyly to změny nahodile, vzniklé nedopatře
níim, nebo přeslechnutim ři diktování, pochybením
paměti nebo úsudku N kdy zase byl) to změny
zúmysině, když opisovač chtěl dle svého mínění

něco poopraviti orthograíicky, iamaticky a exegoticky, anebo kd)ž snažil se onformně podati
mista parallelní. Tendeněnich změn, vyjímajíc Mar

a jeho stoupence, nelze bezpečně dokázatí.
Rukoopisy zrevidované Ori enem, Pieriem a Pamii
lem byly zvláště ceněny. Kritickou recensi textu
podnikli iiesychius a Lukian. Ke zjištěnni původ
ního textu slouží: rukopisy řecké, překlady, citáty
u sv. tců a spisovatelů církevních, v katenáách a
kommentářich. — Odchylky (varianty jak v textu
SZ. ,tak i v textu NZ. net'ykaii se v ak dogmati
ckěho ani morálního obsahu Písma sv. Srvn. "

kara, Úvod do Písma sv NZ i.,153v.n.; VÍ'I.takéčl.neporušenost knih Pismas
bible velká viz biblia magn
bible, vydání. Vydánimi bible rozumi se tištěné

edice původního textu biblického. l. Hehr ejská
bible byla brz po vynalezeníknihtiskuvydávána,
aton nejprve pé í učenců zidovských. Prvni tištěná
biblická kniha hebrejská vyšla 1477, nepochybně
v Bologni; je to klad žalmů avr a Kimchi,
v němž nalézá se znění každého verše, k něm
připojen výklad. Roku 1482 vydán v Boloni Pen
tateuchstar umemOnkelovýmma komment řcmjar

chiho (ve fo.., vokalisovaný anakcendtovaný),rr. 148vyšly v Soncinu n.josue, ů,Samuelovy
a Kr,álovské brzo potom lsaiáš, jeremiáš, Ezechiel
a 12 menších proroků, na to vydán svazek obsa

gujtct Píseň písní, Ruth, Pláč, Kazatel, Esther aaltář, a osléze 1487 vydán v Neapoli svazek ob
sahujici ,. etůbim“. R. 1488vvydána \ Soncinu celá

hebrgůbible vokalisovaná & akcentovaná, ale beezmu a kommentářův. Tisk řídil Abraham bcn
Chajim Rloku1490vvydán Pentateuch hebrejsky a
chat esky na ostrově Soře, 1491 v Lisabonu. Nově
v)dánf úplné bible (vokalisované a akcentovaně)
obstaral Gerson ben Moses ze Soncina roku 1494
v Brescii. Vydání toto, dosti chybně, sloužilo za zá
klad překladu Lutheroova Kolem r. 1500 vytištěna

giepo chybně v Cařihradě) bible na pergamenu.rvni kresfany vydaná hebr bible vznikla k pod

nětu kardinála Ximenesa. K jeho přání byl do biblealcalské neboli komplutské polyglotty ..t) mimo

text Vullgatya Seežituaginty pojat také text hebrejský( (1514—17). raco ali je) učenci židovští, na
víru křesťanskou o ráceni. Důležitá jest bible, kte
rou vydal 1517—18Daniel Bomberg v Benátkách (ve
dvojím vydání: ve kvartu pro kresfany, ve follu
pro židy, takz avná „rabbinská bible“); elikož
však židum nevyhovovala,5|21ásledovalodruh zlepšené vydáni jeji (5 sv. fol., 24.—25),t zvaná „Biblia
magna“. “text obstaral učený rabín jakub ben Chaj

.....
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jim. Toto vydáni došlo obliby jak u učenců kře
sťanských, tak i židovských, bylo znovu otištěno
547 -a49 1568 a sloužilo za základ mnohým dal

55“ vydáním bible, na př. vydáni, jež obstarali
Menasse ben lsrael(Amsterodam 1630a 1639), lan

Buxtorf (v Basileji 16188—16151). Na základě textu
komplutského l gova Ušggraven jest text
\' ollyglottách: danti-"verpské( 9—_-7k2),pavřižské(6 —45) a londynskě (1653 7), ik | evy
danich, jež obstaral Kristian Reinecciusž(vL psuk
1í25331739). Chajjlmův text byl také základním
pramenem k vydání, jež vytiskl jos. Athias (v. t.)

1661a 1667a; ež zpracoval jan Leusden, přibrayke kollacionov ní ještě dva nově objevené hebrej
ské rukopisy. Toto vydání došlo veliké obliby,t

bylo jakožto „textus receptus“ opětovně znovu vtyvdáváno, namnoze s nými oprav mi,
jednak na základě jinýchestarších vydáni, jednak
i na základě rukopisů, edice takotvé obstarali:
1699 ablonski, 1705 van der Hoolght 1709 Opitz,17".20l H. Michaelis aj. Pozoruho ným jest pokus
oratoriána Houbiganta (Paříž 1733) o text upra

veny kriticky za pontoci starých překladů a rukobly po ruce. Rovněž tak záslužná
už podnikl na poč. XVii. stol. žl

alomoun Norzi ke zlepšení hebr.
textu; práci jeho vydal ttskem teprve Rafael Chaj
jim italia v Mantově 1742—44. ovou recensi he

brejské bible podnikli lprof. Benjamin Kennicott
(v8Oxfordě 1776 —801a rnard de Rossi (v Parmě84—88). oba na základě četných rukopisův. Va
riantů jimi sebraných užili ve sv c'h v danich Dři
derlein- Meisner Lipsko 1793) a ahn Vídeň 1807).

Nejlepšími přiru 111mlvydáními hebr. bible 830“
edice, jež obstarali Aug. Hahn (Litpsko 1 9),
Thezile (r. 1849) a Rud. Kittel (2. vyd.t 1QC-9).Cno přesně znění hebr. bible snažili se podatioz

„Žel.-_Delitzsch (1869—92), P. Haupt („The sacredBooks of the Old Testament" — tak „duhová
bible", v Baltimore od 18Q3)a Ginsburg („New
Massoretlco-Critical Text“, Londýn 1894,nna zá

kladě vydáni _lakuba ben Chajš'imova, 73 rukopisů
a 22 vydání v šlých před r 132—4)Srvn. S dldček,Uvod do knllt tarěho zákona — 2. eck
text sta rozákonníchknih _deutero- kano
nických býval zpravidla otiskován společně se
Septuagintou; po stsalo vV. aVl. svazku
polyglott kompluptské(tišt, 1517, vyd.1522,)po
tom ve llLia i.V svazku polyglotty antverpské 1573,

v tak zv. Bertramských anebo Svatoondřejskýclh
biblich (Heidelberg 1586, 99, 1661),
sv. polyglotty Wolder vytHambu rk 1596)a
alV. sv. parižské poly lotty (1629) Na základě
kterých a jak starých ru opisů text komplutský| bylpořízen, nedá se zjistiti. Lepši.t ext na základě
dobrých rukopisů poodávávyvdáni Aidinské v Ben.
1518,jež sloužilo za podklad četným výdánim prote
stantským. v nichž deuterokanonickék nih jakožto
„knihy apokryfní“ pol eny na místo os ední, ta
ková vydáni vyšla: ve trassburku 15 ,1,v529 Baa
sileji 1545, Ben. 1567, Frankfurtu 1597, Ben.

N0\é ěkrlltické vydáni kp odnětu Slxta V. vyšlo
v Rim jež znovu otpíštěno pak[ v Paříži 16281641, v Londýně 1653, vCambridgi 1665,v Lipsku
622, ve Franek eru 09, v Amsterodamě 1725,

v Lipsku 1697,1730,1757,175Q,ve lV. svazku
londýnské poly Iott 1657. Hlavním pramenem to
hoto vydáni by ko ex vatikánský, jenž kollaciono
ván byl s několika jinými rukopisy. rabeo tiskl
deuterokanonické knihy SZ. ve svém vydniá ko
dexu alexandrijského (Oxford 17709a 1719,; dle
jeho vydání otištěn byl text v řeckých biblich vy

daných v Cui-lychu 1731, jakož i vOgoljíglottě Reinecciově (Lipsko 1730). VH ov rsonsově
vydáni Septuaginty hlavně namzákladě kodexu va

»
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tikánského jsou deuterokanonické knihy v V. sv.

(Oxford 1827). Textůz římského vydáni Septua
žill \e svych ediccthc L.van Ess (Lipskdo

%l824),LMai (Řím 1857), Tischendorf (1850, 6. vyd.1881),och (1866) Ostatně srvn. čl. Seept uagin
—3. ký text NZ. vytištěn byl o prvé péčí
kard. Ximenesa praci španělských u enců na zá

kladě mladších (Xi5stol. a pozd.) rukopisů původubyzantinskěho v (6.) svazku jeho poivglotty.
Edice ta, vytišttěn5á 1514 v Alcale (Contolutum)
odevzdána do veřejnosti teprve r. 1522, kdy. bylo
došlo papežské apptobujici breve z r. 1520.Zatím
Erasmus Rotterdamský (v. t.k) podnnětu basileej
skěho knihkupce Jana Frobena (v. t.) předešel vy
dání komplutské svou ukvapenou edicí (Frastnus

listě k Pirkheimerovl doznává to slov
„praecipitatum verius quam editum“), vytišt. v Basi
leji v let. 1515a 1516, zpracovanou na základě pěti
rukopisů receuse byzantinské. l:dici svou, sice pe
člivějl korrigovanou, ale v textu odstatně nezmě
něnou, v dal Errasmus několikr te znovu (1519,
1522,15 , 1535), kteráž často byla přetiskována
a nabyla vrchu nad přesnějším textem kom lut
ským. Z druhého vydání přeložil Luther NZ. ext

Erasmnílv b | často znovu přetiskován. Ve v dáníu Šimona de Coiines v Paříitbylvy 5
text třetího dání Erasmova-opraven dle textu
komplutského. Na základě 5. v dání Erasmova,
vydáni komplutského, jakož i n kolika rukopisů
zpracovány jsou edice učeného pařížského knih
kupce a kníhtiskaře Roberta Estienna (Stephn

1546 „editio mirliica“ (tak zvaná ldle9počátečníchslov předmluvy: „O miriflcam't), 1550 „edi
tio regia“. Vevyvdáni, jež Robert Estienne, pře
stoupi\ ke kalvinismu a vystěhovav se do Genevy,
v tomto městě (ale beez udání mista) r. 155 vy
dal, rozdělil kapitoly ve verše, kteréžto rozděleni

s malými odchylkami došlo obecnéhozapřzišetí' „Editio regia“ sloužila Bezov|(vt.. klad jeho
devíti řžecko-latinským vydáním) z2 let
Beza užil však také sbírky varlantů JindřichaEstienna (syna Roberta Estienna), 'žako i dvou
kodexů, 'ež v jeho majetku se nalézaly (Codex

Cantabrigiensis a Cod. Clarňamontanus) VydáníPlantinova, 7. nichž prvni vyšlo 1571v o(7.) sv

antverpské poilyglott, rapodávvajt text El,/komplutský
iš ený s va anďyr ýim stntenovými.

Velikého úspěcltu osáhli slinollandštiakniltkupcižbratřiElzevirové (v.t .) svými sličnými tisky, jichž prvé
vydání vyšlo 1624, vydáni druhé zr .1633 označili
zmíněni nakladatelé v předmluvě chlubnč slovy:
„textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum.
in quo nihil immutalum aut corruptum damus“. Ač
označeni toto bylo pouhou knihkupeckou reklamou,
nabyl tento „textus receptus“ nezasloužene auto

rity u iutheránův. Prameny jeho dbyzly 4. vydáníRoberta Estienna 7. r. 1551 d. Erasmova 7. r.
1535, jaožk isbirka varlantů jindřicha Estienna.
Text elzevirský sloužil za podklad mnohým dal
ším vydáním kritickým, : nichž některá snažila se

jej poopraviti; tak vydáni oratoriána ana Morina(1641,v)vydáni pražského professora ryštofa F1
schera (1777) a j. Přesně dle vydání elzevirskéhó,
ale s velikým appaaátcm variantů uspořádáno jest
vydáni arminiána těpána Curcellaea v Amstero

měl Angličtí theologové opatřovaii svoje
vydání rovněž bohatými snůškami \'ariantů; tak
Brian Walton v 5. sv. Iondýnskě poly lotty 1,657
john Fell, Oxford 1675, zvláště však olm Millt.
1707, v jeehož vydáni počet variantů vzrostlnna 30
tisic. Richard Bentley (v. t.) hodlal vydati text
na základě nejstarších rukopisů řeckých a se zře
telem ke star m rukopisům Vulgaty, ale podal
r. 1720 jako u ážku 7amýš|eněho díla pouze po
sledni kapitolu Apokalypse. Od práce samé pro

0.
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odpor an lickýclh7the0ki-řůrvoupustiL K vydáním, ježobstarai IR,/lace od 1776, zaujali angli
káné stanovcisko odmita\é. lan Jakub Wetstein

směl 1751—52otisknouti pouze „tlextus receptus',ale v „Prolegommenech“, jež vydnai r. 1730, nejen
rozmnožil apparát ke kritice textu, nýbrž i hojně
rukopisů popsal, označil, robrai aocenii. Dle eho

idei ěbyi7ozpracováno vyd ní V. Bowyerovo (v ondyně 63) Z područi„1exlus receptus" hleděl se
vymanliti an Albrecht Bengel (v. t.), jehož t\'7 vy
daný v ubinkách 1734zpracován jest na základě

zásad kritických; plán k tomu podal již roku 1725
v „Prodromus Novi Testamenti't Varianty rozlišil
dle stupně jejich hodnoty, rukopisy rozdělil ve

skupinu africkouaave skupinu asijskou, a stanovil
jejich cenu jan jakub Griesbach (v. t. ,žák Sern
Ierův, provedl zásady Bengelovy a ctsteinovy
prakticky, a rozlišil recensi okcidentální, alexan—
drijskou a byzantskou, z nichž ěma prvnim

dává přednost. Jehoév'id96ánílvyšlo v Halle 1774—75,v Halle a v Londýn viLtpsku1803—7.

jažppodal moskevský proiessor Christian Bedřeich atthaei (Riga 1782—88, 2. vyd. 1803—7),
„zpracován jest na základě mladších rukopisů by

zantských, rovněž tak i ltext katolíka jana MartAug. Scholze (v Lipsku ). ásadně opu
štěn byl textus receptus lteprve Karlem Lachman

:nem, jenž opět ujal se idei Benltieyových. Vydání'Lachmannovo (v Berlín 112—84 , společně
Fil. Buttmannem) mělo na základě východních a

západních svědků podati text v té formě, kterouž
měiv době sv. jeronyma. Konstantin Tischendorf

rozmnožil a probádal se skvělým úspěchem kri
vtoickýapparát k stanoveni text u. Od r. vyšlýchmvydání svědčí různotvárnosti textu 1okolísa
vosti jeho zásad, v-některých př držuje se Lach
manna, v jiných zase textu elzevnrskěho a Gries
bachova. Hlavním jeho vydáním cst „editio Vili.

.critica maior“ ([ ipsiůolNĚM—72). Kritická Prole
wřm ena k němu pod R. Gregor v Lipsku884—94. Dle zásad aBentleyových a achmanno
vých vydal anglický filolog Sam. Prideaux 'lre

_geiles N7 (v Londýně 1857-79). Vydání to zastí

niia edice kterouž zpracolvali Westícoit a Hort(Cambridge a Londýnl a.č) Rozeznávaji4
hlavní větve poodání: vaňsšnty neutrální, okciden
tální alexandrijské a syrské; varianty syrskkč za
vrhují jako bezcenné, 7. variantu okcideniálnich a
alexandrijských většinu; jde jim tedy hlavně o to,

opátra ti se textu neutrálního; i shiedávají ho
“hlavně v kodexu \atikánskkém a Sinajském. Ve
. druhém svazku (indroduction) 1881 podali asně

dějiny textu a vyložili spočívající na nich zásady
své kritiky. jejich práce, ač setkala se s částeč
ným od orem (Burgon,$crivener, Salmon, Bousset,
Blass, ahn), jest na ten čas posledním a nejdů—
kladnějšim pokusem kritického vydání celkového.
Samostatné zpracování textu dle majuskuiových
rukopisů odai Bernard Weiss (Lipsko 188-94 99),
nové vyd ní s užitím veškerého na snadé jsoucího
materiálu textového připravuje Soden eel

těchto hlavních \ydání vyšlo (asi 1000) menšíchvydání příručních, jež uvvdá Lang ve své „Bi
hiiotheca sacra“ i. (Halle 17178),187 n., Ed. R'Žm—s

-v „Bibliotheca Nmi Testamenti .Grae'ci" (1872),

lat—(v„„Comanon to the erek Test."(4.
vvds 18 6) Na straně katolické \'ydasli řecký NZ.:- Gratz 1821, vyd. 851, auman n
1832,1836,Reíihmayr 184,7, er (8T27íscendorf)

1,842 Loch 1862, Bran2dscheidlLIŠ93, A2. vyd. 1901,Hetzenauer 1896—98,2 04. na vydání
jaumannnovo jest \e všce dtělch vydážních podán
souběžně text Vulagěty Z příruěnních vydání pro- testantských značn jšího rozšíření dosáhlv edice,
jež obstarali: Schott 18C5a č., .Tittmann 1820a č.,

bible — biblická dějeprava

Haim 1840 a č., Theíie 1844 a č., Muralt 1848, A1
rd 1861, Wordsworth 1860, Riggenbach-Stock

meyer31880, Slchjott 189n7,Baijon 1898—99, 'estie
18983 vd.y 1901. Srvšišóý'kom Úvod do Písmasv. Nového zákona 1., —408.

bible, zákaz viz bible, čtení.
bibliamagnanbibliarabbinicanbnmpn

nazývá se hebr. bible s targumem a kommentár

nejznamenitějšich židovských exegetlů; jsou to: aobžbibie Bombergovy z r. 1517» 181524—25,j

i potzdějšt její vydání 1547—49 a 211568.dále bíkble

....O

Bux orfma z roku 1168—19 aj.; viz bi ble, vy—

dBnibiitmder raecísováno z ůvodního jménaBuchmann) heodor, r:. 15 4 (n. 1509) v Bi
schoiszellu v Thur au, stud v Curychu, od 1526

vBasiieji, stal se“n stupcem Zwinglimým v proíessuře v Curychu, podal cenné přispěvk k hebr.
grammaticuc (1535, 1542), kchronologii „ e ratione
temporum“ (1551), „Temporum supputatio partitio

que exactior“ (1558)tdokončil tak zv. curyšskýypřelad bible, mimo to xp.: „De raatlone communí
omnium linguarum et iitterarum commentarius“
(1548) a „Machometis Saracenorum principis eius

ue successorum vitae, doctrina ac ipse Alcoran“
(Basilej 1543); nesouhlasil s kaivinským učením

o praedestinmaci, i byl 1560 dán do výslužby; z 1564v Curychu e.m

biblia pauperum (bible chudých, neučených); tak nazývají se: 1. ru v nichžnna

—50 obrazcích znázorněnnžydjsoupnejhiavnějši výjevy z NZ. (od zvěstování a o posledního soudu),
nimž v pravo i v levo připojen jest starozákonní

Eředobraz a nahoře idole dvě poprsí proroků,teři drží v rukou pásku s proroctvrm k přísluš
énrnu výjevu se vztahující; pod obrazem bývá vy
světlení v leoninsky'ch verších. Hiedi se v nich vy

stihnouti myšlenka obsažená ve známém středověkém verši: „Novu esta mentum in Vetere latet,
Vetus in Novo patet" Nejstarší takovéto rukopisy

pocházejí z konceta)(i.llstol.; parallelně vedle sebe
položené výjevys rozákonní annovozákonní obsa

ujt také oblíbené středověké tc_íilo„Speculum humanae saivationis“ (v. t.); ky, jež v dřevo
rytu podávají táž znázorněni, tilaskozmíněné ruko
pisy; 3. nástěnné malby, jež podávají podobné
seskupení výjevů novozákonních a předobrazů 1pro
roctví starozákonnicif; na e kius maleb v kří
žové chodbě kláštera emauzske o; 4. abecední re

álníbiblická konkordance Mikulášeez Hannape s(v. t.); 5. memo rtiální verše Alexandra
de Villa Dei, podá\ajíci obsah celé bible; každé

slovo hledí \ystihnoutit příslušnou kapitolu; na př.:
„Sex,prohíbet, _Zpeccant,Abei, Enoch, arca fit, intrant — Obr é.b ;. subl.—3. uvedené slou
žilyzajisté s výhodou při vyučováni soukromém

iveřc jnscm.Název &. jest teprve pozdější, vzniklývXV. ;rukopisy i tisky dřívější obyčejně nemaí titulu žádne

iabiias sv., mě.0vLyon ul77—78a za Marka Aurelia, spolu s Blandinou, Pothin

biblicita, biíbiičnost, souhlasnost s Písmemsv., původ z m

blbiblická619areitaeolsovgieviz archaeologie bick
biblická děeeprava jest výbor z dějin biblických

upravený pro š 01y obecné a měšťans O dějin
biblickýchviz či. dějiny biblické. ei. Dějin

iiřc led: Není pocit)by, že při vyučováni katockému náboženství v_ždybylo přihlíženo k různým
událostem z dějin bibhckých. Vždyť apoštolské
vyznání víry jest chronologickou řadou nejdůle
žitějších událostí dějinných. [ bylo nutno vyklada
čům apoštolského vyznáni vždy a podrobně iiěití



biblická dčjeprava

příslušné událostí způsobem vhodným pro kate
chumeny. Že dbáno oto, aby emožnosti ozvalo
se slovo Písma _sv., jest s_amozřejmo. jak úcta
k Písmu sv., tak i jeho inspirace byla k tomu 0

. Neklainnýin svědkem starověku křesaan
ského jsou četné obrazv dějinné v katakombách
dosud zachovalé. Ve stredovéku pečováno o zna
lost bibiícke dčjepravy tím, že bčhem roku církcv

níhok předčítány o nedělích a svátcích přiměřenéčás Pzísma sv. a za ney četné svátkv, jež
žíič kpřizponiínalyrůzné události biblické. Vyborné
v této příčině působilo sochařství a malířství, jež
ve svatyních účelné znázorňovalo mnohé činy
z oekonomíe spásy lidské. Avšak zjevem vý
značným jsou jistě duchovní hry a bible obráz
kové. jež se zovou Biblia pauperum (víz příslušné
články.) Teprve rok u 9880 ripomíná se biblická
čítanka známá pode jménem Theoduli ecíoga, qua
comparantur miracula Novi l'e stamenti cum vete
rum neoetarum commennits. Této čítanky biblické
užíváno ve školách po celý středověk, a tak obje

vuje se vyučování biblická déjepravé jako zovláštníodbor vyučování nábože sého, ač i v
při výkladě apoštolskéhonVva'znáíií mnoho čerpánoz dějepravy biblické. obé nové zaveden byl
katechismus za nihu učebnou. Katechismus ovšem
připomínal četné události biblické avšak podrob
nější vypravování bylo ponecháno katechetům. Tak
se stalo, že katechismus byl jedinou knihou uečb
nou pro náboženství. Pouze na školách protestant
ských dle návodu Lulrova bylo zavedeno čtení
Písma svatého. Dána tak dítkám školním do rukou

luterská bible cel áiako kniha učebná.1není diveu,že již od polovice V111stoleti mnozi vychovate
lové oukazovali na nevhodnost takového jednání,

žádajice, aby pořízeny byly výbory dějin biblickýchpro mládež kolní. Bohoslovci p_rotestantnšti vy
slovili se proti těmto snahám, trvajice na tom, aby
celá bible zůstala v rukou školních dítek. Teprve
v roce 1867 objevují se tužby aspoň po bibli upra

vené pro školu tak,že by vypuštěny blyíoněkteré
věci nevhodné pro nedospělél dítky. a oupravená bible označována „Bibe Auuszug". Značim
nějších uspěchu došel pokus, lopatřiti žákům výbor
z bible jako biblickou knihu déiepisnou a takto
zavesti vedle katechismu nový odbor učebný. Ale
ani katolíci nelenili v této říi.čně Po zavedení
katechismu byla biblická děje rava spojovánasska
techísmem. Tk bohoslovec jpíří Wltzel (z. l573)

vydal knihu, až mela nadpis: „Catechismus Ecclesiae“. V této nize nejprve jest podán krátce Starý
zákon a předpovědi o ježíši Kristu, na to krátctce
.\'oovýzzákon, po němž následuje výklad apoštol
ského vyznání, modlitby Páně atd. Kde však měli
katechismus, jenž nepodával ani v krátkosti bi
blické dějepravy, jako na př. jest katechismus bl
Petra Kanisia, bylo na katechetech, aby biblickou
dé' epravu sami školní mládeži vyprzívovali. 'leprve

tkem minulého století dána žákům m mo ka

techísmus i biblická dějeáiravakna knihu učebnou.
r

Schmid upravili biblickou déjckpravu pro školu.
Kniha Overbergova přidržuje se věrné textu bi

blického a v četných poznámkáchsr“připojuje dobré
výklad aa lJj,:gglikace.Aby pakja jiobjasnil, jak
npotře ití lické dčjepravy pří vyučování nábocnském, napsal účelný spis „Chlístkaiholisches
Religionshandbuch“, jímž si získal nesmrtelnnhýc
zásluh o v učování biblické dějepravé. Biblická
déjeprava Schmidova těšila se stce velikému roz
šíření, ale nelze upříti, že je to kniha pro školu
nevhodná, jak ro7ssahem tak volnosti, a'kou se vy

joiravnjí události biblické, i když niečJho nedímeotom, že mnohé, a to důležité věci jsou naprosto
Ceský slovník bohovčdný n.
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vynechán.y V prvnífolovíci minulého století vydali školní biblickou e_epravu Galura (Biblische
Geschichte der Welter osung), jack ,Jean Paul,
Mathias (Biblische Geschichte íiir die katliol.
SchulenDeutschlands, 1840), riesch, Buchtel
ner, Barthel, Anne arn, Muiich, chuma
cher,Ke11ermann, ator a jiní. Pro hlavní
školy v Rakousku roku 1837 předepsána byla za
knihu učebnou Bíblísche Geschichte od (ira. Ambr.

_Stapfa, ježavšak r. 1848ustoupila biblickému dě
Lepisuodd a.j Schustra, farářediecese rottenurské. ignrilíututo do češíiny převedl František
Srdínko. Překlad vvdán c. k. knihosklatleni jako
kniha učebna a má nápis: „Schusterův biblický dé

Lpis Starého i Nového zákona pro škol obecné.“chustrovu dčjepravu přepracoval farř Mey &
dr. Bedřich justus Knecht upravil le ní: „Kurze
biblische Geschichte ftlr die unteren Schuljahre der
kathollschen Voiksschule“a napsal: .Praktisches
Kommmnentar mit einer Annweisung zur Erteilung des
biblischen Geschichtsunterrichtes, nebst einer Kon
kordanz der biblischen Geschichte untl desK ale
chlsmus. “ Kromé uvedených lze uvésti biblické dě
epravy,jež napsali: Dr. Bodenmíil ler, Kneip
ussin er, Peteers, Lamperrt, '

tgers, . chulte, Glattielter,e-lWanjura, dr. jak ob Ecker (Katholísche
Schulbibel, 1906)- u nás budiž aspoň jmenován
katecheta zMor. Ostraavy lan Doležel, jenž vydal
dobrou knihu školní nadepsanou: „Biblícká déje

rava pro žákv škol obecných“, 1886, František
kalík, enž pvřeložildra. B. ]. Knechta „Malý bi

blický dčjepis“ a josef obosil, jenž upravil
„Stručný dějepis biblícký“. V possledních lctech

objevila se snaha po jednotných knihách školníchobooru náboženskiio. episkopát proto
dne 19. listopadu 1901 schválililkbiblickou dčjepravu

upravenou od faráře lana Panhoidzra, jež vyšlak knihoskladě r. 1905v dvojím vydání,
aeto: jako„ Kurze biblische Geschichte des Alten
und Neuen "Testaments fíir die katholische jugend
der unteren Klassen d. ail emeinen Volksschulen“
a jako „Grosse biblische eschíchte des Allen u.
Neueen Testaments fíir die katholische jugend der
Bíirgerschulen und der oberen Klassen der allge
meíncn Volksschulen'ť Obě tyto knihy školní pře
ložil do češíiny dr. Antonin Podlah ha, přípojív
k Malé déjepravé biblické verše K. Dostála. Malá

děljeprava biblickárvvydána vc .k. školním kniho
s 1907,ad uhé vydání r. 1909,1Veliká dějepravaI.lbiblická vydráunataniléž rokui —-11 Bi
blická _déjepra jako vláštní obor
učebný jest nejprvnějším a velzedůležitým před

mčtem vyučolůvámkatcchetického. jsou k tomu dúvodyvážžzné dyvěcnéneholi vnitřní.
Mohouť katechumenio jen bíbíickiou dějepravou poznati ježíše Krista jako Spas ele a Vykupitele
světa [ církev jakožto hlasatcíku pravdy Kristov
a rozdavatelkumilosti. 2. Důvody historick
Byloť zjevení Boží dáno lidstvu postupem histo

rickým. Tak upravenak iébiblická dě' eprava. 3.arnliet oáicke. Duševní
vyvoj počíná v člověkuénázory. Z názorů tvoří si

rozum pojmy a úsndky. A právěvbiblická dějeipravapodáváh ojnost názorrů. 4. Dů ody prrka cké
Poskytujít biblické děje mnoho látky ptittřebné

budoucímu vyučování a činí vyučování nábožen

ské leluikýni,zajímavým, živým í mocným. K0nečně5. jsou důvodyn utnosti, neboťnelzejinakvy
učovali dítky, kteréž ještě neumějí čísti. 'lím samo

ou zřejmo jk &'icherrny jsou námmitky, jež
činí proti biblické dějepravé liberální paedagogové.
Než k věci dodáváme aspon toto |)est sice
pravda, že se v bibli na některých místech vypra
vuje, co mají čísti jenom dospělí, ale jest ito
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pravdou, že tento rozdíl d0\ ede činiti každý roz
umný paedagog a dle toho zařídí vše ostatní. jaký
by to byl katecheta, kterýž by neumměl dětemmpo

věděti způsobem přiměřeným, čeho sice est gotřcbí, přece však opatrně se říci musi? bj Ka
ví, že skolni biblickě dějepravy jsou již upraveny
nejen dle nutné potřeby, ale ozákoně zdravého
vvchovatelstvi. c) Nejméně sluší pokrytecký nářek,
jakoby biblická dějeprava kazila děti, oněm, kteříž
svvěřennce své názoru vedou k nebezpečným my
šlenkám, když přiliš učí přírodopisu i tysiologii a

vysltlavu'í i lidské kostr v kabinetech školních.lKld vyučovati iblícké dějeepravě?
K llěltootázce odpovídají osnovy, jež |vydány bylypro různé diecese. Téměř vušdec elé dva první
roky školní jsou věnovány dějepravě biblické,

v ostatních pak rocích školních vypravují seičlánkyz biblické dějepiavy podle toho, jaask do
máhá \yuč0\ání kalechismově neboud cherlooku Cll'
ke\ního. jest ovšem látku tak rozčástiti, aby během
povvinné docházky školní podána byla celá děje
prava biblická. Vzhledem k tomu, že u nás vydán y
jsou dvě dějepravy biblické, malá a veliká, bylo

by malou dějepravu biblickou ponechali pro prvé
tří školní rokň, prro škoolni roky ostatní velikoudějepravu bib '.ckou Tim aspoň obecně jest v_y

tknulo, co v které třídě vypravovali by bylo éučiteli náboženství. -— lV. jalk vyučovali e

pralvě biblické? Vyučujíce dějepravě blbdlíckeé,poslu ujeme dle trojího stanoviska, nejprve dle
dějinného, na to dle vyučovatelskěho a konečně
dle vzdělavatelskěho. ]. Stations—kodeji'zmc vyža

duje: a) abž na děj byl žák připraven vhodným' cm. droj úvodu jest nejeden. Tak na př.
úvod odhaluje jeviště děje, jindy líčí povahu jedna

jících osob, „jindyžuv\álí děj spřízněný anebo jinouudálost žákům již známou, obyčejně však tlumočí
obsah děje, zostřu e pozornost žákovskou. Kromě
toho je treba &)děj nejen podati zcela pravdivé
a\ , eimethodick y_s rávně;n unlo
tudiž při vypravování hleděli aa) ke stáří a schop
nostem žáku, bb) treba vy ravovati jasně, v,olně
pochopitelně. Proto u menších dčtí vykládá katte
chela hned při vypravování mnohá slova biblická
aneebo aspon známými je nahrazuje, ba i kra'llkě
vyklady věcné přiměsuje. Vlastní jména a cizí slow
píše zaroveň vždy na tabuli Mimo to hlediž učitel
vypravovali děj po částech, zvláště vyučuje-li na
stupni nižším Konečně u_j nulno předváděli celý
děj jaksi dramaticky, t. vypravovali názorně,
živé a zajímavé, aby žácil téměř viděli a slyšeli
osoby jednající. Z toho důvodu pozor na praesens
historicnm, pozor na přímou řeč, pozor na iiceň
vhodných okolností a podrobnosti! 2. Odbyv sra
novísko dějinné, přistupuje katecheta ke Jtanovijku

vyučovalelxke'mu, jež vyjjadřuji náslcdující zásady:a) vylíčenyděj vylož nálezílě, ó)\ epuj roz
umnne v pam t dítek a c) účelně rozlož děj.
Ad a) Co nebylo vyloženo během vypravování
ani úvodem, vykládá katecheta, ukončiv vypravu
děje anebo po jednotlivych částech jeho. Mají--li

katechumeni vČ ru ou 'eprávu biblickou, budižpravovan n ne rve cel', otom o
částech Přiytoni \?yklčádáuičtigl buď sšm lŽaneboge
dotazuje žáků (výklad akroamatický a ývklad ero
tematitký). C0 a jak vykládali, učí methodika.

d 15)Vyprawvaný a vysvětlenýnděj vštěpžuježse ditkám v pamět iozu N žšim
slupn- děje se tím,že katechumen vypravun'e, co

si zapamatoval, jsa podporovánu otázkami u ilelovými. Avšak ývroky důlež ždle možností

vštěpoványv slovy biblickyžmi. Na estupni střednímvy dvžy zůstane krásným ideálem mluva
laiiblická.mTolo stává se tím snazším, čím více dba
škola 0 to, aby každy katechumen měl svou bi

bíblická dějeprava — biblická dogmatika

blickou dějepravu a v ní čítal i ve chvílích vol
'c Ad :) Rozklad děje bývá obyčejně pro—

váděn, běží-li 0 typy, proroctví, zázraky, podoben
ství, události, jež na první pohled zdají se odpo
rovati intencim Božím. Účel rozkladu udávají uve

3.Dvojí úloze dostiučiniv katecheta,
spěje k úkolu poslednimu, jenž označen jako .rta
nor/miopřímé umřela/italská Co o dějinách vůbec
praví Ciccero (De orat. 11.9), zvláštní měrou platno
? dějinách biblických. jimi zušlechtěn býti má
i rozum i srdce i vůle katechumenova. A k tom
právě směřuje zá\ ěrečná činnnost katechetova.
a) Rozum zušlechťuje učittel, když z každého
děje biblického vyvozuje přiměřené naučení víry
anebo mravů dle vhodnosti i jinou pravdu posi
tivni. Na stupni nižším vplétá učitel vyznačené
znaky té které pravdy iž do vypravování vytýká
tytéž, když otázkami d j opaku e a v pamět vště
puje. Vytknuté znaky shrnuje ž k, jsa veden otáz

kami učitelovými, v giedenkpojem, jejž určitě nultandovytknouti tak, abys kpostavil evný zá

na němž byčdále stavětžiámohl. Vyja řujíce pravdunějakou ujeme o to, aby se ozvala slova ka
lechlsnuiu.pMaji--li žáci knihu v rukou, možno vyvo
zenou pravdu z knihy přečísli a tím hlouběji za
kořenití. Kolik a které pravdy vyvozovati, pozná
každý z učebně osnovy. Dovedný katecheta u ra
vuje si látku tak, aby z každého děje pravi lem
vyvíjel jednu pravdu, a to pokaždé jinou, chtěje
i osnově dosti učiniti i zásadě o zajímavosti, jež
po výtce odminěnaajest rozmanitosti. b) Srdcce
zušlechu uje katecheta, když budí se žáky affekty
dobré vůbec a náboženské zvláště. :) Konečn ě
io vůli katee hum enů pečuje učiteltak zva
nými praktickými dolohami. Pravidelně z jednoho
děje budiž podána doloha en jediná. jest pak
tato doloha tím lepší, čím větší účast měly dítky,
Stanovice si jí za pomoci učitelovy, tím jesi kon
kletnějši čim est vhodnější. pro malý svět dětský.
Praktická dole a může byti někdy v slovena slovy
Piscm sv.j,indv přislovim lidovým. oto zvláště by
se doporučovalo, kdyžb dítky ona slova znaly od
jinud. Neznámé však ver e uváděti ajimi pamět dět
skou obtěžovali. není dobré a proto se nedoporučuje.ava biblická při vyučován íka
techísmu. Při vyučování náboženském ve škole
nej ředně ši úlohu má katechismus. Dějeprava bi
bic á, řa lc se správně a účelně ku katechismu,
velice podporuje katechelu při vyučování dle ka
techismu, ba zá aví k ostatnímu vyučo

vánináboženskému, neboťjak řečeno.jendgepravou
biblickou mohou katechumenipoznali ježí edKiŠÍáStŠn
i rozdavatelku milosti. Proto obratný katěcheta

čerpá z dějepravybibl. a) konkretní ipřsíklad,
aby znázornit abstraktníácpravdy,b) ně dukazay ku pravdám vyklá anym dle katechismu,
c)dle dějeerpavy biblické pooodr bn ě rozvádi
katecheta jednotlivě otázky kalechismové, na př.
0 svatosti života ježíše Krista, o zázraclch, jimiž
dotvrzoval Kristus pravdu svého učení atd., d) děje

prava hihi. dop' nuje některé člliánky ooniclhžkatechismus nevykládá dopodrobna, na př.
n ch pohoršeních; konečn eprava biblická,
predvádějíc skutečné příklady, na nichž znáti blaho
dárné účinky, jeež pusobi v životě zásady nábo
enskě, rozohňuje katechumenyipobádá, aby

se řídili vždy zásadami nábožensskýmmi.
r.? N. Yindra, Katechetika. Hradec Králové 1904.

Dr. A711.Skačdopale, Rukověť katechety. Č.B

:
“<—

vice 1909.h gsngfmZm, Výklad biblickéudějleEra/“y.Pr ji k Praktická rukověťproatechety.aPralha 1893 rŠimon Kam/mer, Lehr
buch der Katechetik. ŠtDyrskýHradec 1908. ]dra.

biblická dogmatlka_bibl. theologie (v.l.).



biblická encyklopaedie -—biblická květena

biblická 'eneykiopaedieiv. biblické konkordance, biblické slovn
biblická exegese viz biblické studium.
biblická filologie viz biblické stnudium.biblická flora v. bíblieká květe

blbiblická chronologie vlz chronologie bicá.k
blbiblická kázání jsou duchovní přednášky, kteréž
mají za podklad význačné události neeb osobnosti

biblické, pokud tyto nejsou předmětem církevních
slavností a nenac ázejí se v nařízených perikopách.Událost neb osoba biblická slouží tu ku znázor
nění té pravdy, () které kazatel vlastné jedná,
slouží také k púsobněmu dojmu na srdce a vůli,
| j. naklonění posluchačstva k určitému dobru neb
Odvrácení od mravního zla. Kázání biblická mohou
obecnému vyučování náboženskému velice prospí
vati. Majice skutečné příběhy, události nel) osol)
nosti za podklad, snáze napina' i a také udržují po
zornost a budi zálibu poslucha ů. Naučení dogma
tická i praktická (morální), ježto se biblickým vy
pravovánim znázorňují nebo 7.něho vyvozují, snáze
vtiskuji se v pamět; nohá pravavda či povinnost
obtížná, v zrcadle skutenčné události představená,
přijímá se od posluchačů bez předsudků či bez
předpojatosti a není jim snadno zavřítí se před ní
také v praktických důsledcích, kdežto proti prav ě
theoretické, v kategonckém znění ředkládane, často
se vzpouzí a ohražuje poslucha předpojatý. Dé
jiny dělají dojem hlubš1 a snáze' je člověk na sebe

obrací. nežil pravduk rheoreticky vyřčenon. Kázání
tato bývzájí cyktlick á, t. j. jednají v delši nebo
kratší řa tugné o jistých pravdách, souvis
lých blld'ťo vnoitřn (logický) nebo dle ustálenýchv náboženském vyučov m ormuli, jako jsou: sed
mero hříchů neb ctností hlavních, šestero hříchů
proti Duchu svatému, skutky duchovního a těles
ného milosrdenstvví a měna hodí se cyklus
biblických kázání k obšírnějšímu poučení o zjevení
Božím, o božské prozřetelnosti, o následcihc dé
dičného hříchu, o povinnostech nebo vlastnostech,
jak na jistý věk nebo stav náležejí. — Kázání bi
blická i exegeticko- paraenelické výklady biblických
textů, homilie, byly ve tarovéku křesťanskkém oby
čejný způsob veřejného náboženského vyučováni
až do časasů, kdy theologie scholastická a mystická
a studia klassická vedla k obširnějšímu a důklad
nějšímu projednávání nauk dogmatických a moorál

níchive formě thematického kázání, porádaného dleprva a vzoruuanticke rhetoriky.— Krásné při
kladydbiblických kázání nalézáme ve čteních bre

viáře 2. nokturnu na mnohé neděle v roce, 721:
jména na nžeděle od devítniku dále a v posté.sv. Ambrožjednal \; cyklu o čelných ctnostech

křestansk2ýc11,vysvitá z počátku jeho řeči, poloené ve to.kt breviáře na třetí neděli v postě.
Vcnovější2 literatuře české nalézáme: josefa Balcara Kázán biblická na adventní;
FrantiškaVohnoutaŘeči biblické a histori
cké o vykoupení lidstva. Mnozíkazateléberou
jísté vynikajic1 ženy St. zákona za předobrazy,a

mluvícc o nich dle bibli, užnívaji jich k parallelám
v kázáních o ctnostech nny Marine a významujejím v Zákoněi iovém

bíblbklic á komise. Tak zvala se 1. biblíck ko
mise, kterou jmenoval Pius lV. (1559—1565) za
účelem opraveného a nového vydáni latinské

ulgaly jiz po vydání výnosu sněmu trident
ského r. 1546: „ut.S Scrlptura, potissimum vero
haec ipsa vetus ett vulgata editio, quam ernmenda
tissime imprimatur“, ustav'laase v Triddne ko
mise učenců k přehlédnutí znění Vulgaty. Pavel 111.

její práce zastavil a určil, abys vŘímě pokraovalo. V komisi PialV. byli kardinálové Morone,
Scotti, Amulius a Vitelius, později k ní náleželi
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Caraffa, de Rubeis, Sa, Agellius a Bellarmín. Po
návrhu kard. Peretto Sixt V.) 157Bustavila se

i komise k vydání řeck Septuaginty;čnítato vvydána
1587. Sixt V. opravoval pak s Vulgaty,komisí podané, a vydal je ve 3 svazcích r. 1590

Vy ní to nevyhovolvalo, avproto pracovala komiseehooře 1591 ém vydáni, které vyšlo
za Klementa VÍII. 1592. Tím skončila i práce této
komise. Srv. Kaulen Geschichteder Vulgata str. 441

'.—- . í ická komise, „commmissio ponti
ticia de re biblica“, založená apoštolským listem
.Vigilantiae' zeedn'e 1902Len Xmlll,
má sloužiti k rozkvětu biblického studia,mdávati
platná vyjádření () výkladech nejistých a pochyb
ných míst a zamezovati tak šíření mylných názorů
& výkladů. Pius X. listem „Scripturae Sacrae“ ze
dne 23. únorra 1904 kommsii onu potvrdil & obdařil

ji výsadou, dlel niž může komise udělovati akade
mické stupně,l doktornát sv. Písma. Komise vypisuje these, jež pak odměňuje (Revue biblique 1906
str. 349), prijimá zkoušky kandidátů prolytatu a
dokíoráttu sv. Piss;:na vedle ústní zkoušky jest kan
didátu doktorství podati i písemnou práci o thesi,
kterou si zvolil a kterou komise schválila. Pojed
nání své pak jest mu veřejně předčitati a obhajo
vati. Pndmínky jsouvvActa Apostolicae Sedis. —

Se schválením papežské Stolice vydána byla konptisíbiblickou tato závazná rozhodnutí (ve forměo
védi na dané otázky): 13.února 1005„de citationibus
implicitis“ , místo jest u inspirovaného pisatele citá—
tem, když sejasně dokáže,že sv. p1salelc1/1věcnvádt

žgól neschvalujeani nepr1j1mázasvou. Dne23. rvna5édodpov ěno, že lze v historickém vypravo

vání biblickém připustiti jiný smysl (alležorický,obrazný) pouze leindy, ejasné dk že

chtěl sv. pisatel tak onsotvypravování (děrj)npodati.(,as. katol. duch 190 r..—858 6
oMojžíšově původu 5Penrtttateuchu dána ečtyři roz

hodnutí; víz Seddlávček,ů„BJĚ'ÍCkéOzprávy v různém
světle; str. odšpr Mojžisův původ
jsou dosud vážnější?latn jší než dohady kritikůproti jeho pravosti; OjŽ1š mohl sepsání i jiným

svěřití (diktovatio), mohl užíti pramenů a podánní;časem se ta lyd otista přídavky, vysvětlivky,

zněly Dn 29.Okvéttna 1907 o pisateli a dě'innéprav č čtvrtého evangelia (sv. jana).— Dn č.na

1908 o Isaiášovi: dnelze tvrdíti, že tam nejsou praváproroctví, není okázánn,o žeIS'aiáš druhou část

nepsal, že jsou ddeaneb mnozi původci knihy ísaiášovy. Dnne 1. května 1910 o pisatelíeh žalmů a
o době složení jejich: všechny _žalmy nejsou od

Davitůla, on_ jest však hlavním npisatelem, zvláštěžalm .,1.,7 dnapis y mohou býti
starši LXX, míti původ v starém židovském po
dání, nelze jich tedy prostě odmitati; žalmy po

essdránské a makkabejské dob dokázány nejsou,v žaltářl jsou i žalmy prorock a messiánské. Vý
nosy podpisuje jeden neb oba tajemníci biblické
komise (Vigouroux,janssens). Rozhodnutí její jsou

iuvveřčjňována též v naašich ordinariátních listechasopise katol duchovenstva. O závaznosti
odpovědí této komise učiněno prohlášení v motu

propriloq07Praestantia Scripturae Sacrae“ z 18. listo
vidu qmasoa':so.p katol. duch 1908str. 154—157).

iz o 'tom též znění přísamhydoktorů Písma podheslem biblic ke“studiu Sčš.

biblická kritika aviz kritikabiblíekák kenvět . Sv. 7emi rozeznávati
jest podle trojího území trojí květenu: středozemní,
ste ni a tropickou. Středozemní _vyskytuje se na
cel m pobřeží Středozemního moře apodobá se

květeně šjřieanělské,alžírské a sicilské. jest v nímnoho ke 11vždy zelených, s listy úzkými a ko
ženými, a pak nemálo jarních květin rychle odkvě
tajícich. Charakteristickými jsou jí pinie a slívy,
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oleander a myrta, tulipány, anemony a jednoroční
tráva. Stepni květena začíná na svahu hor a za
ujímá celou vysočinu. Vyznačuje se velikým množ
stvím druhův, ostnatými keři, aromaticckými, pyska
tými rostlinami, duby, jehličnatými stromy, rychle

odkvětajicímí jarními květinami adpak přemnohýmibodláky, které zůstávají v létě, k ž ostatní zeleň
vice měně.z mizzela Tropická květena roste v údolí

jordánskěm, nzvláště blíže Mrtvého moře a podobáse květne bnuijske. Tu roste sodomské jablko

galotropis procera), zizyphus spina Christi, akácíeeyal, papyrus a datlovník. — Les jsou ve Svaté

zemitunyní zvláštností, v Předjord ni v okolí Nazare a,K?rmel\\ v Zajordání zvláště v Gileadu
a v tBasaanu,kde jíc však ustavičně ubýv, pro
tože beduíni je zapalují, aby měli více pastvisk.
Také na Libanu, odkud dříve i lsraelité brali
stavební dříví, lesy víc a více zanikají. Proslave
ných cedrů, jimiž se Liban kdysi líonosil, zbývá
pořidku; největší skupina jich stojí 3 hodiny jiho
východně od Tripolisu. Ačkoli v Zajordáni a na
líbanu byly lesy dříve mnohem větší a četnější,
přece nelze tvr'díti, že by jich bylo bývalo mno
hem více ve vlastním Kanaanu. Slovem „ja ar“ ,

jež se často překládá „lesem“ , nemyslí se tak ovy
soký les jako spišek řoví. — Mezio vocnýim str mňzaujímají přední místo oliva a fik Staří pokláda\
olivový háj za nejkrásnější, kdežto nám se jeho
mdlá zeleen méně zam ouvá Za to náleží oliva
k nejužitečnějším stromům; olivový olej byl nej
důležitějším výrobkem Palestiny(Deut. 3213;FígBu).jenž se také vyvážežel (05. 12 27".)

stromy tvoří na některých místech Palestlny, kjakou Bet e_ma,veliké zahrady; rostou bujně a spooko

jují se i s chudší půdou, poskytujíce stín a větší
ást roku hojntžplody. Ostatní ovocné stromy jmenované vPísmě sv. jsou: ořech, grr,anát datlovník,

jabloň, sykomora, mandlovník, svatojanský chléb
(ceratonía síliqua; Luk. 15le —-Pryskyři_ci posky
tovaly: teerebinth, tamarisk, balsamník, cist, astra
gal, lentišek. Ostatni stromy častěji jmenované
jsou: dub, cedr, cypřiš, vrba, platan, akácie, ole
ander; z keřerů: myí't,a lavsonka, kaparka, lebeda
a kručínka. — Kořenně byliny uvedené v Písmě
sv. jsou: kopr, šišvorec obecný (acorus calamus),
šarebrei, kmín, máta, routa, hořčice, koryan
Z obilí pěstily se především ječmen, pšenice aroso; 7. luštěnin íazola čočka, z cibulovitých:
cibule, šafrán a česnek. Len a později i bavlna
dávaly látku na šaty. — Z úponkovitých vyskytují
se okurky, dýně, koloquinta, břečttan a zejména
réva Vino bylo pokládáno mimo olej a fíky za
hlavní plod země, čímž se dá vysvětliti, že na min

cích réva s hrozný jest symbolem z.emě V kraajícchnyní úplně pustýc viděti dosud četné zbytky vin
ných Iisů a zdí, jež dříve dělily vinice nebo pod

íraly révu; neboťttyčky, k mímž by révu přivazo

vali, byly teh dý nžz.námy Alle ke stromům ji ně
kdy pr\vazov'Ga\( aim 80'1) anebo ]ji u domů sázeli podél zdí(G en. 4999). Pěstovvaly se zejména
červené hrozny, čímž bylo možno n\luviti o krvi

hroznů (Gen. 4911;Dleut. 32 ) a vínoopokládati zaobraz krve ((jen.4 is. 63'-"). Druh zvaný „so

req"i byl nejušlechtilejší (ls. 52).— Po výtce okrasl'byl) lilie a růže. jméno šušan, které se oby

:Šjně překládá„ lilie', znamenalo bezpochyby takémn (nimphaea Lotus), staroegyptský sešnín; zna
čiío však též liliáeáijichž několik druhů v Palestiněroste. Růže ve Starém zákoně tepíve
v pozdější doběá (lSír.e;24" 3:9" 509; Mouttr. 25).
'la k zvaná růže jerišská nemá s růží nic společ
n o. oste apoušti ujericha a náleží ke kořeno

květým rostlitniám křížatým. její botanické jménojest anaastatíca híerochuntína. na byla
celkem zemí úrodnou, poskytující obyvateistvu za

(<U—

biblická otázka — biblická zviřena

málo námahy vše, čeho potřebovalo; byla tak sku
tečně zemí op ývající mlékem a medem (Deut. 269).

Protože však hospodářské poměry tam bny nadmíru jednoduché, nebylo dosti prostředkuk pře
pychu. Kdy byli obyvatelé četní, nebylommožno

mnoho výrobk.: vyvážeti, a vznikl- lí přeplych. měl
hned v zápětí veliké mepříjemnosti3(3 Krá l.9'—'). —

VPís mě sv. p_řlpommnsáse na Odruhů rostlin,ernzí nimi asi odruhů různého3 trni a bod
Né akého vědeckého pojednání o květeně nelze sie

ísmě sv ničeho dočisti. Šalomoun (3 Král. 4)
rozmlouval sice o všech rostlinách, od cedru, jenž
roste na Libanu až po sop, 'enž vyrůstá ze zdi;
ale nevíděti \\ Židů nik e většiich botanických vě
domostí, než jakkévvyžaduje praktický život. Při
stvoření (Gen. ]" ") pokládají se rostliny za nutný

přídavek země, aby stvořeni tvorové na ní mohli
ýti živi a jsou rozděleny ve dvas"veliké druhy:v zeleň bylin (deše' 'ese b) a ve y('es),

praví se, že byliny plodí semenostnalmtě, kdežto
stromym a'i semeno zahalenévpvlcodecl'i. je to

velmi prim\ttivni rozdělení, jež však lsraelitům stačilo. V _loath mově podobenství (Soudc. 9315),
vněmž stromymsi volí krále, posuzuje se užiteč—

nost různých stromů, o ní třeč i na jiných mí
stech. 'l ak Gen.l býlyesrostliny stvořeny zapokrm lidem i zvířa2tůrn. ráji byls strom krásné

sladké ovoce plodící (Gen. 20). dyž pa člověk
zhřešil, zlořečená zeemě lodi trní a bodláčí, aby
člověk v potu tváře sv si pokrm zaopatřoval
(Genn. 3"3"-.) Podobný úsudek o rostlinstvu vy

skytuje3se i jinde, rostliny poskytujía člověku pokrm a částečně i oděv, líbí se mu, hpěsto

vání působí námahu. V obrazně řečí ňzr_\álzornov_a'\lyrostliny velikost a krássu, ale zárrov i pomije í-c
nossi věci pozemských. lllavní svátkynbyly spojeny
s životem rostlin, pascha s počátkem žní, svaaot
dušni svátky s jich ukončením a slavnost stánků
s \inobranim a s česáním oliv. Protože Kananejci
uctívali božstvo ve stínu stromů, obětovali též
lsraelité začasto na takových osvátných místech,

Řroti čemuž zvvláště proroci prečasto vystupovali.dežto zvířata různili v čistá a nečistá, mezi rost
linami toho rozdilu nebylo. — Klassická d la o bí
blíckě květeně jsou: ]. Rainier, Flora orientalis.

sv., vŽenevě ISF—88, Tria—tram,The Fauna and
Flora of Palestine. v Londýně 1884 a G. E. Port
Flora ot Syria, Palestine and Sinai, v Beirutě 1896.
Mimo to lze s pros ěchem čísti: H Clu-i,.rl Flo
wers and Fruits of alestlne, v Londýně 1867,
Hamilton, La Botanique de la Bible, v Nízze 18711,

L. Fan/n S. j., Strelilfzííge durch die biblische Flora,Freibbur \900a
biblická otázkla, moderní běžný název kontro

versi, týkajících se Písma sv., zvláště inspirace

N<

bihiická theologie viz biblické studiu
biblíckád úvodní vmědasvviz čl. bibl. studiuma čl. úvo do Pis
biblickádvěda vizl'nbaiblvickestudiu
biblická zvířena. Bibie rozeznává učt ří třídy

živočichů: čtvernožce, 4ptáky, plazy a ry3yy(aGen.120,92, Lev. Deut. list .jak ),
rozdělení to jest dle lidového pozorováni přírody,
nikoli vědecké. Tak ke čtvernožcům čítají se jen
zvířata veliká, kdežto myzštima kolěavy čítají se s je
štěrkamí a jinými ku pla 1129-n-)', pt-á
kům vše, co létá (Lev lzlianš, k rybám veškerázvířata vodní (Lev. 1191') očet zvířat v bibli
uvedených nelze přesně stanoviti, jednak že vý

znam některých názvů hebrejských není dosti jasnsý,jednak také, že některým jmény růz rushy
vyznačují. Celkem však odhadnouti možno počet
druhů v bibli připomínaných na 130. Z domácích
čtvernožců uvádějí se: ovce, kozel, koza a domácí



biblické atlasy —-biblické konkordance

suot (býk, kráva, tele), osel, mezek, velbloud, kůň
(od dob Davidových), es. Slon uvádí se teprve
v době Machabejské. jiných čtvernožců pripo
minaií se: lev, medvěd, vlk, šakal, gazela. hroch
(beheinoth), jelen, srna, liška, zajíc, ježek, vepř,
m š, kuna, krtek, opice a 1. Z ptáků: holub, hrd
lička,kohout, slepice, vlaštovka, křepelka, výr, sova,
kulík. krkavec, čáp, orel, sup jestřáb, pštros, páv,
vrabec (pod tímto jménem ruzni malí ptáci). Z le
tounů: netopýr. Z plazů: had, krokodil, ještěrka,
chameleon; z obojživelníků žába. Z ryb: ryba vů
bec, žralok. Z jiných vodnich zvířat: velryba, plí
skavice. Z hm 'zu: včela, kobylka, pavouk, mrave
nec, moucha, tir, blecha, mol, červ. O důležité"
ších z-ech ó-ých víz zvláštní hesla. — Zvířata bá
ječná, jichž jména v překladu řeckém a latinském
se vyskytují, znamenají v původním významu hc
brejském namnoze zvířata |skutečná, na př. belle
moth, drak, leviathan a j.——0 zvířatech nečistých
viz čl.zvířata nečistá u Hebreů.

biblické atlasy jsou F. Riess, Atlas Scripturae
sa:rae. 10 tabulue (2. vyd. od Róhrichta, Freiburg
1906), V. Ancessi, Atlas géographíque et archeolo
ique. Paris 1885. M. Ha en 5.1., Atlas bibllcus.
aris 1909 (při „Cursus Scripturae Sacrae“). Bibli

cké mapy dlužno jmenovali: 26 listů Great Map
of Western Palestine (London, Palestine Explora
tion Fund); Kar-te des Ostjordanlandes, herausg.
vom Deutschen Palástinaverein; Thuillier, Carte de
la Palestine; Bartholomew (Smith), Ma 01 ale
stine with index. Edinburgh 1901. Nást nné mapy
jsou též: Kiepertova, Fischer und Guthe, Leuzinger
a Furrer, Riess, Javůrek (Palestina s ptačího hledu).
Brůnnow-Domaszewskí, mapa východního jihu:
Provencia Arabia. při jejich stejně zvaném dile.
Musil Al., Karte von Arabia Petraea nach eigenen
Aulnahmen. Wien 1 ; téhož: Umgebungskarte
von Wadi Musa (Petra). Ostatni uvedeno v Róh
richtové „Bibliotheca geographica Palaestínae".
Berlin 1890. . . .

biblické bohosloví viz biblická theologie.
biblické jazyky viz biblické studium.
biblické konkordance, abecedně spořádané se

znamy buď biblických materii (pojmů, předmětů)
anebo biblických slov s udáním všech mist bibli
ckých, kteráž tyto materie nebo slova ta obsahu'i
a tak takořka v nich se shodují („concordant“.;
sbírky takové slouží k snadnému vyhledání pří
slušného místa biblického. 8. k. prvého z ůsobu
(konkordanci reálni) sestavil již sv. ntonin
Paduánský, totiž seznam mist biblických k jedno
tlivým beslůlu, vybraným zvláště vzhledem k po
irebě kazatelův; k citátům připojil Lukáš Wadding
zkracené texty (Concordantiarum moralium libri V,
Benátky 1575, im 1623, Paříž 1641). Veliký počet

podobných délJakožto pomůcek 11'0kazatele bylz racován v X 11.a XVIII. stol. šero náleži také
„ndlces bíblici“, zhusta připojované k vydáním
Vulgaty a obsahujici rejstrik jmenný i věcný (na
pr. hesla: Aarou, Abarim, abba, Abdemelech . ..
abnegatio . .. Abner, bra, Abram, Abrahae filll,
Absalom, abstinentia . . .). Ze samostatné vydaných
reálmch k. &. veliké obliby došla Luegova „Biblí

Éche Realkonkordanz“ (2. vydání zpracov. Heini,emo 1855), dle níž ln. Ant. Frencl sestavil svoji
„Biblickou eneyklopaedii“ (Olom. 1859). Tyto reálnl
konkordance zatlačeny byly biblickými slovníky
(V- t.). — Nyni užívá se názvu lv. lt. zpravidla vý
hradně () seznamech biblických slov (verbální
konkordance). sou to výborné omůcky jak
Pl'0_badatele bíblic é ke zjišťování vyznamu bibli
Ckych'slov,tak i pro kazatele a spisovatele při shle
dávám biblické látky a biblických textů. První I).I:.

tohoto zgůsobu zpracoval kolem r. 1230 kardinálHugo a . Caro O. Praed. (z. 1263); konkordance
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tato nazývána byla dle kláštera sv. Jakuba v Pa
říži, kde byla sestavena, „Concordantiae S._Iacobi“.
V konkordanci této byla místa biblická nikoli ve
znění svém, nýbrž jen zkratkou, udávající přisluš
nou knihu biblickou s číslem kapitoly a pismeuou
označující odstavec kapitoly (na př. počátek hesla
Aaron mél tuto odobu: Aaron. Exo. . c. .,

. a. ., f, XIV. a.). Proto nazývána bylía
tato &.také „Concordantiae breves“. Studu'ici do
minikáni z Anglie, zvl.)an z Deríiu touu a íchard
z Stavenesby, připsali (kol. 1252) citátům znéni
dotyčných mist („Concordantiae Anglicanae“, .,Con
cordantiae maximae“). V jejich zpracování měl po
čátek hesla „Aaron“ tuto podobu: „Aaron. Exo.

.c. Aaron írater tuus Levites, scío quod elo
quens sít, ecce ipse egredietur in oecursum tuum.

. Dixit Dominus ad A., vade in oecursum Moysi
m desertum. VII. a. A. írater tuus erit proplíeta
tuns. XVll. f. A. et Hur suslentabant manus. XXIV.
a. Ascende ad Dominum, tu et Aaron, Nadab et
Abiu.“ Konrád Halberstadtský O. Praed. na konci
Xlll. stol. zkrátil texty a dal tak dílu formu pří
ručnější. Počátek hesla „Aaron“ nabyl této podoby:

ron. Exo. 4. c. egredietur ín oecursum. g. Moysi
in desertum. 7. a. erit propheta tuus. 17. i. et Hur
sustentabant manus. 24 a. Nadab et Abiu“. _lan
Stojkovič z Dubrovnika (]oaunes de Ragusio) O.
Praed. (z. 1444),maje na snémé basilejském s Čechy
spor o význam partikule „nisi“ a potom v Caři
hradč s Řeky spor o význam partikule „ex“ a „per",
dal od svých žáků a noviců vypracovali konkor
dancl všech partikulí (voces indeclinabiles) v bibli
se vyskytujících, jelikož do dřívějších konkordanci
pojaty byly jen některé z nich. Snůška tato vy
dáua byla Sebastianem Brantem v Basileji u Fro
bena r. 1496 jakožto druhý díl „Concortlantiae ma
iores“ pod názvem: „Concordantiae partium sive
dictionum indeclinabílium totius bibliae“. Po zave
dení označování veršů číslicemi Robertem Estien
nem (1551) obdržely b. .c. typickou formu, jež po
tom byla dodržována. Estienne zařadil do sveho
r. 1555 tištčného vydání 1).k. partikule do abeced
ního pořadu hesel ostatních a tak zceííl obě části
b. k. v jedno. František Lukáš Brugensís (Francis
cus Lueas Brugensis) provedl ve své proslulé kon
kordanci pečlivou revisi dřivčjšich praci a upravil

biblické citártš' dle klementínské Vulgaty (Antverpy617 a č.). ové vydání k. jeho obstaral Hubert
Phalesius O. S. Ben. (1642 a č.). Na práci této
spočívají četné novčjší 6. k., na př. utriponova
(Paříž 1838 a Razeova S._|. (Lyon 1851). Nejnověji
vydal i;. k. eultier S. .; spolupracovníky jeho byli
dva jiní knéži z Tov. ež. Etienne a Gantois. Tato
konkordance, vydaná r. 1897, jest součástí sbírky
„Cursus Scripturae Sacrae“. — Po způsobu těchto
konkordanci k Vulgatě byly také sestavovány &.k.
k biblickým textům původním, nejdůležitější z nich

jsou: a) pro NZ po gokuseeh Xista Betule'a (Basilej 1545), Roberta tephana (Pař. 1594, eneva
1600) a Erasma Schmida (Vitemberk 1638) vydal
ůplnou ó. I:. K. H. Bruder pod názvem „Ta,usíov
16V 117;xawiy; čtaí'hjxm; Zéšcwv“ (1842, 6. vyd. 1904;
nové zpracování připravu'e P. W. Schmiedel v Cu

lrgchu). Pro řecký SZU. X) sestavili &.lz.Konradircher (Frankfurt 1607),Abr. Tromm (Amsterodam
1718, 2 sv.), nejnověji Edwin Hatch a H. Redpath
Concordance to the Se tua int and the other

hreek Versions of the ld est., including the
Apocryphal Books“ (Oxford 1888—97), k tomu do
datek, obsahujici vlastni jména (fasc. . 900). —
Prvni hebrejskou &.k. sestavil mezi lety 1437až
1445 R. lsák Mordecliaí Nathan z Arlesu pod ná
zvem „Meir Nathib“- tiskem vydána byla konkor
dance Nathanova v Ěen. 15 a č. Opravil ji a lat.
text Vulgaty připojil Marius dc Calasio (Řím 1621,

...
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Londýn 1747—9. Samostatnou k., kratší a přlruzgčné ší, sestavil uxtorf starší, zemřel však 1629

dřívenež práci dokončiti moh'léiiučinil tak syn jeho1:632 v této lz-i
anuxtort a vydal ji v Basjmécna; v samostatném

chnbi Eartíkulace a )“lastnídav u sestavena slova clhaldejská. Po práci Bux
ťorfové následovala dila, jež vydali Fr Lanckisch

„Concordantiae BiblíorumlŽermanico-k-hebraico- e—cae“ (Lipsko a Frankfurti 77) Chr Nolde „ on
cordantiae particularum ebraeo-chaldaicarum“ (llaf

tae 1679, nově zpracovalS. B Tympe, lena 1734).
Iulius Fíirst přeppracoval Buxtoríovu k. v
noové dílo s mnohými dodatky (Lipsko 1840). Uupvélsti
dlužno ještě A., 'ež vydali: Brecher, „Concord.

m prop.. in. a filio A. Brecher“ (1876, Da

šidson, „Cohcordance of ebr. and Chald.
Scriptfl (Londýn 1876) Schusslowitz mmpnw
(Vilna 8178. Neeánovějši a nejlepší!: tohoto druhujesttod S. Man elkerna (186 ,ed. minor 1896). -—
laké k některým překladům bible byly 5. i. vy
dány; tak k německégm překladu Lutherovu vydalí k.: .Schrótter, trassburk 1524, L. Brunner
t_.1546, .Stockel, Hr orn 1606, nejlepší a nej
ulné ši Konrád Agricorlg,Norimberk 1610, z
v jšíc: Frant. julius Bernhard, „Biblische Hand
konkordanz oder dreifaches Re ister iiber Spriiche
im Allgemeinen, ttber Textste len ftir besondere

Fálle und liber Sachen, Namen und Worte d7ervonDr. Luther iibersetzten hl. Schritt '(1850, vy.d
1888); k vlámskému (lutherskému) překladu P. Jaynz
Twi sck (Hoorn 1615), Seb. Dranck (ilarletn 1618,
1648), jan Martinius aAbr. Trommius (Amstero

1692);; k an Iickému officiellnímu překladu Th. Gib,řohn Marbeck 1550, Cotton 1618 a č.,
Neewman61)43rl a č., Wickins 1647, Powell 1671,
Owen 1673, Twofold 1853, Cassel 1864, Brown
1867, Suoow 1868, Nicholson 1870 aj.; kdánskému

překladu Ewald 1748—429,Levinsen 1856; k švédskému Holenius1734
bibiícké museum. Tak lze nazvati sbírku před

mětů, obrazů, modelů, _tigurin, jež znázorňují bi
blické osoby, krajiny, mista, předměty denního _ži
vota palestinského staréaanové doby, nástroje ře
meslné i hudební, tamní staré nádoby a enízea
Sbírka ta slouží ke snazšímu porozumění biblických
míst, jež o těch věcech zminku ěiní, a znázorňuje
předměty biblické archaeologie. Museumjesst tím
cennějším, čím více pravých a dobrých předmětů
m,á čim staršíjsou jednotlivé jeho věci, čim bližší
biblické době. Důležitost sbírky té při biblických
ústavechaařepešdnáškách jest nyni obecně uznávána
Při biblických školách v jerusaletně tnaji podobná
musea, i při papežském biblickém ústavu římskemest zřízeno. 'iakěv odním museu americkém ve

ashingtonu jsou předměty biblické archaeologic
a židovských obřadův uloženyo obě ve zvláštní
sbírce (popis vydali Adler a Casanowicz); tak
i v Baltimore &jinde. idé mají ve Vídni a i v Praze
zvláštní židovské museum, kde jsou též předměty
biblických starožitnosti a židovských s nagogál
nich obřadů. Londýnský ústav pro nedšlní školy
anglikánské církve má větší sbírku biblických mo

delův a předmětů, které sloužitičmohou k objasnenimíst sv. Písma, ústav ten půjčuje ty věci neděl—
mškolámaaproodává jejich nápodobeniny. Dr. Se

dláněekobstaral některé tyto predméty z londýn
ského musea, přidal k tomu věci, jež snesl ze
svých cest a usporořádal v Praze „museum bibli
ckých starožitnosti“. Domníval se, že thn objasní

biblické Přednášky a vzbudi prooně větší zájem.Nyní dop nena tato sbírka nékter' mi starožitnostmi
z vykopávek benediktinů v Beth- emeš, model pa
lestinských míst obětních, hrobů, nádobí a n 'adí,
pokryvek, minci. Popis prvycýh věcí jest ve spise:
„Sedláček,Museum bibl.starožitnosti.1906.'

biblické museum — biblické scény v katakombách

bibíické obrazy. Biblické události byly vždy
vděčným předmětem zobrazováni. Biblické obrazy

shledány již v katakombách (Dobry pastýř, Tobiáš),na mosaikách (vP alomoun, v Akvxvílejt
Jonáš). Srvn. čl. biblické scény v ka ta kom
bách. Ozdobování biblických rukopisů obrazy bylo
zvláštním uměním. V novější době, kdy uznána ve
liká důležitost a užitečnost názorného vyučování
vet:,školách zařazeny k školntm pomůckám ibiblí

cké obraazš. které představují hlavní děje, krajina osoby iblické déjepravy. Dobrých biblickýc
obrazzů, jež by vvhovovaly všem požadavkům váž

ného paedaňgga, jest málo. — Krajiny biblické jsou
zobrazeny urrer, FtienfrBilder aus Palástin. Ziirich. Album de láT eSainte (z 88 fotografií).

Preuschen, Palástina-Blílžier. [ (G). Giessen. Miiller,Svatá obrazich z Betlema na Gol

Éotu. _lZancčeka Holub, Obrazy ze Svaté Zem
'špohiedů na posvátná místa. ——Starožitnosti:

melb, Anschauungslhlder (svatostánek, chrám,

liturgické předměltykžldo sk,é kněz, vojín doby
Da V1d0Vy'.—) édějeí i(itů1'\iový24'Hzákon):óPeslsler, BiblischeBBbildcer(32124—),H
Heinemann, Bilderbihel (40 Isistů.K15 M.), lierldzer.
Rómler und lonas, 15 bib1.Bí1der zum Aeltn
stament. Wigand, Leipzig (| několik kxyl) Schnorr
v Carolsfeld, Bilder aus der bibl. Geschichte (30).
Biblische Anschaunngsbilder zum N. T.vvon Loh
ma er(Breslau. 15listů). Wangemann, Anschauun s
bil er ftir den ersten Unterricht in der bibl.
schichte (barevné). Ved!e těch lze jmenovat) ještě

Prombergrovř obral v úpra\é od Leinwebera, bibl.obrazy diisse dorfskey, nástěnné obrazy firmy F. Ha

vlík ze Stuttgartu." Obrazy Doréovy bible a bibleklasisků k názo emu vyuučovánní určeny nejsou.

Obrazy biblické; pro skioptikon obstarává firma
Pichler, Lehnnre ve Vindni, de la Boolnne Pressev Paříži. Od '24.— července 1910b vČ. Bu
dějovicích katechetické výstava, při níž byla značná

část obrazů a modelovýchopomůcekhPopisj?i%' viz
„VěstníkKatechetský“Vi110rnbiblické rukopis yv zglboíble,

biblické scény v katakombách. (l"koopdn et.) Když
první křesťané začali pochovávati zemřelé v pod
zemních síních a chodbách, starali se oto, aby
tato místa byla vyzdobena malbami. Snad nechtěli
zůstati pozaadu za pohany, kteří hroby svých dra
hých uměleckými díly proměňovali v místa esthe
tického požitku, snad nutkala k tomu již pouhá
potřeba odniti těmtotemným prostorám a galeriím
rukou mahřovou zející pustotu a odstrašující děs,
možná, že je vedl při tom i úmysl promluviti mal
ami ksrdci návštěvníků, a to tím více, poněvadž

se tu konal nejen agapy, ale ibohoslužby, anebo
pobádal jc onečné každý z uvedených důvodu ně
jakým dílem k výězdob podzemního pohřebiště.
Od založení katakomb v prvních červáncích kře
sťanství až do té doby, kdy Vítězná církev ze sera
podzemního vystoupila na venek, vše bylo malbami
zdobeno— uvny to protest proti názoru, ja
koby první křesmtanébyli bývali odpůrci a hrobařiumění. Neničili, nýbrž do svych snžeb přejímali,
novým duchem naplňovali a povznášeli převzaté
formy, a tak vznikalo umění křesťanské. Hlavní vý
zdobu tvořily scény z Písma sv. Starého a Nového
zákonna —(Chr on oiogie.) Kesprávnému—aspoň
přibližně — ocenění a pochopení jejich jest ne
zbytné nutuno uvědomiti si, jakým postu em se
tento druh katakombálního umění vyvíjel. iouho
letým namáhavýtn zkoumáním a šetřením podařilo
se odborníkům stáří jednotlivých maleb aspoň
zhruba odhadnouti. Zřent třeba míti v prvé řadě
na údaje buď literární nebo epigrafické, kdy krypta
nebo chodba, v níž, obraz se nachází, byla vyko
pána, potom na techniku zevnější, t.j. na omítku
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zdi, na pozadí, na jakost a odstoiny barev, na sloh,t j. na výraz tváře, na gesta,o bek auúčes ossob
- obojí řídí se všeobecně dle současně římské
md “ —-a kone něn a různé symboly a zjevy,

_,emžcelkem přesně lze ndatovatl, jako jsou mono
gramy, svatozář, vous atd. Dle těchto známek se
stavená chronologie biblických scén vypadá asi

takto. (V závorce jest udán počet, kolikrát obrazv katakombách řimskýeh——těmi se jen zabýváme

jako nejduležitějšímí a nejlépe prozkoumanymí —vůbecbyl konstatován): Konec l. stole ti: Dobrý
pastýř s ovci naeramenou _(89), Daniel vsjámě lvové(40), Noe v arše;(33) ákt em lí. Obět
Abrahamova (22), Mojžíš tlukouesí nas ská lu (68),tři mládenci v peci ohníve (17), usanna a starci

(5), mudrci klaenějíeí seJOSpasiteli (__182_),evz_kříšeniLazara (50);p r . onáš ený dommroe,
vyvrženy na břeh, odpočívající vevsžtínu (58), ro
roctvj ísaiášovo, nejstarsíoobraz P. Marie (2), křest
Krista Pána (4), Kristus trním korunován (1), uzdra
veení ženy krvotokem trpící (4),huzdraven_í_člověkašlakem poražené o(20); druhá pol.l .
hostina sedmi muhžů(4), Kristus a rSamaritánka (23);první pol. lll. stol.: Davídsp ml;(
witěvvngptě celý cyklus), Tobiášes ryb0u (3),
job vředy pokrytý a opuštěný (ll), Dobrý pastýř
se stádem oveček(2 l), uzdravení siephoěor(7,)roz

množení chlebů (300),zázrak v Káně Galilejské (3)_;druhá pol. Iíí.s Adama va1,(6) mudrc vé
shvězdou (?,), mudrclovépřed Herodem (3), první

ol. lV stol.: Mojžíš sezouvající obuv (5), tři

mládenci =“;gředsochou Nabuchodonosorovou (2),
proroctví alaamooovo(3), vzkříšení ddrcery lairovy(l), podobenství o l0 pannách (2);d polo
vice lV. stol.: Eliáš jeedoucí do nebe“(2), proro
ctví_Mícheášovo (l), narození Kristovo (l), uzdra
vení zlým duchem posedléeho . ( aj.)
Pouhý pohled na tuto chronolo ickou tabelluvučí,
jak nepatrné byly počátky, ja omezený počet
obrazů biblických v 1.stol.: Poouze tři, kromě Do
brého pastýře jen dva, a sice ze .57. Důvod toho
nel7e hledali s [ eclercqem (Manuel d'archéol. chrét.

], l76)\_vvtom že nejstarší umělci, nemajíce dosudknih ruce — vznikly prý touže dobou —
musili čerpati ze SZ. Příčina, pokud z nepatrných
zbytků nejstarších maleb lze souditi, tkví jinde.
Nejstarší katako rnba sv. Domitilíy jest po většině

vyzdobena úplně v duchu tehdejšího umění pohan— dokoonce i Orfeus a amorettí atd. —

z _křesťanstvívystupují pouze on tři obrazy, které
sak měly v umění klassiekém ástečně své při

bližné analogie: Dobrý pastýř: Hermes Kíioforos,
Noe v arše: Danae s Perseem v truhlici na moři.
Ten zjev nasvědčuje tomu, že první křesťané nc
majíce svých malířů svěřovalí výzdobu pohanským
umělcům a že chtěli zároveň před pohanskými
členy své rodiny, kteři arcí měli také ku hrobům
přístup, své přislušenství ku křesťanské víře nějak
rnaskovatí. — Odj )očátku lí. století, kdy nová víra
požívala poměrně klidu, umění v katakombách se
více p_okřesťaňujejako svět římský nahoře. Deko
rativní ozdobyu suptpuji do pozadí a scényzzbíble
zaujímají hlavní postavení. Starý zákon máŽčíselnou—všeehchobrazů jest asi 250, kdež Nový

zákongest zastoupen jen asi 150malbami, altescénnovoz konní jsou rozmanitější nežli starozákonní.

Že by kruté pronásledování lDeciovo (250) i v ka
takombách svůjz zhoubnv liv dalo pocititíd(Le_clerq), jest pouhý dohad bez reclního pooadlk

(Vý bér scén.) Každý může z přehledánuo\._'__yeítiti,že pro malíře existoval nějaký výběr,k
které se opakují velmmi často, jiné zřídka, jíné

vůbec ne řícházejí, ač jejich typický__|vztah kusťanstvi cží na bíle dm apřcce mělci pooních
nesáhlí. V tom třeba hleldati určitý plán, dle něhož
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bylo vybiráno. Edmont Le Blanc první upozornil

naato (ve spise Lesxsarcophages chrétiens de la villed'Arles 1878 p. n.), že tento výběr téměř
kryje s invokacemxilcírkevní modlitby Ordo com

mendationis animae cum in ažoríe sui exitus animaanxiatur, oratío lll. Ač nejstar írukopis těchto vzý
vání pochází teprve ze sto l IX, přeece nikdo ne
)ochybuje, že původ modlitby sahá do hodně star
ších dob, asi do stol. Il..l-—l\' Ale to by ještě ne
stačilo k v světleni omezeného počtuustarozákon
ních obrazu ve stol. l. a ll. Podobné sestavení však
některýth typů starozákonních existovalo již v mo
dlitbách židovských. Pr vní křesťané ze židův po
drželi a upravili tyto modlitby, a ony to byly, dle
nichž hlavně se řídil výběr scén ze S7. Ovšern
jsou mezery mezi' modlitbami židovskými i mezi

rdo — ztratilo se mnoho maleb a jiné dosud ne

jsou_objeveny — ale vliv jejich aspoňrnnelze ůplně
popírati. [ pro výběr obrazů z AZ ejakýsisubstrát jsou to t. zv. pseuttocypriánskémdv
dlitby, ve starověku křesťanském velmi rozšířené
a oblíbené, jichž původcem se jmenuje sv. Cyprián
z Antiochie. Vznikly dle vše ho v Syrii asi ve
". —llí. stol. Přicházejí tu vedle zmínek ze „
jako ínvokace příběh z NZ, které v katakombách
sou zobrazeny. V7ta m mezi oběma nelze nevidéti.
a okolnost, že mezi biblickými obrazy v kata

kombách :) Íiturgiekými modlitbami jest tak ůzký
vztah, poukazuje k tomu, že církevní úřad vyko
návaly nějaký vliv v tomto směru, domn nka to,
která nachází úplného potvrzení v tom zjevu, že
umělci, až na nepatrné výjimky, onoho kánonu ne
přestupovalí a že jednotlivé scény po celá tři sto
letí, některé odchylky odpočítajie, vždy týmž zp_ů
sobem znázorňovali. Toto lpění na tradici, toto ja
kési spoutání volného výběru a samostatného po
je_tísvědčí o tom, že existoval nejen kánon sce'n,
nýbrž i kontrola nad jeho prováděním a zachoová
váním. jak daleko šla, to se vymyká přesnějšímu vy-_
mezení; jisté však jess,t že malíři nebyli pouhými
bezduchými kopísty nějakých úředních přeredloh;
neřidké vysoce umělecké výkony jejich nedovolují

zakladatele a prukopníky křesťanského umění takpodceňovatí. — (Umcělci.) První malíři katakomb
nenáleželi možná sice ku křesťanství (v. nahoře),
pozdější umělci, kteří se počítali ke kollegiu fos
sorů, byli sice křesťany věrou, ale umění jejich
tkvělo ve školách klasslckých. jako v literatuře
používali křesťané stáva' _ícíchforem, tak i v umění

p_řejimalimnohé a tvororíi pod vlivem umění klasck.ého V těch širýelí prostorech podzemních hřbi
tovů není nikde nic disharmoniekého, žádne' scény
bolu a žalu, všude jas a klid, jak to už bylo zásadou
umění klassiekého. Proto scházejí scény na př.
2 umučení Páně, jako i mart ria— až na jednu
výjimku. ! v trapných situac ch osobám pohrává
na tváři úsměv, z očí hledí radostná důvěra. Než
tu i důvěra v Boha, touha a naděje v radost ne
beskou jistě také nemálo umělcům štětec řídila.
Snad tato okolnost také toho příčinou, že všecky
osobnosti, at Noe, ať Mojžíš, ať Abraham, jsou zo
brazovány jako mladi bezvousí mužové, proniknutí
jakousi vnítrnou radostí. — Křesťanští umělci ne

rozpakovali se od svych pohanských předchůdcůpřevzíti nejen dekora m apparát, nýbrž i přic
lých scénách opírali se o komposice klassieké. 'lŽk
má Dobrý pastýř, Noe, Jonáš, orant atd. své ana
logie ve výtvarech staršího umění. est pravda,

podobnost situace má přirozeně v zápětí i podobnostobraazu, ale přece jake'sí souvislostí nelze
Avšak křesťanští umělci vdechovaíi těmto
nový život a povzn ášejí je na vyšší stupeň. jak
výrazné jsout tváře, kolík citu mluví tu zvláště
z pohledu, jakáuodusevnélá jemnost v celé postavě
a v gestechl jaká to vzdálenost mezi obětováním
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líígeníe na př. a oběti Abrahamovou, anebo kolík
života a elegance mluví k nám z toho poměrně

chatrně_zachovaného prvního obrazu P. Marie sježíšken jako nikdo nemohl žádatí a čekatí, že
křesťanští malíři vystoupí s úplněn ovým uměním,
že se vytrhnou ze svého celeho výchovu a okolí,

tak má iejich_ pokřesťanění stávajícíchh typů uměníklassíckého í ežitý moment výchvoný. Kam
křesťan pohlédl ve veřejných místech a budovách,
setkával se všude se scénami a obrazym tholo
gickýmí a symbolickými. Tím, že do těchto,yaspoň
některých, byl \lit nový duch umělci katakombál

ními, křesťan i v okolí úplně cizím byl jimi UPÉ:meenut na své credo, ty výtvary stávaly se mu b iž
šímí a pozbývaly pro něho ostnu odpo.ru Ovšem
setkáváme se — vláště v pozdějších dobách -
v podzemním ímě í s pracemi prostřední, ba ch
trné ceny,a ako na naších hřbitovech. Byli tu umělci
í nižšího ř du, pracovali laciněji a rychleji a hůře.
Ale nesmí se také zapomínatí oněch ohromných ob
tíží, s nimiž ať vyspělý at méně kvalifikovaný malíř
musil bojovati: jen při světle olejové lampičky
anebo svíce anebo lo_učc,často v nepohodlné po

. osiaol — a kt tom někdy na ne
poddajném materiálu. Při chatrném osvětlení ne
padat ak ani nedostatky maleb tak silně do očí.
Tím většího obdivu jsou tedy hodní mužové, kteří
přesto vytvořili díla _pryní jakosti. Vlivu klassí
ckého umění třeba pričísti í pečlivost a snahu
s jakou celé skuupíny scen upravovali a roztříďo

valí. Vybraný vkus gejíchrljeví se zvláště ve velíkých komposícich n stropních, jež v ničem neza

dají obdivovaným komposicíu_\klassickým. Cit prosymmetríi byl u nich tak vyvinutý,_že i přízz-obra
zování jednotlivých scén si k vůlí ní dovolovali od
chylky od vypravování biblického. Dobrý astýř
má po každe straně stejný počet oveček, aniel

vedle sebe poéjeednonrn lvu, narozenému Spasitelíčtyři mudrcové se klannějí, k Noemoví přilétá
s každé stran jedna holubice, Adam a Eva jsou

oddělenijo našem, mezi Spasitelem auSamaritáukou
zázrak rozmnožení chlebů atd. Snaho o symmetrtriílze vysvětliti, že některé scény se vy 8kytují jen

oloze horizontální, jine jen vertikální. Všecky
tyto okolností jsou _důkaazem, umění, kter
se vyvíjelo pod zemí v katakombách, pohlížeti mu
síme nejen vždy s pietou, nýbrž druhd s opravdo
vým obdívem. A kdyby se nám by ' zachovaly

v neporušeném stavu, jistěekže by po et skutečnéuměleckých tvoreb byl da ovělši; nebo(ti, co
sháněli se po zb tcích starokřesfanskěho umění a
cítění, tyto práv hleděli odnéstí, a jiní opčtn
cennější nápisy odtrhujiec, cenné malby porušovalí,
a jine podlehly zubuu času Snad i v ímě se na
jdou nové doklaady, jako se našly daleko v Egyptě
ve Vellké Oase netušené poklad .(Wladíngz'r dc
Batle, Matéríaux _pourservir a l'arc éoi. de l'Egyptechrétienne 1901; C. M. Kau/manu, Ein altchrist

líches Pompei in der Líbyschen Wt_í__ste1 —(S mbolismus). Kte znam mají biblické
sc ny v katakombách?e rSymbolický čí historický?
Oba názory byly přehnány až do krajnosti, pravda
jest asi uprostred. V katakombách jest plno ruzných
symbolických maleb: pt_áků, ,r;yb, Orfeus atd.
Symbolismus nebyl prvním křesťanum nikterak ci
zím. Nadt to věděli, že Starý zákon jest obrazem
Nového, tedy že jest povahy typické. je tudíž přrin
rozeuo, že ve sc nách etS. zákonahledali něco
jiného než íllustrace hízstoríckě. Skutečné schází

těmto scénám každé okální a časové zabarven_í,i tam, kde byto snadným bylo bývalo. Umyslsu
tedy, podali historickou malbu, neměli. Kromě toho
obrazy neznázoorňují děj, nybrž vybírají z něho
jen hlavní moment, jen podstatu, vše ostatní po
míjejí, většína scén omezuje se pouze na jedinou

slovníky

o.sobu kTakob_jžsouosoby isolovány, nestojí v žádném
stykuk Malírri neznázorňovali děj, "
stav. A t mposice se opakovaly, malířijakobyjiného neviděli anebo vídětí nesměli. Všeekcy ttyo
důvody ukazují, že malby ze SZ. byly allegoríckými,

symbolickými; přenesený dvsý7nam jejich, 7.dbyl přesně vytčen— stejné opakování téhož
námětu. Lze í dohádati se, co jim asi tkvělo ři
obrazích na mysli, ač ne pri všech: Mojžíš vy u
zující voduzze skály značil křest, ]onás viru ve
ztiirtvýclívstání, obět Abrahamova obět Kristovu,
mě povzbuzovaly k důvěře v Boha (Daniel v jámě
vove, Susanna) atd. Při některých nelze dosud

s naprostou jistotou pravý smysl určití. Při obra
NZ. má se věc poněkud jinaak. Kdežto při

starozákonních vlastní historický takt hrál podří
zenou rolí a věc, ánek víry anebo ctnost, byl
vlastním účelem, mají scény novozákonní v první
řadě připomněti událost ze života Spasitelova a
teprve tím působili na mysla srdce pozorovate
iovo, víru jeho živíti a ctností posilovatí. ježíš
není typus, nýbrž jest splnněním typů, pravda
sama, pramen sám života nadpřirozeného, staro
zákonní příbéh jsou však předobrazením jeho

i jeho milostí. oho důležitého rozdilu"málo dbánort vysvětlování, a proto se šlov aze : kata
ommbc nejvíce pro apologií círk\?e vytěžíti za

hranice odovoleného. Netrvá se sice na libovůli
Garrucciho, jenž v každé maličkostí spatřoval ně
jaký hlubok symbol, vlivem jana Křt. de Rossiho
nastalo tu aleko střízlivější nazírání, ale i on po
držel ještě mnoho z nadšení pro symmbolismus, a
po něm velezasíouzilý badatel josef Wilpert inau

šuroval novou éru v symbolickém pojímání maleb
atakombálních. Dle___něho jsou pry celé cyklychrysto ogíckě z ll., a.iV stol. \ katakombách

zachovv.ány Má arci každy badatel právo a povin
nost tázatí se, proč umělec scény v tom či onom
pořadí umístil, snad tu byla nějaká vůdčí my
slenka, ale pro celý system dogmatický, jak je
Wilperí kombinuje a druzí po něm řejímají, ne
mmáme dosti pevného podkladu. Kriteria, na nichž

on buduje, ponec_hávajívsubjcktívísmu příliš mnohovolnosti. .\'a výkla ' tccův tomu 1 různých

dob a mívstse odvolávati naprosto nedostačí. Kdoje četl, ,jaká rozmanitost, ba téměř libovůle
v s mbolvílckémvýkladu panuje. Daniel na příklad

vové značí: vzkříšení, eucharistíí, Krista
v utrpení, mučedníky v ejich strastech, pomoc Boží
v pokušení at. Práv tato neurčítost a neustále

nost symbolikyvu sv. Otců Znutí k opatrnosti ři\ýk_ladu obrazů málem azuje kombínov ní
celých cyklů. Kdyby skutečně takovérozsáhié kom
posice symbolické úředněschválené existoval, je
jich známost mezí věřícími byla rozšířena, ja bv
chom to vysvětlili, že literární památky nám jičh
nezachovaly ani zřejmě nenaznačily.9 Při symbolické
ínterpretacr biblických scén třeba tudíž postupovati
s velikou reservou. Zbývá tu eště mnoho podrob
ného studia a zvláště srovn vání římských kata
komb s nekropolemi křesíanskýmí, jinde objeve-_
nými. Teprve potom ude lze pronésti určitější

úsudek. (Srvn. Leclerzyh Ar_tdes catacombes vtíonnaíre d'.arch crhét.l 2450—2486; týž Ma
nuel d'archéologíe chrét.19íl7, l. 103—2l5; C M.
Kaufmann, Handbuch der christi. Archáologle 1905

27—5486; Bt'lczewski-Tumpat/t, Archaeol. křesť
ve službách dějinocírk. a včrouk y. Vzdéi. knihovna
katol. .; mf Wil e_r_'_z_,Die Malereíen derKatakořubeu ŘOms 1903. Hák

biblickéslovníky, biblická reální Iexika.
První dílo toho druhu podal Richard Simon
pod názvcvm „Leeragand Dictionnaíre de la Bible ou
Explication líttéraie et historique de tous les mois
propres du Vieux et du Nouv. 'lest. “ (Lyon 1693,
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2 vyd. 1703, 3. vyd. 1715). Po něm vydali podobně
ráče: Karel Huuré, „Dictionnaireuniversel dela

Ěible“K(1715, 2 sv., unově oítšt. v Migneově Encyclopédie théol.),A atlme , „Dictionnaire hi
storique, criti ue, chronologilque, géographique etlitteral de la ible“ (Pa ř. 17 ,2 vd) 17 0 )
jiřrí Be edikt Winer, Biblisches Realwórterbuch“ (Znsv. 1810, 3. vyd.1 47—48, vynikajci znač
nou erndicí), Daniel Sc he kel, „Bibelexikon“
(5 sv. 1869, ve směru racionlallstlckem), Ham

burger,t Real--Enzykl. ftir Bibel u. 'lalmuc“ (2 sv.3 4 dodat 1870 n., namnoze neurovnaná smč

nově otišt. 1896—97dpod názvem Real-H.Enzylrldesjudentums“), Dr.E duaard Rlehm Hand órter
buch dees Bib1.A1tertums ttir gebildete Bibelleser“
(2 sv., 1884; 2. vyd. pečí Fridricha Baethgena 1893

až 1894),Pavel8 Zeller. „Calweer Bibellexikon“(1885,2 . vyd. uthe, „Kurzes Bíbel
wórterbuch“ „Cyclopaedia of Bibl.

Lit.“ (3.Wyd.m1 6t2—365obstar'alAlexander, Edinb.,sv.), . h, „Dictionnary of the Bible com

prising ils antíqnities, biographie,18geographydand
natural history“ (3 sv., thondýnl 1—32 vyd.
1893zpracovaliwé |Srn h.a_| M. Fuller),j. Hastings annd. eblie,t „Dictionnaryof the Bible,
dealing wilh its Langua e, [ iterature and Contents,
includin the Biblical l'Íeology“ (5 sv. Edlnburg
1888—1 4), '1. K. Cheyne and ] Sutherland
Black, „Encyclopaedia Biblika“ (4 sv., Londýn
1899—1903,stanoviskoracionalistické),Singer, „Je
wish Encycl.“ (NewY dllOrozpočtené

a125 s.v, pojednává o všech věcech židovstva se
týakajicíchsjednostranného židovskéno hlediska. —
Kalolická literatura obdařena poslední dobou dvěma
velikými b. .. brrovským slovnik em, je'ž za
spolupracovnictvi cele“řady učenců redigoval .'V 1
gou oux, „Dictionnaire de la ible, contenant
tous '„les noms de personnes, de lieux, de plantes,
d'nanimaux mentionnés dans les Saíntes critures,
les questions theologiques, archéologiques, scienti
fiqucs, critiques rclatives a l'Ancien et au Nouveau

Testament et des notices sur les connnentateursanciens et modernes“ [. (A— F)

,l.ll (_G——Kř1903.1V.(L—Pa)1890,(Pe—Z)1912; mezi spo upraeovn.'ky byl také prof. dr..J Se
dláček: pomýšlí se ještě na vydání svazku do
datkového; 2. Menším latinským slovníkem „Le
xicon biblicum“, jejžs sestavil Martin Hagen

8.1., a jenž jest součástí sbírky„„Cursus Scriptu
až S7a)crlae“, 1. )1905 1 (D— L) 1907.111.

blbllcké společnosti. 3. .r. jsou spolky, zalo
ženéz aúčeleem lacineho vydávání a rozšiřování
bible aabiblických knih. Myšlenka ta vyšla z pie

tismu, který tím chtěl v protestantismu prohloubitía oživiti zbožnost. Že bylt tskl biblí a knih vůbec
drive ješte poměrně dosti drahý, proto měla tu
obecná dobročinnost přispéti, aby se moohla při
pravili laciná vydání, by se biblické knihy mohly

lacino prodavati, snad i rozdávatt1.lSpolečnostl takové počaly již konecem XVlL leti v Anglii,a
skorem současně .MR 1698 založili

vAnglíiv „Society for Promoting Christian Knowledge émecku povstal za přispění Franckeova
1710ebaronem Hild. z Cansteinu „biblický ústav“
v Halle (Dobrosoli), který šířil bible mezi lidem.

Londýnská společnost pro vydáváiniitraktátůh(pojednání) založila v snedě 1 7. bře 1804 !
ou a zahraničn; biblickouZs olečnost“,

která pracuje v tom směru velmi gilc po celém
světe. Zakládala záhy pomocné a pobočné společ
nosti; biblické spolky, zařizované často enami,
staralys se na jednotlivých mistech o rozšiřování
blbli a o pravidelne příspěvky. Záhy se ustavilypodobné iblické společnosti i v Německu, Nizo
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zemi, ve Švýcarechka v Severní Americe. R. 1825
bylolicch v .\'ěm ujiž 26. Pius Vll. se r. 1816prohl sil proti těmto společnostem, a proto byly

akousku a v Bavorsku vydán proti nim zápo
vědí. V románských zemích zakřádány pro prote

stanty. Účel biblických společnosti zalíbil se i některým katolík .chens řezenskéhosemináře
Wittmann založilur. 1805 biblický ústav, který roz

šiřoval zdárně Novy zákon; 1817 byl však tentoústav Piem V11.zru en. Mariborský professor Le

ander van Ess založil křesťanský tbratrskývspolekči svaz k rozšiřování sv. Písma; ten byl SOP
,jeni s protestanty, s britskou' 1spruskou lbiblickou

společnosti. Když přišel Novy zákon Essův 1821na index,a yž se 1 Pius V1 proti ústavu pro
hlásil, zašel. 1 Kistemakerův Nový zákoon pro kato
líky, tištěný britskou společnosti, měl zprvu schva
ení a byl dosti rozšiřován, ale pak nebyl

dovolen. Za Leona Xlll. se šlřilo mnoeho biblických
knih ve Francii, a sv. Ote tmo u přál. k 0

utvořil se v ltalii spolek mladších kněží: „Sdružení sv. jero nyma vánt sv. evan
velií“ (Sodalitas a s. Hierroniymo pro diflusione
Š. Evangelioruml. Pius X. v listu kard. Cassetimu
sdružení a jeho činnost pochválil. Rozšířilo evan
gelií a dějů apoštolských v novém vlašském (sem

plice, esatta, modernaagogřekladus malým výkladema mapkami již asi v 000 výtiscich. Ve Francii
utiorili na Montmartru „ligu evangelní't r. 1 5

ustanovili, by se tam čítala a rozdávala evangelia
a epištoly.— R. 1 okvstalove Varšav„'1'o\varzyst_\voimienia ks. ak aWujka“, které chce

vydávat'1 knihy biblické: evangelia a děje apoštol.praci ]. Kruszyňskeho, pak iostatnt miniti se
můžeme ještě o tom, že dal 1815 arcibiskup mo
hilevský, Stanislav Siestrzenczewicz, neblahé pa
měti, tisknouti v ruské biblické společnosti Nový
zákon pro katolíky dle polského překladu Wuj
kova; následujícího roku bylo však to vydáni již
zase staženo. » 1 slovácké vydání Nového zákona

mělo primasovo schválení. ač"bylo vydáno britskouspolecnosti; nyní se tak jižn eděje. — Brrítotové 7a
1oži|í 1812 bibl. společnost finskou, roku 1813 po
vstala pak i ruská petrohradská biblická spo
lečnost. Z té vyšlo v krátké době mnoho bibli
ckých knih ve 20 jazycích rů7ných národností
vuR s.ku Za Mikuláše I.ybyla však tato společnost
politick podezřelou, a 188p26 š a. Pototě
taam by a zřízena e\ angelická biblická společnost,
a když paak odstranil Alexander 11.biblický zákaz,
mohly společnosti brltská, skotská a americká své
bible, aneb i bible synodálním tex teem opatřené
v Rusku rozšiřovati. R. 1863povstala nová biblická
společnost ruská, která se těší schválení carovu a
podpoře s no.du Nyni rozšiřují četni kolportéřl
ruští i brit ti bible mezi venkovským lidem, mezi
vojskem, sibiřskými vystěhovalci, na Amuru a
v Mandžursku, mezi domorodci i zaveženýtni. —
V církvvi řecké seebiblické společnosti nedařilo,
nebot tam jest veliký odpor proti Nov. zákonu, tiště

v lidov azyku. — Britská biblickat spo
lečnost vydáiva'jadoma bible bez tak zv. deu terokanonických kinh, jež zovou protestanté apo
kryfy. Táž společnost však tiskla na pevnině a
podporovala přidružené společnosti i tehdy, když
ony deuterokanonické knihy tiskly a úplně bible
rozšiřovaly. To zavdalo skotským presbyteriánům

přiležltost k stížnostem, a po mnohých poradáchusneseno, že společnost deuterokanonic (: knihy
tisknouti nebude, a že nebude podporovatí spo
lečnosti, jez bvvjicch chtěly anebo deuterokanonické
knihy rozšiřovaly (1827). Asi 50 společnosti, mezi
nimi i pruská bibl. s olečnost, se proto od britske
společnosti odtrhlo. kotové si založili pak přece
svoji „skotskou biblickou společnost“. Dor 1909

=
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vytiskla britská a zahraniční biblická společnost
biblické knihy ve 418 jazycích a nářečích; cele bible
v105, Nové zákony ve 102 a části biblické v 211

šazycích. jednoho roku (1908) přijala 237.313 liberterlíiiki'iv; očátku vydala již 215 a ůl millionu
knih, 1090ti)1išt ol ,887.968 knih. Rakousku
prodali za ten rokšt52.741knih. Bible pro slepé má

39 svazkův, 5836 stran a stojí 120K. Proleslaiétskékraje Německa ponechán y nyní více ckým
společnostem, britská společnost hledí rozšířletísvé
bible (1vydání Allioliho) více mezi katolíky a v ze
mícli cizích; to se vdln íia v Číně dosti daří.—
Americká bíblíckvá společnost byla zalo-.
žena r. 1816 a vydala dosud více než 85 millionů
biblických knih asi v 60 jazyccích: jest nejvíce čin
nou v,Číiiě japonsku, ale též v _Šyríía Tuiecku.—
Německé biblické společnosti mívají nyni společné

ťorady, ve kterých se také usnáše' i o tom„kde má
ažd á působili, aby si nepřeká ely. l kSvýcary,Francie, Nizozemí a Skandinavie s Dánskem mají

své biblické společnosti. —-Zakladatelě a udržo
vatelé biblických společností protestantských spa
třovali v rozšiřování biblických knih jakési obecné
kněžství; co řekl Kristus apoštoolům: „]douce do
celého světa, učte všechny národyl“ to ukládali

jaksi tištěným, prodaným neb arozdaným knihám.'1ooh úkolu bibel má; sam at" v celku aneb
v části, učitelského úřadu na místě pravé církve vy
kouávali nedovede. Bible est sice vedle podání
hlavnim pramenem zjevení ožího, avšak ona měla
býti učitelům viry neb věřícím vzácnou pomůckou,
podporou, památkou a posilou. Učitelkou mohamc
dátiii, pohanů a iievěrců sama, bez vysvětlení, se
zdarem býti nemiiže. Vždyťjest v mnohých místech
a částech obtížnou a nejasnou: pouze lidem dobré
vůle, v pravé víře vycv_ičcnýmastálým, dobře při
praveným, přinese její četba mnohého užítku.
blické společnosti vydá\ají a rozšiřují biblické
knihy bez poznámek a bez vysvětlivek; nevědommý
se tii,m když věci neporozumí, nevzdělá, ano jest
jisto, žeezavvdala právě tato vydání příčinu a při
ležitost k tříštění se protestantův v různé sekty.

Kaeždáz nich se odvolává na nějaká mista bible,
bšml uivla ve prospěch tě a oné sekty.Vtyedáníiblíckých společností nejsou ůplná, jsou

na llslllohýcll místech nevhodně, někde i tendenčněmysslu protestantském přeeolžena. Není
knihsdeuterokanonických a jejich části; v Starěm

zákoně tam nejsou: Tobiáš juditl,část Esther, knihaMoudrosti a Síracliova, Baruc ačásti Daniele
dvé knihy Makkabej sk.ých Tyctlookn íhy mají však
dle prohlášení sněmlutridentského („všechny knihy
se všemi část |, 'sou ve ulgatč“) stcjnou

vážnost sosktatními knihami, jest tedy vydání, kteié'icli nemá, kuséa ei'inplné, nepoodváá celé bible.
řeklady biblických společností byly učiněny někdy

velmi rychle, po ne okonalěm seznání cizího ja
zyka; nové, křesťanské náboženské pojmy _byly
v novém ja7yku někdy podány zcela nevhodně, že
mohou čtenáře i v blud uvésti. Tak nejsou vydání
někdy ro směr, vjakém byla učiněna, ani v doog
matickcm ohledu správná. Někdy se ani jazykově

riledoporučují. L' nás se rozšiřují otisky staré kraícké bible, v jejímž starém znění byly učiněny

pouze negatrné změny neb oprav (jako Karafi
átcm), co se do nynější doby 'iž méně hodí. Po0
známek kralické bi le lu lež inení, což těm vydáním prospěšným není. — Sam nkteří protestanté
seznali, že míssíonářství „jedinou biblí“ aneb „ce
lou bíblí“, jak to biblické společností činí, vede
namnoze spíše k náboženskému iiidifteieiitísmu,
neěkdy i k znniatkům; půssobí snadno odpor proot
církvi, proti její autoritě. Darovaných neb lacino
koupených exemplářů se arcit te'ž užívá k posměchu,
biblicke výroky se pohany a nevěrci parodují. —

biblické společnosti

Uznati dlužno, že společností dle svých výkazů
pro rozšíření bible velmi mnoho vykonaly; výsle
dek této veliké práce pro civílisaci a pro po
sianění jest však poměrně slabý. Agenti, roznašečí
společností protestantských, jsou v missionářských
zemích zpravidíla odpůrci a kůdci práce katoli
ckých míssionářův; to práci společnosti též dopo
ručovali nemůže. Nesporno jest, že tam, kde se

stane hlavně evangelium milou četbou, kde-_zbložnýroznašeč na krásná místa upozorňuje a jei v-y

světeluje, děje se tim dobrá práce cívílisačni i nábož nská. O tom napsal více: Malou, La lecture
de leanSainte bible en langue vulgaire. .Ouvra e

dirigée contre lesl rinci .des societés bíb iques. 2 sv. Lov 6; n m. spis ten v dalL. Clarus
v Řezně 1848.m-—1Kdybyse bible t chto společ
ností rozšiřovaly pouze v protestantských zemích
mezi protestanty, neučinila by o tom naše církev
snad žádného soou.du Avšak tyto bible, neúplné,
neejasné a nesprávné, rozšiřují se velmi mnoho
v katolických zemích a mezi kallolíky. Církví jest
staratl se, aby se dostal hlavní pramen Božího zje
vení do rukou jejich věřících v pravem, neporuše
ném a pokud možno i jasném znění, a byla proto

nucena, věřící před biblickými knihami piotestantských s olečnosti varovati, ano nejednou je i za

kázala. ius Vll. za ověděl veškero sgojení s britskou spolcčností bí lickou, zakázal u ívání jejich
biblických knih v breve k arcibiskupovi poznaň
skěmu Roczynskěmu 29. června 1816; 3. září po
káral brevem arcibiskupa mohylevského Stan. Boh.

Sicstrzcnccwicze v stejné věci. Leo Xllt.,ito v_yslovílencyklikou ze dne 5. května 184 |prímum“ ,
lll. encyklikou„ Traditi huinilitgti“ 7. 24. kv.

1829, ehoř XVl. „lnituerpraecipuas machinationes“
zi 8. května 1844. „Quanta cura“ pro

e18643 sayllabuus erroru 4. (dDenzingerí
Elnchirídion symb. et definitioniimo O" 19C8prič. 1602, 1607 a l a mi. .dzapovčděl
v konstituci „Olíícioruum ac mfinerulm“ 25. lednna
1897 četbu vydání biblických společností. Vydání
původního znění (ledy í hebrejského) a starých
překladů, připravených nekaatolíky, mohou užití
pouze ti, kteří se zabývají theologickým neb bibli
ckým studiem, není-li v předmluvě neb vpoznám

kách takového vydání útočeiio iia dogmata ne)bčlánky naši katolické víry (de proh. libror. 115' :).)
Věřícím vůbec by bylok tomu, aby mohli snad
užívati nekatolických vydání jiných, ať latinských

neb v řeči lidu učiněných, ikdyby tam nebylo ponmek proti článkum naší víry, třeba zvláštního
dovolení. Hl. 8. raví: „jsou zapověděny ve
škeré překlady svatýc Písem, v kterékoli lidové
řeči nekatolíky připravené, a Z\álátšě ony, které

jsou biblickými společnostmi, jež římští pal ežovénejednouzavrhli,rozširovány...v"(yj.jako1.553).
Katolickým vydáním jesst treba schválení. —
brejské vydání biblické společností jest podáno
dle ráce lelterisovy; n ní vydává společnost
massoretské důkladně vyd ni Gínsburgovo is kri
tickými poznámkami. Řecké vydáni Nového zákona
dle Nestle jest též velmi dobré. Latinských biblí
britská společnost nemá: rodává pouze Be7i'iv
Nový zákon se žalmy. — polečnost britská vy
dává o své práci měsíční „“Reporter a, ,_Gleaning_s“_,
pak roční „Annual Reportss“ s mapami. Děje eji

Éou vypsány nejlépe a obšírně v 5 dílech „ he
istory of the British and Foreign Bible Society“

\V. Canton Murrray). V „Historical Catalogue

0 the Printed ditions of Holy Seripture iiirtheLibrary of the Br. and F. . Socieety" od Da
aMoule jsou v 2. svazku uvedena 1tištěná \řyrdáxi
česká a slovanská, arcit neú lně. 'lato díla byla
1910—11 dokončeiía. O rusk ch společnostech viz
Lapizc/zin-Glubolwwlu'j, Pravoslavnaja bogosl. Eii
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ciklopedija: Biblejskija obšěestva v Ross.., ,575

ž597. Arza/jeu, Opit ístoriji bibliji v Rossijiil

biblické studiun_1_(biblická věda). Biblické astudium či biblická heolo 'e v širším smyslu jest
věda, která se _zabývá z oumáním hlavniho pra
mene Božího zjevení, knihami sv. Písma od )n
čátku jejich až do jejich dokončení Kristem. V da
ta hledi _podati děje biblických knih a vésti i k po
rozumění jejich obsahu. Nauky biblického studia
sou tří: Uvod do ísem, exege_se a theologie

isma. Děje biblických knih, cele jejich sbírky, která
se zove „“kanon, xavwv, ijednotlivých kuih, jak
povstaly, "jak se rozšiřova!y a zachovávaly, děje
ejikchznění, podává tak zvaná úvodní věda biLuc — is agogika, introdukce. V té se doka
zujecpravost a neporušenost posvátných knih,
ovssem též i jejich věrohodnost. Sem náleži arciaftéž biblická krit i_ežzkoumá proč jsou
bibl. knihy v kanmuu, pak i půvoc_l_každé knihy aneporušenost jejího znění.— Bib exe ese
(vyklad) vyhledává pravý smysl biblických slov,
tak jej tam _původní__pisatc_lvložil a jak se v souvislosti projevuje o děje se methodicky podle
uznanýchpravidel, jak je podává hermeneutika
(umění výkladu a porozumění). Knihy biblické jsou
„iuspirované“, všechny jsou za _omocitěhož Ducha
pravdy psány a obsahují te) všechny stejnou
prravdu. V obsahu učení souhlasí tedy všechny bi
blickě knihy mezi sebou, souhlasí zároveň též
s učením pravě církve. Dle toho iest exegetovi ka
tolickému se řiditi; tyto ohledy mu nepřekážeji u vědeckém zkoumání, ale vedou jeho práci a osvěd

čují ji. Praktický výkladebiblických_ knih může býti
pak poovdáán v komm án ( výklad),v parair asi (opsánínebob'asněníznění), bedno

duehým překladem. ýsledek těchto [bll'aCÍúvodních a výkladovýchzailstí a podá nám biblickou
theologii, to jest vedecké podání učební nauky
posvátných knih V tom jsou zahrnuty i biblické
dějiny i biblické náboženské učení, souhrn
a vyvoj náboženských představ a názorů bibl. dob.
tedy biblická theologie v užšímsm slu slova.
— Všechna tato uvedená tří odvětví iblického
studia lze rozděliti dle toho, jak se i Písmo samo
dělí: Úvod, exegesea theologie bud'St
rého aneb Nového zákona. K biblickýmdějinám
Starého zákona náleži arcif: Děje israelskeho lidu,
v Novém zákoně jsou zase děje Kristovy a děje
apoštolů. Biblické vědy pomáhají tímto všem theo
logickým naukám, apologetíce, dogmatice,morá|ce
aj., jež berrou z Písma, svého hlavního pramene

zjevení a_učení. své důkazy a odvolávají se na ně.—Uvod ěvdy a biblická kritika jsou vlastně po
ným vědami exe ese a bibl. theologie; _pro

důležitost byly však zvlášťuvedeny Pomoc nými
dami porozumění Písma jsou však hlavně bi

blická filologie a archaeoloogie. Kdochce
vědecky Písmo vykládati, tomu jest postarati se,
aby mohl čísti jeho zněnív původnim'lLazyku Phi
lologia sacra podává znalost biblic ých jazyků,hebrejštiny (s ara mejšíinou či ch ide
štinou) pro Starýzákon, a řečt iny pro deutero
kanonické knihy Starého zákona a pro zákon Nový.
Hebrejština přispívá i při výkladu knih Nového

zákona, neboť jej_ichhellenisiickýe ja_zk pndléháevevýznamech slovl ve sklasdbě mit tíně; Kristus

í apoštoloavé mluvili jazykem aramejským. Znalostiřeckého' azyka jesti tk oroozuměni nejstaršího a
nejvzácn jšího bib' ického překladu Starého zákona,
tak zvané Septuaginty, třeba, nebot té užívali první
křesťané, jejími výrazy vyadřovaly se v prvých
dobách křesťanské pojmy. lepšímu a jasnějšímu
gozuáuí hebrejštiny zavedeno jest též ucení pl'luznýchjazykův:arabštiny a syrštiny; l assyr
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ština, ethiopský jazyk a koptština mohou v někte
ych připadech dáti objasnění hebrejských slov

Písma Latiuy jest biblickému vědci třeba proto,
že jest ji psán authentický překlad „Vulgata, že

jest latina liturgickým a úředním jazykem církevnmí. — Důležlltou pomocnou vědou bibl. studia
jest biblická archaeologie nebbiblickéstaro
žitnosti. Tato nauka popisuje a líčí r„ealie' staré
věci, okolnosti, časové a místní poměry, zařízení
a zvyky biblických dob, pokuud se o nicchv bibli
ckých knihách mluví. Starožitnosti ukazují, v jakých
náboženských, domácích a veřejných poměrech

knihy biblické byčy sepsán y, akých zar'izeníc hstarych mluvr ana naraže'i. Vypisuji tedy biblický
kult, kněžstvo, svátky, ro inný život, práce, umění,
zařízení státní, vojsko, soudy,oobchod, mirya _váhy,
peníze. Starožitnosti slouži výkladu Starého i No

vého z.ákona — K starožitnostem jest počitatiíbítblický zeměpis,t01est po is zemi a krajů a míst
kde se biblické události sb hly. Sem náleží arcii
nejprve a hlavně popis Kauaauu neb Palestiny, její
zeměpis tysikátní, vypisujicípovahujejípůd,
horstvo a vodstvo, pak místopis, jako ujerusa
iema. Historický zeměpis popisujezeme, jak
se postupně v bibli jmenují, a přihlíží ik tomu,
vjakém stavu, vjakém sousedství se země a místa
bibblická v ruzných dobách nalézala, komu byla
poddána, jak se hranice ze_měměnily. Mluví tedy
io sousedních zemích. | př írodní vědy sem ná
ležejíjakoporn0cnánauka.jest to physica sacra,
Ěop:.s zviřeny a rostlinstva, jež se v bibli jmenuje.líckýn odopis ukazuje, v jakém poměru
byl israel, biblický národ, k ostatním semitským

národním, k svým sousedům Vyli_č_ujezvyky a starožitnosti národův, kteří měli vliv na vyvoj bibli
cke'ho lidu, jako bgyptanův, Assyrů a Babyloňanů.
Tu jest arciftéž assyriologie a egyptologie
pomocnou naukou l n bo zenstvr těchto ná
rodů jest třeba znáti, aby bylo lze posouditi ná

boženský vliv na biblickýh lid aneb vysvětliti jeho_nezávislost.Biblická ch ronnoilog e se pokou
ukázati, kdy se udály jednotlivé události biblické
a jak po sobě následovaly; to jest iv Novém
koně velmi důležito. -— K biblickému studiu tedy
náleží: Úvodní nauky; uvod do sbírky biblické
a úvod k jednotlivým knihám. Exegese biblická:
hermeneutika. výkla apřekla dy bibl. Biblická
theologie: bibl. dějiny a theologie bibl. v užším
smyslu slova. Při vše ch těchto naukách jest bibli
ckákritika. anocuými vědami jsou: Bib
filologie: hebrejština, aramejstina, řečtina, la
tina, arabština, syrština, assyrsko- babylonstina,
ethio ština; bibl. starožitnosti, bibl. zeměpis,
i)sik lní a historický, bibl. přírodopis, národopís
biblický, egyptologie a assyriologie, popis pohan

ských náboženství sousedův Kanaanu, biol. chrono
logic. Dějiny bilibckého stud aib bl.d. Četba bible a výkllacdbiblických knihabyl jakv židovstvu tak i v katolické církvi věci re e
všim důležitou. Literární úvody k bibli počali arcií

skládaií až_v dobách novějších. Adrian, mnich z let440, sepsal „isagoge“ , úvod do sv. ísem; spis ten
obsahuje jakousi menší hermeneutiku. Richard Si
mon sestavil úvodní vědu biblickou v díle: „Hi
stoire critique du Vieux et du ouveau 'lesta
meut“. Potom se ustálilo v osmnáctém století po
jmenováni „introdukce“ neb úvvodu. Uvodních děl
biblických různých směrů jest nyní veliký počet.—
Počátky křesťanské exegese shledáváme v Novém
zákoně, kde jsou četná místa Stareho zákona v-y
kládána 0 Messiáší V paatristické době (doba
sv. Otcův) sloužilol Písmo k praktickému ouěení
a povzbuzeni a vykládáno v homiliích a k záních,
přibíráno k důkazům věrouk a mravouky.
uveden v Alexandrii obrazny (allegorický) výklad
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Písma po 2 ů_sobu Platoniků do křesťanské exegese, a udre se v ní vice než tisíc let. Origenes
podal vzor holmilií, uvedl allegorický výklad v sou
stavu, a jestz zalkadalelem biblické kritiky textu.
Škola v Antiochii přihlížela k slovnímu smyslu a
zanechala )):i-lepsi vykladyjancn) Zlatoúslým (s. 407).

Na západě zanechal v extgelíckýcl) pracích ))jvetší památky sv. leronym(34 2—429). Ve středo
věku čerpali věttšínou ze starších výkladů, sklá
dali jeedo tak zvaných katén, t.j. řetězův, kde
bylo ke každému místu neb verši Písma více vý
kladů vyl)ra'no a vedle sebe položeno (S. Thomas,
Catena aurea). V glossách přidávali vysvětlivky
slovní ) allegorí)cké a mravní (Wala irid Strabo,
G_lossa ordinaria). Mystikové se řídili spekulativ

))in)i myšlenkami sv Angusstín a. O 7.né2))istarali sevydáváním polyglott (Ximenez, 1517— řádo
vých školách dominikánův tehdejších mzéa exegese
prvé místo: r. 1250 v ovali dominikáné vedle
řečtiny také hebrejštiněu a arabštině. R. 1311 usta
novil KlementV., aby byly zřízeny na universitách
stolice pro východní jazyky. Po tridentském sněmu,
po humanismu a takz vané reformaci s_t_ouplpři
rozeně zájem o biblická studia Církev jim vyme
zila pevnější pravidla, přihlíželo se nyní bedlivěji

původnímu znění, heldán předevšim význam neb

smysl slovní a smysl vyplývající ze souvislosti. Richard Simon ukázal, že máb tak ždý výklad hi
st0)ický a kritický; Cahnet pbraclovaljeho směrem.
Neobyčejné mnoho práce vynaloženo na literární
a textuelni kritiku Pentateuchu a pak i ostatních
biblických nkih. Po seznáni babylonských bájia
lepším porozumění náboženství starých sousedních
národů israelských počali srovnávati náboženství
lsraelovo s oněmi, ukazovali ztoho, jak se asi
israelské náboženství vyvíjelo, a exegese dostala
ráz nábožensko--dějinný. Tak se píší v táboře k)i
tikú na místě úvodu do Písma „ii)erární dějiny he
brejské“, a na místě biblické theologie „dějiny ná
b_oženske“. Aby se některé škodlivé novoty nevlou

)ly též do exegese katolicke, ustavena apežen)Leonem X_l.l|„l)iuli ká komise“ (1902) %íem
„biblíckýú stav“ v(Římě Vdávají se rozhodnutí

o pochybngch věcech, určuj) se meze při volnýchotázkách přísaze o vyznanívi ,nařízené Motu
proprio Pia X. ze dne 1.7.áří19í stojí: „Reproho
pariter eam Scripturae Sanctae diiudicandae atque

ínterpretandae ratíonem, quae, Ecclesiaetraditíone,analogia Fidei, et Aposto )cae Sedis normis post
habitis, rationalistarum conunentis inhaeret, et cri
licen textus velut unicam supremamque regulam,
haud )ninus lícenter quam temere an) lectitur't Po

něvadž jest nyni bibli netoliko vykl dati, nýbržb_jii proti mnohým míněním obhajovati, stalos1
blické s)udium tím důležitějším. Po přání sv. Otce
zřizují se izvláštni biblické knihovny při seminár
ních cvičeních biblických, rozšiřuje se studium bi
blicke v seminářichn více let. P)o ti těm, kteří do
našeho biblického studia uváděli protestantské ná
zory, jsou vodítkem a varovn 'm hlasem encyklika
„Pascendí dominici regis“ ia X. z 8.2 áři 1907,

ovšem též Leonna X 11.:_Providentissimus Deus“,dekret Pia X. 1 3. červ 1907 „iamentahili sane
exitu“ , kde jsou 3cezavrženy věty novotářů
o inspiraci a pravdivosti Písma. Dle toho jest vždy
vy7n_ati: 1. že jsou všechny knihy bible, jejich části
inspiro van ' '. že pisatelé vhodně, neomylně a
pravdivé vyjádřili, co Bůh tu vyjádřeno míti chtěl,

že jsou jejich v_ýroky osobní, nejen o věcech
náboženských, ale i o věcech světských, veskrze
pran_ÍV_ya bez omylu uvádí- li sv. pisatel vý

rok cizi, jest to dokázati, 4ž: skutečně pouzeúhcít_)_)jeaže ani neschvaluje ani nezavrhuje;
svěřil Písmos soukromému soudu učených,unýbrž
učitelskému úřadu cirkve, jehož jest soudíti o pra

studium

vém s_mslu Písem (Leo Xll. v apošt. l. „\ )gilantiae“ 0. říj) so.—2)—ěT ))),kteří dosáhnou hod

nosti doktorské lpři biblickéme ústavu papežskémv ímé, jes ovúli sv. Otc Pia X. dle „Motu

prop)io" gzetdípe 20. čcnn) 1910 složiti tuto přisahu: E r).N N. omni qua par est reverenn'a me
subiicioEet since-ro animo adhaereo omnibus de
cisionibus, declarationibus et praescriptionibus A o
stolicae Sedis sne Rom Pontificum de
cris Scripturis deque recta earumdem explananda
rum ratione praeserlim vero leonis Xlll. Litteris
encycllcís„ lf'rovldentissimus Deus“ die XVlll
vembris anno MDCCCXClll datis (0)din. list 1894,

5. e.), nec non Pii )( otu proprio „Pracstanlia
Scri turae Sacrae“ dato die XVlll ovembris anno
MDCCCÉCVll, eiusque Apostoicis Lítteris „\'ínea.
electae“, datis die Vll Maii anno MDCCCCC
bus edicitu) ,.uníversos omnes conscientiae ob
stringi ollicio sententiis Pontificalis Consilii de Re
Biblica, ad doctrlnam pertinentibus, sive quae ad
huc sunt emissae, sive quae posthac edentur, pe
rinde ac decretis Sacrarum Congregationum a Pon
tiiice probatís, se subiiciendi: nec posse notam
tum detrectatae obedientiae lum temeritalis devi
tare aut euípa propterea vacare gra_vi quaiquot
verbis scriphsque sententias has tales impugnent'___':quare spondeo me „príneipia et decreta per Sed
Apostolicam el ponlilícian) Bíblícan) Conuníssionmmn
edita vel edenda“ uti„ surnpream studiorum nor
mam et regulam“ iideliter, inlegre sincereque ser
vaturum et inviol_abi|iter custodi_turum, ne_eunqu_a_mmes '
que eadem esse )mpugnaturum Síc spondeo, siciuro,
sic me Deus adiuvet et haec saneta Dei Evangelíaf'
Při ústavu biblickém v Římě trvákurs pro licen
ciát dvě léta: zkoušky jsou pak ústní i písemně,
a 5)ce z exegese. z biblických dějin a z úvodn."chnauk Starého i Nového zákon . K doktorátu bi
blických nauk stačí tři léta biblického ústavu;
zkouška jest paak ze syrštiu) anebo aramejštiny,
z hebrejského textu, výklad z řeckého znění, 1 dě
jin exegese a otázka z biblické kritiky. Kandidát
má pak veřejnou přednášku & disputaci. -— U nás
jest biblické studium Starého zákona položeno do
prvého roku vysokého učení. Hebrejština jest po
sluchačům theologie závaznou, aramejštína, arab
ština a syrštína jsou volným předmětem, tém však,
kdož by se chtěli podrobiti rigorosnim zkouškám
theologickým, jest návštěva ) zkouška 7. oněch tří
nářečí povinnou. Zkoušku může z ních vykonatl
buď o jejich návštěvě, anebo před rigorosem
z biblického studia. Při rigorosní zkoušce biblické
jest prokázali znalost hebrejského znění ))ěkle)é
knihy dějinné :) prorocké, hermeneutiky a exegese,
archaeologie, kritiky, úvodních nauk, &dějin í theo
logie biblické Starého zákoona, z Nového zákona
pak úvod, výklad evangelia :) většího listu Pavlova
Povšechné zprávy o biblickém studiu vůbec lze
nalézti v theologickýchencyklopaediích. Úvodnim
vědám slouži: orne ly, Historica et qitica intro—
ductio in U. T. Iihros sacms. Parisiis 1897. Téhož
„Compendium“ v ] svazku ve :íce vydáních. Se
dláček, Uvod do posv. knih Starého zákona, 1901.
Sýkora Úvod do Písma sv. Nového zákona. Kri
tice: Ěiblia hehiaica, edidit Kittel, Lipsíae 1905/6.
Biblia hebraica 'massoretlca), edidltGinsbur_:g vy

cházi v biblické společnosti. Swete, The estament in Greek (LX ) 1905. Veliké vydániLXX
tamtéž (Can)b)id_ge)jest v tisku. Bibliomm Sacro
run) [ alinae versiones antiquae, edidit Sabatier Pa
risils 1751. Biblia Sacra Vuí atae edid. Arndt, aneb

vydsá_n_iHetzenauerovo ane F) honovo Kve xeg_e de la Haye, Biblia maxima, 19s
risiísllt'fn. Calmet, Commentarii, 23dí1y, l'ism—IG.
Cornely, Knabenbauer,Hummelauer, Gietmann, Ha

.—



biblické školy —

en aj. 1 T. ] vydávají latinské dílo exe etické,

se slovníky,úvodem, stíarožiinosinai: Cursus crikpturae Sacrae; dosud31d uP(aařiž,odl885). Zč ských
výkladů v šla: Sedláček, Kniha Žalmů a eKniha
Soudců, 1 10. Výklady Nového zákona od Sušíla.
Lvova společnost ve Vídni v ádvá: Kurz eiasster

wissenschaftlícher Kommentar zu den hl. chrittešndes Alten Testamentes, von Schaier( 90(11).
též: O některých úkolech katolické exegese Sta
rého zákona, reč dr. V. Zapieta la v Časop. katol.
duchovenstva, roč. Ll, 1910 Hermeneutiky la
tinské: Zapletal, Sclineedorter, Dóller, Hetzenauer.

Kbiblíckýmdě'í ámabib cliké therologií:Helzenauer, Theooogia blblca i. Frýbu 1808.

A. Schópfer, Geschichte des Alien Tesiaíunentes, 4.Aufl. Brixen 1906.Z schokke, Historia sacra Antiquí
Testamenti.. Aufl. Wien 1903. mann, Das
Leben jesu Christi nach den vier Evangelísten. 4.
Aufl. Paderborn 1906. Messchler, Das Leben unseres
Heilandesj. Christi, 5. Aufl. 2,Bde Freiburg 1903
Lesetre, Notre Seigneur jesus Christ, Paris 1900;

téhož La Sainte Église aux síěcles des apótrcs,
1896. Polzli, Der Vieltapostei Paulus, Regensburg1.906Kb blic ké filologii: Neummann, berdie
orientalischen Sprachstudíen, Wien 1899. Také
v Zschokke Die t.heolog Anstaliccn Osterreichs,

Wien. Kóniš' Historisch-kritísches Lehrgebáude derhebr. Sprac e; Syntax: Stilistik, Rhetonku. Poetik,
4 sv.; téhož Hebráisches und aramáisches Worter
buch,1910. Gesenius-Kautzsch. Hebraísche Gram
matik, Leipzig, mnohovvydání. Gesenius-Buhl, llebr.
und aramáisclies Handwíirierbuch, Leipzí 1.905

Strack, Sedláček, l1Zapletal aj. vydali té hebr.mluvnice. Kautzsch Strack, Marti mluvnice ara
mejské. Sedláček mluvnici arabského jazazyka. Syr
ské vydali: Gismondi. Brockeimann, Nestle a jiní.

Srovnávací semitské mluvnice: Wtrightova, Brockeimannnova, Zímmernova. K řeč ně: Swee,
introduction to the Old Testament in Greek 1900.
Nestle. Einliihruug ins gríechische Neue Testament,
Freiburrg 1899. , iners Grammatik des

neutestamentlichen Sprachidioms, Góttín eoni.1894Grimm, Lexicon Graeco- l.atínumi Ii1lib. e

stamenti, Leipzig 1888. Thackera 'l Au Grammarto the Iti Testament in Greek . KV
até. Kaulen, Geschichte der Vullgata; téhož:

Ěprachliochcs Handbuch zur bibl. Vulgata, FreiK starožitnostem: Mlčoch,Staro
žiutrngosliiO(Svaioprokopskě Dědictví), Blanda, Staro
žitnosti biblické, l. 1895. Sedláček, Museum bi.bl
starožitností. Kortleitner, Archaeologiae biblícae
Summarium. Oeniponte 1906. Zemměp ísné ajiné
otázky' jsou v slovnících: Ha en, iexicpon bíblicum,

tří svazky, Vígouroux, Dicttonnalre de la Bible,pět svazku. Vigouroux-P-o,dlaha Bible a nejno
vějšío objev . Bubl, Geographic des alten Palá
stinna 1896.ySmt hG. A., The historical Geogra

Q:! of the Holyl Land 1897. Schrader (Zimmernínckler), Die Keilínschriften und das Atle 'le
stame nt, 3. Auil. 1902. Thomsen. Loca Sancta,
l. ll aell 1907.

biblické školy. B. A“.anebo
biblických studii“ zove se ústav dominikánského

řádu u sv. Štěpána v jerusaicmě, zřízený 15. listo
padu 1890.T mohou goslouchatí žáci z kteréhokoli dilu světa předná kv (francouzské) z bibl!
ckého badání, semitských jazyků, východního ze
měpisu a místopísu a starožitností. Připoušti se po
sluchači po dokončených klassíckých studiích; kněz

rokáže svolení svého biskupa, laik „reference de

honorabiiíté“, příslušné doporručení. Kurs trvávádvě léta. Přednášejí domínikáné. Kdo při ústavu

bydtlí, platí za vše 150 franků měsíčně. Externistétí301r. ročního zápisu za jedllu týdenní ho
100 fr. za čtyři

Č
„praktická škola

ginu, 50 fr. za dvě 75 fr. za tři,
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hodiny a vice. — Při klášteře jestu theologilckádlakulta s osnovou francouzských ta kdei
síci í doktorátu. Přednášít tu P. Lagrangee(ZS. Z.),
P. Dhorme, Savignac, Abel(zzeměpis, místopis, kopt
štínu, assyrštínu, řečtinu a staroži tnosti), Janssen
(epigrafiku a semitské jazyky). Dvakrát v roce koná

se větší společlnýkvýlelt, jako na př. do : ěFili
štáínů, na Sina kDamašku a od kola vy„vuRe biblique intematíonale“, od 1,892
„Études biblíques" (výklady knih bibl.), „Études
palestiníennes et orientales" 1910. Podobnou školu
pro bib ická studía a ro badání starožitnícká
v jerusalemě zařizují í P. františkáně a němečtí
benediktini při Dormitio na Sionu —00 10
zřídili p i své universitě v Bejrutu (Sýrie) zvlástní
orle nttlní kultu (1904) kde pěstují hlavně
arabštinu a archaeologii, ač' sou tu též prednášky
z hebrejštiny, syrštin y a j. urs bývá tříletý Od1906vvydvávajl „Mélangessde la Faculté orien ale“.
—Amerikánšti protestanté maji v Beirutu též„ kolu
biblické archaeologie atilologíe't. Vjerusalemě mají
„American school of Oriental Study and Research ín
Palestine“ od r. , se konají přednášky. 30
amerických unlversnt vydržuje tento ú.stav —Němci
otevřeli 15. listopad u 1903 v ]erusalemě též „evan
gelický ústav pro starožitnosti Svaté země“, kam
posílai spolupracovníky a stipendisty. Ustav řídí
nyni lmaan a vydává „Palástina -_|ahrbuch'.—
lruská palestinská "_společnostvědecká v sílá do
jerusalema badatele, kteří vydávají zem pisná amístopisna pojednání. Síle

vědy viz biblické studium.
i institut viz biblický ústav.

kánon viz kánon biblický.
nacionalismus vízeracionalismus.text vil. bible, xt.
? ústav (Pontificiumeinstitutumb blieum)

v ímě. iž Leo Xiii. zam 'šlei zřídítí v Římě ja
kési Atheiíaeum biblicum. ius X.ttento ústav pak
apoštolským listem „Vinea electa“ ze dne 7. května
1909 sknttečněz iidl, aby tu 1. byli vzdělávání uči
telé (professoři) a spisovvatelé pro biblická studia;
2.aaby bya poskytnuta příležitost žákům, kteří si
přejí zdokonalili se v biblickém studiu a blíže se
jímoobírati; aby se ústavem učení církevní o kni
hcáh sv. Písma obhajovala a rozšiřovalo. Ve dvoo-u
letem a tříletém kursu připravují se tu kandidáté

lhícencíátua doktorátu sv. Pisem í cvičeuímí a rozvoryk zškoukám před biblickou komisí. Ústav

(Viaodella Pilotta) Tbyl svěřen vedení věhlasnéhoP. S]. konnají od listopadu 1910
přednášky též: PP.:rMallon, Gismondi (sem.), Lam
mens, Vírani (řec y'i), Ronzevalle (epigraf) Při
ústavu jest bohatá biblická knihovnaa biblické
museum. Ústav yvdává publikaci,. ActaaPontificií
instituti biblici“ (tiskárna vatikánská), která obsa
huji proste zprávy o ústavu. Později budou asi
vydávány i vědec ké práce ÚSsvuta

ll_wbíblický úvod vizvčl. biblickué studium a čl.

biblíckčv
blbiick
biblick
biblick
biblíck

iblick

do ís rnsa v.

l'lbibllcký zeměpis. B.z est popis zá,eměkrajůa míst, na nichž se sběhlyzblblickéd událtios Se
znání krajiny a nístnlc h poměrů biblického lidu
jest velmi důležito, neboť tak se vysvětlí nezřídka
některé tahy povalíy toho národa, tak pochopíme,
proč se lid toho neb onoho kraje oddal tomu za
městnání, proč si takové a takové příbytky stavěl,
proč užitov Písmč takových přirovnání, brával
se z okolí a z přírody toho místa. již sv jeronym
poznamenává, že lépe porozumí Písmu ten, kdo
shlédne a sezná Sv. zemi. eje třeba se
znati biblickou zemi tak, ak byla v biblických do
bách, věděti, které nynějšji místo bylo starý m bi
blicky'mjménem o;.načovánoaaogti něktterýchmíst se pojmenováni jen nepatrn pozměnila; jinde
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nastoupila jména nová, epoákananeiských jménechjména hebrejská, akř á, pak latinská, pot
arabská a snad je tě írankská z dob křižáckých.
Tu dlužno pak někdy na základě starých ramenů,
dle udaných okolností (pramene , hory, vz álenosti)
a dle místních odáni, která se na v chodě dlouho

zachovávají, ur ovati a stotožňogad iblická mista,
abymmohlo býti znéní Písma ařasn vyloženo. jak jednotlivci, tak ] společnosti h eděly zemí
biblickou a jeji okoli dobře prozkoumati a popsati.
Eusebius v staré době a sv. Jeroným podali v „Ono
masticon urbium et locorum sacrae scriptnurae“

velmi cennýVépramen výkladu země isných mistísma; v no době Guérin, Vogtié, Vilson, Con
der, Schuhmacher, Brtinnow, Musil podali vzácné

popisy a mapy podrobné. Angnlickáspolečnost„ Palestine Exploration Fund“, německý „Deutscher
Palastina- Veiein, Američani, Rusové a naši do

minikáni a benediktini pracují v témž směru. oDůkladně seznáni biblických mist slouži velmid

biblické kritice a stvrzujeu spolehlivost bibilckýcrhzprái. Při podvrženýca měle sestavených zprá
vách by se vyskytlo zajisté mnoho chyb v úda ích

zeměpisn' ch a dějinných: zde lepsi seznáni alestiny vzdyoOjab oa potvrdilo zeměpisný údaj
svatého pisatele. Nálležítak biblický zeměpis k

ocným věddám biblického studia; něÉgyjej počítají k biblickým starožitnosieni. — Při y

sikálnim zeměpisu biblickémpopisuje se povahapůdv, tiedy iněco coologie, zda tu (v Sodomě,

na Sinaji) byly sopkzky,jaké bylo honstvo, jaky jestsměr toku vod. jaképpoměry klimatické (počasí).
Sem spadá pak i physica sacr a,teedy kamenopis
a nerossty země, rostlinstvo a zviřena, nebot otom
se Písmo zmiňuje velmi často, odtud béře nejča
stěji svě obrrazy. Místopis biblický určuje
jednotlivá mista, jak jsou \ biblí uvedena, a liči
jejich polohu v době staré. To děje se bu v se
razeni histori ckěm, e 'uvádi a popisuji
jednotlivá mista dle toho pořadu jak jsou po sobě
v Pismě menovaná; anebo to byvá serazeno abe
cedně. ato takzvanáhistorická geogrraíie,
dějinný zeměpis, popisuje aneb hledi určití, kde
asi byl ráj, kde obydlí Noemovo, Abrahamovy ce
sty, ukazuje, jakě bylo politické rozděleni zemi,
krajů, jak se měnily hranice říše Hebreův od nej
staiši dooaby až k době Novoéh zákona Aby to
bylo vědecké, dlužno to uspořádati soustavně a
podatl dokonalý obraz biblického jeviště, a spojiti
mathematický, fysikální a dě'iinný zeměpis v jeden
celek — Praameny a pomůc ami biblického děje
pisu jsou: Popisy Palestiny, cestopisy (hlavně starší
cestopisy)d . země, zeměp. dila bibl. krajův,
dila místopisouá jerusalema, chrámu a j., bibl. pří
rodopis, mapya atlasy biblické. Staré cestopisy

do Sv. zenmě vydal Geyzr. ltinera Hierosol mitanasaec. lV—V111.Vídeň 1898. Též jevydala alalínz

Pilgrim Tex! Satie/y, 13 voll., EaI/rich! u.adltha—rm,Deutsche Pil erreisen nach dem heil. 1880.
Znovějšich: i_rli'mLes lieux saints_,18522:nKapp/er,
Wanderíahrten im Orient. Paka cif též průvodní
knížky: Baedeker, .Meyer, Meirternrmmz; menší S:
dla'čka Pouť do Sv. země. Popisy: Galii," De

scription géograšh ique, 8hóisst.et archéoi. dei a Pa
ařiž 881. The Survey of

ýn18811.683uh1, Géographie der

alten Palástina, 1896. Armdrong,l Names and Places of Palestine. Nové vyvd. 91 růnnm und
Dama.czekai, Die Provincia Arabia. 2 dily,11—904-5.
Mun—il,Arabia Petraea. 3 (Hiy. Edom. Moab., Po
drobná mapa jeho téže Arabia Petraea. Mistopisu slouži: Ondra—mím,Elucidatio terrae sanctae,
1639i 1.880 La Quim, Oriens Christianus, 1740.
Vinum, Canaan d'aprčs l'exploration récente„Paříž
1907. Čm'rm, lérusalem, 1889. Schule, Die Stilis

bibilčtí kommunistě -—bibliograiie theologická

hůtte, der 'lempei zu jerjílsalem. Tllomuzi, Loca
sancta, 1907. Se ánni pr 11'0dyn: Wímmmar, Palastinaas Boden mizt seiner Pflanz n- und Tierwelt,
1902. MU!/mu"Atlas d'histoire natureiie de la Bible.
1884. Í'onck, Streitztige durch die bibl. Flora, 1900.

Atlaosy, mapy viz pood heslem „blbllcký atlas'.
isy: „Quarterly Státements of the Palestlnseo xploration Fund“o d1869. „Zeitschriít des

Deutschen Palástlnavereins“ od 1 31. „Das heiligeLand“o i6.85 ebibiique“ aj. Vše Shrnuto
v dílech:died/tridit, eRuBibliotheca geographlca Pa
laestinae. Chronologisches Verzeichnis der auf die

vGeographie des hl. Iandes beztiglichen Literatur
8780u. Versuch einer Carto raphie, Berlin

1890. Tito P. Systematische Bib iographie derPalásiinaiiteratur(18,95—1904) Leipzig 1908. čb.
bibličtí kommunísté, biouznivá sekta, kterouž

založil r. 1831 vOneiděv ve státě new--york5kém

ošes.láSekta ta. dovolávajtc se Skutkůásá společenství života i statků;
anarchistické výstřelky jejich spirituaiisticko- kom
munistíckých tendencí zavdaiy nejednou podnět

zakročeniůuřaaůdv
bibličtí křesťané (Bryanité), methodlstická sekta,

zal 1816 v Cornwallu wesleyanským kazatelem
Williamem O'Bryanem (1778—1868), jenž. nespokojen jsu vývojem Wesleyanské společnosti, vše

řesně dle doslovného znění Písma sv. chtěl po
ádati. Sekta ta, jež původně nazývala se „Armi

nian Bible Christians“, od roku a 1829 sluje
„Bible- Christians“ , r. 1900 čítala v Anglii 168 ka

zatelů, l1;1791aických kazatelů (mezi nimi i ženy),605 kaj a.52762 kommunikantů; mimo to má při
vržence va Australii, mKana hio, Wisconsin
a j. , r. 1902 páčil se počet všech jejich členů na

1blibiaíčtínárodové viz čl. národopisné tjaveGen | a čl.národové bibl ičti
nlbiblaíoígrsjíetheologícká, soustavný soupis knih

z oboru literatury bohovédné nebo náboženské
vu“bec; z c' tvakoých uvádíme. ÍÍIU'fer, „No

menciator iiteraríus_theologiae catholicae“ (3. vv5 sv., lnš_pruk13), anonym,„'1hesauruslib
rorum rei catholica; (Wtirzbu g1850), [(i/m, „En

cyklopádie u. Methodo logoie der Theologie“ (Frý
burk v Br. 1892),5lla'móudrar, „Die Bibliothek desPriesters“ (1885,5 ), Tauagnuti, „Katho
lisch—theolo ische Bttcherkunde“ (5 Vídeň

, War! ing, „Scriptores ord. Min.“ ( trn 1650),
Qudtif a Erhard, „Script ord. Praedic.“ (2 sv., Pař

17—19—21),Ziegeelbauzr, „llisltoria rei litt. ord. SBenedicti“ (4sv, uuršp 1754), Becker, „Biblio
thěque de la Comp. de jésus“ (7 sv., Luttych1853
až 1861, 2. vydání zpracoval Somme'rvogel, 9 sv .,
Brusel-Paříž 1890—1900).„Bib1iotheca hagiogra
hica latina antiquae et mediae aetatis ed. socii

Eollandiani“(sleznam 2hagíotjizr.literatury do r. 1600,Brusel 90.1 1911, „Biblíotheca
hagiographica 1graec (t. 19 -,9) ibliotheca ha

iographíca orientalis“ (i. 1910), „Theologischerfahresbericht' (protest, od 1880), Xa 01),„Siste

matičeskij ukazatel statei po osnovnomu, dogmatičeskomu, nravstvennomu i sravnitelnomu bogo
sloviam, poměščennych v našich duchovnych žur
nalach, sostevlennyj príměnitttelno k seminarskoi
pro ramměpo bogsloviju“(Vilna ] v.y. Pet
1 ., „ kazatel russkich knijgri brošjur po
bogosiovlju osnovnomu, dogmaaitěeskomu, nrav

ennomu, sravnitelnomu, istorii i obličeniiu ra

skola i sekt vvaRlossii, v šedšic b v 1801-—1888

5.

O'

co

vključf' (Mos umpaclt--Pod!alta, „Déjiný

a bibliografie „čeaskšokatolické literatu(r ántáboženskéod roouk onynějšsi dob ,Praha

1912). Pro b—idůležity i)l'sou literární zprálvy časopisů theologických, zvl ště časopisů přehledu po
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literatuře theologické věnovaných (na př. „Literarischer Handweisee“r, „Literarisclie Rundschau fíír
das kath. Deutschland", „Allgemeines Literatur
blatt herausgegeben durch díe ósterreichische Leo
Gesellschait ), ob čas vycházející ukazatele a rej
střiky seríím časopisů (na pr. „jenerální rejstřík
věcný asopisu katol. duch. od roku 1828—1878“,
„Register zu den Stímmen aus María-Laach“, 3 sv.,

:Spis rzeczy Przeglqdu Powszechnego“ , „UkazateíkChrístianskomuCtení'u“,st.a a.p),jak ika
talogy nakladatelských irem zabývajících se vydá
vnmm spisů theologický

blblioletrie, přehnaně,h ověrčivě uctívání bible.
Bibliotheca 1. ve stře ovčku nazývalo se tak

často Písmo sv., nepochybně proto že _sestávaloob_včejněz několika svazkův.— .ibB otheka,
Bibliothek, Bibliothéque atd obibibe_nývnazev
obsáhlejších sbírek spisů, na př.Md tvii'ššž:„Biblioth eca SS. Patíum“ (_Pař.1579, 6.v

s.,v) „loBlbltheca maxima veierum pžtrum et
antiquorum scriptorum ecclesiasticorum" (Lugdunl
Bat. 77, 27 sv.), „Bíblíot heca p_atrístíca medií
aeví seu eiusdem temporis patrología ab anno 1216
usque ad Concíiíl Tridemini tempora. ade em
plar patrologiae Mígne et ad eiusdem patroiogíae
continuationem“ (Parísíís 1879, 6 sv.), A. Gallandi,

„Bibliotheca veterum Patrum antiquorumque1 scriptorum ecclesiasticorum"(\'enetiís1765—81,14sv.),
Bern. Pez, „Biblíotheca asceiica antiquo- nova“ (Ra
tisbonae 1723 40, 12 sv.),joo.h Alb. Fabricius, „Bi
blíotheca ecclesiastica, in qua contínentur de scrip

toríbus ecclesiaslícis Hieronymus,b Gennadius, lsídorus. lldeionsus, Honorius, Sígebertus Gemblac
etc.“ (Hamburgí 1718),„ Biblíotheca ascetíca ex ord.
s. Benedicti scriptoribus collccta ed. B. ne
OSB._8(157—79,L.Ferrarís, „Prompta biblíotheca
canon íca ..“ ( omae 1760—66, ' '—

bliotheca Čalsínensís" (vyd. benediktíní montecassinští od r. 873), „Bibliotheca Franciscana ascetica medii aeví“ (Quaíachí 1905. 4sv. ), „Bíblíothek
der Kirchenváter“, v d. Reíthmayer a Thalhofer

(Kempten 1869—80,7 v.), „Bíblíothek d. K_irchen.Vater. Eine Auswahl patristischer Werk ndeu

tsclier Ubersetzungň lDlerau_sgegeben von &Prof. Dr.Bardenhewer, Pro h. Schermann, Prof. Dr.

K_.Wey n“ (Kemp aMníchov, od 1911, dosudl.sv), ,m,aTheologísehenBíbliothek“ (Freiburg v Br.,

ll_leider), „Bíblíothek der katholíschen Padagogík“
l.), „BíblíothecaUascethica myslíca“ (t.), „Asketische
íblíothek“(t ), va,|1er „Bibliothéque liturgíque“ (Pař.1893 900)v,„ibB tothěque Patrolo í

que“ (Pař. 1900),„Biblioteka dziel chrzešcijanskic“
(Varšava), „Ascetická bibliotéka" (Brno od 1879,
později podn zvem „Duchovní knihovnaa“), „Bí
blíotheka kazaátelská budějovické díecese“ (Budě
jovice 1855—,61)„Bibliotékancjslovutnčiších kaza
telů česk' ch starší doby“ (Kroměříž 1885—1888.
6 sv.), „ iblíotéka poučná a zábavná“,
Dědictvím sv. Cyrilla a Methoděje

zevaněkterých spisů bibliografických (v. čl. biblio
grblbiiothecarlus S. Rom. Ecclesiae, jížr. 817s
vyskytující titul reditele papežské (vatikánské)
knihovny, ole. sto.! zastával toto místo obyčejne
biskup; v letech 1024—1111 měli titul te_narcibiskupové kolínští; od dooby pap. Pavla l(l 534—49)
svěřován úřad teen některému členu sbooru kardi

t_1álů(Marcellus Ccrvini od 1539, Vilém Sírletus od70, Ani. Carat od 1,585 Cae rBaroníu us od
1597,-.Frant Barbferini 1626, Horal. sGiustiniani 1646,
Vavř. Brancatí 1681, jíndř. Noris 1700, Angee.l arria
Quíríní 1730, Domin. Passioneí 1755, Lud. Lam

brusehínip 1833, jan Křt. Pitra od 1869, nyní Maríanus Ram la)
blbliothelka víz knihovna.

vydávaná
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Biblia sv., mč. viz Bíb

biblista, odborník v_eb_věřiláíls;biblickýchbiblslltk&: vědab

__Blbra (Bebara), někld.lbene d. kl. v diee. mohučwv prov vx. stol., k.ol 1100 pře
měněn v kiášsřer řeholních kanovníků sv. Aug.. zru

enBlbra Mikuláš, stud. v Padue, byl kanovníkem
v Erfurtě, kustodem kostela v Bibře uNaumburku,o , ). kol 1218—&3 satyrickou báseň

„Occultus“ ve 2441 leoninskýclt hexan_1e_trech,cen-.nou pro kulturní a cirk. ějiny Xl.ll

Blburg, někd. dvojitý dklášter bened__lv Dolním“Bavorskuvdlec. řezenské,z ;prv mmopate
byl sv. Eberhard (1133—47)z;alklálšter odevzdán 1592
jesuiiům a po jich zrušeni řádu maliězskénlu; někd.
románský klášterní chrám jest nyni kostelem farním.

Bíbus (Ab_l__bus)s ,jáhe n a.mč v AlexandriivE yptě, pam zrávi.

B_ceiaanus (Ebicianus) sv., mě. v Africe,

.“

12'BícepsMikuláš, vyníkaíci theoio na konci
XlV. stal v Praze, ojehož ivotě jina nic není
známo; 3 is jeho „Super quatuor libros Sententía
rnm“ zac oval se jen v rukopise. Srvn. lv'lajx/mm
Věstník čes. akad. XlV. (19055 170—17

Bíckell 1. tGustav, 11.1838dv Kasselu od 1852soukr. docen Marburku, 1863 v iessenu;
1865 konverntoval k cirkvi kattdil., vstoupil do se
mináře ve Fu: lé, v sv. 1867 na kněze, stal se 1871
mř. prof. orient. ře i v Miínsteru, 1874 prof. křest.

archaeologie a semítskýchz řečí v lnšpruku, 1891prof. semitr ečí ve Vídni, 1906, .rp .Epliracmí
Syri carmína Nísíbena“ (1866), „Grundrlss der hebr.
Grammatik“ 1869)„,o.1spectus rei Syrorum litte

raríae" (1871), „Schríften u. Gedichte syr. Kirchen
všter“ (187 7,4 Šlsaaci Antioclt.opera“ (1873

877), _„Metrlces blblicae regulac exemplis ilinstžraltae“(817 ), „Carmina Vet. Tes t. metríce“ (1882)

Dichtungen der Hebráer nach dem"Versmasse desfírtextes tibersetzt“ (35 „Das
job nach Anleítung der Strophik und der IXX auhf
seine urspru'ngliche Form zuriíekgeiilhrt und lmVersmasse des Urtextes iíbersetzt' (1894), „Messe
und Pasclia. Der apostol. Ursprung der Messliturgie
und ihr genauer Anschluss an die Einselzungsieier
der h. Eucharistie durch Christus, aus dem aschae
ritus nachgewiescn“ (1872), „Der Prediger iiber
den ert des Daseins. Wiederherstellung des bis
her zersttlckelten Textes, Uberseiznng und Frklá—
rung" ] ll), „Griínde ftír die Unfehlbarkeít des

Kirchenoberhauptes nebst___Widerlegungder Gegen
g_riinde“ ). Vi élm, otec předcši.,1799 v Marburku, 1820—32učitel círk. práva na
universitě t., vstoupil 1832 dooslužby soudní, od
1846byl předsedou ministerstva spravedlnosti,: .
v Kasselu 1848; :p. „Ubet'ddie Entwickelung und
den hentigen Gebrauch (ler beiden Fxtrava anten
sammlungen d. Corpus iuris can." ePa
leís, quae in Gratíani decreto occurrunt“ (1827).l,U,ber die Retoorm der rotest. Kirchenvcrfassung
(1831), „Uber die Verpl íchlung der evang. Geist
lichen auf die symbol. Schrliten“ (1839, 2. vyd. 1840),

„Geschichte des K_í_r_cshenrechts“v(1843, 849.B cmkann Ev t.,OFM
Vesifálsku,n.1860,něm básnikvkatola;
lyr. básni „Schllchte \Veisen“ (2. vyd.

0 sv., mě. v Persii, v době kráie7 apora,

tzv.)z't_ožt_1_ý__ase sv. Bochresem (v. t.). Mart Rom

Bictweai jindřich O. Pr., An líčan, kol. 1358,
složil spis proti _lanu z Pollíaca, anu Wíclefoví a
Richardu Fitzralphoví; ze spisu toho hojné vý

iiatky uvádí Raňnaldus ve svých Annalech k r. 1321.Srvn. urter Nomencl. 113(1906), 6.33

mendorfu ve

_vyd_.sbírku



232 bičování —

bičování. Mezi tělesnými tresty ve Star. zákoně
uvádí se zvláště bastonáda, jež se však u židů ne
dávala na paty, nýbrž na zd.a Takovou basto
nádu rozuměti jest často tam, kdeeSeptuaginta a

Vulgata mají slovo bičování (Hadal-', paouym, ofla
šellum,_ flagellare). ejako na př. 5" Rob
ron síce židům,ž edá bičovatlix„štiry“ t.j'karabáčem, opatřenýmehroty (3

10" "), ale to byl trest nezákonnný.—
nádě soudce často odsuzoval (Deut. 2513).Obv(i
nil-li někdo svou ženu, že nebyla pannou, když ji
pojal, a dokázalo- li se mu, že ji křivdíl, dostalo

se mu vý rasku holi (Deut. 2213-18). Otrokyněn ježse provimla proti čistotě, byla ls mužem mž

se prohřešila, bíta holi ĚLev. 1920). Kdežtos v"zákoníku Chammurabiho :; 202) jest předepsáno

60 ran býkovcem tomu, kdo by dal pohlavek vyšší
osobě, b 10 u židů předepsáno jen440 ran De.ut253) — íčováni připomíná se po prvé 2. Mak. 71;
Antiochus k němu odsoudil sedm bratrů, aby je
donutil obětovatí pohanským bohům. Když bas o

náda v Deutt. 25“ předepsaná byla později (stallose to asi po zajetí bab Ionském) zammvěněna l
čování, dáváno nanejvý e 39 ran (2. Kor. 1124),jed

kaby se snad nepřekročilo předepsaného počtu,
j?:dnak že bič (axínos') se skládal ze ztři řemenů,
adáváno jim 13 ran (jos. Antk[V., 5
sítel předpověděl 5\ým_,učednikům, že budouodžidů bičování(Mat.133'.) Téžo soběopuřed
povědd,ěl že bude před svým ukřižováním híčován
(Mat. 2019; Mark. 1034;Luk. 1832th), což se znařlzení

Poncíaa Piláta také skutečně stalo (Mat. 2720; Mark.15-5; n19'). Protože evangelisté toho bičování

podrobnlě negopísuji, není snadno říci, jakým ná
strojem byl pasítel bičován; jest vlšakpravdě podobnějším, že to bylo bíči, a níko lí pruty, neboť
to bylo bičování římské, ukrutnéjší židovského,a
u imannů bíči mrskali otroky, než je ukřižovali.
Bičovaný býval při tom svlečen a často byl též
rukama přivázán ke kroužku v nízkém sloupu upev
něném. Pří takovém římském bičování počet ran
nebyl urrenč Z.)l

blčovatelě viz flagellanti.
ia Alexander, franc. kreslíř, akvarelista a

litograf, „. 1813 vToulouse, žák . Belacroixe,' podnikl několik cest do Palestiny (1844,1850,1555),
:. 1895 v Barru (Els.); z jeho prací vynikaii illu—

strace k evangeliím: „LesaSaints Evangiles“ (ed.Hachette, 23 se 128no

Blddle (Bsíkddellus)o |:,jrozhn, zakladatel protitrinitářské sek t. zv. bíddellíánů a původce

unitářstvi v Anglii, u. 1615 ve Wottonu _(Gloucester), zprvu učitel v Gloucesteru; pro spis Dva
nácte důvodu (proti božství Ducha sv.) 1645 byl
úřadu svého zbaven; žil v londýně, kdež šířil
svoje učení a byl několikrát uvězněn;
traktátů a dva katechismy, 1
vy ověděn na ostrov Scilly; z. v žaláři v Londýně

bidellus(bedell|i]us), pedell,sluha Nejenuni
versity a soudys světské i duchovní, ale i kostely
a kláštery měly dříve svoje ó—y. Chhrámoví b-ové

udržovali Bořádek mezi přítomným lidem při bohoslužbách. ři některých chrámech dosud jsou tako
víto b-ově (v raze na př. ve velechrámu sv. Víta,
odění červeným rouccehem, s černým biretem na
hlavě a s líolí zlaceným knoflíkem zakončenou).
Také církevní kor orace, jako kapituly, mívaly
vlastni svoje b-y. dznakem b-ů byla hůl (z lat.
„pedum“ odvozují někteří slovo ó.), která nahoře
ozdobena bývala obrazazem světce, jemuž byl za

svěcerdi chrám, při němž slouž ili.Bied erlaek jose S. j., 71. 1845 v Grevenu
'Vestt ), vstoupil do 'lov. jež. 1864, vysv. na kněze
1875, byl od 1882 soukr. docentem, potom mř. a ř.

.así

;l2Par.

Biedcrmann

prof. kan. práva v l špruku, od 1897 na gregori

ánsrké universitě vd'lgílmě, od 1899 rektot Colleg.etH.oung, ř. prof. morálk vln
špti'r „De íusdtitilaet iure" (1892), e vcon

lractibus'! (1892),„De iure regularium" (1893), „Ein
leieítunš in die so1íale Frage ' (1895,5.7 1;906do če t. přel. dr. Ferd Beneš ve „VzděL kn. katol.“

XVl ), „Der Darlehenszins“ (1898), „Die mo
derne Strafrechtstheorie vom Standpunkt der christi.
Staatsauffassung"

i (Bridelrle)Vl lan Michael, sochařv Praze v prvép XV stol.; od ěnho jsou
sochy před průčelím kostella Lorettského na Hrad
čanech v Praze, jakož iv nádvoří téhož kostela
dvě kašny se sousošimí „Zmrtvýchvstání Páně“
a „Nanebevzetí P. Marie“-; ro chrám sv. Tomáše
na Malé straně provedl figurální řezby na oltářích

sv. lana Nep.a sv. Rlodin.
Bíderm nn 1. jak 1., u. 1578 v Ehingenu

(ve Švábsku\, ivstou ilibdo Tov jež. 1594, vyučovalod 1606 ovghumaniorum, od 1615v Dll
Iingenu filosofii,".od 1621 t. theologii,o 1622 byl
řádovým theologem a censorem knih v ímě,
1639, byl mnohostranným a plodným spisovatelem,

také dovednýl'm básníkem latinským („alterlhnas, Aristotels, Tullius atque Maro“;)x hese's

theologicae“ (Díllingen 1620), „Spoznlsalia“ (t. 1621),„Poenite ntíae sacramentum“ 21), „Matrímonii
ímpedimenta“ (t. 1621), Censurae“ (t. 1622), „irre

ularitas" t. „Šuflragia“ (t. 1623), „jesu

hristi status trip12e)x:lítortalis,in1molrtalzls, sacramentalís" (t. 1623), „Conscientia“ (t. „Elec

mosyna“ (t. 1625), „Gratía“ (11625),„Agonlstíconlibri tres pro míraculís“ (t. 626), „Pro lusiones
theologicae, quibus poniificis Rom. dignitas adver
sus haeresim propugnata est“ t.1624)_; mimo to

napsal řadu divadelních her,e (igramů a básní
Srvn. llurhr, Nomenel. [ll-“'(190 , 471 —02.JanS. j., :. ve Slezsku 1,682 vstoupil do Jež.

1701, vyučoval fllosofii 3 léta, theolohgii 11Viet, z.raněn mrtvici v Tuchoměřicieh u Pra 172-3 xp.
„Thesis ex universa theologia scholasthica, auctori
tale et ratione íírmatae, quaestionibus polcmicis,
considerationibus, reflexíoníbus ac documentis mo

šalibiusnínltgšstinctae“ (v Praze 1731). Srvn. Pela/,esu

Bidinensís (Budinensís),d1ec někd. bisk. v Bulharsku (Vídin); FUÚBÍ,Hierarchia l., 139 uvádí. čtyři
biskupy z let 1390—1431.

uana, tak nazývá se v některšch starých
rukopisech liturgických Velký pátek a ilá4so.botaSrvn. Cabral Dic, t. d'arclíéol, chrét.

ledau Franti i(.S j., fl. ve Sliezsku 1707,
vstoupil do 'lov. jež. 1722, působil jako professor,
kazatel a rektor na různých mistech, :. raze

„Somnus in terra sancta. Oratio“ (v Praze
1738),„Problem-1, an crux duplicata Hungaríae no.-í
absimilis in Boemia 16. Febr. a. 1745 prope Kutten
bergam reperta in stipite arboris Cerasi, iuxta, an
praeter naturae ordinem eidem inserta fuerit“ (t.
1745), „Probiemaz Utrum barometra vere majorem
vel minorem aeris gravitatem ascensu et descensu
suo indicent, variationcm tempestatum prognosti
cent, et quanta sít illís fídes habenda“ (t. 1745).
Srvn. Pe/zzl, jesuitenn212.

Biedermann Alois Emanuel, protest. theolog,
n. 1819 ve Winterthuru u Curyšsk ěho jezera, stud.
theol \; Basileji a v Berlíně, byl od 1843 farářrem

v Mónchensteinu u Basileje, od 1850mř., od 1860ř. prof. theol.vvchCury t..1.885 Byl smýšlením

Eřívržencem filosofie Heglovy, jehož pojem Boha
leděl vysoulad uvésti s křesťanským p01mem nábožensk die Personlichkeit Gottes“

8842), „Die freie Theologíeooder Philosophie und'hristentum im Streit und Frieden" (1844), „Unsere

_. \.



Bíedroňskí — Bierbaum

v tomto hlavnim
svém díle leděl podati soustavu křesťanského
učení v rámci Hegelovy metafysiky).

Biedroňski Leon, polský malíř,u. 1837,od něho
jest řada obrazů náboženských; nejlepší z nich
jsou: „ v. Anna“ ve farním kostele v Novo-Ra
domsku, Proměnění Páně“ v chrámu Všech sva
tých ve Varšavě, „Sv. Lukáš“ v kostele františkán
ském t.

Biedrzyekí jan, lat. básnik polské v XVI. stol.;
:p. „Dášconiunctione tidelium cum hristo' (Krakov 1 1).

Bie acewicz Vojtěchlan Kentský. dr. theol.,
prof. il. a rhetOriky na univ. krakovské v XVIII.
stol., :. 1767; : . „Sidus musis amícum Ioannes
Cantius“ (17' , „Quaestio theologica de beatitu
dine“ (1762), .. owa do króla Stanislawa, wínszu
ja_cmu wstcplenia na tron“ 764.

Biegeisen Jiří S._|., :p. „Mons myrrhae seu
brevis instructio de sacramento poenitentiae“ (Kolin
1660, Díllingen 1678; něm. v Kolíně 1691 1693ač.).

Biechele lan Ne ., dr. theol., farř ve Fry
burku, u. 1762,

junghegelsche \Veitanschauursišz (1849), „Christliche
Dogmatik" 1869, 2. vyd. 1 ; '

z. 1 a, :p. „Dle Evangelien in
einem harmonisch geordnet, erklart und mit sittli
chen Anwendun cn \'ersehen. .. ttlr Christen aus
allen Standen“ ('rýburk 1808, 3 sv.), uveřejnil také
několik asketických pojednání v „Archiv tur die
Pastoralkonterenzen in den Landkapítein des Bis
tum Konstanz“. Srvn. Hurler, Nomencl. V3 (1912),
947.

Biejkowski Antonín 5. _I.,n.1697, &. 1763, ka
zatel polský; vydal tiskem několik řeči příležitost
nych.

B el Gabriel, „posledni scholastik“, n. kol. 1425ve pýru, stud. v eideiherku a Eriurtě, byl dóm
sk 'm kazatelem v Mohuči, kanovníkem u sv. Marka
\“ utzbachu, od 1477 kanovníkem v Urachu, od
1484 prof. na nově-založené universitě tubinske,
od 1492 proboštem u s . Petra v Einsidein u Tu
bink; z. 1495. Byl vynikajícím theologem a kazate
lem. Jeho nominalistický směr jeví se v jeho kom
mentáři k sentencím. Hiedči nauky ()ccamovy uvěstí
\' soustavu a ohhájiti je proti námitkám. Huma

nismu neb 1 B. odpůrcem; bžl s jeho repraesentanty v př telských st 'clch. a průkopníka retor
mace nelze ho poklá ati. Pozoruhodný jsou jeho
názory sociální. Sp. „Collectorium in IV libros sen
tentiarum' (1495 a č.), „Lectura super canone Mis
sae“ (1488 a č.), „Sermones“ (1499,1500) aj. Srvn.
Hurtcr, Nomencl. —988.

Bieianskí Petr, biskup lvovský sjedn. církve
vých. 1779—98, první, jenž jmenován byl ze středu
kněžstva světského, a ne, jak dosud zvykem bý
valo, ze řádu basiiiánského. Vzhledem k nelibosti,
jež tím vzbuze a byla mezi basiiíány, přikázáno
bylo B—emuz ima, aby před konsekraci vstoupil
do stavu řeholního. Vydal několik důležitých pa
storálních listů k duchovenstvu.

BíelatowskiAdrian a Nativitate B.V. Ma
riae, iarista, 71.v Krakově 1701, vstoupil do řádu
1720, působil jako professor, novicmistr a kazatel,
:. 1770; vydal tiskem několik lat. řeči a básní při
ležitostných; zhotovoval také dovedně sluneční ho
diny. Srvn. Hora'nyi, Scriptores Piarum Scholarum
., 252—254.

Bíelek Ladislav, iarista u. v Kisutszafalvě
v Uhrách 1744, vstoupí do řádu 1764, působil jako
professor, rektor a kazatel; :p. „Epi ammatum
hhrí lit.“ (1789), „Erkóitsi oktatás“ („h ravná na
učení“, pro mládež, 1792), „Maiores Hungarorum"
(1796) a i.

Bieiieki Stanislav 8.1., polský kazatel; .r).
„Niedziele kaznodziejskíe to jest kar nia niedzielne
calego roku“ (1712, 1715, 1740), „ wleta kazno
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dziejskie, to jest kazania doroczne na uroczystošci
Swietych bož ch“ (1717) a j.

Bielík viz jelik.
Bieliňskí Severin S.]., 11.1689, z. 1740, .r). ně

kolik přiiežitostných kázaní polských.
Bíella(Buge11ensis díoec.), biskupstvív hor.

ltaiii, v církevní rovincíi vercellskě, zřiz. 1772;
56.000katol., 114 ar, 270 kostelů a kaplí, 254 kněží

světských, 29 řeholních.
Bielskí 1. Kazimír S. 1., u. 1652, působil jako

prot., superior a rektor, z. v Polocku 1709; .r).
„imago posthuma . .. Casimiri Woyn'arowicz, ca
nonicí Vilnensis etc." (Viino 1677), informatio de
erectione, tundatione et liberalitate Štephani Regis
Polon. in Coll. Poloc. S. J.“ (t. 1 98), „Vita 5. La
zari'a j. — 2. Martin, n. 1495 ve vsi Wolí na
Mazovsku; odtud nazýval se původně „Wolski“;
sloužil ve vojště, zvl. proti Tatarům (1534) po
zději usadil se na statku své manželky v Biaiě,
odkudž počal se psáti „Bielski“, ;. 1575; :p. „Kro
nika to jest Historya šwiata“ (Krakov 1551) a j.
jelikož se b'. ve spisech svých evil příliš sho
vivavým k jínovčrcům, byly (! ny později na
index „index auctorum et Iibrorum prohibito
rum in olonia“ 1601— 7), B. však byl pravověr—
ným katolíkem. — imon, piarista, u. 1745,
vstoupil do řádu 1766. stal se 1793 prefektem ti
skárny piaristskě a bibliothekářem ve Varšavě, :.
jako exprovinciál 1826; sp. „Vita et scripta quo
rumdam ex congregatione Cler. Reg. Scholarum
Piarum in Provincia Poiona professorum, qui ope
ribus editis patriae et ecclesiae proficuis nomen
suum memorabile feceruni“ Varšava 1775, 1793,
806, 1811), „Historya šwi ta tarego Testamentu“

(t. 1794, 1811), „Historya ošcíelna z franc. prze
1ožena“ (t. 1809,1812,1839), „Emanuela Kanta pro
jekt do pokoju \vieczysie o" (t. 1797), „Piešni na
rodowe z autorów polskic zebrane“ (t. 1812),„Ka

techizm wěčkszy X. Fleurego z franc. przelozony“(t. 1812),„ ybór róžnych gatunków poezyí z rytmo
twórców polskich dla užytku mlodziežj'" (t. 1806).— 4. (Biélsky) Vilém, řeh. kanovnk sv. Aug.
u sv. jiří v Herzogenbuschu, 11. 1798, z. 1866, .r).
„Catalogus can. reg. lat. s. Aug. in ecclesia colle
giata ad 5. Georgium Hegemonopoli (Vídeň 1158).

Bíener z Bienehberka Karel josef, u. 1731
ve Slaném, a. 1798, zprvu sloužil ve vojsku, byl
potom krajským hejtmanem v Hradci Králové a od
1779 hejtmanem kraje kouřimského; '
archaeologii; :p. mimo jiné: „Anaiekten zur Ge
schichte des Militarkreuzordens mit dem rothen
Stern“ (1786), „Bio aphie des h. Abies Prokop
nehst Geschichte semes Kiosters“ (t. 1796).

ňkiewiczReginald a s. Onophrio josef,
píarista polský, 11. 1711, :. kol. 1780, xp. „Kazania

dworskíe postne“ (1745), „Sedzia sprawedliwy, dwakazania przy restauracyi trybuna u“ (1746 , „Ka
zanía o šw. wonie i o sw. Stanislawie ostce"
(1747), divadelní hry „Wojna jugurtynska“ a „Pruuzyasz .

Bieňkowskí František S. ]., n. 1730,byl 1773
vicerektorem v „Collegium nohiiium“ a prokuráto
rem professniho domu ve Va av ; :p. „De jure
romano et poiono" a řadu článků do periodické
publikace: „Zabawy przyjcmne i požyteczne“.

bienníum eanonicorum, akademické studium
theologie anebo kan. práva, zpravidla dvouleté,
jímž se od doby rozvoje universit namnoze mladí
kanovníci vykázati musili (viz čl. ka %itula).Bíennourry Victor Francois loi, franc.
malíř, 11. 1823 v Bar-sur-Aube, z. 1893 v Paříži;
zhotovil řadu náboženských obrazů („Křest Páně“
185 , „Na hoře Olivetské“ 1864), zvláště obrazuv
oltářních pro kostely pařížské.

Bíerbaum Athanasius 0. F. M. ve Wieden
1G

,..
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brllcku (Vestfálska), 11 1874, redaktor časopisu
„Antoniusbote“; :p. „Wallfahrtsbuch zu Ehren der

heDíligen Gnadenmutter von WaIdenbur (904),
er hl. Fianzí vAssis l u. dBieGo 'tesmutter'(P904)„,Thekla-sBílch1eín“(1905)„,B mho ener Wall

fahrtsbuch" (1905), „Hardenberger oWallialirtsbuch“
(19061. ..Anollínarísbuch“ (1906), „ci-Driipollinarís

meggi (1907), „Weidenbriícker Walliahrtsbuch“

Bíermann jan, hollandskýs_protest. t1_ieolog;g;.
„De prophetíe ian Zachar (1699prophetie van Hosea“ 702),a„Clavis apoclalypsíco
propheíica“ (1702), „Věrklaaringe des eersten briefs
van Paullus aan die van Korinthus" (1705), „Ver
klaarínge des tweeden briefs van Paullus aan die
van Korinthus“ (1708), „De prophetíe van Habacuc“

(1713), „Moses en Christus“ (1700).Bíererarick1 jan Kazimír 0. Min. n,v. n.
1629 v Malopolsce, vstoupil 1645do kl. františkánů
v Kaliszí, studoval v Itálii a v Praze, kde obdržev
stupeň doktora theol., dvě léta byl rof., načež
stal se prof. na univ. krakovské; :. v aliszi 1725,

.83.M„Speculum Mlnorum, seu priinigeniae religionísMn Conv. aetas, mínístrí generales, fílialíiim

gropaginum exortus, occasus, redítus; provincíaearmaiiae et vicarlae Russiae des_criptio_"(Krakov

1688), „Propug_naculum_canatiquítatis ordinis minorum“ (1692) el Marian, skladatel
polský, u. 1855 v Lublíně,a žák varšavského kon

Šerššitoria, dirigent ve Varšavě, složil mimo jiné

0:1

:

Bles viz
Bíesíekíerskí an S. j., u. 5617, byl professo

rem 1iunianior, praefcktem studií, superiorem resi

dence v Przeóiiyšlu; :p. „kaKrót nauka o czci i poszanowaníu Obrazów šwíetych“ (Krakov 1624),
„Schťachcic loski starožitný. Kazanie na pogrzebíe

Wojciecha ybranowskícgo“ (L_,_ub1ín16344)Bíesman Ka rS. ., u. v Díísseldorfu,

vstoupil do Tov.šježl; 1 ,přednóášel filosofii a morálu 1714 v olíně n. R.; :). „Doctrina mo
ralisu(Kolín1687),K„Sacramentum ordinis sub umbra
doctrinae moralis et theologicae varíc illustratum“
(t. 16,94) „Tractatus theologico-moralís de sacris
ecclesiasticorum ordinibus h c. de horís canonícis
et míssnc sacrífício“ (t. 1695), „Tractatus benefi
ciaríus, de natura et specíebus benefícíí ecclesia
sticí, item de simonia, pessima beneficiorum emp
trice, et deníque de domlnio et usu bonorum cle

ricalium intuitu ben eíicíí __acqui_sítorum“ (__t.1696Srvn. [lm-ler Nomgncl.lV3(110), 48—94
Bíesten (pseud.: Wilhelm vom Hagen), farář ve

výsl v Boppardu; 71.1844, ry. „Drei ramen fíír
ho'here 'lochterschulen“ (1879), „ePter in der
Fremde' (vesclohra), „Romfahrt“ "(básně, 1889),
„Sankt Helenas Heiligtum“ (povídka, 1895), „Treti
zu Rom!“ (bássně,

Bíesterveld Petr, hollandský evang. theolog, „.
1863, půsoobilv lctcch 1883—1894jako pastor, od
1894 prof. theologickě školy v Kempcnu, od 1902

jest professorem nad svobodně universitě v Anisterodamu; :p. Andreas Hyperíus, voornamelíjk
als homílcet“ (1895), „Calvijn als bedienaar des
Woords“ (1897 Het kaaraakter der catcchcse“
(1 ), „Heet echt menstclielíjke" (1902), „llet gere

formeerd Vkerkbock (1903), „Kerkeal_i_j_k__handboekaje"
), „V nBethaníe __naarGolg (1

lBíežanowski __1. El. v8Rusku 1620,vstoupil do jež.n 1638, byl prof. humanior
v Sandoměří, TGdansku, Poznani a Kalíszí, potom
míssíonářem;r,ú.„VítaPetríSkarga“(1661, 1672),

íta et mors gloriosc suscepta P. Addalberti

Mecii'iskí“ (16_72)aaněkolik spiskčiurpříležitostných.2.tSa nsls_lavjiří, 71.ve 62,8v22. roce
oslepl; v neštěstí tom nalézal útěchlu v poesii ná

— bigamí

boženské, zvláště ve velebení P. Marie; složil:
„Oraculum Partheníum Virginís Deiparae“ (1668),

„immaculatum Virginis __Deiparae 1i11etum“(1675).bífo ríum, okno rozděleně uprostřed svě šířky

sloupcem, jinaks zvané okno sdružené, význačnépro sloh rom
bígamí (dvojženci). V obecné mluvě a zákono

dárství občanském slovou tak z pravidla jen ti,
kteří dopustili se současného dvojženství.
těch však oznaěu'e právo církevní jménem tím 1ty,
kdo dopustilise bigamien ápodo beně, anebo uza
vřeli jedno toliko platně a dovolené manželství,
avšak s osobou, jež nejsouc více pannou, anebo
'iž provdána jinym než mužem svým shledána

souc. nendí__v_í__ceředobrazem církve, nevěsty Kristovy (lid lá). Konečně jsou &.také ti, kdo
opětovné manžnelství uzavřeli, když předchozí tě
lesně dokonané jejich' manželství _bylo právoplatně
rozloučeno (b.vera successiva; víz čl. bígamíe).
Poněvadž církev a do jisté míry i stát, kromě bí
gamíe skutečné či nástupné a bígamíe domnělé,

ostatních druhů bí amíe za manželstv_míneuznává, bajako zločin jc stih. jestsiinám pov
jímž bígami propadaji ježto však an dovolene
druhy bimgaie netěši se té vážnosti crkvee, jako
první manželství, které uzavírají svobodní mužové
s pannamí, jež j_cn jest obrazem spo ení Krista

níoutttrestů,

s církvi, proto i ti, kdo v dovolenou bí amíí

vcházejí, l)r_0pa(___lajíjistým cirkevněprávnínt, nepříznivým n um tém patří v prvé
řadě úplná vadnost, příim0uti anebo vykonávati pří
jaté svěcení, kterou všichni &.jsou stížení. Gracíá_n
a dekre tály ehořovy jednají o dvojženství vý
lučně s hlediska írregularíty, teprve pozdější__de
kretál. právo a zejména synody partikulární přízí
rají také k jeho trestné povaze (Ravenna 1311

c. 29 a j..) Bíganiíe současná est __výslomým zněním Písma sv Mat. 52.0., XX.4 násl.,1. Kor.

7, 10. násl.) í zákony církevními co nejpřísněji za
kázánac(<_:_ . .;3 c. [V. 19, Tríd.XXIV. 2.), nebo ť c:)latíiě uzavřené manželství
jest vylučující překážkou každého jiného. dokud
smrtí, anebo dle své povahy jinak rozloučeno ne

bylo. Dalším jc_j_i__vmúčinkem jest v_ylučujícj překážkazločinu(c. 8 viz čl.i mpedimentum

cri_minís», bc_zectnost jak práva cíl-_kevnílm(c. 4.
X. 21,takř igráva římského (c. . D. 111.2.).a
klatlba, ež co o ecněm pravu círk. 1jest íerendaesententiae —2 ), není--1í spojena seC-34 q
zloč nem kacířství, anebo nestanoví-Ii na ní, jak

často_býv_á_ (n2a__př. Ill. Ienární sněm baltímorskz r. - co.11 acensis t. 11. col. 114, l

176),a_právo lčástečné klatby, v i_iiž&. ipsoupada Současnní 13-1 jsou veřejnými hříšiiiky,p
dezřelými zkacířství (const. Urban1V111.„Magnií)m“
20. června 1637),a proto odpírá jím církev sv. svá
tostí, čestná práva a žehnání, dokud by se nepo
le šili, a jestliže nekajícně zeiíiřeli, odpirá jim také
kresfanský pohřeb. jestliže uzavřena __bylabígamíe
současná mala fide, jsou děti ze spojení toho ne
manželské, je-lí však spojení to aspoň z jedné
strany bezelstně, pokládá se za manželství domnělé

a požívá jeho __výhod,zejména tě, že děti pokládajíse za 1eg1'timn(c. 8. IV. 17. opustíl--lí se
zločinu toho nižší svěcenec, zbavuje sc právato
sury a šatu duchovního (c. un Vl ]. 12.), ztrácí
výsady stavu duchovního, podřizuje se foru svvěí
skěmu a est vyloučen ze všech služeb kostelních
(Tríd )( lll. cp. 17. dcr .. Také bígamii nápo
dobenou trestá církev klratbou biskupovi vyhraze
nou (konst. post. Sedís lll klatby bísk. vyhra
zenéč l.), zbavuje 0--a toho druhu všech úřadů
církevních, a dokud by nepodal známek lítostí a

záruky polepšení, odsuzuje ho k doživotnímu pokání v klášteře (c. 10. 13.18 .). Ano sněm trídent.

acto



bigamie

(xle.d can. 9.) prohlásil za vyobcované z církvei y do by tvrdili, že vyšší svěcencí a řeholní
osobykslavných slibů mohli platné manželství uza
vříti. Ostatní druhy ó--ů jsou toliko, jak pověděno,
inegulárními. Také zákon světské stíhají trestně

oba druhy vzpomenutých -ů. 'lakŽGS. ob. z. rak(a obbč. zák. španělský z r. 1889 I KB.) stanoví,
že duchovní vyššíchs svěcení & řeholni osoby se
slavnými sliby (obého pohlaví) jak v církvi katol.,
tak i v církvi řecké (sjedno ceené i nesjednocenbé)nemohou uzavříti platného manželství, ikdyžb
přestoupily k vyznání, jež celibátu duchovních oso
nezná (viz imped. ordínís et voti solemnísn To
muto parar rafu není na odpor článek 5. zákona ze
dne 25. kv tna 1868, kter di, že zanikajís sole
čenská práva opuštěné církve proti vystoupív ímu,
jakož i nároky tohoto k církviopuštěné. Překážka
ordínls et voli solemnis není však nějakým zá
vazkem k církví, nýbrž soukromoprávním omeze
ním osobní právní způsobilosti sňatek uzavříti.
Většina modernich občanských zákoníků však

r_éto překážky nezná d(F_raneie, Německo, ltalie,Švýcar ,U.hry) Pokud de o bigaamll současnou
zaujím zákonodárství v _ech civilisovaných států
aspon v theorií monogamíckč stanovisko církevní,
cvsšem že připouštějíc rozvížitelnosti sňatku, při
pouští tím také ne ímo současnou bigamii, jíž
pravo církevní nezn. Trvajicí svazek manželský
jest dle 5 62. ob. z. překážkou manželství nového.
Pro posouzeni platnosti nového manželství jest
rozhodnou jen okolnost, žíl-li v době uzavření no
veho sňatku některý z manželů ještě v jiném plat
ne'm manželství, čí nic. Proto musí býti před uza
\řením sňatku nového zánik manželství dřívějšího
dokázán. Dle 5111. obč. z. jsou sňatky katolické
a původně smíšené rozlučítelny toliko smrtí jednoho
z manželů Manželství iných nekatolických vyznání
jsou i z jíných,v :. z. uvedených příčin

rozvížitelna. Ávšak vzhledem kppřekážce katoli
ctví (zavedené dvoredekr.26.s 1814 č. 1099
jež záleží vt o,rn elpři ůplnésmprozloučení manželství osob nekatolíc ých z důvodů, v 5 115 ob—
sažených, jest možno rozloučeným manželům ve
jítí ve sňatek nový pouze s osobami nekatolíky,

pokud druhý rozvedený manžel jest na živu, nikoli
však sosobamí katolickými Kaž2d_,přestoupenítěchtozásad tresce se dle tr.estn zák. jak
zločin bígamíe. Zločinum6tohoz0dopouští se osoba
oddaná, vejde--li s jinou v manželství (5 206.tr. z.),
jakož i osoba svobodná, uz vře--lí manželství

s osobou, o níž ví, že jest plaltně oddána (520trest. z.),p ři eemž se předpokládá, že )thi man7
želství osoby_ oddané bylo platně uzavreno a že
vdobě uzavření druheho sňatku ještě trvá. Ne
by-lolí dřívější manželství v době uzavření dru
hého platné, anebo bylo-ii již smrtí rozloučeno,
nelze mluvltí o bigamlí, byl i pachatel měl omylem
za to, že první manželství dosud ří uza
vření druhého manželství je třeba, aby forma zá

konem předepsaná hbyla zachována; ano vymůže-lísi osoba oddaná oh ky, abyv druhé manželství

vejítí mohla, dopouští se tím již pokusu bigalmlie(nález kassač. dvoruzze 16.čcrvc nce 1888 č.1 71).
Zločin dvojnásobného manželství se tresce lžlalá
řem od 1— tají--1i však zločinec osobě,

s kterou v druhýssňatek vstoupil, svů manželskýstav, budiž potrestán těžkým žalářem ( z.),
což platí jak pro zločin dokonaný, tak | pro pokus.

Stejná ustanovení o b-ech mají 55 511.—513 vo'.lr. z. Těmto trestům propadá i osoba neoddan,
vstoupí-lí ve sňateks mužem, oněmž ví, že jest
ženat. Trestem jest káznice (od 1—5 let), anebo
vézeení 1—2 měsrce, po případě do 2 let (nový lr.
zákon 9189). Podobně je tomu i vjíných zemích.
Tak na př. v ltalií jest sňatek občanský absolutně
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nerozvižiltlelný (čl. 148), v Německu (5 1309.)ve Fran "(čl. 147.) je z důvodů zákonem stano
vených rozlučítelný,a tudíž mohou rozloučení man
žele za jistých okolností proti znění zákona círk.
nový, ovšem bí amícký sňatek uzavříti. Podobným

názorům. nedba e ustanovení církevnsíchórhoví také
nový manželskýzákonv Uhrách(181894)Dle š 13.3 odst. 3. tohoto zák. jest cizinci, který
by v Uhersku manželství uzavříti chtěl, dokázatr,

že jeho sňatku nevadí žádná překážka která byohov jeho vlastí vylučovala. Avšak 5115. dává uher
ským soudům právo rozloučili manželství dřívější,
v cizině uzavřené, přijal--li manžel takový státní
občanství uherské a jestliže nastaly před nabytím

tzohoto občanství takové okolnosti, které dle právamě, kde manželství uzavřel, j50u důvodem pro
rozloučení co do svazku anebo pro rozvedeni od
stolu a lože, a které dle nového uherského zákona
o manželství jsou v L'hers ůvodem pro rozlou
čení manželství co do svazku. (lSrvn. Gas am', De
ordinatione n. 293, De matrímonio n. 63; Wentz
íus decret. íV. str. 533, A. v. dLPauli Das imped

cathollcísmi na27chosterr. u. kanon. t.908,str Sn. ,Sá'gmúller, Kath.K.-R.2. v
str. 598 a 814 násl, Gangur cl; L., Die secun ade
nuptíae. Theolog. -prakt. Monatschrift 1905, str. 763

násl.; Halla/uk, Die kirchl. Strasfgesetze 1899, str.247 násl.; Hind/tim, K- R.V str. 169 násl., 814.
[<. Vere/ý, Všeob. slovnik právní, ěl. bigamíe)

bl amle (fhyaIu'a,dvojženství). Různé druhy opětovn ho manželství slovou ovšectmě l. Mo
nogamickému charakteru maneelství, jak stanovil jej
liž při stvoření člověka positivní zakon božský a
odůvodňujezákon přirozený,odporu e l;.současná
t.j. manželství jednohommuže 5 dv ma aneb s více

ženami zároveň. B. a polygamie či mnohoženshíjsou. máme- li na zřete b. současnou, ojmy to
tožné Ač &.neohrožuje, jako polyandrie, hlavniho
účelumanželství, plození potomstva, nýbržzttěžuuje
jej toliko, zejmena pokud jde o výchovu dítek, a
nelze proto na, že by zcela odporovala zákonu
přirozenému, a proto také v Zákoně starém trněna
býti mohla, přece jest ohrožením podružnéh o účelu
manželství, vzájemné duchovní a tělesné pomocí
manželů, jež díti se má dle vloh &sil muže a ženy,
tak aby ruznost jejich v manželském soužití v har

monickýv celek byla sloučena a naplnila se slovžaPísm „A budoou dvva v jednom těle“ (IM
2“). 3Proto mohoa osv. Kongr. ínkvísiční 20. čna.
1866 prohlásíti každý sňatek, uzavřený za života
první manželky, resp. manžela, za nlcotný jak dle
práva božského, tak dle práva přirozeného. Vy
lučuje-Ií jíž manželství přirozené, nesvátostnc',
všecku součassnou ó-i, tíms spíše jí vylučuje man
želsí\í osol) pokřtěných, na svátost povýšené. Krí

stus navrátlv manželství původní ryzosti,,Ěprothásíl
monogamíi v Zákoně onvém (Marek 1 " '2) za on. neznajicí výjimek. A stohoto

govýšeného lllezdiska pohlíží círke\ nejen na manelství svých příslušníků, t. j. všech pokřtěných,
nýbrž i na manželství osob ne okřtěných, má-lí
pred svým foremmo něm rozho ovati, prohlašujíc
první, platné uzavřený a smrti jednoho 7 manželů
nerozloučený sňatek osob těch za přirozeně-p-rávni
vylučující překážku každého sňatku nového. Nc
príhlížrme zde ovšem k výjimkám, s kterými se
potkáváme při manzelstvi tělesně nedokonaněm,
zpnsobenými seložním slavných slibů anebo dís

pensí papežskou, jimiž lze tento druh manželstvírozlou íti 'lakč nemáme na zřeteli výsadu Pavlovu,
vedle níž jest rozvížiteíno manželství přirozené,

Lestlíže jedna strana byla pokřtěna a druhá neřtěná nechce s ní přes vyzváni buď vůbec, aneb
pokojně a „sine contumalía Creatoris“ v manžel.
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ském obcování setrvatí. Každý další sňatek, ne
hledíme-li k těmto vy'jimkám, uzavřený v době,

kdy první manželství dosud právoplatně trvá, i. aj.nebyo smrti rozloučeno, jest církeevnim a v
kousku vzhledem manželství osob katolických

také občanským zločinema(530206 trest. zák.,viz čl. bi us), sou ub-í, jeežp ro pr'iro
zeně--právni, amanželství vylučující překážku, kterou
jmenujeme překážkoa trvajícího svazku mannže!
ského (vizčl. impedimcn tum ligaminis), jest
svazkem nepl tn' m anicotn ýnm. 2. 0d_ b-e sou
časné lišíme v právju církevním ó-i po nou
(b. successíva),t . ]. ý a další sňatek osob
ovdovělých, který dnešní críkev _poslovech a 00štol. nejen dovoluje, n 'brž někdy radi (i. ke739; l. k Timoth.5 '). Neodporujeí manželství
vdov a vdovců vůbec účelu manželství, není na
úkorrjeho monogam. charakteru, nebot první sva
zek prirozeně byl rozloučen, a není také v Písmu
sv. zakázáno, byt i apoštol (l. Kor. 73)počestnému
vdovství přednost dával. Pro tuto okolnost však a
hluboký význam, kterému se veliká svátost m nžel

ství od počátku těšila, jakož | za příkladem ekůva ímanů, kteříp okládalai druhé sňatky, zejména
vdov, za méně čestně, nebylo ve staré církvi, jak

na východě tak na : a_padě,druhým sňatkům přáno,ovšem ne ze stejnýc důvodů, a spojovány s nimi
jisté méně příznivé círk.-právní účinky. Na zápaadč
sňatky toho druhu zakazovány nebřrvywjak svědčítomu ji_žPastor Hermův (mandát c.4 n. B.

nicejský proti montanistům, nejstarší8praxe církveafrické &výroky některyh sv íců (c.8 03.1.

1 ukládáno však yliígamůui pokání l_lj______________esch des kanon. Eherechis, str. 667 násl.),
hlašováni za irregulární, kněžím zakazováno účar-st
niti se jejich svatebního veselí (c. 24. C. 27. q. l.)

a sňatkům bíg2a_můodpíráno slavnostní požehnání(c.1.3. X. [V. 2l.,z)zčehož irregularíta a ode ření
požehnání mezi mší sv. udrželo se podnes. řís
něji, aspoň v theorií, vedla si církev východní,
jež opírajíc se o autori sv. Basilia, nezřídka
manželství druhé zakazovala, aenebo aspoňibí a
mům přisne' pokání ukládala, prohlašujíc třetí s a
tek za nepřípustný, což o čtvrtém sňatku podnes
platí. Přísná praxe prvních dob na západě od X.
století zcela ustoupila a tresty kajících knih na

bigamř' již v dobách Graclanových ztratily svůdřevn význam (cc. C. 31. l). Bern
z Pavie zakazuje již7jen klerikům druhé sňatky.
Avšak, jako církev v_ýcliodní má pro sňatky vdov
a vdovců zvláštní ritus, odpírajíc jim slavnostní
věnčcní a pokládajic je za duvod vadnosti, pro niž
nelze svěcení přijmouti a íunkce přijatého svěcení

vykonávali, tak i církev západní, jak vzpomenuto,
podnes odpírá vdávajícím_se vdovám z ustano

Š
_!n....:

veni Alexandra III. íc. .
žehnání a prohlašuje 5-i za překážku svěcení, což

jest již od dob Gracianových _jejim nejdůležitějšímcírkevně- rávním účinkem. nak v\pr rávu církev
ním i sv skkém má manželství vdov a vdovců ty
též účinky, jako manželství osob svoobodnných, a
jest, nehledime-li k vdovské čekací lhůtě (5 120.
obč. z.), jakmile zánik prvního manželství __byldo—

kázán, za stejných okolnosti dovolenomáDůvodemtěchto méně příznivých účinku _jež obou
církvích &. posloupná, bylo v cirkvi řecké, pří

držující se výkladu slov sv. Pavla (|_.Timoth. 390;Tit. 10), jak podávají jej sv. Chrysost om a sv. ja 
rolím, _podezreni z nezdrželívosti, že druhé a další
snatky jsou koncessí lídske'slabosti, nad níž zejména
vyznavač a tím s íše hlasatel učení Pavlova má
býti povznesen. cirkvi západní, přidržující se
učení sv. Augustina, je tento ůvod méněcennosti
sňatků druhých a plynoucí z nich překážky svěcení
teprve druhotným. Hlavnímdůvodem jest zde vzne

W. 27) slavnostní po- n

bigamie

šenost svátostí manželství, jež jsouc obrazem ne
rozlučného spojení Krista s neporušenou_ církví a
jeho ustavičně lásky k této, porušuje se b-'-| (k Efes.

55; c. 2— D. 25.. Ačkoli církev nepokládá ó.p_osloupnou za hřích (c. 13. C. 31. má
i přece za nedostatek, který již od počát u1cirkve

Lýval vadností_ svěcení, b_yfse mu jména toho terve od dob Innocence dostalo (c. B. D. 34..
dnešní zákonné podobě potkáváme se s va 

ností tou pode jménem: „irregularitas ex delectu
sacramentiscilc. matrímonii“ te rve od lnnocence lll

l...21) Případněj'im, dle důvodu této
vadností, xbylo by pojmenování jeji: deíectus in

significatíone sacramennti =nedostatek s_vátostněliovyznamu manželství. Ačkoli dle 17.a apoštol
kánonu bylo b_igamům bráněno ne en vl šši, nýbrž
i nižší svěcení, přece nebyli bí amí v udc' 3 po
čátku z nlžších svěcení v lučov m; od dob Inno
cence ]. jim však církev římská vsíupd ostavu du
chovního bránila. Praxe ta pevne uzákoněna de

kretálkamía p_otvrzenasněmem tridentským (s_.XXlll.p od těch do[) nebylo nových zá
konuv o vadnostai z 15-e vydáno. . nešní právo
rozeznává 3_druhy posloupné &. (nikoli současné,

která není jen írregularítou, nýbrz zločinem,,gejž
bezectnost, rovněž příčina irregularity, prov ena)z níž irre laríta plyne. a) B. sku e(čná
jež je toli o ó-í posloupnou, nebot spočíváb vvtom,
že manžel po smrti manže své v nový sňatek
vstoupi a jako první, tak i tento tělesně dokoná.

Nezáleuži na tom, stalo- li se tak přede křtem anebpo křt ,což jen v církvi řecké na váhu padá, kde
manželství prede křtem uzavřená &. a vadnosta' ji
provázející nezpůsobují, jen když dotyčný po křtu
dvakráte v manželství nevstou il ajich tělesně ne
dokonal. b'. skutečné nezpůsoguje soulož manžel
ská a mímomanželská i s několika osobami, nebot
ani hřích, ani subjektivní názor, nýbrž na tom
zcela nezávislá, objektiv ní skutečnost dvou tělesně

dokonaných sňatku jest její příčinou. Nebylo-lítedy ze dvou manželstev jedno platné anebo tě
lesně dokonáno, nenízzde 5. a am vadnosti. Poně

vad_žžvšak církev při této vadnosti přizirá k ženě,z níž prřechází nedostatek i na muže, s nímžjedno
tělo tvoří, pokládá za dvojženství a irregularitou

stoíl_1_átaké manžela, který uzavírá manželství s 050u,jeež již jiným shledána byla, nejsouc předsta
viotelkou čistě církve. Tento ruh b. slove b) b.

domnělá (ó.interpretattiva). je to jen právni fikce,neboť manžel zde sk ně jen jedno manželství
uzavřel, avšak s osobou, jež není více pannou,
tak že takovým sňatkem se ruší vzneseny obraz,
jímž manželství býti má, a tato příhana ženy spadá
1 námmuže Takovou domněloub--l a příčinouirre
gularity jesi sňatek s vdovou, uosobou padlou s ji

ým, než vlastním mužem, veřejnou nevěstk ou.
neb 50ulož, byť nevědomky, s vlastní clzoložnou
ženou, anebo vlastní ženou jiným znásilněnou

jet_D._34; apošt. kán. l7.). Oko'lnost, že
manželka bišama, stačí právu, aby jí a jejímnásledkůml iemu ženy t_ěpropadl, n,eboí jak vzpo

menuto, přizirá grávonémpři posuzování b. jenkk,ženězda tělo své je tě jinému, než svému muži odc

vzdala. c) Třetí druh poslotupného dvojžen_ství, ježčiní mužeirregulárním,est ojženstvr nápo
do bc né (b. similitudinai'ia)f:lKdežto oba prvnějši
druhy ó.zzpůsobují \adnost pocchodící z nedostatku,
Šest zde príčinou vadnosíi zločin, nebot záleží dvojenství nápodobenné z pokusu a tělesného doko
náni manželství vyšším svěcencem, aneb řeholní
kem, který slavné sliby složil. Přijetí vyšších své
ceni a složení slavných slibů jest po názoru cír
kevním jakési connubium spírituale. aten, který vedle

něho pokouší se ještě o manželství tělesné, byťi pokus ten výsledku míti nemohl, a toto lichě

O'
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manželství tělesně dokoná, pravem pokládá se za
bigama. Má tedy i tento druh dvojženstvi toliko

podobnost s ó-i sku teečnou a lze 2jej nazvati ó-iduchovní či metaforickou (cc. 24,3 C. 27. q. l.),
a způsobuje jej rovněž právní ířkzce. je--lí žena,
s kterou se vyšší svěcenec aneb řeholník slavných
slibů o manželství pokusil, vdovou, padlou, anebo
ženou jiného, má tato a. také ráz dvojženstvi do
mnělého. by o b-í nápodobeně a vadnosti bylo
lze mluvltí, je třeba tpokusu manželství (na př.
sňatek obč.) i jeho tělesného dokonáui; pouhéc izo
ložství & nemravné soulož bez pokusu manželství

jí nezpůsobuje — Nejdůležitějším účinkem této trojíje tedy prekážka svěcení, jež us,obuje že ti,
kdo jsou jí stíženi, nemohou býti zpktonsuře a své
cení připuštění, a jsouce vysvěceni, že nemoohou
slavnostně, ex oííicio a dovolítelně konati íunkce
přijatýchsvěcení (srvn. čl. írregularítas). Dis
pens z vadnosti, zaviněné kterymkolí druhem 5.
k svěcení i konání funkci, udílí Apošt. stolice. ale

aby se tak stalo dovoleným způsobem, je třeba
vzhliedem káurčitéinu příkazu sv. Pavla Tim.3

t210) závaažného a vadnostl přiměřeného dsůvodu (.c2 ..X 1 21.), a z toho plyne, že lzespíše
obdržeti dispens od 5. domnělé a nápodobené než
od 0. skkutečné. Biskupové a praeláti„ nullíus“ mají
právo díspense vzhledem ke svým klenrikům toliko.
jedná--lí se o b-i nápodobenou i veřejnou, není--Ií
spojena se skutkovou bezectností; 0\šem že
nezby,tno aby takový klerik konal dostatečné po
kání a dal na jevo polepšení života (c.4 )(..114;
c. 1—2. X 1V.6..) je- Ii však tato b. spojena s dvoj
ženstvím domnělým, nemaji biskupové práva dis
pense, právě tak jako ho nemaji, jedná-li se o pou
hou ó-i skutečnou a domnělou, a proto ani k ton
suře a nižším svěcením, ani k prostým úřadům své
kleriky, kteří ji stižení jsou, připustiti nemohou
(Tr id. XXX.llí cp. 17. der ef.; 8. C. C. 21. kv.l

Na základě zmocnění tridenstských (XXV. c .de ref ) moho ěž skupov_é dispensovati
od &.nápodobené, má-ti důvod svůj vta ném zlo
činu (na př. vznikla-li : dvojího neplatného, aneb
z platného a neplatného manželství, o němž
obecně známo není). Dispensační práva řeholních

představených (v příčině &. jejich podřízených),závisejí na výsadáeh, jichž se jim pAo.št stolici
dostalo (Lva Xll. „Plura inter“ 2. čce. 1826; "V.

„Romani Pontificts). Na základě 51etých

fakiiltr,jlehž však se všlném rozsahu dostává jenbiskupům ve vzdáleněji c'h missionářskýeh krajích.
mohou dispensovati ze všech irregularit pochodí
cich z tajného zločinu, kromě vraždy. Sv. tce za
stupuje v udílení dispensí z vadnosti zaviněné b-í
ve veřejné známých případech kon regace „de
disciplína sacramentorum" ,.resp jedna- i se o osoby
řeeholní „.Congr negotlís rellglosorum sodalíum
p_raeposita“, v případech tajných posv. Poeniten
tiaria, a sice in forma eommíssoria. ]e- li 0 5-1 po
eh bnost, díspensuje se dle dnešní praxe ad cau
team, a sice jest dle doktríny oprávněn k udělení
díspense tě biskup. Kdos tžien různými druhy ó.,

přirozeně v žádosti za dispens všecky udati musi.
ko neruší se 6. a jeji následky křtem, jak za tomají Řekové, dovol vajíce se pro praxi svou sv.

Augustina, neboť výslovně tomu odporuje c. 13.
34. („in baptísmo ením crimina dimittuntur, sed

_nonacceptae uxorís consortium relaxatur“) taki slavnými sliby vadnost b. 11 0.

Miillzr, De 5-a lnegularltatis egntmeíjí.et causa, Vratislav 1868; Sac Die Lehre vom defectus
sacram., ihrc histor.Éntwicklung u. dogmat. Be

růndun 1881; Ságmu'llcr, Kath. K..-R 2. vyd., str.
94. nás.., 599. nsá1.., Heir/tri. K.-R 1.139; Ga

-r'am, De sacra ordinatione n. 270. násl.: Wernz,
US decretal. 11.156. násl.; ferrari; Biblíalh. can.,
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Bigamia; Soldát, O jednotnosti a nerozlučnosti

manž., Prah 1;9t,6 Z/uumann, DalsEherecht d.dorient. Kirche, ElWien 1863, str. 5.1
Biganndet Pavel Ambr., člen" pařížské společ

nosti pro zahraničně míssie, a oštol.cvikař v jižníBírmě, u. 1813 v Melans u %esa oun 894

v Rangunu, jeden z nejdůkladnfějšsíchcznalců buddliisntu;.vp.„1.iíe et Legeni of Gaudama“ (2 sv.,
Rongnu 1866, 2. vyd. Londynnl

Biggelmair Ondřej, dr. t1eol., katol. theolog, 71.
1873 v Oberhausenu u Aug .purku vysv na kněze
1897, od 1904 soukr. docen v Mnichově, od 1906
mř.prof círk. dějina patro ogle na lyceu v Dillin
ácch; :p. „Dle Beteilung der Christen am o'ítentL
eben in vorkonstantin. Zeit“ (1902), „Zeno v. Ve

er hl. reuzweg nach Prof. Hein
"(úvod a text k roprodukcím kří

žové cesty v kosteel sv. Bermoona v Mnichově,

1906), „Die Aníánge des Christent'ums in Bayern“
A

1Bigg Karel, anglikánský theolog, ». 1840v Man
chestgru od1 ro.f círk. dějin v Oxíordě; ):)).
„The Christian lPlatonistsd of Alexandria“ (1886) .
„Neoplatconism“ (189)5;d bírky „International
CriticaIC ommentar “ napsal koratmentáře k listům
sv Petrav azkL lstuřudovu (2.v 190

Boigí Lppi a Franciabdígio.
„Bigioli“z lppo, ital. malíř, u. v S. Severinoímž 1878, b | činný ři restauracci Raf

fl7elovýchfresek v loggt ch tvatik nských, illustrovualivot P. žiše , „Živo arie", „
(Vísemanoyu, zhotovil \v'eltíkoumalbu historickou
Papež ius X. loučí se s králem neapolským
Ferdinandem v Casertě 1849“ (nyní v krát. paláci
v asert

Biglia (Billius, de Billiis) Andrea, n.vMí
láně,byl provmctálemaugustmtánquteně 11435;
.rp. „Historia rerum Mediolansium' 1402—1431

(vginrlMuratori, Script.XigneM arguerin (Margarin, Mnrguarin)
de la, kanovník v Bayeux, doktor sorbonnský, u.
v Berniěres- le- Patry kol. 1546, z. 1589 v Pa ř., vyd.

„Biblíotheca7\'eterum Patrum et antiq. script. eccl.“sv., v.yd 1589v 9 sv vd.
610, 6. vyd. 1654, 17 sv.), sbírkas spisů více "než

sv. Ottců a spisovatelů církevních, pokud dříve
jzooížs_plsy ty nebyly vydány; sbírka ta, namířená
lproti magdeburským centuriatorům, ač nedosti kri
tická, přece záslužné, stala se vzorem pozdě ším
sbírkám podobným; vydal také „S. 1sid0ti isp.
opera“ 580), „Statuta synodalta eptscoporum

garis. et senronensíum archilepiSfoporum“ (Pař. 1578).rvn Harta, Nomen cl. 111

igonni Angeeul sO. Min( Convv., u. 1779,zna
meni y kazatel, supploval na univ. padovské dogatiku, 1835 zvolen za provinciá la a 1839 za ene
rála svého řádu, o jehož reformu &rozšíření byl
velice pečliv, 1845 vzdal se důstojenství generála,

postlán do Bavor, ab tam jakožto genetrálni komisař spravoval nov zřízené klásttery tamní, :.

1860;18474veliksévdilo „De Christo reparatore“ Virc—,.11"regno mistlco rissto
ossia l'avveratsnento delle pí'ofezieo e delle figure
dell' A. T.e .in G. Cristo e nella su_aChiesa“

Padua 1822'nlz1asv. ), „Diss. panegin'ca in lode diaria macchia concetta“ (Ben. 84 ,

„Cronolo iaegenerale delle nazíoní per servire allostudio dela toria s con note importanti (t. 1850
„Analísi degli errori circa la Reeligione eontenutínella traduzione italiana del corso die Diritto na
turaíe o di Filosoíía del Diritto del prof. F..Ahrens'

.Bli853t).1SrvmHurter, Nomen cl. V, 1188—89.689

ŠM=
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B;:otgl Emerí v 626,vyda .,Palladii episcopi helenopolitani de vital S.
Chrysostomi dialogus, aceedunt: homilia s. joanns
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Chrisostomi in laudem Diodori tarsensis ep., acta

Taroehi, Probi et Andronici“ (Pařm1680), a spisek,jejž připisoval EvagriovitkěPonts u„De octo vi

tíosis cogitationibus ad Anatoiium“.uSrvn. Huf/cr,Nomencl. 1V3(191,0) 497.— 2. V, vyda „Histoire
abrěgee de i'abbaye de St. Florentln de Bonnevai

depuis son orĚine jusqu'a la su pression des con
vents ar le P Dom jean híroux, c_ontinuéepar ie .P D Rene Lambert et Andre Lou sBeau
r,epěre terminee par Lejjeune, pubhiée soussles au

spíccs de la Société dunoise" (3Ch5teaudun 1876).Srvn.Hurln,_Nomencl.V3(191718.
bigoteríe viz pobožnůstkágrst ví.
Bigotianue codex, rukopis z Vili.vstol., obsahu

jici čtyři evangelia v prřekladuuvulgatyjeron ymss,ké
chovaný v nár. bibliothece pařlžskě; náležel kd sí
rodině Bígot v Rouenu; odtud jeho název; inici ly

DOChálzeM'hz ruky_umělce irskéhoich ael .F. M. v kolieglu sv. Bona
ventury v Quaracchi u Florence, u. 1878 ve Fils
dortu v Lotrinsku; J“? „Geschichte des Franzis

aner Gymnasiums zu Tauberhischoislteí: u" (1907),
„Geschichte des Franziskanerkiosters Frauenberg
zu Fulda 16 —1887“(1907); jest spolupracovníkem

pubiikací„ tudes Franciscaines“ a „ArchivumFranciscanum historici.

Bíhimeyeš 1. Hinldebrand 0. S. B. v Beuronu,n. 1873 ve vábském Gmůndu, redaktor publikace

„Hagiographischei jamhresbergcht“a s oiuprracovníkslovniku „Kirc Handiex
fil.. od 15137mup.prof. v Txulbinnkách,11.1874avAulen
dortu ve Virtembersku, vysv. na knzeě 1897;:
„Heinrich Scuses deutsche Schriften“ (1907), pra
coval Funk vu „Handbuch d. Kirchengesch." )(6.vyd.
1910);nspolupr. "„Histor. jahrbuch“ a „KirchL Handlexiko — 3. ius b.B. v euronu, 71 1876
v Aulendorfu ve Virtemobersku,spolupracovník slov
niku „Kirchl. Handlexik

Bljel Stijena, vesnice u Pakrace v Charvatsku,
dříve benediktinské opatství, které se jmenovalo

O. :"

nejspíše, Grab't, potom „Bij_eia“.Prvni zpráva oklášteru sahá do r. 1234, pos lcdni je 7. r. |527. Když

bigoterie — Bílá Hora

Turci 1543zaujali Pakrac a okolí, přivedli s sebou

v ty krajeet. _zv.Vlahš, totiž schismatiky z Bosny,Srbska a Mat. donie. chismatičtí mniší opanovali
klášter, benediktini utekli, a nynější benediktinský
chrám nazván chrám „Preobraženja G_ospodnjega".
R. 1556 přestěhovali se schism. mniši do pul ho
diny vzdáleného svého kláštera „Pakt-a“ a potom
do pavlinskeho kláštera sv Anny„de Dobra kuča“.
O klášter v Bijele žádný se nestarai ani po vy
hnáni Turků z těch krajů roku 1687, tak že jsou
z něho dnes zbořeníny. V Biiclě Stijeně je nyní

řecko-východní fara, kterou řídí _igumenzklášteraPakra. Vzpoominkou na opats tvi v B. S. je titul
opata de Bijcia Stijena, kteroužto hodnost s usuál

ním právem mitry uděluje (z dob bana jelačiče)jeho Veličenstvo jako král charvatsk'. Roku 1912
stal se opatem „de Bíieia Stijena“ atiia Fenič.
farář v největším charvatskěm poutním místě, Ma
rija Bistrica. D;?

Bílá Hora, poutní místo u Prahy s kostelem
Paanny Marie Vítězn', zbudovanym na památku

bitvy dne 8. listopadu 1620 tam svedené (o bRitlvěz3&vy'znamuiejímyiz.či. ydějiny cír k..R)
byla na bojišti vystavěencahka le, jež však nestagízsla
velikému počtu poutníků. C sar Ferdinand 11.,po
žádán byv od apeže Urbana Vlll., aby poskytl

omoc Servitům, kteří počali se znovu usazovaati
v dědičných zemích rakousk' ch, ustanovil založíti
chrám Panny Marie Vítězn aBilě Hoře a při
něm vzdělati klášter pro Servitv. Dne 25. dubna
1628 posvěcen b i odk ardinálá Arnošta z Har
rachu základní k men c_hrám_u.Na pozemku, jenž

jest východnímn cípem územi řepske'ho a mezues uzemím břev osvkým, vystavěny byly do r. 1691

prcsbvteř kostela (nyně'ši dům čís. p.49)a azá—
Badní křídlo budovy kl šterni (nyn. dům .p. i).tom okkupaces skká a táboření vojsk čna Bílé
Hoře byly příčinou, že dilo staveb u\ázl 10. R. 1
král Ferdinand lil. zamýšlel vystavěti v těch ml
stech klášter pro Benediktiny montserratské, avšak
jednateli řádu dru. Benediktu Peňalosovi z Mann
dragonu planina bělohorská se nelíbila. Serviti zů

Obr. 41. Bili Hora.



Bílá neděle

stáli v držení domu, zbudované části kostela a po
zemmku klášterního do roku 1673, kdy dáno jir_n
svolení aby prodali tamní majetek. Od nich kou il

jej Maximilián Valentin hrabě zkMartinic, ntejlvyšihofmistr královstv — 8 pooátč X.Vlll stol. ně
kolik měšťanů pražských sdružílkouse ktomi konci

aby jejich přičiněním vystavěn byl nový poutníchrám na BíléH oře Byla projektována svatyně
sic neveliká, ale stojící na městišti obstoupeném

ambity, jež by goljaly veliký počet věřících. Kdyžjiž některý díl n adu byl opatřen, tebde ší vlastník
statku řepského Karel ]áchym hrabě reda pro
půjčil ke stavbě pozemek, ležící opodál bývalého

domu servitskeého, na západní straně od něho. Stavěti očalos r.:1704 dvě léta později osvě
cen byl kostelíkr ve jméno Pann Marie V t;ězně
rooku 1709 řistavěna k němmu sa istie. Na žádost
družstva m štanů, bratrstva bělohorského _zvaného,
jež mělo spor s hrabětem redou, prve řečeným,
císařovna Eleonora Magdalena Terezie, vdova po

Leopoldu l., přijala patrzonsát chrámu (roku 1711),kdežto s rávac hrámu tala v rukou bratrstva.

Podle to o, jak hscházelzyů5se další příspěvky,vbělgpokračováno ve stavbách: zdbuována kaplesv
salie o jižní straně přesbyteře (r.1710), ka le

sv. Hi aria po severní straně17Foreslb7ylteře(r. 17 2),čtyřikaplev ambitech(r.14,) Božíhrob
za severní zdí ochozu, dům pro duchovního splrávce(r. 1717), klenba ambitů a hlavní portál (r.

V novém kostele řisluhoval nými-(ítŠafář libo7cký;

:"

když pak z dota ního nadání . olze začal
vycházetí úrok, od léta 1724 po ínajíc zřizován byl
samostatný duchovní správce a dva kaplani. Zatim
obětaví věřícíujali se nedostavěného chrámu servit
ského a upravili jeej v kapil sv. Martina (r. 1719).
Za války o děddictví rakouské kaple sloužila Fran
couzům za lazaret, načežv oce byla znovu
posvěcena. Roku 1785 jak poutní kostel tak kaple
sv. Martina padly za obét osvícenské unáhlenosti
císaře Josefa ll., onen byl zrušen a prodán, tato
zavřena a postoupena vlastníku statku řepského.
Na štěstí soukrom' majitel kostela ušetřil staveb
iuměleckých výz ob, tušímk romě pěti soch na
nádvoří, postaven 'ch r. 1723. O rehabilitaci ko

stela postaral se zšoseísČapek, kanovník u Všech
svatých, koupiv udovu a vyžádav zeměpanské
svvolení k toomu, ay měla vrácena býti svému
účelu, r. 1812. Podle smlouvy, kterou apek učinil
s opatem kláštera břevnovského Flacidem Bene
šem, poutní kostel r.1828 přešel v držení kláštera
břevnovského a je spravován administrátorem, od
opata ustanovovaným. Ažd r.1838 příslušel kfar
nosti stodůle c.ké v tom roce pak přikázán byl
k farnosti břevnovské. Na hlavním oltáři chová se
obraz Pann Marie Vítězné, kopie obrazu, kterym
karmelitán omlnik a jesu María žehnal vojsku
v bitvě bělohorské. Srvn. spis Na Bíla Hoře, jejž

společnou apracl vydali Tei e, Kuttner a Herain1911; Posv. místa
Bílá neděle, též „Provodní“ zvaná, lat. Dom

nica in albis, nazývá se první neděle po velikol
nocích, jež jest zároveň oktávem Božího hodu
velikonočního. Latinský název. ,in albis“ připomíná
bílé roucho, které za starých dob, pokud ještě ka
techumenát trval, křtěnti při udílení křtu ve svat
večer velikonoční— v noci ze soboty na neděli—

azn amení nevinnossti duše ve svátosti křtu na
bytě oblékali & po celý týden velikonoční nosili.
Pri ominalo též svobodu dítek Božích, kteréžs

řt ncům osvobozením z otroctví ďáblova na křtu
dostalo, podobně jak namnoze propuštěncům dá
váno bíle roucho (sv. Petr. Chhr.ysol serm 1

Toto()křestní roucho nazýváno alba (v. alba křestní)ceýl týden velikonoční vůbec
ia spnásnledujíci neděli pojmenován l,alba“, „alba
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aschalis“ nebo „in albís“. V římském missálu
East doposud nadepsána soobota po velikonocích
„Sabbatum in albls“ a následující neděle „Domi
nlca in albis“. Novokřtěnci inosili křestní roucho
po celý týden velikonoční a odkládali je slavným
způsobem v sobotuupo nešporách, v mnohých cír
kvích teprven následující neděli, kteráž uzavírala
velikonoční oktáv (octava intantlum, mnm)minima)).

e v africké církvi v tuto neděli bílé roucho svle
káno, tomu nasvědčují slova sv. Augustina: Veliko
nooční hod se dnes končí, a proto roucho novo
křtěnců bývá zaměněno, ale tak, aby bělost, která

z roucha bývá odložena, vždy se v“srdci uchovala(Dominica in oct. ascha ad neop s. 1.. qui
est 157. de teemporea). Bohoslu žbahyttýdsneveliko
noočního souvisela s křestním obřadem, což se je
vilo jmenovitě v nešporách, které se velmi slav
ným způsobem konaly. Při nich býval denně oká

zalý průvod, v němž novokřtěnci zaujímali přednímísto, jsouce oděni bílým rouchetn k estním, čela

majíce ovlnuta bílou Eáskou, vrukou hořícísvice. Ponešporách sobotníc nebo nedělních byl vykonán
obřad odkládání křestního roucca.h Když totiž prů
vod při nešporách z baptisteria přišel do basilí
ubírali se po zakončeníínešpor novookřtěnci pr 
vodem do poboční kaple, kdež b la nádržka sPvo
doo.u Zde knním měl biskup prom uvu a napomínal
jich, aby si čistotu srdce, kterou bílé roucho křestní
připomíná, vždy neporušenu zachovali. Potom po
světil vodu v nádržce, pomodlit se žalm 116. a za
končil obřad prosbou za mílostivou ochranu Boží
pro novokřtěnce, aby po celý život čistoty srdce
neodkládali. Konečně novokřtěnci svlékali bílá
roucha, která služebníci chrámoví ve vodě právě
possvěcené vyprali a uschovalí, tu a tam i na důkaz
přijatého křtu. K tomuto odložení křestního roucha
odnášejí se latinské názvy první neděle po veliko
noocích „Dominicca in albis“ (sc. de sltis), „post

albas“ (depositař), taktéž český n zev „Bilánděle“. Další atinsk' název „conductus pascha“
poukazuje na lhořej í průvody ve velikonočním

týdnu; „provodní neděle“v—ve starých památkách
též „provod“ nebo ,!l'OVO y“ — e překlad předešleho názvu latínsk ho (srvn.V randl, Glossa
rium íllustrans boh. mor. historlae fontes, str. l77.).
B. .máv církevním roku zvláštní postavení, pro
tože jakožto díes octava pascha uzavírá slavnost
Božího hodu velikonočního —odkudž názvy, octava

pascl_"ta,„antipascha“ , „clausumgasascha“ —zároveň
(pakjaakožto prvn neděle po vel konocích jest zaátkem pohodi vetikonočního. Tato zvláštní povaha
B. „. zračí se též jak v hodínkách tak v mešním
formuláři. Rados ze vzkříšení Páně, dík Hospo
dlnu za milostí, tterých se věřícím — jak no vo—

křtěncům tak ostatnim — tímto pře5vat£m tajemstvím dostalo. vroucí prosba o pomoc oží, aby
všichni v těchto milostech setrvali a r:ostli tot
hlavni m šlenky oflicla i.mše ozoruruhodno, že

. n., ač oli zakončuje oktáv velikonoční, '

nemá officia tohoto oktávu, nýbrž obyčejnndělní otíicíum velikonoční, což se vysvět uje zvláště
ním postavením této nedd,ěle jak svrchu udáno

Dle začátečních slov intrioitu nazývá se B. nedělež „ 't právě zrozená
(nemluvňata)“. Slova introitu n]ealatíp pouze o novo
křtěncích, nýbrž o věřících vůgec, jimž má býtidoba velikonoční duchovním obrozenim hlavně
přijetím svátosti okáni a nejsv. Svátosti oltářní,

jako útlé dítky mají se utíkatí ke své matce, církvíkatolické, a jí se vždy držeti, ona pak jim hojně

poskytne čisté stravyl svého učení a veškerých mlstí Božích. Epištola zl. listu sv. jana (St-10)
jedná ovíře, která přemžhá svět a kterouž S a
sítel v následujícím evangeliu velebí slovy: „Bla o
slavení, kteří neviděli a uvěříli“. Toto evangelium

o-o O—
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(jan. 20'9-3') vypravuje o dvojím zgeveni Páně sv.apoštolům. Při rvmm zjevení ve er po vzkříšení
neb 'l sv. Tomás přítomen a nevěřil sv. apoštolum,
že ána viděli; při druhém zjevení o týden po
zdéji napravil svou nevěru a jeho příklad stal se
utvrzemm víry pro všechny doby. V řecké církvi
má první neděle po velikonocích totéž evangelium
a nazývá se tam „antipascha čili neděle sv. 0
máše". — dyž velikonoce přestaly býti přede
psanou lhůtou pro udílení křtu, bývala_b'. n. velmi
vhodné určena pro první sv. přijímám, při němž
slib křestní obnovován. Totéž se zachovává i za
našich dob a konává se slavně první sv. přijímání
školních ditek i s obnovením slibu křestního, což
jest pobídkou též dospělým, aby si vděčně milost
křtu uváděli na pamět a křestní slib obnovovali
zvláště za naších dob, kdy tolik nebezpečí víře
hrozi. — Důležitý význam b'. 11.se též uplatňuje
rubrikami; má dvojný ritus a náleží k čelnéjšim
nedělím prívíle ovým I. třídy, tak že v případu
okkurence žádn mu jinému, ani sebevětšímu svátku
neustupuje. (i. K. Kraus, Real-Encyklopádie der
christlichen Altertiimer l., 32, 11.,831 násl. Dr. 9m.
Kupka, Církevní rok 333, 337 násl. Dr. K. A. H.
kezlrmr, Heorlolo ie, ?. vyd. . Kčk.

Bílá sobota střuje sobota před velikonocemi;
lat. sabbatum sanctum, sabb. magnum, u Reků só
ú'yíovxai ,uíya aáfijďatov, u Poláků a Srbo-Chorvatů
„Veliká sobota“. Tvoří vigilii čili svatvečer Božího
nodu velikonočního a uvádí se za starých dob

ještě v XlV. století jako vigilia pascha vedle ngějšího sabbatum sanctum (Ordo Rom. 15. n. 7 ).
eský název pochází od bílého roucha, které za

dob katechumenátn novokřtěnci na křtu přijali a
0 celý týden velikonoční nosili (v. alba křestní,
ílá neděle). Velikonoční vigilie byla již za časů

Tertulliana známa uxorem 24), a sv. Jeronym
ji odvozuje z apoštolského podání (in Matth. 25%;
dle sv. Augustina jest matkou všech sv. vigilii
(Sermo 219). B. .r. byla křesťanům od prvopočátku
dnem smutku a přísného postu na památku odpo
činutí Spasitelova v hrobě a prodlení duše jeho
v předpeklí. Proto též východní církev, ačkoliv
'ínak v sobotu postů nemívá, na 8. .r.stanovi půst.

ež do tohoto smutku již zazníval jásot veliko
noční; závěr doby postní a přechod do radostné
doby velikonoční. — Svatvečery velikých svátků
bývaly vesměs oslavovány noční bohoslužbou, což
platilo hlavně o ví ilií velikonoční. Křesťané se
shromažďovali poz ě večer, trvali na modlitbách,

zpívali žalmy, hymny a četli Písmo sv. V této „velí e nocí", posvěcené památkou základního tajem
stvi našeho náboženství, vzkříšením Páně, uděloval
se slavně křest katechumenům. jako Kristus Pán
položen do hrobu, : něhož třetího dne povstal
k novému, oslavenému životu, podobně křtěncl
kladení do hrobu — vod ' ž po
vstávaí, aby v novotě života chodili jako dítky
Boží ( im. 634) a tak slavili duchovní vzkříšení.
Proto byly velikonoce hlavni předepsanou lhůtou

Bm udílení křtu, ato již koncem 11.století (Tertull.e bapt. 19.); sv. Ambrož praví, že se toho dne
na celém okrsku zemském uděluje svátost křtu
(Exhort. vir . c. 742). Přede křtem katechumenů
světila se krestnt voda, kteréžto svěcení má původ
již v dobách apoštolských (Basil. De s ir. s. 27.
66). Novokřtěncům se obyčejně ihned u tlela svá—
tost bířmovánt, potom následovala již za svítání
slavná mše sv., při níž po prvé přistupovali ke
stolu Páně. Poněvadž bylo rozšířeno mínění, že
v teto posvátné nocí kdysi Kristus Pán přijde
k soudu (nngotml'a), b val veliký nával věřících
k noční bohoslužbě. dyž se církvi dostalo svo
body, oslavována „veliká noc" nádhem'm osvětle
mm chrámů a domů na znamení nad ené radostí

Bílá sobota

nad vzkříšenim Páně. Kdežto na východě se do
posud noční bohoslužba udržela, na západě _odní

poznenáhla upouštěno a přeložena se všemi obady na předcházející sobotu, tak že od Vlll. stol.
konána v sobotu odpoledne a ve XlV. století již
před polednem. Původně nebývala vůbeclv sobotu
před velikonocemi bohoslužba konána _—-byla dnem
aliturgíckým; toliko ráno bylo skrutiníum katechu
menů, načež následovala redditío symboh s pn
slušnou modlitbou, po které katechumem chrám
opouštěli, kdež vše bylo v zdobeno a pro nastá
vající slavnost uchystano. lšozsáhle :: velmi krásne
obřady konají se na 3. .r. za naších dob timto po
řadem:A) Svěcení nového ohně a pěti ka
dídlových zrn pro velikonoční svict. Ráno
se před chrámem narovná něco dříví apodpáh se
jískrou vykřesauou z křemene. Kněz vykoná nad
ohněm tří modlitby a světt pět kadidlovych zrn,
určených pro velikonoční svrcí. Po svěcení klade
do kadidelnice uhlí z nového ohně, dava na uhh
kadidlo, načež oheň a zrna kadidlová kropí svě
cenou vodou a okuřuje. Z tohoto nového ohně se
později všechna světla v kostele rozžthajt. Zbytek 
Sv. olejů v bavlnce z minulého roku _se v tomto
olmi spálí. Oheň znamená Ježíše Krista: světlo
světa; taktéž křemen — kámen — připomíná Spa
sitele, uhelný to kámen (Efes. 220 a 1. Petr. 20).
Obřad rozkrcsávání ohně z křemenelzobrazuje
vzkříšení 'eho, při němž z hrobu ve skále vytesa
ného a velikým kamenem příkrytého vyšel 5 oslave
ným tělem. Oheň svítí a hřeje; totéž půsoln Spa
srtel svou milosti v duši člověka, ježto osvěcuje
rozutn, rozehřívá srdce plamenem svaté lásky a
zapuzuje ducha temnosti. O tyto účinky prosr se
v modlitbách, jež se při svěcení konají. Svěcení

ě na 8. .r. má též proto krásn' vyznam, po
něvadž vigilie velikonoční byla zvl ště určena pro
udílení křtu, jenž byl nazýván „illuminatto _—(rag
napós“ a křtěncl „illuminatl“.—B) Následuje pru

d do chrámu s trojramennou svící, tež
zvanou trojkrutce, trojička. triangl. jáhen v bílé
dalmatice nese žerď, na níž připevněna trajramcnná
svíce. Přl vkročení do chrámu nakloní jáhen tri—
angl, akolyta svící na novétn ohní rozžatou roz
svní první svíci trojkrutce jáhen jej pozvedne,
načež poklekne a zapěje: „ větlo Krístovo“, sbor
odpovídá: „Bohu díky.“ Podobně se děje upro
střed chrámu, kde se druhá svíce rozžihá,_a ko
nečně před hlavním oltářem, při čemž se treti svíce
rozžihá. Jáhen při trojím zpěvu pokažde zvyšuje
hlas, taktéž sbor. Anděl v bílém rouše u hrobu
hlásal: „Vstalf jest, není ho tuto“ (Mar. 160),a tato
radostná zvěst šířila se víc a více; podobně hlásá
jáhen, že světlo Kristovo — totiž Kristus Pán sám
— z tmavého hrobu povstal a světu znovu za
zářil. Postupné rozžiháni trojramenné svíce zna

mená onenáhlé šíření zprávě o zmrtvýchvstáníPáně. RI dřevní církvi podobn ohlašováno vzkří
šení Páně u vchodu katechumenůtn, v lodi v art
címu lidu, v presbytáři duchovenstvu a čekatelutn
svěcení. TrOjramenná svíce symbolisuje též troj
jedlného Boha a hořejší obřad postupné šíření v_lry
v nejsvětější Trojicí.— C) Na to se světí veliké
svíce z bíléhovosku, svíce velikonoční čtlt
p a š k_át.jáhen pdevzdšt triangl akolytoyi, běře knihu

O :"

a P D
potom se ubírá k pultu a zpívá velebný chvalo—
zpěv —-praeconlum aschale — dle prvního slova
zvaný „Ex ultet“. C valozpěv tento náleží k nej
vznešenějším zpěvům liturgickým. Po ůvodě se
v něm vybízí nebe a země i shromážděné ducho
venstvo, aby vše oslavovalo vítězství Bohoěiověka;
dále se velebí veliká noc staro- i novozákonní, ná
sleduje obětováni svíce velikonoční Bohu za obét
děkovnou, a konečně se vyprošuje pravá radost
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velikonoční klcru, věřícímu lidu a jeho vladařům
duchovním i světským. Velikonoční svíce symbo
bolisuje Ježíše Krista, a to vosk lidskou říroze
nost, světlo pak božskou. Na začátku chva ozpěvu
ještě nehoří, což připomíná odpočinek S asitelův
v hrobb.ě ]áhen zasazuje do paškálu 5 ka ídlovy'ch
zrn dříve posvěcených, což znaačí pět ran, které
Spasitel i na oslaveném těle podržel, kdežto
didlo samo znamená vonné masti, které sv. ženy
pro nejsv. tělo Kristovo v hrobě tíchystaly. Potom
rozžíhá jáhen paškál z lrojramenné svíce — Spa
sitel z temného hrobu povstal k oslavenému ži
votu a jeho vzkříšení jest dílem všemohoucnosti
trojjediného Boha. Z paškálu se rozžíhají lampy,
především věčné světlo, později též oltářní svíce,
na znamení, že Spasitel jest zdrojem veškerého
světla. Velikonoční svice jakožto symbol vzkříše

ného Spasitele hoří při další bohoslužbě B. .r. dállepři slavných mšic a nešporách prvníclt třt dnů
velikonočních, soboty velikonočního týdne a neděl
až po Nanebevstoupení Páně, v kter' žto den se
při slavné mši po evangeliu zhas iná ( ccreta auth.
C. S. R.n .235, 11). Taktéž hoří při svěcení křestní
vod ovingiliiletnic, avšak nikolipřimši(Decr. au
C.San 4048a1d0.) Svěceni paškálu liší se svou

povahou od Ěodobných svátostin tím že vlastnějáhen není sv titclem, nýbrž pouze věci před tím
již knězem svěcené přenáší na paškál, jenž se tím
stává posvěceným. Ostatně není nutno pro toto
svěcení každý rok zjednati novou svíci, nýbrž do
voleno použiti paškálu z minulého roku, pokud

ještě účelu vyhovuje (Decreta auth. C. S. R.n .3895ad 1). Za původce chvalozpěvu Exultet undávají
staré památky sv. Augustina, kd ž ješttě byl jáh
nem. Ačkoliv to není úplně do ázáno, jest jistě

vznešený hymnus hoden veleducha, jaakýín byl onentéž některé liturgické knihy ze
VII. a“iní-Lr"ustolletlí řipisují. inak se praeconium

Easehale připomin již ve 1 .kstoleti, čehož do
ladem jest, list sv. Jeronymak jáhnu Praesidiovíz Piacenze teryž. světce prosil, aby mu

sestavil pro7příští velikonoce chvalořeč na veliko
noční svíci — lausscerei —kterého úkolu se však
světec nepod al. Bývalo totiž úkolem jáhna vypra
covali chvalo eč — elaude cereí —jakož eně
které z těchto chvalořečí do osud zachovaly, na
př. v sakramentáří elasiánsk m, v missálu ambro
siánském a mozaraském. Dnešní text až na ně
které odchylky nalézá se nejprve v allikánských
rukopisech ze Vll.a Vlll. stol., takv lssale Goth.,
Mlssaíe Gallicanumaa Sacramentarium Gallie. Za
jimavo jest, že bývalo za starých ob zvykem na
velikonoční svíci vyznačiti pohyblivé svátk toho
kterého roku, epakty, h_tdikce, dobu pano v ní pa
peže a vladaře, pozdě'itzavěšovány na paškál ta
bulky s těmito údaji. e východní církvi svěcení
velikonoční svíce není známo. xultet se
čtte 12 proroctví; jsou tov bran čteníxz Písma
sv Starého zákona, v nichž p_redobrazeno a před

pověděno vykoupeníu pokolenio lidiského, duchovníznovuzrození na křt ,jak účinky svátosti

pokání. Počet těchto uproroeztvíanebýval vždy stejný,tak že nalézáme 4, 6, 11, 12, oi 14 lekcí. Prvni
rdo Rom. (n.40 , jehoož původ dlužno hledatl

před lX. stoletím, obsahuje čt ří (dnešní l.,
a 11.), a ty čiíány nejprve řec y, potom latinsky,
ož bývalo roto zvykem, ab jednanak přítomní
ecl lekcím rozuměli. jednaka y se tím vyjádřilau

jednota obojí církve. Shromažďovalo se g:)tižkjiž zanejstarších dob v lateránské basilice v íměk ve
likonoční bohoslužbě mnoho cizincův, ano někteří

křest odkláídali,Odabystjejofřiiali v La eíráně o vigiliivelikonočn ttobylov mě stále uži—012 rrooch(íOd akné dy
kromě latinského též řeckýotext čítán. 1_l7eštěpapež
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Benedikt )(lll. (1724—1730) tento obyčej obnovit,

po něm pak itižvymizel. — E) Po proroctvích sesvětí řest ni voda ato pouze v chrámech,

kterým přísluší křtitelnice, tedy farních a 80 při
padhě filiáslních,nntají--li právo na křtitelnici ( ecretaC.S n4005). něz ve tialovém pluvíálu
ubírá se v průvodu ke k titelnici a začíná svěcení
dvěma přípravnými modlitbami, načež po způsobu

Braeface zpívá modlitby,j míž se svěcetti vykonává.redevším bývá voda očil těnna exorcismem od vše
likého vlivu zlého ducha, při čemž kněz vodu na
způsob kříže rozděluje a rukou se povrcuh vod

dot)'uká, čímž naznačuje ochrranu Boží. Dále světitelvod hn á tro' írn křížem, aby trojediný Buh ji
obdařil obrozujtcí silou pro pokolent lidské; roz

děluje ji rukožu a vylévá ke čtyřem končinám světana znaa,žmení je turčena veš na pokolettí
světa. Potoín d lchá třikrát v podobě ckříže na vodu
a prosí, aby ji ůh požehnal a uzpůsobíl k očišťo
vání duší. Konečně se vooda světí
pomínajicím křest Ježíše v Jordáně
sestoupil do vod): a tak ji posvětil; podobn
posvěcuje vodu tím, edo ní třikrát spouští ve
likonoční svíci, s mboleKristův, ato okaždé hlou
běji, při čemž tři rát vždy vyšším lasem zpívá:
„Sestoupiž do této lnosti pramene síla Ducha
svatého.“ Drže ještě paškál ve vodě, dýchá svě
titel naň třikrát v podobě řeckého tp, tedy vlastně
v podobě trojramenného či vklíněněho kříže —
crucis forma tridentalis — a pokračuje ve zpěvu:
„A celou podstatu této vody zůrodniž mocí půso
bití znovuzrození.“ Světitel paškál z vody vy
zvedne a dokončizzpěv 'l outo posvěcenou vodou
se pokropíolld. Rubrika missálu určuje, aby jeden
z assistetttů svěcené vody nahral ke kropeení po
domech a jiných místech. Rituale Rom. má zvláštní

ritus pro kropení domů touto svěcenou vodou na.r., žu nás není obvyklé. Věřící si berou do

nádobl svěcené vody a odnášejírnji do svých při
bytků, což jest prasstarým zvy Aby voda prolid stačila a svěcení se správně eproved o, jest nej
lépe přídržeti se způsobu dovoleného kongregací
sv. obřadů. Vedle křtitelnice, do které se zatím
vody nedává, postaví se totiž přiměřeně veliká
nádoba naplněná vodou, která se odle uvedeného
ritu posvěti. Když pak lid byl sv cenou vodou po
kropen, naplní se teprve 2 této veliké nádoby ná
držka křtitelnice. A nyní se konečně voda v ná
držce posvěti na křestní vodu (Decreta auth. n.
2690,3524 V..) Svétitel přidává ve způsobu kříže

do vody něco loleje křtěncců, potom s.v křižma ana konec obo ího oleje zároveň, taktéž ve způ
sobu kříže,p l kterých obřadech se modlí, aby

trojjediný Bůh tuto vodu posvětil & zůrodnil tak,aby byla ke spáse všem, kdož se z ní znovu zrodí
k životu věčném a o s.v oleje ve vodě
promíchá. Tím jest křestní voda posvěcena. jsou- ll

křtěnci přítomni, udává rubrika, aby byli pokřtlěnlicoož se zannaších dob neprovádd.í _F) Kdyžl yla
křestní voda posvěcena — v chrámech bez křtitel
nice hned po proroctvích — ubírá se kněz s prů
vodem ke hlavnímu oltáři, kdež se s assistennty
vrhne na tvář, kdežto sbor zpívá krátkou litanii

ke všem svatým. Při „Peccatores“vstanelaubiráse do sakristie, obléká bílé paramenty kes avné
mši svat večerní ,zatímsenaoltářirozžíhajlísvíce.
B Io-li nynější litanie již za dob katechumenátuíváno při slavném průvodu novokřtěncůddo ba
sillky, nedá se určitě dokázati. jakmile při mši
sbor doz ival „Kyrie eleison“, zanotí celebrant

slavnostnar _Gloria“, při němž se zvony opět rozezvučía any zazní a odhalí se oltářní obraz,
který byl val.postní době fialovou záclonou zastřen
(Deer-.aatuh. C. S. R.n 1248, 2965 ad 2). Takto
velebný hlahol zvonů nzahajuje radost a plesáns
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velikonoční. Obsahem mešního formuláře 'esžtslavněvzkříšení Páně, duchovní vzkříšení, na
křtu novokřtěncům dostalo, a duchovneí obrození
jež věřící vesměs o velikonocích mají slavítí. V bi
skupsských chrámech po epištole ristu uje pod
jáhen k biskupskěmu trůnu apřin ší zv st: „Nej
důstojnější Otče, zvěstuji vám velikou radost, která

jest;i Alleluja“. Nato zapěje biskup „Alleluja“, cože a po třetí vždy vyšším hlasem opakuje,
dežio chor pokaždé podobným způsobem odpo

vídá „Alleluujaa“ Též v ostatních chrámech cele
odobným způsobem se sborem zpívá„ Alle

luja“, teréž ve velikonoční dobět ak často za
znívá. Po přijímání se zpívají krátkě t_nešpory;když
totiž svatieěerni obřaddy byl na sobotní předpo
ledne přeloženy, vřazeeny tž nešpory, které se
\: postní době před polednem konávaí. Toto zaří
zení má již ve Xll. století XI. Ordo om. (n.-'t
Ostatně dlužno znamenati, že právě tato mše 3si

úplně zachovala starobylý rázd,čímž„se vysvětluestiše,proč některé části, které buď původně chor
přednášel anebo později teprve do mešního ritu
byly přijaty, těžn ní scházejí; tak introit ——za
stupuje jej litanie, jejíž konec „Kyrie eíeíson“ tvoří
zároveň začátek mše —Credo, tfertoríiim, A
Dei. Z celé mše vyznívá 'iž velikonoční ra osts,
avšak přece ještě není úp r_iá, k čemuž některé
z jejich zvláštností poukazu na př. má tractus,
nedává se polibeni pokoje(gh) Kdežto v dřevní
církvi při svatvečerni mši bylo všeobecné příji
mání a zvláště novokřtěnci přistupovali ke stolu
Páně, ano též nemíuvňata, která křest prá\ě při
jala, za naších dob přijímá toliko celelirant, ačkoliv
těž věřící mohou mezi mši po příjímání knězově
příjímatí (Decreta auth. C. 8. R.n obl.) opví
dátií není vůbec na B. .r. zakázáno, ani před glav
nou mší (Decr. auuth. C. S. R.ri .383). Na tento den

že dovolena pouze jedna, a to slavná mše sv., take bez apoštolského indultu žádná jiná se nesmí
sloužiti, ani slavná pohřební není dovolena tDecr.
auth. n. 2616 ad 3 n. 2725 ad 7). e chrámech,
při nichž jest dostatečný počet duchovních, takž
alespoň assistence jest možna,enálžží aB. :. o
dobně jako na Zelený čtvrtek a Velikýnapátek ob
řady vesměs konali dle rubrik missálu, tedy těž
svatvečerni mši slavně sloužiti, totiž s assistencí
a zpěvem.Pro me ši tarn ichrámy, kteréžne
:Lacjíaniassistelnm5tůvani zpěváků, vydal papež Beikt Xllí. „Memorialc rituum". dle něhož
celebrant vše pouze čte a tedy těž slouží tichou
mši svatvečerni. Je-li při chrámě pouze farář, má-Ií
však přece jakýsí chor, tu ovšem bude konati ob
řady dle missálu, jak dalece možno, tudíž se zpě
vem, a mši bude sloužiti zpívanou. deeně „Me
moriale“ stanoví totíž nejmenší míru požadavků

pro farní chrámy, okud se v nich více konatínemůže; proto té tam, kde možno více vy
konati, má se to provésti. „Menioriale“ určeno
pouze pro farní chrámy za uvedených podmínek;

v jiných kostelech a kaplích, pokud vůbec v nichdovolen obřady v.týdne, nelze se dle něho bez
apoštolského indultu řídíti. (Memoriale rituum Be
nedíctí Xlll. Ed. Ratisbonae 1862 ag. Vll. sequ.
E_phemerideslitur. 1905,pa. 240sequ.)P o rubri
cisticke stránce n leží B. :. teríím nejvýš privi

legovanřmtřa jest jako Zelený čtvrtek a Vel. pátekduplex tř., tak že žádnému inému svátku ne
ustupuje. Připadá--Ii na B. :. ěvstování Panny
Marie, přeloží se pro choro í pro tom na pondělí
po Bílé nedělí. kterýžto den jest potom zasvěce
ným svátkem Kdybyn nkde jiný zasvěcený svátek
připadl na B.: .r., přeeloží se pro horo, pro věřící

však zůstává B. .r svátkem zasvěceným, tak že jslouovinni služebných prací se zdržeti a mši sv. sly
eli, pokud a kterým to bez veliké obtíže možno

Bilhasov — Biíczcwski

Decret. medítum C. S. R. dieg 2i Sept. 90,3
phemerídes liturg. a. 1904 aeg—15mm:mší končí se liturgie B. .r. Hlavní 1riiylenky dají se

takto shrnouti: V temných hodinkách na B.:
znívá žal nad hrobem, do něhož slunce spravedl
nosti — ]ežíš Krístus — bylo ponořeno. Ale již
pronikají opět jasně paprsky v obřadech B. .r. víc
a více, jako když slunce vyvstává ze tmy, skvěle

vychází a svými zlatými paprsky znenáhla ozařujenaší zemi; avšak vplné krase objevuje se te rve
za jasnněho dne — o slavném dní velikonocním
Cellá bohoslužba B. .r. náleží k nejkrásnějším a
ne dojemnějším v roce církevním, na knězi jest, aby
věricí lid o ní náležitě poučoval a k horlivému uča
stenstvi povzbuz0val. V našich krajinách se hned

ona B. .r. vystavuje Nejsvětější v Božím hrobě
a odpoledne nebo kv ecčru se slaví vzkříšení, a
to dle poměrů velmí okázale a za radostněho úča
stenství věřících. Vše to již nenáleží přesně k li
turgický m úkonům ..r. a není římským knihám
liturgickým známo; děje se však dle starého zvyku,
kterysse stal právoplatným, a něktkteré diecesni ri—
tuály obsahují těž přiměřený ritus. Kněz při slav
nosti vzkříšení snímá v Božím hrobě s monstrance
bílou roušku a nese velebnou Svátost v průvodě
za hlaholu zvonů a nadšených zpěvů velikonočních.
Průvod se ubírá ven z chrám a když se opět
vrátil do chrámu, následuje „Te Deum“ a pože
hnání, načež se monstrance o ět ve vatostanku
uk,1ádá kam se též ciboríum prenáší. asto bývají
při této slavností domy osvětleny. což mtá žh
storicke odůvodnění, jak shora řečeno. Za starých
dob konávala se slavnost vzkříšení v Čechách
v noci zeesoboty na neděli, a to k ránu ještě před

svítáním; nejprvebylo procesí s Nejsvětějšíiž,mlponěm následovala 'ítřní mše Winter iv
církevní v Čechtic ll.., str. 865). B. .r. byla pro náš
ííd vždy vítaným předmětem, kterýmž se jeho
obrazotvornost ráda obírala a tak vytvořila mnoho
zajímavých lidových zvyků, jichž původ dlužno
v nábožženském životě híedatí (srvn. X Pradta'zka,
Lid český s hlediska prostonárodně- náboženského.
V Praze 1910).—-i.iteratin'a A L'interim, Díc

vorziiglichstent l_Denkivůrdigakeitender" christ- katllli.Kirt:.heV, ], Ii./( Real-E
cyklopádie d. schristl. _Aitertíimer. lL, str.564, 569n
825n. Dr. _70or. Kupka, Cirkevní rok, str. 293—310.
Dr. K. A. H. Kel!Ihrn , Heortrtologie, 2. vyd. str 63

až 66. Pomůcky pro lidP. Prakoof Baudyš, Míssálřímský. V Praze 1891 Fr. Codi Obřady cirkve

katolické. 2. v.yd1V Brně 1896. VajL Šrámek, Svatýtýden. V Praze .
Bílbasov Vaslilij Alexeevič, ruskýdějepisec,

n.lPlBB7voav,č vanvlsltu;brvoo
círk. dějin spadají tyto jeh práce: „Krestovyj po

chod ímm.per Fridricha II. izpdoma "i(iogenštaufenskích gercogov“ (Petrohr. 1863), „Kírillí Methodij

po dokumentalnymuístočnikam (2 s.v, t. 186831871), „ ech janG písmam]ana Gussa, vybrana
nvja Martinem Ljuterom“ (t. 1869). Srvu. Palmi'zrz,
Nomencl. 21

Bílczewskí ]oěsef, lltgšše-vearcibiskup lvovský obř.latin., 71.26. Wílamowicích (okr.

\vadžowiclký),studovaal ymnasiutn ve Wadowicích,kde maturova, příjat do kněž. semináře
v Kžrakolvěstudoval tamtéž bohosloví; vysvěcen
na kněze r. 1884, stal se kaplanem v Mogile, naa
čež poslán do c. k. Frintanea ve Vídni, kdež byl

r. 1886 pov 'šen na doktora bohíosloví. Poté odebral se na léta na studie do ma a na 1 rok do

lvnstitutu katol. v Paříži. R. 1888 stal se kaplanemenh,tác 9 u sv. Petra v Krakově, vyučuje
zároven náboženství na gymnasiu u sv. Anny. Roku
1890 habilitoval se jako docent dogmatiky vše
obecně na jagellon. universitě v Krakově, načež
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r 1891 byl jmenován mimořádným a r. 1893 řád

nýmžprofessorem dogmatiky na universitě ve Lvově,kdež bylr 1897 děkanem fakulty bohosl. ar. 1900
rektorem magnifikem. Při tommbyl členem arcib.
konsistoře a zemské školní rad. Dne 17. května
1900 jmenovala ho Akademie v d a umění v Kra
kově dopisujícím členem V listopadu téhož r.1900
jmenován arcibiskupem a metropolitou lvovským
obř. lat, jsa milován nejen svými diecesány, nýbrž

iyvšemi věřícími Poláky pro něž nelituje práce,
ávaje v šanc i své zdraví, jehož zlepšení nucenjest hledaíi každoročně v Kar ových Varech v e

chách Arcidiecesl svou řídí mouduře a s láskou
hlásá slovo Boží doma i za hranicemi, a to
sobem až k slzám dojímajícím, dává iniciaztivu

krrůzným akcím katolickým, pečuje veliceč o stu
dentstá'o středoškolské, jež v hojném hhh-šivecdl do íma, pracuje o luštění otázky0 socí lní,

poučuje věřící nádherně l_pslanýmilisty pastýřskými,jeho zásluhou pořádánr . 15904kvsělý mari
ánský ve Lvově, on korunoval oloupenou Pannu
Marii Czenstochowskou. Obrana katolíků na Rusi
zvláště mu leží na srdci. Na sněmě imezi episko
pátem rakouským zaujímá místo význačné. 3. roz
vin l též velikou literární činnost. která i u nás

echách jest známa. Zejména archaeologie kře
stanská jest jeho zamilovaným předmmétem. již za
svěho pob tu v ímě počal pracovatí o spise
„Křestansk nápis hrobové z prvních sedmi vě
kův", kterou schv lil sám slavný jan Křt. de Rossi,
načež práce jeho vycházely v různých časopisech,
jako v „PrzegL polsk.“, „KwartaL historycz.“,
„rzPegl. powss.zech ", .Bi bllot. warszaw.“ j.,
jakož i samostatně, a četné z nich podány i v ja

zyku českém. Tak již r. 18.94P A155.KubesO. Cap.uveřejnil ve Večer. Novinách č nn. pojednání
(dle) Bilczewského: Rozklad protestantismu roku
1895 podal tamtéž (č. 32 nn.) jul. Košnář překlad

pooednání: „Katakumba šw. Pryscilly“ pod názvem
cobje vy v katakombě sv.|Prísci|ly“, kteréžto

Bojoednáníbylo uveřejněno poolsk rakovskěmrzegl powszech. r. 1895, a vvšloytéhož roku také
ve zvláštním otisku. Vtémž 'Przeglndu roku 1895
uveřejněno těž pojednání „Maižeůs two w dawnych

clgírzešciaůskich pomnikacch“ (též o sobě v Krakově'Roku 190 .v Krakově svůj 5 is
„Archeologia chrzešcijanska wobec historyii koš
cíola'[ dogmatu“, kterýžto spis B. doplnil pro české

Vydáění'knikteré vyšlo r. 1898praciDr. jos. Tumpachavekatol. jako lX. svazek pod názvem:

„Archaeologiuekkřesťanská ve službách dějin církevmch a věro něhož pojato i pojednání
B—ho„Pannyk ohu zasvěcené", uveřejněné polsky

v zeŠgl.powszech. r. 1895.1' aké jeho „Eucharystyarv wietle najdawnie szych pomników písmíen
nych, ikonografícznych 1 e igrafíczn ch“, v daná
Krakov 1898, vyšla esky péčř'dr.j. um
pacha jako 51. svazek Vzděl. knih. katol. R. 1900
v „Památníku lvovském, vydaném na počest 500.
ročníce založeníjagcll. university krakovské“ , uve

řejnil B rozpravu: „Nowe akta do historyi pdrzešladowan i prakt k pokutnych't R. 1908 vydal své

sebrané pastýrskě listy a promluvy v MikulověVaršavě pod titulem „Listyp erskíe l mowy
okolicznošci0\ve“. Z listů těch přeložen do češtiny
list určený mládeži středoškolské: „leodo cil Ty
nad poziomy w latuj; , vydaný odP ..jos Vraštila
T.) vP raze 1 lOp nzázvem „O mládí,žvvzlétejk výšinárn „O nejpsv. Svátosti“ a „Chlébž

1912vpřekl.
umpaccah satnmostaěpod názvemm:

Euchanstické listy (tPrahsa1911),„Katecheta střed.

škkol jako duchovní správgeKDstuldujlicí mládeže"v překl. dr ]. Tumpach v latéž samo
statně. Také pojednání o „SPociállnt otázce“ &

jež vyšly v Rádci duchovním r. 1911adr.
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o „Církvi RKristově“ přeloženo od dra. Tumpacha(r. 1913).R 1913 v da1 B. ve Lvově souborně své

promluvy eucharistické, připojiv k nim přednášku,tcrou měl na světovém euchar. sjez eVídni
13. září r. 1912 na te ema „Obrazy eucharistické|

v katakombách římských" Sbírka ta mánázeeV'„BogMiiose". Ra: a T,.:
Bilčice, něm. Heidenpiltsch, fara v iecesi

olom, v dek. d\oreckém, zřiz. 1784 odloučením od
fary dvorecké, patron matice náboženská, duchovní
správu vede farář;(1929 k., a.,k 3ž.; obyv. ném.Biidad viz Ba

Bíldhausen, nělkdz..1cisterc. opatství v diec. vírc

purské, zal. 1156 hrabětem Hermannem ze Sltlrahelecku, vypleněn za selské bouře 1,525 povz

k rozkvětu opatem Míchae m Chrlistem (15815až
1618), 1631 vypleněn od védů, 1796 od Fran
c?uzů, 1803 zrušen, tehdáž bylo v něm 30 řeholn kuuv

Bileam viz Bailaa
Bíleamité viz Balaámité.
bílé duchovenstvo, v církvi ruské název svět

ského duchovenstva na rozdíl od duchovenstva ře
holního, jež nazývá se „erčmým" , „bilý“ znamená
tu tolik jako „svobodný“, „nezávislý“ (t j. sliby
řeholnimí nevázanný.

nízmahgdaleni tky (v. t..)
oBílejovský Boh uslav. u. v Malině u Sedlce, kněz staroutrakv., oltářník u sv. Baar

bory v Kutné Hoř ar. u sv. Lazara
v Praze, 1534 u sv. eMichala t. 1535 v Táboře, od
1539 u sv. Llnharta v Praze, 1541 u sv Klimenta
na Poříčí, téhož roku přešel na faru sv. Kříže,zz.
555; byl členem kons. podobojí; ve svém spise

„Kronika česká: způsob viry křesťanské pod obojízpůsobů těla a krve Pána jezu Krista i také
“nednů v sobě obsahuje, opět Valdenských n
enství, tež ijiných sektářův u víře zpletených

obyčeje ukazuje vše Ípoořádně“ (Nori mb. 1537, nově
vyd 1816v Praze éč ]. Dlttrlcha) hledí (tendenčně
aonesprávně) dnk zati, že přijímání pod obojí pzůubylo v echách obyčejem od samého po
čátkoukřesťanství. Srvn. Bireček, Rukověti., 68—69.

B .Fr rann,tišek vynikajici umělec český,
„. 1872 v Chýnově u Tábora, stud. Tá
boře, mal. akad. v Praze, stižen jsa altonísmem,
věnoval se sochařství, v němž vzdělal se v Paříži,
pracoval od 1893 u svých rodičů ve svém rodišti;

s počátku zneuznáván, ale kroužkem svých přágelzvláště z kruhů kněžských podporován, 18981
doval si ve svém rodišti atelieer, 1902 přesídlilibse
do Prahy, vytvořil hluboce procítěná dila nábo
žensko--mystická, myšlenkově často těžce srozumi
telná, formou svéráznou, vymyka 1Cl se běžnému
vkusu a nedbajíci uhlazenosti ormy, vynikající
však mohutnou geniální silou. Z jeho prací vyni
kagi:„„Kalvarle (Panna Maria a sv. jan pod opulšt ným křížem, reprod. v „Nov i.v“ 1.2.p

9, nyni v moderní galerií v Praze), karton
„Božetěcli“ )(1895, repro0.0 v „No.v iv.“ 11.18,97 43),
album „Modlitby (nákladem „.Nov Života“ 1898),

...l

.—

„Kristus trpící vinou lidstva“ (řezb 1899, ví
příl. iv.). cykluus kreseb „š“0těená (náklN„Nového
Ziavot ' K1901),„Ukřižovaný“ (repro „Nov.1898),„rit'stus(reprod.v1900)Žre—
lief „ZvěKstování“(1906), „Křížová cesta“ pro chrám
v Prostějově (1906. obrazy malované temperou na
plátně reprod. v dílku „Křížová cesta“, ..K D.
Lutin0\ em 1909, terá zastavení reproduk. ve

„Zlaté Praze“ 1913), omník 'lřebízskěho na hřbítově vyšehradské m 1909. rep d. v časoo.p „Me
ditace 11,1909). Do „NovéhopŽivota (roč. ll)na

sal B. „Confiteor umění“ a„Za ra dou'. Sou
borné vydání reprodukcí praci B-ových v dalo
„Studium“ (Jak. Deml) 1905. Srvn. Fr. B. an',k
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„Sochař mystik“ v „.\'oy. Živ.“l., 2. pol 1896, 57,
Zdeňka Brauna/ma', „Úvodk Bílkovým ,Modlit
bám'“, t. 111.,1898, 10, S. Haut/“za, „Bílků vdům“,
t. W., 1899, 49, Zd. Brennerová ve „Volných Smě

900 č.6 K. D.gw'Luhnazr, „lllustrace Frant.Beilka“ „.N Ž.“ ,15,7 jakuó Deml, „Frant.
Bilek anichově'Yt. X. (1905). —2. [ nác, „. 1826
v Kunval dě, sv. na kněze 1850, by dvě leta vi
karistou přivkathedrálním chrámu královéhrade
ckém. 1852—66 kaplanem v Nové Pace, od 1
tarářem v Bartošoviclch (Batzd orf), 1885 jmenovánbisk. vikářemm, 18920 so.b děkanem, 1897 č. kons.
radouaapap. kommořím,ochuravěv odebral se roku
1898 na odpočinek do svého rodiště, kdež z. 1899

v domku, který chudým kunvaldskýr'n 0„spolu5 tundaci 22.000 K\ no;val mimo to dar .

na dvě stud. místa v hradeckém chlarp.vsemainmářtína1 zl. dieec. dům „Adalbertinum“,' :p.,
události out. chrámu Páně na Nanebevzetí P3Matrie
v Nové ace, v kraji jičínském. Na amátku slav
ného přenesení Rodlčky Boží z farn ho kostela do

svrchu jmenovaného chrámu dne 14. října 1(v Praze 858), „Pobožnost k uctění sedmibolestné

Rodickš Boží“ (t. 1857,„ „Růžový v,ěneěek uvitýných pobožnost ku poctě nejsvětější a ne

poskvrněné Pannyv a Mtatky BOŽl Marte, Královny
sv. růkžence“ (3. 1886, 4. .9184
3. jakub, úd jednoty českých brattří.u. 1516v M.Boleslaví, vychován u jana Augus (v. t.), zřízen
na kněze 1544, setrval u Augusty, tjsa jeho písařem
a důvěrníkem 1548 spol s Augustou vězněn a
mučen v Praze a na Křivoklátě, 1561 propuštěn
na svobodu, zřeknuv se jednoty; synodou přerov

skou r. 1562 za to zjednoty nvyobcován a kněžstvízbaven,aby Auguustovi byln abl ízku, vstoupilv
službou zámeckého hejtmana křivoklátskcho Ladi
slava ze ternberka, byl ustanoven kuchmlstrem a
správcem čeledí zámecké. Když Augusta byl 1564
propuštěn na svobodu, následoval e'j a smířiv se
sjednotou, připuštěn byl kvykonáv ní úřadu kněž

(=D—

skeho, ipů sobil na různých mistech; :. v Naapa

jedlich 1581, dokončil živoštopisskyAugustův Blahoslavem započatý (vyd. Fr umavsk Srvn.
?irtčzk, Rukověě,tl. — . zy131i837lenberka
jiří, zRajhradu, jinak_řlčený ult s,s tud.uuje
suitů vara ze, vysv. na kněze by 1616—25far.
v Chotěšově, potom děkanem v Chrudimi, kdež
společně s bratrem svým Václavvem, cís. chtá

rem, horlivě prováděl reformaocjekatolickou; odc1626byl arcděkanem v apozději stal se
děkan m kapituly staroboleslavské, r. 1639 odvez
před ved mariánský obraz a poklad kostelní,
posléze by arcijáhnem krumlovskym,.s.1 7,1630
obdržel spolu s bratrem svým erb a přídomek

„z Bilenberka", arcijáhnům krumlovským kvymohl
1655 právooužívati pontitikalii; :p. „íBudč křesťanské pobožnosti“ (Pr. 16177),zal. student. nadání při

jesuit. semín. v Krumlově(v „S dtm nadámvkrál
5eskě0m“ 1,183—185). Srvn. K 1840, 348.—má ,u. 1819 v Deštné, od 1853 ředltel
gym ov Hradcl Králově, od 1807 řed. akad. gymn.

v Praze, dán 1873 ea odc očinek, :. 1903, .r). „D-ě
jliny kontlskaci v po roku 1618“ (Prahal-—-882 „eRformace katolická neboli obnovení
nábožcnstvi katolického v království českém po

bitvě sběslohorské t. 1892,rozbor tohoto spisu podalP.j ]. ve „Sborniku hist. kroužku“
. 189, aut|-98.anásl .), „Statkyaajmění kol

lcjí jcsuitských, kláštearů, kostelů, bratrstev a jiných
ústav královstii českém od joscfa ll. zruše
ných“ (tv 903). „Tovaryšstvo ježíšovo a působení

jehou v zemích království českého vůbec a v kolslei prrnažskě K.lementa zvláště“ (t. 187
to iko [. část), „Dějin řádu 'lovaryšstva ježišovas“

.1896, dilo tenden ní, jež zevrubně kritice po

— Biljarskij

drobil dr. jakub Hodr v „Hlídce“ |l,1897.)
6.2 Bilenber ka V,áclav 1631, děkan smi
řický, kanovník královéhradecký, 1669 zvolen za
metrop. kanovnika v Prraze, byl spoolu kan. staro
bolesl., 1681zvolen za děkana metrop. kap. a téhož

ku zármer'i iza děkana koll. kapituly u VšecnhSvatých, byl dlouhv čas gcn. vikářem, :. 1704.Srv
Podla/za, Series 217—218.

Bilenbetka, zl. Bilek jiří viz Bílek 4. —
2. Bílek, Václlav, vlz Bíle k6— 3. Sob ek,

Meatouš Ferdínand viz eSobek z Bilenrak

Bílfínřerf(Bialfingen,Biilfinger),3]iři Berrnard), ilosof ap.rot theolog, u. 1693 v Cann
stattu, 1721 mř., l723ř. rof. vTubinkách, od 1725
prof. filos. v Petrohrad a člen tamní akademie,
od 1731 zase prot. theol. v Tubinkác h, :. 170 *

v Štuttgartěk vynikajici žák Wolffův, přis ěl znaě
nou měrohukrozšiření filosofie Leibniz- olffovy;mouia animae et corp hum. maxíme

ptacstabilhita“ (1723), „De orí ines et permissioneah“ (1724) „Dilucidationespi e,Deo anima

hum. etc.“ (1725); proti obviněčnílmslutherské theologie v javorskěho „Kam “ (Moskva 1728)
.r/a.„Stephani javorskii, meetropoítae resanensís et
muromiensis, discursuus de poena haereticorum no
viter ab ecclesia se avellentium, ex operc íllíus
polemlco, quod non íta pridem ruthenico sermone
prodiit, in latinum idioma translatus et notulis ad
auctus“ (Tubinky 1731; ve spisku tom dokazuje
že javorský důvody S\ě čerpal z Bellarminových
Controversiae christianae fidel“y,_ Sivn. ["almzm',

Nomencl. 218—219'5řl íd sv 6b 6. září,
stevnik ve Skotskur vzVílí. tol.

Bilhíldís sv., dcera franckého šlehtice lbericha
(Iberia), 71.kol. 63Ov Hóchheímu n. Moh. (Veits
hóchheim) u Vircpurku, provdala se za pohanského
vévodu durinského ean.al, ovdověvši zal. (po
r. )\ \Mo hučí k.l Altmiínster (Altum monaste
rium), byla jeho abatyši, 2. kol. 700, pam. 27. listo

aBilík Bohumír, 11 v Kylešovicich 1875, vysv
na kněze 1898, farář v Nových Valteřicích, vydal
1912 v „Duch. knihovně“ (Brno překlad E. Sprin
er 5.j. „O salutaris hostia. ucharlstie — cila

střed kněžské činnostíl."
Bílína(Bilin), arciděkanství '. diec. litoměřické

ve vikariátu bilinském; atron : erd.' denko kníže
z Lobkovic, duchovní správu obstarává arciděkan
za pomocí dvou kaplanů; na školách obec. a měšť.
působí katecheta, 11.467k, 138 ak., 87ž ,33 bez
vyzn. Kostel vystavěn a posvěcen 1061: 1216 vy
skytuje se B. jakožto Sídlo arcijáhnovo. Arci
jáhenstv vl b-ské obsahovalo ve Xl.V stol. dva

:bílínský a ůsteccký.
z Bílny Bartoš víz Bartoš 1949.

Bílius (Bilus) sv. (franc. Biltly), mč., bískupvanneský v Bretagni 89292, zem smrti mučed
nickou 895, nepochybně pří hájení práv církve;

zlatník a pou

m23. čna
l:,aBmílíns(de Bilils) 0 S. Aug., rodem z Milána,
regens studií v Bologni, vikár rovinc., :. 1435;
J.)) „llistoriae mediolanensis et ombardicae Iibrt
novem 1402—31" (vyd. Muratori Scr. rer. it. XIX,

—158), kommentáře ke Genesi, k evangeliim,

k Sentencim ke knihám Aristotelovým zůstalv rukopise. Šrvn. Har/enNomcncl. 113(1,906) MJ

BíljarskiLPetr Spiridonovič, ». 1819,studd . ademii moskevské, 1867; :p.

„Sudby cerkovnsašsotajazyka“ (v Petrohr., 1.sv. 1847,. l měsjaceslov Mstísíavova
„lzvěstija" carské akademie

2).vSrvn. Palmicri, Nomencl. 219
spiska evar geli50"a
věd 1861,sv.gy.,



Bilkis _ Billy

Bllkls,t dle arabské legendy jméno královny zeáy
SBill(vt1. Eu en O. Cist. kl. heiligenkreuzského,
v:. v Novém řčlné na Moravě 1845, vstoupil 1864
do kl., vysv. na kněze 1869, prrof. náboženství ve
Vídeňském Novém stě; scsta11l„Vcrzcichníss
der Handschritten in der Bibliothek des Stiftes
Neukloster zu Wlener-Neustadt“ (v „Xenla Bernar
dina“ II., —29 ).— UOdh dO Cist., far.
adm. v Gaadenu v Dol.2Rak., u. 1866 v Novémjí
číné na Mor., hudební skladatel. — 3 jakub. dr.
theol., u. 1872 v Unterliederhachu u Híichstu n. M,

ředitel arcib. theol. tu ve Frrýburku v BanSku, :). „Die 'lríníťátslehre des hl. johann von
Deamaskus“ 909.

Billard Felix Ars., 71.18,29 od 1881 biskup
carcassonský, z. 1901,jeho „Oeuvres cholsies“ (Let

tres pasitorales, Sermons, Instructions a j.) vyd.\; Pař. el3sBlllivzBil
Bílllaldus Mikuláš, kanovník, z. 1681, 179.„Vin

diciae parthenicae de vera assumptione corporea

b. Mariae Virg. adversus diss. Cl. joljša':(Pař. 1670).Srvn. Huf/zr, Nomencl. lel (1910).4

Bllllartová _[ulíe VÍI.]nulie.Bllllcanus viz Billt ca
Billick 1. Brocardusn (řečený „Lapicída ),

Carm. v Kolíně n. l<_.,prof theol., vynikající
kazatel, z. 1527; jeho spisy v 1ukopise pozůstalé
uvádí Hartzheim, str. 42. ——2. (rodinným jménem
Steinberger) Eberhard, 0. Cam, u. 1499
(1500) v Bilku u Dlistcaleldorfu, vstoupil do řádukarm. v Kolíně 11.R., 1531 professor v Kasselu
od 1636v Kolíně n. R.,0od] 1542 prminciál; byl roz
hodným odpůrcem hnutí reformačního, zúčastnil se
1540—41 dis utaci v cznč a v Augšpurku jakož
i 1551 sněmu tridentského v růvodu arcib. kolín—
ského Adolía, 1556 stal se sv tícím biskupem ko
hnským, z. 1557; byl slovem i písmem neúnavně
činným na obranu katolické víry i na obnovení
kázně ve své řádové provincii; :). „ludicium de
putatorum universltatls et secundaríi clerí coloni-ensis 'de doctrina et vocatione Martini Bucerí ad
Bonnam“ (1543), „ludícií universitatís et cleri Coo
loniensís adversus calum s.Ph Melanchthonis,
Martínl Buceri, Oldendorjnnliset eorum asseclarum
defensío cum díli enti ex licatione materlarum
controversarum“ (ř545), „ ratio habita in festo
circumcisionis Domini in concilio oecumenico Tri
dentino“ (1552, otišt. u Lab/:e. Sac. et oec. Trid.
conc, canones et decreta, 1667 sl. 368—378)„,

.ratíonc summovendl praesentis temporis díssídia“
(Kolín 1557), „De dissidiis Ecclesiae componendis“

. rvn. urtcr, Nomencl. lla (1906,) 1440;
At. [o:-tina, „DerK armelit Eberhard Billick" (1901).
——3. (Billíc us) jan, muž učený a zbožný, přítel

Trithemliův. z. 1563. rvn. Har/er, Nomencl. ll“. 1906
( Blllie1t37Alexls, u. 1783, zprvu prostý asák,
svojí neúnavnou přičínlivosti se vzdělal, v noval
se stavu duchovnímu, stal se 1825 biskupem mau
riennským v Savojsku, 1840arcibiskupem chambe
ryjským, 1861 kardinál, zavedl do recese své
mnohé kongregace a zbožné ústav ;každého dru—
hčho roku konal provinciální syno u, vynikal uče
nosti, byl členem více než 20 učených společností,:p. „Mémoirespour servirddl'histoire du

díocése du 1Chambé (] ). Srvn. Hurter Nomencl. V3( 9,3 0.
Billlkan(1(Bíllicanus), vlastně Gernolt nebo

Gerlacher, Theobald, 11.ke koncci XV. století
v Bíllíngheímu ve Falcku, zprvu katolický kněz,
odpadl a byl 1522evang. kazatelem v Ndrdlingenu;

Ledenz prvních kněží, kteří vstoupili v manželství,olísal mezi Lutherem a Zwinglim, vrátil se 1530
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v Au špurku zase ke katol. církvi, ale nevykoná
val ji úřadu kněžského, nýbržs se svolením kard.
Campeggiho žil jako laik, odebral se 1535 do Hei
delbergu, aby tam stutudoval p,ráva od 1543 konal

Eřednášky rávnické, r. 1544pk rozkazu kurfirstariedrichal. byl vypuzen, nalezl útočiště v Mar

burgu, kde stal se professorem rhetoriky a pozdějidějepisu;z t. 154 ždo konce svého žlvota se—
trval ve svých náboženských názorech na kolísa

vém stanovisku, náhledy jeho b_ylmyunejasnou smišeninou konservatismu a radikalis
1e.Ax | G0 ttfr id leounard, evang.

theolo védsk, u. 1841 v Oenestadu, od r 1867
naduč1el od12 prof. v Lundu, od 1884 bisku
westerasský, 1885 vrchní dvorní kazatel, od 18

biskup unsdký okancléř university,e politicky
člennýpjaki-ložtovůdce Iišvédské státátntcírkv e,jsa ačle—ma předsedou švédské anské sněmov
nKatekctikcns begrepp' (ISŠ), „Adiatora“n(yl87l),
„Luthersska kyrkans bekánnelse“ (1876—78), „D.r
Martin Luthers katekes med utveckllng“ (1883—84),
.Biskoopenn.E G. Bring“ ! „Lutherska kyr
kans bekannelseschrifter (1895), „0m kyrka och
stat“ (1908)a —-2 inar Magnus, evan e
lický theologa védský, n. 1871 v Lundu,

ou.kr docent v Upsale,řod 1901 plukovni pastort.,
od 1908 mi., od ".31901 ro.f systematické theologiet., :). Lut hers litra om staten“ l , en
uppriktige och Gud“ (1. „De etiska tankarne
i urkrlstendomen“ (1906 n., dosud 2 díly), „Fóso—
níngen“ (1908a j.

Billlussviz Bigliaa Bily.
Billon (Billion))du. jelan, francouzskýsklada

tel v prvé pol. lXVl.stol., složil motetta, magnifikat
a mší, vyd. v 15Billot ]. Jan, vyn. kazatel lranc. 1709— ;srvn.
Hunter, No—mencl.V3 (1912, 253. —2. Lu dv ik

S..,éjvŘsouč.ětheololg, prof. na gregoriánské universit :). cenná díla z oboru do matiky:
„De Verbo ělncarnato, commentarius in tert1am par
tem S. Thomae , „De Deo uno et trin"o, „De a
cramentis't „De Fcclesia Christi“, „De virtutibus
infusis“, „De novisslmís“, „De lnspiratlone Sacrae
Scripturae“, „lntroductío ad tractatum do poeníten
tia“, „De ascra traditione contra novam haeresin
evolutionismi't

Billuart Karel eRenat tus dO. Praed., 11. 1685
v Revvinu na Maas de./vg dennes), vstoupil dořádu domin. 1701, byl p tkrát převorem konventu
ve svém rodišti, třikrát byl provinciálem belgické
p_rovincíe; byl prof. dogmatiky a morálk vRe

vinu a v uai, z. v Revínnu a1.757 Hlavnmv jehodilem jest: „Summa S. Thom chodicrnís acaadcmí
arum moribus accomodata“m(Luttich 1746—51, 19

svazků), výtah potd názv S„ummma umrnae
mae' (6 sv.,t 1754a častéi, posléze v Pařížia v janové 1894—9). mto díle,

jakož i v menších svvlých spisech jeví steobýti horlivým obhájcem učen thomistického a umlrněn'm

Erobabil7íorístou.Životopls B-ův .r). .Do
Paed Srvn. Hurltr, Nomencl. IV“ (1910),

1

Bill—y;7o(le (oBillius) 1. (jodtríd o(Godefroy,Geo ..BS kol. 1540,1561 opat
kl. Stí.fVic vLaonu „od 1601 bisk.dlaonský,1z

1612, dal untlékolikasketických spisů. — 2. jak ub0. S. 55 v Guuise, studoval filosofii, theo
logll, právaalllteraturu, méld ůchody opatství Fer
riéres v Anjou aj. kommend, vstoupil kol. 1565

ř. bened., stal se opatem, obnovil 1566 statutalsvého předchůdce Bertranda z Mouussy, pečovl
horlivě o blaho svého kláštera; v dobách váleč
ných nejednou musil ůtékem se zachráníti; z. 1581
v Paříži. Vynikl včdomostmi linguistickými a dů
kladnou znalostí sv. Otců, vydal: „Gregorli Na
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zianzeni Opera omna latine“ (1569, 2.\ y.d 1583),
„Recueildes consolationes et instructions salutaires
de l'ůme tíděle, extrait du livre de. saint Augustin
sur les Psaumes“ (1570), „Récréíations spírítuelles,
tirěes du livre des Morales de saaínt Grégoire le
Grand“ (1573|, „S. Greegorii Nazianzeni episcopi
opuscula quaedam' (1575), „Anthologiae sam ae ex
probatíssímis utriusque linguae Patííbus' (1576),
„]oannis Damascenl opera partim latíne, partím

graece et latine“ (1577),„Locut|onesGraecae “ '1578);po jeho n-n'itvvyd ..lsidoriPelusiotae opera“(1585

jeho nejdůležitější dílo: „Sgcrorum observationu)mlibri 11“(1585)— Carth., zprvu oddán
životu světáckému, kol." 01565 vstoupil do řádu
karth. 2. :p. několik asketických spisův.
Srvn. Huf-nr, Nomencl. 1113(l , T
staín, z. 1769,.rr.)) „Histoire ecclésiastique dudio
cese de Coutances“ (vyd. rant. Dolbet, Rouen

—87). Srvnn. Hlur er, Nomencl. 1V3(1910), 899.
3B5ílon (Pílon__),historik arménsky, 71643 v Dí

ragu v Armémui. 7,11 4). arménským jazykem
dějiny patriarchů arménských a přel. do arménštínySokratovy Dějin cirkevn

ílokace, sou asná přítlomnost jedné osoby na

dvou různých místech. Oka onum bílocationis)pojednává se zvláště v mystice, vzhledem
k tomu, že někteří světci v téže době na dvou od
sebe vzdálených místech byli vidění (na příklad sv.
Antonín Pad., sv. František Xav sv. Pt zAlkan
tary,s .Fíllp Nerejský, sv. Allons 7. Liguori aaj.).
Někteří theologově míníll, že v těchto případech
anděl vzal na sebe podobu svetcovu a jej na jednom
z obou míst zastupoval, &žeto tudíž bylaó. pouze
zdánlivá. Avšak většina mystiků uznává skutečné
zdvojnásobení, replikací, dovozujíce, že v těch pří
padech světci zázrakem všemohoucností Boží du
chem i těleern skutečně touže dobou na dvaou ro
líčných místech byli přítomni a činní, jelikož Bůh
mohl v jednotlivých případech učínitl výjimku 2 při
rozeněho zákona; nad to ó—íneruší se jednotnost

osoby, jelikož pjouzeómístní její přítomnost sezdvojnásobuje. o jestě opisná, circumscríptívní
(bilocatio clrcumscríptivva n. quantitatíva), kterou

připouštějí skotísté a školařjesuitská. jiní theologové sv. Tomáš Aqu., nsnější thomísté a jiní
vyníkající theologové) připouštějí r_eplíkaci pouze
definitivní (bilocatio deliniííva), t.j. že Bůh nad
přirozeně dopustí, abyssevětec byl na jednom místě
se svým tělem vlastním, skutečným, a na jiném
místě s tělem přijatým,oobra Srrvn.I'fU a',óuru
lnstitutionesphilos. (Valladolid 1892), 111.,979—1001,
Gurberlet Allgem. Metaphysrk (3 vyd. 1897),235—45
Ga'rrtr, Čhry.stí Mystik " (1857).5 84—,9 .St'lu',am

lnstitutiones theol. myst. 11.2(1868)7,198, Kadeřávek,Metaíysika obecná (1898)
811ílov( l vo). něm. ielau, 7fara ve Slezsku,

v dieec olom.. v dek. bíloveckém, dříve til. k Fu
neku, později k Bílovci, 1814 lokalie, 1859 fara,
patron. dědicové král. prince Filipa Belgického,
duch. spr. obstarává íarár,mkostel zasv. sv. Vavrírmcímě.; 995 katol., obyv.

Bílovec, německy Wagnstadt, fara ve Slezsku,
v diec. olom., v dek. biloveckém, zal. v době ne
známé, patr. matice náb.; duc.h spr. obstarává
farář za pomocí dvou kaplanů a jednoho kate—
chety; kostel sv. Mikuláše; 5596 k, 59 ak., 102ž.;
obyv.němm.a čes

Bílovice 1. fara v díec. olom., v dek. hradišť
ském, patr. kn. arc. olom., du.ch spr obstarává
farář za omocí dvou koop., kostel Naroz. sv. Jana
Křt., 590 k, 3 ak., 10 ž.; obyv. české. ——2.1
v díec. brn., v dek. podívínskěm, patr. kníže jan
Liechtenstein, duch. správu obstarává far. sk 3qu
kostel Narzn'.oz P. Marie, původně bratrský, v nyn.
podobě z XVlll. stol, 3542 k., obyv. čes

!:

Bílon — Bílý

Bílovokvíz B110vBílovský Godefrid glnác, n v Hlučín
Slezsku, vstoupil do Tov. Jež., jakožto magister
byl r. 1689 „praeses mínorum“ v konviktu sv. Bar
tolom. v raz,e vysv. na kněze téhož roku; roku

1690 jakožto theolog l\'. roku bš'l zároveň praesesem alumnů v řečeném konvikt mvystoupil 2 Tovaryšsíva, stal ser:'(11695 vPísku,
různé nepřístojností nucen bylk1701 heneticia sv ho

se \řzdátí, odešel na Moravu, kdež půssolbl jaakožtofaará —8 v Letovicích, od 1708 v Slatenicích,
kdež 18.1725: Nový Cherubin,t .j. sv 1 a
tius", kázání (1659), „Stella nova, Sarcan er“
(v Olom. 1703), „Ecclesíasticus cherub, církevní
cherubin, ane slavnýa stálý v naukách víry a
v.zpovědí zástuucpe Jan Sarkander“, ve verších

(v Brněě1705), „Puotovánl nábožné k sv. Cyrillovia Strachotě (vO om. 1709), „Slclus sanctuarii
nebo šestka duchovní svatému Liboríovl vMoravě
na jesencí otérou položena" (v Olom 1703), „Zo
díacus Sarcandrius“ (v 010111712), „Hlas du
chovní labutě', kázání nedělní a sváteční, 2 sv.
(v Brně 1720), „Doctrína christiana animabus in
senitura, křesťanské cvičeni dušem k spasení, po
těšeení a naučení, kázání nedělní, 2 sv. (\ Brně
1720,) „Pia quaudragesiina. .ježíš Nazaretský, král
židovský, světa Spasitel, to jest první postní roz
važování duši křest. utěšené, platně a velmi uži
tečné“ (v Opavě 1721), „Passio Domini nostri lesu
Christi, druhé rozvažování postní" (t. 1721- oe
1um Vinium,Nebe svatosvate, kázání svátecní ke cti

a slávě nejsv. Rodíčky Boží Marie 2Panny_ra nvšechmilých vyvolených Božích“ (t. 172 ?i
nick, Rukověti ,73—74, Hrubý, České rpostilly

Bílsen van, C.)., 0. Praed., v prvé po_l.XVlll.
s.,tol.r1!. „Praedícatoríí ordínis fides et religio vin
dícata“ (Kolín 71.2

81 s o, ves v diec olom., v dek. cholyňském na
Moravě, přifařena do Cholyně; kollej redempto
ristů s kostelem nejsv. Srdce Páně, založená 1903,

je v něm noviciát pro český dorost kon regace;jsou tu: 3 kněží, noviců kleriků, 21rteri-1ai
kové prot., 7 íráterů- laikú bez prof.; celkem19oo

Bilu ,biskurp van_nský892—913, :). „Víta 5. Mac
lovBii“(vyd.F .aPIaine: Vie inedite de s. Malo).Bíllý .ajarn Ev., dr. theol., u. 6. prosince 1819
vDol. Kounicích na Moravě, od 1831stud. gymn.,

tilos. a theol. vBrně, vysv. na kněze 1843ibylaka
plánem v ídlochovicích a1 v Tišnově, po—výšen na theol., 59 far. v Předklášteří

u Tišnova, od 1872 v Dolní Loučce, byl konsě ra
dou, oslancem na slněmu mor.Di řišškér č,V D. oučce 9. břez. r.,) je katol.fcirkve“
(překlad z A110 a, 1.1díl v Olomouci 8417, 1. díl
vPraze 1854, ějín sv. katol. církve v obrazích
prommládež“ ( rno ), „'Dějepís svaté katolické
církve“ (t. 1859), „Dějiny sv. apoštolů slov. Cyrilla a

Methoděje. K lOOOleté slavnostiŽ _pokřestanění Moravya Čech“ (Praha 1863), „Zívvot Pána našeho

ležíše Krista“ (t. 1864), „Legendat člili čtení 0 mllých svatých Božích“ (dlen 863). „Církev

a společnost" (v Praze 1 ), „Neom lnost55papežeřímského“ (v Brně 1871); v letech 1š49 vy 
val homíletickou sbírku „Bibliotheka kazatelska

(čtyřiběhy),hpříěspívaldo časopisů: „Sason katol.du h.“ „'Blah test“,„Sborníkučit.“ olaaŽivot,
„.Posv kazatelna , orva „Slovníku nauč."
a j.-, zúčastnil seahorlivě všech podniků moravského
kněžstva. byl spoluzakladatelem „Dědictví sv. Cy
' č 3 ' Sr.\'n ?. Halouzka, „Po

hledy do života církevního a vlast. na Moravě“v
„iVlast" XXI) x; podobizny B-ého t. XXVll
(1911), 529 a XXVllll (1912),1137.— 2. Václav,
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rodem z Brandýsa nad Labem, kněz bratrský, od

r. 1516 člen úzké radě, 1529 na bratrské synoděv Brandýse n. Orlicí onané povýšen na úřad bi
skupský, ale prohřešiv se, byl důstojenství svého
zbaven a z jednoty vyloučen; když pokáni činil,
přijat byl na milost, ale tak, aby toliko knězem
byl; z. v Litomyšli 1533; vk.anc bratrskěm jest
od něho jedna píseň. ýíreček, Rukov 7

blnace (z lat. binadtio), slouženív dvou mši sv.t'mž knězem ]. Dějinný přehled.

ůvodně slouživali kněží mši sv. pouze jednou zaden, ale dostsi záhy pov ti v církvi západní
ob čej, celebrovati denně ]s\'icekráte. Vedla k tomu
enak nutnost, když mimo sídlo biskupovo po

setaveny kostely po venkově a byly mnohdy příliš
malé, než aby pojmouti mohly všechen věrícl lid,

okdyž více kostelů spravoval pouze jediný
knělz. V případech takových celebrovali kněží

i \icekráte, by vyhověli potřebám věřících.4Podnětk binaci zavdal list papeže Lva V.el 461)
k Dioskurovi, patriarchovi v Alexandrii,( v4němžto
psal, že o velikých svátcích beze všeho mů .e se

obět mše sv. opakovati, nemůže- lelrikostel všechnyv_ěříclpojmouti. Synodapak vEm r.606 stano
via: Má-Iiv ice chudých kostelů lpouze jediného
kněze má tyž vneděli v každém z nich mši sv.
sicuželtl. Důsledkem toho zanedbávaly obce péči
o dotaci kněží, 3 proto již synoda v Cáchách roku
836 nařizovala, že maji biskupové usilovati, by
každý kostel měl svého kněze. Koopětování mše
svaté vedla jednak i liturgie sama,cch-tělii kněz
při kostele na venkově oslaviti více svátků, kteréž

týž den připadly, způsobem takovým,jaký býval
při kostelích biskupsskycch. Tak asi vznikl obyčej
celebrování tři rnšís oBožim ho ě vánočním,
kterýž schválen od Řehoře Vel. (590—604). Bývalo
pak původně ponecháno kněžím samým rozhodo
vati o tom, má-ii mše sv. za den vícekráte býti
sloužena. ježto však to vedlo k zlořádům, bylo
nutno proti ob ěeji tomu vystoupiti jednak ome

zenímepočtu m issv.,ojednak zostřenímapodminek,kdys mše aktiova a ovila sy
noda v Selilgenstadtě ( ýv. klášteře benediktinském
na Mohanu v diec. mohuur.čské) 1022, žes milm ěz
celebrovati za den nejvýše trikrat. Alexander 11.

(1061—1073) prohlásil, že smí knězza den ěpouze
jednou celebrovati a jedině v nutném zšířípad ještějednou mši sv. sloužiti, dodávvjea,že š sten je ten,

kdo jeednou mši sv. hodně může sloužiltzi.Podobný
dekret opětozvali lnnocenc III. (1198— 261)3 Honorius il ť—12'7), ponechavše plouze dovo

lelni, sloužiti dle starého zvyku tři mše sv. 0 Bo
mho dě vánočním. Synoda v Londýně roku ()1200přinpouštělapouze sloužení dvou mši sv., oje

diné v nutném případě. Totěž stanovila asynoda
v Trevíru r.1227,ud\áyajíc za nntn' připaad pouze
mši sv. při ohřbu, ři odavkách neb ří velikém
návalu poutnikův. clcbrovati vicekrt má býti
omezeno pouze na vánočnní Boži hod. Důvodem
k zákazu sloužiti více mší sv. za den b i, ak na
synodě ve Wiirzburku r. 1287 prohlášeno, zlořád,
že někteří kněží bez nutné potřeby za den \ice
krát celebrovali ze ziskuchtivosti. Arcibiskkup Wal
ram v Kolíně zakázal r. 1335sloužení více mší sv.
za den pod trestem exkommunikace, kteréž jediné
ten kněz nepropadl, který mohl prokázati, že mši

pouzezznaléhavé nutnosti binovai. Tu pak již
častější celebrování za den přestávalo. Tridentský
sněm o zákazu blnace výslovně nejednal, nýbrž
v sess. XXll. v „Decret de observandis et evi
tandis in celebratione missae“ nařídil biskupům,

by hleděli vymýtiti 1_všelikézlořády při celebrování.
Synoda pražsszá 1605staniovla: „Una tantumlí.issa celebretur inrdie a quolibet Sacerdote sae
culari, vel regulari. Excipimus tamen Cciebritatcm
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:

Nativltatis Domini, in qua, ex Sanctae Ecclesiae
instituto, singuli Sacerdotes tres Missas celebrare
possunt. Qui extra praedictam Solemnitatem, qua

vis occasione, vel praetextu, celebrarif,08suspensionem a divinis ipso facto incurrat“( sOlou
žení více mši sv. za deen důkladněp ojednává Be

nedikt )(IVř&vezvláštní konstitsuci „%eclarasti nobis“ z 6.b z. 17 ,ve svém pisse „de sacrificio
missae“ , serct. 34..—40, jaakož i ve spise: „Sy—
nodus dloec." iib. Vi., též v oreve „Cum nobois“

z 26. srpna 1748 a v konstituci „Quod expensis“z 26.31.7418 V bre „Cumnobis“ uvádí dny,
o nichž jindy kněží vícekrát celebrovaii, mimoNatalis D. že to byly: . edis jan., feria V in
Coena D., vig. Ascens., tres dies jejunii intra oct.

Pentec., nativ. s. 103annis B., ss. l_pooíst. Petri etPauli [ jiné ještě svátky svatých a „Ut autem
ujussmodi consuetudo generaliter tolleretur et ta

cultas celebrandi plures Missas uno die ad solum
diem Natalis Dom. coarctaretur, non alia de causa
factuum est, quam ut a_varitiae et sordidis quae
stihus adimeretur occasio, vel saltem oblocutioni
bus sllentium imponeretur, quae scilicet ex elee
mosynis pro Missarum numero multiplicatis aut
ortum habuerant, aut orirí posse videbantur. Týž
papež dovolil brevem „Cumi obi s“ všem kněžím

ve všech zemích španělskýcht 3_portugalských navždy sloužiti v den Dušiček mše aprvni

pak z nich moci přijmouti ksžtitplendium?Azkonstit.„Quod expensis“ stanov il, eo Eožim hodě vá
nočním smí kněz příjmouti sžtipendlum za všechny
tři mše sv._,neb zaddvě mše, je-l jinak povinen
jednu apphkovati za osadu. On tež stanovil ony
dva případy, v nichž binace je dovolena, jak dále
bude ot rn.řeč Konstitncí „Apostolicum“ z r. 1703
znovu zostřil zákaz celebrovati za den vícekrát.
Congr. Conc. prohlásila 20. srp. 17 ,že k binaci

neográvňuje zvyklost, nýbrž jen nutnost. Budiž zdeješt podniknuto, že v Rak usku dle vojenskeho
reglem. z r. 1768.mohl plukovní kaplan v neděli
3 ve svátek moci svého privilegia (sic) binovati,
nemohli-li se všichni vojáci vejíti na jednu msi sv.

V církvi vychod ni sloužíval knězvždy zpravidlajen jednu mši sv. za bOyěejt en s důra7em
připomínal v stol.iX. his.mat patriarchaaPhotius.

Ale přes to bylo v století Xlzl. ještě dosti řeckýchknězi, kteří z chudoby, ale akoty mši sv. denně
dvakrát sloužili. jednotliví bziskupové horlili sice

ůroti tomu, ale zlozvyk ten udržel se 'eště dlouho.siednocených Reků bývalo v při ině te“ lépe.
Arméni i Maronitě siouživaii denně pouze jednu
mšisv., \yjma o Božím hodě vánočním. Patriarcha

byl oprávněn dovoliti binaci v případech nutných,kdyz nebylo obavy před pohoršenim lidu, a to ze

gnéna při farních chrámech s více filiálkami, neylo-Ii ani kněží pomocných ani peněz potřebných.

Tu pak faráři v neděli a ve svátek binovali xeačastojen jecdnu mši sv. a piikovaii. , li. Pra n 
nější. Apošt. Stolice udílí biskupůmv . .
kvinkvenálnich (triennálních) lakult plnomocenstvi,
by směli dáti dovolení „celebrandi bis in die, si ne
cessitas urgeat, ita tamen, ut in prima missa non
sumpserii(kněz)ablutionem.. .vCaeaa,tvcro ne prae
dicta lacultate seu dispensatione celebrandi bis in
die allter, quam ex gravissimis causis et rarissime
utatur, in quo graviter ipsius conscientia oneratur“.
Přisná tato klausule činila & činí ovšem biskupy
velice zdrželivými při povolování binace. deofot
rozhodnouti, v kterých prrávě případech je skutečně
urgens necessitas et causa gravissima. O vciě tě
podá\á poučení [. obšírná instrukce S. Going.

de reg). Fi uper issae iteratione
z 24. k 1870.esz ní vysvítá, žeemkly — vyjmaBoží hod vánoční — i kdyb ejevila otřeba
sebe větši, nesmí sloužiti týz kněz denn více
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než 2 mše sv., že nelze binaci připustiti pro

hmotnou nouzi duchovnihoj,ne pro pouuhěpohodlí soukromnika; nik e-li po ruce volný
kněz, nikdyo svvátcích zrlušených (tudiž tím

méně 0 dnech všedních). Kobinací neopravňuje anisebe dávnčjšizvyklost;o nějakémpromlčení
nemůže při ní býti ani řeči. jediným a platným dů
vodem binace smí h_ýtipouze duchovní potřeba
\éřících, jejich ovinnost k obcmání mši sv. en
nedělní a sváte ni a vyplnění tak 2. přikázání cír
kevního. A takováto potřeba jeest (od Bened. XlV.
uvedena v jeho konstituci „Deciarasti Nobis“) tato
dvojí: a) spravuje--li knězd ve různé tarni osady
anemohou- li tai-nici jedné osady pro příliš velikou
vzdálenost obcovati v neděli a ve svátek miš šv.
v druhém larním kostele; b) slouži-li se mše sv.
pouze v jednoom kostele, který je tak malý, že
všichni věřící v něm so sně mši sv. ohčovatí
nemohou. V těchto dvou“ při adech může bisskup
sám o své újmě dáti povolení k binaci, zjistiv její

potřebu, z mociuvlastní dle práva obecného, & netřeba mu kt lnomoci od sv. Stolice. Dle vše
obecného souhlasu bohoslovců prohlásil Benedikt
XIV.vespiseDesyn.dio. . . ará'
majícím 2 farností: „arochulrn nedum posse, sed
lane teneri bis eo em die missam celebrare“.

finak ovšem nemožno pro různé končiny světa a
nejrůznější okolnosti mistni stanoviti ravidlo vše
obecné, kdy binaci ovollti lze. Měří kem tu mo
hou býti 2. odpov ("A poošt. stolice na různé

dotaz)? biskupů. V listu z 13. břez. 1828 z rozkazull. biskupu v St. Louis v severni Americe
psaném praví se: „Omnenrn te anxietatem animi de
ponere debere, et qnin commovearis verborum ri
gore, Sanctitatem Suam conscientíae et pruden
tiae tuae committere, et judices, quibus in casibus
ratione habita adjunctorum dioecesis tuae graves
censendae sint adesse causae, sacerdotibus Imper
tiendi facultatem, de qua sermo est. Ubi vero has
graves causas secundum conscientíam prudentiam
que tuam arbitratus tueris, S. 5. posse te absque
ulia duhííatione ea facultate uti, benigne declara
vit.“ V listu Pia lX. z9 květ. 1848 k jednomu
biskupu v sev. Americe praví se: „Venoad po
stulatum tuum circa modum interpretandi onecessi
tatem, quae requíritur ad licitum usum iacultatís
bis in die missam celehrandi. Noverit ergo
Ampl. Tua, necessitatem hujusmodi veram quidem,
sed moralcm intelligi; non antem absolutam, de

qua proinde diiudicare in singulis casibus gendeta prudenti iudicio, inspectis circumstantiis. aveas
er o oportet hac in re ab anxíeetate nimia in di
iu icando, ne frustra concessa aut pene in nullo

casu ad actum reducenda dfacultas praedicta vide
atur.“ V listu S. Congr. ehP. F. zr r. 1832 k bi—skupu nikopolskému v Bul ku psáno: „Clau
sulas in formulis adhibitas intelligendas haud esse
in extremo rígore, habitíto prae oculis princi io,
Sedeem apost. dictam facultatem concedere in 0
num spirituale fidelínm, desiderio, ut omnes prae
ceptum ecclesiasticum adimplere facíle possint.“
c) Konečně rozhodla sv. Stolice i v jednotlivych

p/řípadech konkretních, kd možnobinovati.zmíněném listu Lva XII. uvá i se za dostateč

nou příčinu „si 30—50 fideles periculo exponantur
Missam de prae cepto non audiendi." V dopise
728. le. 1688 prohlásila sice C.d .F.: „non
sufíícere numerum 15—20 personarum, quae aliter
Missa carerent“, ale táž Congr. de Prop. Fide vy
jádřila se 5. řijnat roku k otázcee: „quum interdum
daretur casus, ut Sacrificio non adessent plures

nam 10—15 serví et an in presbyterorum carentia
ro illis soils posset celebrari secunda Missa die
us festís“ takto: „Relin uatur caritati et consci

entiae P. V. Pracfccti.“ čemuž podotýká Lehm

... _.

binace

kuhl (ll. ||. 215): „quare non ex sclo numero, sed
eítam ex homlnnm conditione et necessitate ratio
desumenda est.“ dotazzu apošt:v lkáře v Lim
b_ur_ku,mož-no li poxoliti binacr, „licet parochía vi
cinior non distet ultra spaatlum medíae leucae“
(leuca_— km 5184), odpověděla 3. C. lnq. 31. čce.
1851: „Praemisso, Episcoporum esse muneris pro
viribus curare, ut hac uti tacultate non sit opus.
praxis generalis servanda in singulis casibus assig
nari non potest. Quapropter in casibus ut supra
particularibus, deficiente presbyterorum copia aliis
que omnibus circumstantils mature perpensis, pru
denti iudicio Superioris detiniendum, utrum eo:
casu concurrannt graviar rerum adiuncta, quae tra
dunt Doctores necessitatís casum efficere, uti pro
positus videtur, in uo dlspensalioni a praecepto
universali de ilerando sacriticío ab eodem resby
tero eademque die locus fiat et binandi iacultati
tribuendae. .“ Zajímavé je rozhoddnutí 5. C. lnq.
120. června 1860, jímž pošt. vikáři v čínském
území dána odpověď: „deslderíum Neophytorum
bis aut ter in anno SSmam Euchar. sumere volen
tinm per se non esse urgentissimam causam in
casu, de quo agítur, i. e. íterandi missam'; dodáno
však, „sed pensatis omnibus locorum et persona
rum circumstantiis, relinquendum arbitrio R. P. D.
Vicarii Apostolic A k tommu poznamenává cito
vaná instrukce sama: „Ex quibus eruitur, eas cau
sas, quae per se atque proinde multis ín locis

Frayes non sunt, graves evadere posseín aliísocts ob circumstantias, que casum '
tentur.' [ ponechává se u věci té dosti volné pole

biskupům, zejména v zemích missionářských, ablysami posoudili nutnou potřebu binace ani ne ta
theoreticky, jako spíše prakticky, dle konkretních
okolností v jednotlivých případech. To ovšem vésti
může při různých názor ech k různé praxi v sousedi
cích diecesich, z čehož pak vznikají mnohé ne
snáze. Protovvydala S. Congr. Cone. 23. list. 1907
resolucí v příčině binace, varujíc v ní jednak před
přílišným rigorismem, jednak před laxtsmem. Po
nechává rozhodnuti o věci tém dre obezřetnosti
biskupů, varujíc je. by nebyli přiloíšblahovolní k po
dáním farářů, ale aby zko mali dobře uváděné při

čLny nutíggostí binace; P(čcohybnýdl odání u věci těaby do ima nedopor vali avec binaci pro

pouhé pohodlí soukromoých rodinb nepovolovali.mohou jménem sv. Stolice kněze mimo duchovní
správu itrestně nutíti, by v dneěli a ve svvátek
mši sv. sloužili; mohou zře mě prohlásiti, že za
stávající nutnosti možno v t mnže ko
stele druhou mší sv. sloužiti, po odstranění vznik
lého snad u lidí prostých pohoršení. Též smějí

rohlásíti, že žádný kněz nesmí sám o své újmě
inovati, když mu zbylo času, by o povolení k tomu

u biskupa zakročiti mohl. Proti těm, kteří by ne
oprávněně binovali, mohou biskupové trestem za
kročiti, rovněž i proti těm,kteří by se opovážili
pravo moci k binaci podloudně dosáhnouti. Bu

doucně pak že l!:cdině S. Conngr. Cone. náleží re
skripty v přísčinCbinace vyřizovati, při čemž jinaké rávo C. e.Prop Fide nezkrácené trvá.
lakový jest Stedy nynější právní stav otázky bi
nace, kterou biskupove v našich krajinách nyni nu
ceni jsou dosti často povolovati, jednak pro úžassne
rostoucí někde populaci a značný úl) tek kněžstva,

jee,dnak by usnadnili povinnost návšt vy kostela přivzmáhající se vlažnosti náboženské. Tak by arooku
1910 v pražské arcidiecesi zatím na rok povolena

rozsáhlá pra omoc binacet|.ducltovnímr správcům
(Ordin. list pražský 19105 —-,r26) 911 paikprodloužena o dalši ro — lll. Co do litur

ckých předpisů epři binaci dlužno činiti roz ili,slouži- li se 2. sv. u téhož oltáře neb u oltáře
jiného a v jiném kostele. Vždy bývalo přísné na
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kázáno toho dbáti, aby povinný půst nebyl poru
aproto ři 1. mši svaté vynechá se obvyklá

Burl kace, iak výslovně stanovil těž Be—Congr.Rit.nařidi1a sice 16. zářil 8115,
že k oběma mšim sv má se užití téhož kalicha,
ale předpis ten nelze vždy zachovati, a proto táž

kongregace rozhodla ve valné hromadč s12. září1357 „ussum duorum calicum in casu eper

míttí“. Od téže i'condgrcgacckvydána i 11. břez. 1858instrukcep ro pr'ipad ,kdy kněz dvě mše sv. slouží
na odlehlých místech. O tom poučuji těž kommen
taře Barth. Gavantí a Caajet. M. Mcratí. Hlavni

pravidla liturgická uvádějí sempodrobně v dírektá„ch pri Bož hodě ván_oční — lV. Co stl
pendia aza 2. mši s.v při bilnacl,platí stěžejnizá
sada, že celebrant nesmí míti z binncae hmotný zisk

avnjesmímzša 2. mší sv. příjmouti žádného stipendiasv. 0 Božím hodě vánočním). Od Beene
Šerohlášena v konst. „Apostolicum Ministe

rium v.ět1 všlz . a„abusus intolerabilis facultas alicui sacer oti iacta itcrandi Missam
cum in tinem, ut duplici _eleemosyna decentius se
Sustentaret“. ledině to ořípustno, jak prohlásila S.
Congr. Conc. 23. hř. 11ž86, „Posse permittí (in
casu iteratae celebrationís Missae) prudenti arbitrio

Episcopi ali iuam remunerationem intuitu laboriset íncommo exclusa qualibet eleemosyna pro
applicatione Missae.“ V diecesich našich, kdež nyni
značný počet kněží blnuje, vymohli těměř všude
biskupové od Apoštolske stolice zvláštní illdult,
dle něhož možno sice bínujíclm kněžím přijmouti za
2 mši sv. stipendium kteréž však celé odvěsti musi
různým účelům diecesním, na příklad v arcidiecesí

pražské ve prospěch spolku sv. Bonifáce. (_Srvn.c1.applikace mešní. sr.t 560.
Binck Jakub, malíř, mědiryiec a medailieur, „.

1500 v Kolíně n. R 569 vKrálovcí, vzdělal se
pood vlivem norimberské školy Ditrerovy, zvláště
bratři Behamů (v. t.), ko.rl 1530 byld vorntm ma—
lířem nskcho krále, v lertech l54y1—42 zdržoval
se ve vědsku, 1543 v Královci, zhotovil m. i. dva

dřevorytprro kodaňskou bíšli vydanou 1550(podobiznu istiana lll. ad sý znak) a mimo to

několik mědírytin obsahu nnáboženského.indaeumm. někd. vprov. Pisidíi;
Series str. 451 uvadi třlkbiskup : 1et692—87

Blnder.iiAem1anO.S. “kal\era _religione revelata“ (lnšpruk

chrisrtianos sectis novis addictos" (Frýburk1773). -—anít šek, dr. il.,os redaktor časopisu, Hist.
olFit.a“Blatter v Mnichově, n. 1 rtíngenu ve
'írtemb.,.r,t„Heldcnbi1der aus demv30j21hr.Krle

(1856,d3.1.vyd 1890),s „Charitas Plrkheimer' (1d. 1878), Briefe von Jos. v. Góroerresa“
(2 sv 1874), „Luises Hensel, Biogrf' (1885, 2. vyd.
1904), „Friedrich Overbeck Biogr. “ (2 sv., 1,886)

„Er-innerungen an Emilie íngse185“7)(1895),3„Erinnerungen an Emilie _Llnder (18 Jan
(Hans), 11. 1873 ahru v H. 7Rak., redaktor
časop. „Volksbote' v Hostinném n. L.— in
dřich," „. 1862, koon.s rada a red. časop. „Linzer
Volksblatt“ v Linci. ——5. jiří, 1853 v "Lands

hutu, farář a okr. škol. dozorce iv"Ottingenu u Wa
šingu v Hor.B , lBirgitta von

chweden u ihr KlosterOiden“1(18911),„Geschichte). 6.
1863v Kaltcnleutgebenuder bayr. Birgitten—Kloster

u Vídně, vzdělal se 1827—34na.akad ve V'd

Gcšmr,
.r). „De

772), „Contra

malíř, 71. 1805
| ní a

nich,ově usadil se 1835 ve Frankfurtě n. M.,
1847 vrátil se do Vídně a stal se tu 1851 prof. na

akad_; : obrazů jeho obsahua cbiblickěho a náboŽenského uvádíme: „Sv. Eus „Obrácení lou
Pcžníka julia apoštolcm JanemE,h„Kaleřina Sienská
navštěvuje chudě“, fresková obrazy v kostele
alterchcnfeldském ve Vldni: „Šest dni stvoření

Ceský slovnik bohovůdný 11.
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světa“ a „ dpočinek Stvořitelův't — 7. Jo ef,
1847 v ímeři u lindř.,Hradce vysv. na kněze

v Praze 1872, od 1882 do 1897 vicerektor kn. arc.
semináře t., od 1897 metrop. kanovník, z. 1911;
.r). „Heimatskunde des Marktes Schamers in Běh
men“ (v Praze 1908). Srvn. Podla/m, Series 363 až

.—-8. Matouš, „. 1822 v Laachu (DolmRak)
sv. na kněze 1846, od 1853p ro.cf irk dějin a

crk. práva v sem. ve Sv. Hippoplytě (St. Pólten),

od 1861 rektor se m., od 1867 metlrop. kano vnPik,'(od1872 biskup svato-hipolytský,z 1893
sches Handbuch des katholischen Iihcrccl-lts“P(1859,
4. vyd. 1891 vyd. Scheícher), „Additamenta ad En
chlridion iuris ecclesiastici cum appendíce,1e es
dioecesanas circa administrationem bonorum ecc e
stastícorum et beneficialium continente“ (1861), —

9. šimon, drmfil., rot. veeVidní, „. 1871vOtten
reithu,uIvarsv ze aze 1897, :p. „AbessiChristentum'v(1901a 1902), „DieH
monie der Prager im Hussitenkriege“ (1901 a 1e ),

„Geschichte der kath.deutschen1Vejbindunžll'er
dlnlandea, Prag1886—1911u“ (1911). cl

9, farář, papl.komoří, kons. r., theřl- Breitensee, :p. „Das blinde Knld in der Volksschulc“
1883).— 11. Vilém Kristian, konvertita, u. 1810

ve Weinslbergu, zprvu plrot. theol. od 1831 prof.n.ěm 1it.v Biel ' .),1 33—41 člen státní kan
celáře ve Vídníu, přestoupil 1845 v Ludwi sbur u
k cirkvi katol., 1870 v Stuttgartě,r cd. 461— i)

„Realenzřklog fitr das kath. Deutschland“, .r). četnéit |
spiBsř'po stor. a the

Bndi Jindřich, ns.vkyoPistlogě,biskup pistojský867—71, potom sten 8 ailci kaaza
tel; :p. „Lettere pastorali“ (Milán 16749,„Omelíe“

(Pistozjay1884), „Panegitrici“ (Florencie 1861—62,
sBinetyJosset S. ]„ histtorik a kanonista, n. 1697

v Glurlngenu (Wallis), vstoupil do Tov. Jež. 1715,
od 1734 prof. filos. v lngolstadtě, od 1737 prof.
theol. v Lucernu, v letech1744—59 prrof. cirkev
niho práva v lnšpruku, Dlllingenu a Ambergu; byl

rektorem ve Frýburku vApr. a v ottenburku,z
:JF „A

i-A

Ic

1766 v Rotttterknbu paaratus eli-udSitíonisadiurisprudentíam“ (Augšpurkpa Frýb. ,5. vyd.
;jsou to jakési dějiny koncilíi5a papež

ských rozho;dnutl místy i dějíny církevní a oli
tické, dílo na svou dobu velice důkladné); íss.
iuridicae de bcneticiis ecclesiasticis, contracntibus,
praescriptionibus et testamentis' (lnšpruk 1746),
„Kurzer Begrlft deer heuti en Glaubcnsstreitigkeíten

in Widerlešun65 rotestan íscher Glaubens-Bekanntntis" (Aug 65), „Catholísche Anmerkung tíber

ie neueste uncatholische Contro-vers-Schrleiber,absonderlich sogenannten Urim und Thum mzu
7ilrich, sammteeinem kurzen Begrift der hmeuiigen

ontroversien u. vcatholíschen GIaubens-Wahr helt“
8.173 —45, 43 7151); „indilferentismus oderleichgiiltigkeit imGlauben zu heilsamer Warnung
sich zu hilten vor dem schttdlicheen Licht der in

difterentisten, Syncrctísten und Líhertiner“ (t. 1744 ,
„Heiligkcit der Kirchem (! 1750), „Tractatus theologíco iuridicus des ma Trinitate, fide catholica
et hierarchía ecclesiasTica“ (t. 1765). Srvn. [Inf/n,

... _.
-G'l

Nomencl.sVsč(1912),2 —206Binetb Sn. J.., 71.v Dijonu 1569, vstoupil

do TovV.JLŠ p?á.590, byl rektorem koli.63 ouenu,superiorem v Pařiži, provinciálem,z . ve
liký počet (45) spisů asketických a ha liozšlogických;

mimoto: „Mararueq rede stínzat'lion"žRRouen 1615),
„Du Salut d'Origeneš (Pařlž 162 631), „Le grand
c1-1efd'-oeuvre du Dieu ou les pcrfectionsLadeViaSainte Vierge“ t.1634,1648,1855aj), „La
apostolíqauefdc Denis Areopagite“ (lt.l624, 1629a j.,), fleur des Psaummes de DaVldd“ (Rouen
1615),„I-Ča pratíque solide du saint amour de Dieu“

17
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(Mons 1623), „Réponse aux demontles d'un rand

grělat touchant la hierarchie de l'seÉgIí“ ( ontMousson 1625), „De l'état heureux et mealheureux
des 'tmes souíirantes en purgatoire“ (Paříž 1627).

Bingen (Bíngerbrílck), opatství benediktinek
v Rupertsbergu, zal 1147 sv. Hildea ou (v. ),

1632 od Švédů v páleno, načež opu těno (jeptišky
přesítullily do Ei ingenu), po čase opět zznovuzňzen o, v době francouzského interregna

v Mohuči (1798-1814) saektttiarisováno.nha am osef, anglik. heolog a archaeolo,
n.B16f aketielduv Yorkshire, od 1695aangií.
predlkantev Headbourn Worthy u Winchesteru, od
171 v Havantu u Portsmouthu, z. ; ílem

„Qrigínes ecclesiasticae or the Azntiquitsiesof Christian Churc “ (Londyn 1708—" do la.
přeložil Gríschovius,11alle 1724—318)dal počátek
k pěstování archaeologíe křest. jakožto samostatně

věcllly;mimoto.hp.„„The Trinttysermons“ (1695
french C urch's apology for the Church ofĚngiand“ (1706), „The rst and second parts of

the scholastícai history of the practice of the Church
in reference to administration of baptisnt by laymen

Bíngs Karel, maliř pražský v XVlll. stol., rod.
z Teplé v Čechácch, žák Liškův, v jehož manýře
pracoval, zhotovil několiik2oltářních obrazův. Srvn.Dlaóač, Klinstl -Lex. 1,

Bínhack Fra nt. X.,1r:. 1836 ve Wal_dsassenu,
gym pr.ot v Mnichově. vyřdal radu spisů klá

šteřewaldsasskěm.„Geschic1-htedesCisterz.-StíttesWaldsassen1661—1766" ), „Die bte von
Waldsassen 1133—1506“ (21sv. 1887—-—,89) „Grtln

dung \on Waldsassen“ (1890), „Geschichte vonWaldsassen 1507—1648“ (189,1) „Geschichte von

Waldsassen wahrend des tlnterregnums“ (1.900),„Waldsassen unter dem eAthanasius“ (1899),

„Der geweihte Bojdender Klosterkírche zu Waldšassen'(133)
Bínchois ]ílji, ;: kol. 14113v Bínsu (Bínche)

v Henncgavsku, byl : rvu vojinem, otom knězem
a pěvcem při dvoře ilipa Dobrotivěho, vévody
burgundského, z. 1460\' Lille; kromě skladeb svět
ských zanechal řadu skladeb chrámových (Asper
ges, Magnificat. Kyrie, Gloria

B níěkí Fran, bohovědnýaspisovatel, básník a
charvatský katol. organísátor, n. 1 5 v Mušaluku
v Charvatsku, stud. v bisk. semináři seniském a
v innsbrucku, kde b lpromovovan na doktora theo

iogie. .\'vní je ro essorem kanon. práva a círk.ěin v Šenjí, p_redsedou „Leonova društva “ a re
atorem časosopisu„ Hrvatska Straža“ (od r. 1907).

Vyniká jako neohrožený bojovník za katol. zaásady
ve veřejném životě charv., obzvláště v literatuře

a časopisectvu, a jako katol.žiorganísátor. Napsamnoho článků v „Hr.v Stra „tKao.i Listu “ a

„Vrhbosně“. Z větších praeaížpřipomíllálllceoČiánk:„Paape i Hrvati“ („Vrhboosna“ 1904a 05),
ístinu i za čast svečeníčku“ (t. 1904),a„Kact.pogled

po 1Banovini“ (t. 1 ), „Novi silab pa e Ptia X.“139), „Kulturni bo]“( 910), „ iore srca“

(t. 19211),„ am i krščanstvot“ („Hrv. Str a“ 1904),atd. Zbásni| připomínáme to větší e ickě básně:

„Selnďinja'a' („Vrltbuosna“1 ), „Ban avao Šubíč"(t 36), rdko (t. | ). Jako básník s úspě

chem nápodovbínárnodnípoesll. Básní též pod pseu
donřmem Slobo

Bníus (Blní)S Ir'eveprrin, círk. historik, „.č1573v Randerathu u Cách, theol a kanovník v Ko
líně n. R., 1627—29 rektor univ. 1631 gen . vikář,

1641 v Kolíně, :p. „Conciiia generaiía et pro
vincialia, quotquot reperiri potuerunt ítemeepí
stolae decretales et Romanorum pontificum vitae“
(4sv., Kolínl vy. v ař"i1)38, v.,)
uspořádal také vydání církevně--historlckých9spisů

tn :.

_

Bingen — Bíondo

Eusebiových, Sokratových, Theodoretových, Sozomenovýcch a va ov
Bínner Tom ášS

árnům. Srvn Hurtar,Nomenc1.1
BínsfeldPetr,

sku, přišel jako

43,\5)sa1910proti luthe10,) 13.76
540v Bínsfeldu v Eifel

astevecl do kláštera v Himmem

rode, jehož opat riedell1čmuposkytl možnost, “bymohl studov.at b'. doko studia 5\á v Collei
Germanicum (1570—76)0.l1Vlyníkaldůkladnýml v do
mostmi theol. a neúhonností ží\o.ta Arcibiskup tre
vírský jakub z Eltzu svěřil mu zreformováni opat—
ství priimského a rekatolisací městečka Průmu.
V odměnu za své zásluhy obdržel proboštství u sv.

Šimona v Trevíru ea stal se stvěíclm bisku
pem trevírským. čovairhlavlně o neúhonnost života kněžstva. Z veTreví 59.8 Sp.: „Enchirídíon
theologiae pastoralis" (Tre\1'ír 1)91 a č.,) „Liber
receptarum in theología sententiarum et conclusio
num cum brevibus necessaríís ue tundamentls“
(t. 1593 a č.), „Tractatus de con essíonibus male
ticorum et sa a,rum an et quando fides eís ha
benda sít“ (t. 1589 a častěj1;qv něm. překl. 15902:
1592; timto dílem svým pohřícchu valně přispěl
k pronásledování domnělých čarodějnic), „Com
mentarius ln tit. codicis 1. 1X. de maleticis et ma
thematicis“ (Trevír 1596, Koiín1605), „Tractatus
iuris canoníci in tit. de iníuríis et damno dato“

(Trevír 1597), „Tractatus in til. iuris canonící desímonia“ (t. 160 14) „Commentarius theologícus

et iuridicus in tíst.iuris canoníci de usuris- per quae
stíones dístributus"(1609), „Tractatus de tenlationíbus et earum re(medíis“(t.116 ), jeho„ Oe

omnia35\'5yd 1612. Srvn. Harta, Nomencl. lil-",*(l
54Bíntraeus (Byntre) Vilém O. Carm., 1493,
.rp. výklad thsni písní. Srvn. Huf/er, Nomencl. 113

Binterim Antonín los., katol. theol., u. 1779

v Důsseldortu, s1796 vstoupil do řádu františkánského, 1802v na kněze, po zrušení kláštera
stal se 1805 Bílku (předměstí důssel
dorfskěm), rozvinul rozsáhlou záslužnou spisova
telskou činnost v duchu přísně církevním, :. 1855
v BiIkuu: :p. „Díe \orzlíglichsten Denkwílrdigkeíten
der christkathoi. Kirche aus clen ersten, mittlern
und letzten Zeiten mit besonderer Berdcksíchtigungder íscíalin derselben ln Deutschland“ 7 svazku
v 17 díle h, Mohuč 1825—41, 2. vy.d 1 anásl),
Pragtnatlsche Geschichte der deutschen National
rovinzía - ttnd der vorzii lichsten Diózesansyno

den vom V.jahrh. bis auftt5as Concilium zu '1rient“
gsv — d. „Dle aite und neue

rzdiozese Kóln“2(společně ls Jos. Hub. Moorenem,
483 ,31828— v.yd přeprac. od Alb. MoorenaZn.), „Coollecztlo diss. de tnatrímonii vínculo“
(Dlisseldorí 1807), „De capitulís Theodorí Cant. ep
et canoníbus s nodí wermieríensís et compen
diensis' (t 1811, „De libris _baptisatorum, conju

gatorum et detunctorum antiqulís)etn..:tůvis, deeeorum
atís et hodiemo usu“ (t.1 ber Ehe und

Ehescheídung“ 9(Koblenz 1816)6aj Srvn. Hurler,Nomencl. V3 (1912) 1333—
Bio sv., mě. )v Alexandrii, pam. 21. března.

s.rvn Stadler, Heil.-eLx l.,
Bíondl (.110\annt Battttista, minorita,rodem

z Cesen odkudž zván byl „Giovanni Battista da
Cesena“,'vš dal v Benátkách Shi. mše, litanie a
motetta (160 ), 4hl. mšea motetta (1607), 3th. mše,

ezi nimi 1 rek vime 4h1. motetra a litanie

(16113),4 knihy 4—5h1. ne p_orních606žalmů (1606 až
mpieta con litanie" (1601157„),(,ompie1e

a 4v.“1612), „Salmí entieri“ (5h1.,Bion oF avío, i.ta1humanista 71.11388veForli,
sekretář papežů Eugena lV., Mikuláše V, Kallxta 111.
a Pia 11.,stoupenec křcsf. renaíssance, skromný a
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mravně bezúhonný; &.v Římě r. 1463; byl ejden
:: prvních, kteří v historických spisech měli zřetel
k archaeologii; :) „Hist amm Romanlimperii
decades 111“v 30 knihách o(tiišt'. v Benátkách 1483),
z kteréhožto dila vydal Pius ll. výtah ; „Roma
staurata“ (dilov ované papeži Eugenu IV., Ve

rona 1482),l„Roma ttiumíans“ (Brescia 1482, věn.a ežíP
p íotjeuanl Bapt., vyn. franc. fysik, astronom a
geodet, u. 1774 v Pařiži, :. 1 d 1300 prof.
na College de France, zakladatel optické saccharo

meíríe, byl nějaký čas přívržencema deísmu, alev posledních 30 letech Sveho živo
smrti byl uvědomělým katolíkem. Srvn. Kncller,

Das Christentum und die OVertreter der neuerenNaturwissenschaft“ 108—110
_Bipparrt Jíří dr., u. 1816 v Durynsku, od 1850

mř. univ. prof. vjen, od 1853 ř. p.rof klassícké
íilologíe v Praze, protestant konvertoval r. 1852
ke katolicismu. Srvn. Kadeřávek,Padesát proiessorů

vysokých škol, upřímných katolíků z XIX. století,

llBirckhart víz Birkhar t. hařan .
dýně, 2.1.1731t.; jeho hlavním tlllrem jest obrovský

relief„ Obrácení sv. Pavla“ na západním„štítu chrámu
liam, angl. skladatel (katol.), 11.1543yv Londýně,

6 z ho skladeb vynikají: „Cantiones
sacrae" (t1575),

Sacrae cantiones“ (11589, 1591), „Gradua isa“ (160,610), „Psalms“

v lítnrříi jest pokryvka hlavy. B. v nny ějši podobě
vyvmu se z biretu středověkého, jenž bylsurcázličY

Rkněžský zůstal podoby jednoduché. Původně b 1
z látky měkkěaakulatý; asi od poloviny stol. x

se snaze smekal, až koncem stoL osp [ po
doby čtyřhranné. 1). nyní v církvi latinské užívaný

němž se zvedají třl o lě rohy (cornua, ang-u1)
Uprostřed dýnka, kde rohy se sbihají, jesstá ozdo

a některých řeholníků (iesuitů a redemmptorlstů).
V některých zemích (na př. na Moravě a někde

Podle zvyku římského užívají b-u ětyřrohého do
ktoři theologie; na Moravě naproti omu b.doktoru

venstvva jest barvvy trojí: rveny jest &.kardi
nálů, fialový jest &.biskupů ča černý jest kněží a

strátští &. harvy bílé 1511X. konstitucí o prelá
tech (lnter multiplíces curas dd '

třapeček bar erudé(cr eí,msí karmínové, coloris

rubini) a domácím prelátům třaagoček barvy tia

Bird Francis, n. 1667v Lon

sv. Pavla v Londýně 2.,(Byrd 'íl

e„,Psalms Sonets & Sons 1587,

'i
biret (lat. bíretum,1ital berrelta, franc. barrette)

ných tva. ů, podléhaje vlivům módy a v

dostával b. podobu rohatou, švy v stupovní , aby

jest kolemzhlavy kulatý bs dýnkem člyřhranným, na

ben třapečkem (flocculus), vyjímajíc &.kardinálský

v Německu) jest zvykem nositi &. se tyřini rohy.

a hodnostářů jest třírohý. —ČB. světského ducho

kleriků; z řeholníků maljíisřehol. kapituláří premon
unora

přiřkl na b-ě apoštolským1 protonotářům

love (paonazzo, color. violacei). ktoři na fnkul
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tách některých universit užívali určitých barev ó-u
v unlversítních shromážděních; doktoři fakulty
bohoslovecké užívali b-u barvy rudě. Podle usta
noveni Sboru obřadověho (deer. č. 2877 a 3873)
nelze však ó-u doktorského užívati při úkonech
1ilurgických.B.biskupú byl původně těž černý, &.
fialový přiřkl biskupům (arcibiskupům a patriar

chům) teprve papež Lev Xlll. (Breve „Praeclarovinac ratie“a . tora 1888) na památku
501etěho něžského svého jubllea s omezením:
ita illis proprlum volumus, ut alius qui Episcopall

(rllljlánitatenon sit insignitus eiusmodi ornamento
latenus potirí queat non obstantibus. .quibus

mqe uívá se v liturgii:]. vkostelea) kdykoli kněz oděn jsa rouchem mešnírn, pluvi

álem nebo ales£oň štolou, kráčí k oltáři nebo místu,kde koná pos_vtny úkon, pokrývá hlavu b-em; rov
nžč tak činí | assistentí diakon a suhtllakon, jsou-11
v dalmaíice a tunicelle; kněz nebo klerík ubírajíci

sekostelem enom v komži bez gosv. roucha,ibis ku , kráčí- i kostelem v mozet nebo kapě

veliké cappa magna), nepokrývá hlavy b-em l:)s edí-l l se v choru ' bo hodinkách,
pokrývají hlavu b-em všichni sedící oděni posv.
rouchem, zvláštním šatem chorálnim (kanovníci a
chórovi benciiciáti) nebo jenom komži (kleri
kové). Sedici v chóru smekaji bíret: ]. za slavně
mše a) v „Gloria“ při 2 ěvvu slov: Adoramuus

te; Gratias "agimus t|bl; esu Christe; Suscipedeprecationem nostram;jesu Christe;/íti) v Gra
duale, traktu, sekvenci, ofiertoriu a communio,
/.-píváli se jméno Jesus, María, nebo tměno světce,
jehož svátek se právě slaví; 7) v Credo ří slo
vech Et incarnatus. .homo actus est. — l . v 10
dinkách, zpívá--li nebo říká—li se: a) v antlfonách
jméno Jesus, Maria nebo světce, jehož svátek

Bada,13) doxolo ie po žalmech „Gloria Patri etilio et Spiritui ancto“. Kněz jdoucí sloužiti mši
v. a nesoucí kalich, kráčí-li mimo vystavenou

nejsv. Svátost oltářní, poklekne nejprve na obě ko
lena, smekne 5, pooklonni se pokryje opčt hlavu
b-em, vstane a jde dále; kn z však jdoucí v plu
víálu nebo štole, smekne 11.jakmile přijde na do

hled neísv.dSvátosti vystavené, apokloniv se ro—stracr, jded áleea teprve jsa z dohledu nejsv. švá—
tosti, pokryje opět hlavu ó-em; ide-li kněz nesoucí
kalich mimo nejsv. Svátost ve svatostánku uzavře
nou, poklekne nesmekajev ec b-u; nenese--li

kalichu, smekne napředč_b.,,átíokííknez, vstane, pokryje hlavu ó-em ak 2. m mo ko
stel pokrývají hlavvu l'ó-cm všichni při průvodech

kromě průvodů s nejsv. Svátostí a ostatky svatéhokříže; ceremonář a kdo mu pomáhaji řiditi prů
vod, akolyté a zejména nesoucí kříž nikdy, ani

mimo kostel, nekirňjí hlavy óe—m. B-e-m 'e slhlavu každý sám, ardinálové a bískupověk(jenom
mitru posazují celebrantovi na hlavu assistentí). —
biret kardinálský. Papež Pavel 11 přiřkl r. 1464
bíret červený (coloris rubei, ital. rosso, ponsb)
kardinálům, vyjma ty, kteří byli z některé řehole,

co—

u

.cn-__-—
Obr. 42. Biret. Vývoj jeho dle Brauna.

í.zr.lJ42.2...lzrl-1263.Izrz...zl4604 r1471. I505..16n.l493 IZzt 521.113.AH. :
r...:l5507 |..lS648:1. l6059.:r.....l440|01rl483

r. 1565, 15. zl. '1610, lit. zr. I626.
8
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papež Řehoř XIV r. 1591 rozšířil výslalduna všechnykardinály bez výjimky, vloživ sámttoh ruok .čn na
vden nejsv Trojice tehdejším čtyřetonkardinálům
z řeholivvyšlým po tvé červené ó-y na hlavu. 13.
kardinálský odevzd vá se novému kardinálu \e
llce slavně. Papež jmenova\ a prohlásiv (create
et publicare) nového kardinála ráno v konsistoři

rapepe,žské přijímá jej odpoledne téhož ne v paáci apoštolské nyní jenom ve Vatikáně); nový
kardinál (není-li řeholnikcm) oblečen jsa ve fialo
em taláru,r ochettě a ntantelletě fialové bývá kar

dinálem státním sekretářem přendvede k papeži
sedicímu na trůnš; třikrát pokleknuv přiblíží se
nový kardinál k papeži, klekne na stupeň trůnu a

obdrží odúplazpežedído rukou mozcttu a na hlavučeervenýb dky papeži, vrátí se do svého
příb tku, kdež se obleče do taláru a mozetty čer
ven ,přijimá blahopřání drže červený b. kardinál
ský v rukou. Od této chvíle leží též v trůnním
sále nebo v slavnostní předsíni bytu kardinálova
jeden červený &.kardinálský na pozlaceném pod
nosu na výzznačném místě B. kardrinálský jest
dvojí, soukenný proodobu zimní, hedvábnný,z látky
moiré, amuerre (sericeus undulatus), pro dobu letni;
kardinálové z řeholníků \'zati neužívají ani oděvu
ani ó-u hedvábného, nýbrž jenom s ukenného nebo
1ibetového.— k sku a ve paanělsku ode
vz v ov ník _)mímmpapežovjm novému kar
dinálu b. kardinálsky obřadem \elice slavným, jenž
se čítá k předním dvorním slavnostem. pepž
silá panovníkovi &.pro nového kardinála pzvlášt

ním poslem, ablegátem (v. t.) gapežským, jenžbývá tajným papež. komořím. lavnost se koná
v dvorním kostele, kamž paanovntk nového kardi
nála dává dovčztí trojspřežnim slavnostním vozem.

Panovník přichází v sla\nčm průvodua;l nový katdinál, oděn jsa rouchem fialovým. maej na
hlavě zuchetto (červenou čepičku), kráčí přímo před

ganovníkem; panovntik usedne na trůně a některýiskup slouží pontifikální mši, po níž sedě na trůně

dává panovník papežskému ablegátu čísti Apostol
ské breve, když je bl přečetl, lpodá ablegát paovníkovi &.kardmáls ý na pozlaceném podnosu,
panovník sedě stavi &.kardinálskýc novému kardi
nálu, jenž poklekne pře ním na stupeň trůnu,

hisku , “který sloužil pontifikální mši, intonuje
o němž nový karidinál udělu e slavnépoželmáuní („ it nomen Domin “ anovn ík

opět odejde v slavném průvodu, nový kardinál
odebéře se do sakristie, oblékne se v urpur a
bývá pak přijat panovníkem v slyšení.— rvn. Ru
bríky Missálu římského a Caeremon. Episcoporum;

. ecreta authentica: Biretum; Cata/amu,
Caerem. Episcop. Commentatiis illustratum Romae
1744, tom [. Lib.1 cÍ/ndl, Praxis Pon
titicalis, Lovanii 1904atom n.;32 Marani, Dizio
nario di erudizione storico-ecclesiastica. vol. v.
Berretta, Venezia 1840; Back, Geschichte d. liturg.
Cewžtndet 11. Braun, Die liturgische Gewandung
510—511;Zz'ár1- Win/zr, Déiin kro e v zemích če
skýchl., 421—422,11.,215—21 ,55. k.

birettino, ital.: bit'etumparvum, pileolum.
Birger 1. regorson, arcibiskup upsalský

1367—83, muž učený, svatého života, .rp. životopis
sv Bir itt)', založil ve Wadsteně dvojitý klášter,

peečova o |zdatnost kleru; jeho dějepis církve senedochoval Srvn Acia Sr. Oct. 'u
[::./l., 536; l—urlzr, Nomencl. II3 (1903„ 435. — 2.
ze Strengenaesu, probošt; k rozkazu arcibi
skupa upsalského Mikuláše sebral v let 1443—48
„Statuta provincialia provinciae upsalcnsis" , jež
vydána tiskem r. 1 25.

bBifgitta, Brlgistta, Brigida (ze staron. hercsltt,ert: stkvoucr e, nádhe ná) 1. švédská v.,
a. kolem 1303 ves Finstadu u Upsaly, pocházsela

birettino — Birgitty sv. řád

z jednoho z nejvznešenějšich rodu švédských,
dcera Birgera Perssona. lagmana (guvernéra a
kraj. sudího) upplandského, a lngeborgy Bengts
dotterové, zbožněv chována, mívala od 7. rooku

vise Ukřižovaného, záhy ztratila matku, r. 1316 za
snouhena s 181týe Llfem 8Gudmarssonem. Zešťastného manželství oš108 dítek, mezi nimiž
sv. Kateřina švédská ro svoji zbožnost a dobro
činnost požívala B. veliké vážnosti, a jsouc hof
misttyní krále Magna Erikssona měla veliký vliv.
V letech 1341—43 putovala se svvm chot m do

Compostelly. Na zpátiečni cestě choťtjeji onemocněla zemřel r.1344 klášt.Alv
se světa oddala secpřísné askesl? tl'mívala častá

vidění, v nichž Kristus prohlásilgi za svojí nevěstu.Vtu dobu spadají počátky r du ji založeného.

Zjevení svá psala anebo diktovala v jazyku švédském (origin I se ztratil) jeji zpovědnici převor
Petr z Alvastry a mistr Mat áš z Linkóplngu pře
ložili je do latiny voln' av ak v podstatě věrně.
Od r. 1350 dlela B. v ímé kdež založila hospic
pro švédské studenty a poutníky, naléhala důtklivě
na papeže, aby z Avignonu vrátil se do tma, což
se teprve stalo za Urbana V. 1367, podnikla 1372

out doss.v Zem,ě z. 23 července 1373 v Římmě;

člo icgi přeneseno 1374 do Wadstenu. Za S\atourohlá ena Bonifácem 1x. 7. října 1391, pam. 8.
tna. Spisy je.t jsou: „Rmelationes“ v Sk táhch,

e\elatlones extravagantes“, klášterní
etmo angelicus“ (sbírka čtení klášterních) & nč

kolik modliteb. První vydání tiskem v Luhecku 1492,

nejlepší v Římě 16281;,do něm re.l larus (4 sv.,vyd. 8881) Zje i-pBa, jvaici ve středo
včku veliké vážnolstl, blyla předtgěltem theologických

debatt; snčm basilejskýoneučlnil o nich rozhodnutí,pap. Benedikt XIV. hlásil, že neodporují víře
(De beat. ll.,2,3- B—tpnázor tkví cele v katolickém
středměku; zapředchůdkyni reformace pokládána
býti nemůže. Její dttklivý varovný hlas ke kníža
tům, králůmapape. um vycházel z pevnéholšejihořesvědčení, že jes vyvoleným nástrojem ožím
Emmravnímuaanábozzenskéemu oblozeni světa. Nej

starší životopis její z roku! 1373 vy n v St. rar
Sm ! 2, n., srvn.B.r1V,368— 33,B.
v.rkzggrut (1890), G. indfsr, „Blirgltta(,1891) Dr Havigu) (Paříž182),
(Orebto(1898),].?ďrgmmz, přel.F.rant ohnal,
„Svatá Brigitta“ v „Obz , „Zjevení sv.

u soudu soukromém“opřel. jakub ]):ml (1907)
Zgošrazuje se jakožto abatyše v rnuše svého řádu
5Zpoutnickou holi a mošnou (k označení jejich poutí)
a s holubicí (jakožto symbolu Ducha sv., z jehož

vnu2knutireve1ace sviégpsaa'a. Srvn. Detzel, 207—208.— irská vi7. Br
B_zirgitty sv. řád (bídrgittky) nebo řád Spasi

telův (OrdoS.15a lvatoris) založilasv. Birgitta,zřídivši kol. r. 6 ve Wadsteně klášter pro 60
jeptišek a při něm oddělený konvent pro 13 kněží
mnichů (: počet apoštolů se sv. Petrem), 4jáhny
(: dle počtu čtyř sv. učitelu církve západní)aa8
bra tří laiků, celkový očet všech údů kl štera
obnášel tudíž272 (: poeet učedníků Páně) ehole

od sv. Blrgitty samé vypracovaná byla tooku 1370jakožto doplněk k řehol sv Augustina potvrzena
rabanem V. Všichni členové podvojnych

Elálšterů hírgittských byli podrobeni abatyši. Klá
štery podrobeny byly každoroeni visitaci dieces
ních biskupů. ád rozšířil se přes mnohe překážky
téměř po celé Evropě (na 80 klášterův), i byl
zvláště na severu (ve védsku a Norvéžsku) šiři
telem náboženské, literární a částečně i hmotně
kultury. Strediskem zůstal klášter wadstenský,
jenž 1595 byl zrušen. Většina hirgittských klášterů
zanikla v reformaci; několik jich (ale již jen jako
kláštery pouze ženské) udrželo se dosudv Hol

aund ihre
Berga—trůnO.



Birícus — biřmování

landsku (__2),Španělsku (2),v llrsku (1) a Bavorsku(v Aitomiinsteru, v. t.).V lstol. stal se okus
obnovití řá vBelgíi („Fravtres novissimi lrgít
tíni") a ve panělsku ctiit. Marinou de Escobar.

Biricus sv. mě., v Tarsu v Cillcil, pam. 10.
května

Birillus sv., první biskup v Catanii, vysvěcen

od sv. Petra, obrátli11mttohopohanů; z. ve vysokémstáři. MR. 21.
Blrln (Birlnus) sv. 0. S. B., biskup dorchester

ský, a oštol Wessexu, mnich z kiášt. sv. Ondřee
'm , od papeže Honoria poslán do Britanne

hlásat křesťanství, vysvěcen6 1313bisku a janovskýmbiskupem Asteriem, přišel 4do essexu, kdež

635 poikřtil krále Cynegílsa, z. 650; M.art Rom.3. Drosl
Biristlrnusmriustanus Birnsian. Beorn

stan), biskup wínchersterský, žák sv. Grimbalda,
biskupem stals r.932, z. 4. listop. 934, pa
listopadu (nebo5&24.ún., 22. du na.

Birjukov Mikuláš, souč. spis. rus.; .r.„_tl o

graft a kresta Christova“ v časop. „Stranník“k18901891, „Rukovodstvo k ízučeniju zakonopoloži

telnych knig sv. Pisanija Vetchago Zavětt“a (Tobolsk (1899) rvn. I'almierz'. Nomencl. 219.
Birkbe ck William john, souč. angl učenec,

jenž věnoval se studiu ruské církve, několikráte

procestoval Rusko; šířirl známost o ruské církviv Anglíi; :). „The rospect of Reunion with

Eastern Christeudom tn lspecial TRelation to theRuss. Church“ _(Londý18_,94) ree
latíng to Russsian and English TChurch“ (1895),
„Russia and En lish Church during the last iiflty
years“ (1895), „ Ite Question of Angli'can Orders,
by A. Bulgakott, translated by W. ]. Bírkbec“k
(1998)

Birkenfeld, ženský klášter cist. u Neustadtu n.
Aische (bisk. vircpurskě), zal. 1275 Fridrichem ili.,
purkrabím norim ers vdobě refororntace od

padly jeptišky a lmarkrabě Albrecht Alcibiades 1544klášter si osvojil.
Birkhaeuser jodok Adolf, 71.

v pruském Porýnsku 1841, by; spirituálem v St.
Catharines (Šlonvent, Racine(1 'isc. ); 3,5917)Hístoryof the Church“(l 888, 7.v

Birkhart (Birckhart) yAntlonín,mlědlírytec, u

1677v Au š,)turku žák bavorskéhro mědirytee Karla
Gus'a\a mlinga v Mnichově, 1704 odebral sedo Říma, kdež pobyl šest let, načež podnikl cesty
přes Benátky po Francii, Anglii a Hollandsku;
sléze usadil se 171vi Praaz,e kdež 2. 1.748125t
jedním 1 ne lepších měditytců v Čechách v prvé
polovici XVli. stoleti, zhotovil velikou řadu rytin

?ábožens kých. Srvn !aóac', Ktinstler-Lexikon i.,

Blrkie 1. an Jiří, 71. 1872 v Ungerschmeleneuv Hohenzoliernsku, farář v Taferstw ' .
zufríeden! Volksschriit“ (1905), ,lmevlieiernist "der
Bcgnadigte ein ůbernatlirliches Ébeubild Uoites?“

(190e8),„Chris-tl. Beruisarbelt“ (1911), „Erziehungsletu-fn. christ.l Muter“ (19 2.—) 2. Suitber
,dr. theol. prof. theol., podpřevor vCol

legio S. Anseimo v Říme 1. 1876\ ve Walberls
weileru v Hohenzollernskeu; :]) „Katecchlsmus des

Choralčesanges"sk_(1903),.,Lhoral, das Ideal d. kathol írcltenrru sik l
Birkler jiří Vilěm, u. 1820v Bucltau “: Vir

teníbersku, gyntn. proi. v Ehíngenu, z. 1877, psa
do clrkevně- katol. časopisův o starší cirk. hudbě,
a sám uveřejnil mše, žalm i

"Birkner Ferdinand, anthronolog,dr. filosof:c,1868 \' Mnichově, V).sv na kněze 1893, 0111898
assistent, od 1909 kustos státních anthrop. -p_rae
histor. sbírek a zároveň mř. proiessor na univerr
sitě mnichovské, .r). „Beitrage zur Anthropologie

v Troisdoriu

_.
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der Hand“ (1895), „Beitráge zur Rassenanatomie
der Chinesen“ (1904), er dilluvíale Mensch
Europa“ (1910), „Rassen und Vólker der Mensch
heit“ (společně s P. V. Schmidtem, 1911).

Birkowski Fabian, . . 1636,

p(o Petrovi Skargovi nejznamenitější kazatelZpolskýVll. stol. a dlouholetý kazatel kraleviče, potom
niho krále Vladislava N. je to osobnost v tehdejší
Polsce velice známá, ty kněze i rytíře. Styl a
jazyk kazatelský jest mo utttý & \znešený, ale je
jižp oněkud ovattut vlivem epochy)baroku a pane
gyrisutu. Četná jeho kázáni neděini, sváteční, slav

nostní a smutečni vyšla ve Varšavě a v Krakověmezi rokem 1633 ově vydání promluv

pohřebních an příležitostních obstaral ve dvousvazcích P. .Szla owski (Varšava 1901). Data
o Birkowsl-emnna ězai se v každě větši knize o li

teratuře poasi kě. )LZiougam vydal ve Lvově 1901
4zvl|áštníui monografií: naczenie Bírkowskie o v homt eiyce .

Biriing lv7a7n,kněz a spisovatel chorvatský, u.v Záhřebě kaplan v Brdovcci, kaplan u sv.
Marka v Záhřebě, prebendář sv. Kříže a od 1827
kanovník záhřebský a biskup skopljanský; z. 1852.
. . „Nova sttupsložena zagrebečka sokačka knjíga“

áhře3_1813)ruikop zancec:ha1 „Poslanica sv.Pavla 11lp: c...... . litove i formule što ih imadu
dušobrtžníci obaviti kodobolesneh' t umiručíh', „Pro
povijeti va \iše gmlina“, „Molítvena knjlžica“ atd.

_lroltat, Kat. List 19 48„ 379. Dčlz
rBirlinger Antonín, thleolog a germanistaf u.
834 ve \Vurmlingenu u Rottenbuurgu ve Virtem

bersku, stud v Tubinkách katol. theologii a germa
nistiku, vysv. na kněze 1859. habilitoval se 1869
v _Bonnupro něm. filologii, stal se 1872mmr. prof.,
nojil se ke starokatolíkům, :. v ,

byl hlavně činným v oboru badání něm.filologie a
folkloru, vydával časasopls: A„lemannla 87— 9.1

irma, britskát)provinciev"Zadni 1ndí,.663 545gkm., l..—1049062 yv. (1901), většinoud 90 procent)
buddltistů. V XVI. stol. působili tu jako míssíonáři

jaesuitě, od 1721 barnabité. Apoštolský vikariát Ava
aPegu, zřízený 1722, byl dekretemv z . červnna1870 rozzdělen ve 3 vikartíazty 1. Se erní l:. (sí

dlo Mandalay), 7248 katol., 47 kostelů2 a kžapli, 22evropských a 3 domorodí missionáři; 2. B,.

katol., 231 kostelů a kaplí, 76 škol,ntilgževrop.a 8 domor.missíonářů,1mužská,3ž on
grega ce; Vých ní Bmu(sídlo Relktho Hills),
10.310katol., 132 štaci, 2 domy sester nazaretsk ých.

Vikariáty Severní a jižní B. svěřena; jsoít podsprávu pařížského miss. semináře v: ariát Vých.
milánskěmu semináři pro zámorskě missie.

B rmlngham, biskupství v Anglii, v círk. pro?iwestminsterskě, zřiz. Piemix. (27. září 1850, dat
statistická: 176 kostelů a kaplí, 190 kněží světt
ských, 97 kněží řeholních, 10 kongregací mužských,
11 žensky

biřmovani (conflrmatlo) jest druhá ze sedmi
svátosti Nového zákona. Ustálenýv 'měr (deti
nitio) &. latinský „sacramcntum corro orationis in
fide per unctíonem chrismatis in fronte manu fac
tam sub praeeepta verborum forma“ vyjadřttje ka
techismus rakouských biskupů z toku 1894 takto
b'. jest svátost, \e které pokřtěný člověk skrze
vzkládánl ruky biskupovy, mazání svatým křižmem
a slova biskupova otl Dutha svatého býva posilní-E_n,
aby viru svou statečně vyznával a podle ní živ
byl. — jmenem latin m contirmatio (coniir
mare=utvrdití, posuntti),prtcházejtc1mjížvVHsto
leti, nazý\á sessvátost biřmováníod středověku
zejmena Petr Lombardský (Xll. st.) důsledně užívá
jména confirmatio; jiná jmena latinská tétos v-á
tosti jsou manus im ositio, chrisma, unctio, signa
culum, perfectio, consutumaiio, uttgueutunt perenne

“A

_.
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supercoeleste, oleum sanctiticatum; řecká 'me'na
1519019511121,telcíwotg, Baťala—ox. Řekové nazýva Í biř
mování n gaylc, Rusovémyropomazaníe (;:úoov:

křižmo). gomazánío(unctio)ioznačuje se slovy perficere, consignare, conse z-gim, rizsígm; slova
,coníirmare“ užívá již sv.uAmbrož stol. Vl.) a sv.
Leo Veliký (stol. V.). Slova zgww v ovém zákoně
se užívá troplck, ne však o svátosti biřmování.
b'. jest ravá sv tost Nového zákona, ustanovená

od ježíe Krista, rozdílná od bkřtu. roti tomuhlavně reformátoři p0pirali,ž b.bylo svátosti;
před nimi Novatiané v starověkubkřesťanském (třetí
stol.) zanedbávall b., nedávajlce pokřtěně biřmo
vati, poněvadž Novatianus, jejich hlava, nebyl biřován Albigenšti již hrubě bloudili v učení o l:.,
npírajice svátostnémmoci &.a popirajíce, že by je

5 byl usstanovil; zda i Walddenštl popírali
svátost ó., nelze jistě tvrdltl, \Viklif pokládal &.za
za svátost pouze v širším slovaasmyslu („oportet
nos sic laxe loqni de sacramento“), ale vlastně ji
přece popira, rovněž jako jeho stoupenec Petr
Chelčický v echách. Z reformátorů Kalvín velice
prudce a nešetrné útočit na učení katolické o svá

tosti &.Proti reformátjorům sněm tridentský věro
učně ustanovil, tpravá a vlastní svlátostod Ježíše Krista zustanoevend (Sess. Vll. Can. 1. De
Sacram. in genere a Can. l.l. lll. de Confirm).
Z Písma sv. dokazuje se nepřímo, že Kristus svá
tost I:. ustanovil. V evangeliu sv jana 737-“* slíbil
Kristus, že všem věřícím po jeho nanebevstou
peni se dostane Ducha sv. je_strozuměti zvláštní
(tedy nelze vykládati jen o křtu) udělení Ducha sv.,

kterého měli dostati \š'šilchnni, kdož v Krista věří
tedy nejenom apoš ové (ve svátosti svělceni

kněžstva). Podle Skutkůvlapoštolských 8'5-n"udělovali pouze apoštolovové Ducha sv., vzklá

dajíce ruce na ty, kdož drive byli pokřtěnoi,t ]„vzkládati ruce" jest: . viditelně znameni, řa
svátostný (jimž se uděluje Duch sv.), 2. obřadoroz

dílný od obřadu křestního,,JJoklla'dáse za otřebnédovršení křtu. Apoštolům ( o Samaří zvlá tě protose odebravším Sk. známo, že vnější
obřad či znameni vzkllásdatlí)ruce opůsobí vnitřní mi
lost čili že se jím uděluje Duch sv.,' souvislost
vnitřní milosti se vnějším znamením udělujícim tuto

milost mohl ustanoviti jedině ježiš Kristus, jenžtaké o tom p_oučll apoštoly. „Príjimati Ducha
znamená přijmouti milost posvěcující, ne toliko
zvláštní dary, charismata (v. t), která se udělo

vala bez zevnějšího obřadu (Sk ap.
lvždycky všem( . Kor dokladů tradicell stol. a z oblecného souhlasu bohoslovců od
stol. Xll. iz nálezů círk. sněmů plyne jansn,ě

církev západní i východní (nev jimajlcČstarých sektvýchodních) od počátku véřií'a a učila, že b. 'e
svátost, a svátost tu udělovala v dobách starých

hned po křtu,kpozději asi od stol. Xlll. na západědůvodů praktických časem í mistem ji od křtu
oddělivši. I.tlllmu(materia, \. t.) vzdálenou (re
mota) svátostí b. jest křižmo (chrisma, yúguv

t.) posvěcené od biskupa. Křížmo jestB měoleje olivového (členov)s balsámem (v. t..B) iŽkup
posvětiv olej určený za křižmo (oleum ad 5. chrisma)
věvá do něho ba lsám, který také dříve posvětil.

Olej jestd podstatnou částí křlžma; zdali set v neg
starštchd ách až do stol.i V. olej mísil s balsmem, nelzebpřesně dokázat ekově misí ne enom
balsám, ale 1jiné drahé vonné látky. Většina oho
slovců velice důvodn soudí, že jenom kříž

_mcm lz_c platně biřmovati, cčili že je nutně potřebí
i oleje i balsámu éklplaant mu &.(de necessitatesacramenti), ačn eři 17.pouze olejem bez bai
sámu udělené pokládají za platně, ale nedovolené.
Rovněž podle jednání a učení církve východní l zá
padní jest nutno, aby k platnému (nejen dovole

(n.

biřmování

nému) &.křižmo bylo posvěceno biskupem nebo
knězem zmocněnýnt od papeže, v církvi východní
'est svěcení křižma vyhrazeno dokonce patriarchovi.
biřmovati jest křižmem čerstvým t.j. posvěceným
na předchozíZelcnýčtv rtek; biřmovatikřižmem sta
rým, bez zvláštního papežského dovolení, bylo by

sice platné, ale nedovolené (pod těžkkým hříchemm2.Látkou nejbližší (materia proxima)svátosti
jest pomazání křižmemichrismatlo) na čele as pomazánimspojené vzk ádání ruky (manus
impositío). Tak ucr většina bohoslovců; poněvadž
církev o látce fani 0 forormě, tvárnosti, viz níže)
vněroučě ničeho neustanovlla, soudili někteří, že
látkou nejbližší svátosti &.jest a) pouze vzkládáni
ruky, b) pouze pomazání (zvl. v.),
c) buď ouze pomazání nebo pouze vzkládání ruky,
buďte y jedno nebo druhé, eobé zároven.
Vzkládáni ruky jest podstatnou látkou platného &.
ipodle Písma sv. (Sk st.), i podle tradice,
nazývá--li Písmo sv. b. vzkládáním rukou, nikterak
ncpraví, že by apoštolovén ebyli biřmovati též
pomazáním; avšak jenommvzkládati ruku bez po
mazání ne ostačuje podle výše uvedeneho sou
hlasněho ugení o křižťnu. Vzkládámm r_uky,pokud
jest podstatnou látkou b., jest rozuměti úkoniSPO—
'ený s pomazáním, nikoliv obřad (v. níže) v církvi
západní ustálený, podle něhož při začátečních mo
dlitbách biskup před pomazáním nad biřmovanci
\ztahu'e (obě) ruce (extensío manuum). V církvi
výcho ni, jejíž &.za platné vždy se uznává ctrkví
katolickou, nevzkládá se ruka jinak, leč zároveň
s pornazánírn. Proto také učení dru , .

šem zastávané, žt.ŽŠommazání křižmem (chrismatío)jest látkou nejblž ] svátosti b., se srovnati
sučennn většiny bohoslovců nyni obecně přijatým,
poněvadž nevylučuje vzkládáni ruky spojeného zá
roveň s pomažzánim. Nelze biřmovati nějakým ná
strojem, nýbrž edině rukou, poněvadž právě 5 mazánim jest spoeeno ruk vzkládání (v. níže oabřd
ů). Souhlasí i ž bohos ovci, že náleží k platnosti

0., aby se podle tradice a "jednání cirkve východní
i zážpadnikrižmem mazalo ' znamením
kříž e(in forma crucis),tjeehož zejmena vyžadujeblřmovací forma: Si signo crucis; ze sou
hlasu obou církví Ot dobe nejstarších právem se
soudí, že mazati na čele znamením kříže pochází
z dob apoštolsk'uch K obřadu, nlkoll k látce &.
náleží lehký poliček čili dotek tváře biřmovancovy.
—Tvva'nmastí (forma) svátosti & jsou slova. Signo
te signo crucls et contirmo te chrismate salutis in
nomine Patris et Filií et Spiritus sancti, v církvi
řecké se uŽÍVvá slov: ot,:gayu;owned: nvsóyato; áyt'ov
(pečet daru Ducha svatého); k formě řecké trpné
vyjádřenéjest doplnitl sloveso „udělues "nebo

od. jako o látce b., neustanovila v roučně ani
o tvárnosti &.církev ničeho, Písmo sv. rovněž se
o ní nezmiňuje, náležitá. k svátostem, jejichž látku
a tvárnost božský zakladatel, Kristus, neustanovil
zcela podrobně (determinare in infima specie ěv
úw'mp). Proto se užívalo mnoha různých formulí,
které se podstatně srovnávají s formou nyni pře
depsanou a od Xll. stoleti ustálenou. Formuleepří

&.na východě i západě užívané sebral Mattěne.Formyře užživá se ods 101.W. Všechny formy,
podobnrěe'ako latinská i řescká, vyjadřuji podstatu
svátosti . slovy „znamení, pee — signo tc,

atpmgayiaoa dovršenou milost, posilu Ducha sv. —confirmotc, ůwgcágnyní/tato; áyíou. K otázce, C0
náleží k podstatě tvárnosti latinské u svátosti b.,
různě odpovídají bohoslovci; jedni pokládají pod
statnými veškera slova (zvl. arez a sv. fons
Lig ), jiní vzhledem k formě řecké nepokládaji za

podstatná slova sjgno crucis. chrismate salutís azmínku o nejsv. rojici „in nomine Patris“ etc.
Podle sv. Tomáše (3, qu. 72 a. 4.) vystihuje ny
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nější forma latinská svátost ó., vyjadřujíc zna
mení bojovníka Kristova (signo te si no crucis),
účinek, milost posilující (coní. te chnsmate sal.)
a prřičinu milosti, nejsv. Trojici (in nom. Patris
ect„) Údnhm (eítectus) svátosti &.jest roz
množená milost posvěcujicí (augmentum gratiae
sanctlficantls), zvláštní milost posilující atia ro
borans ad contitendum audacter nomen hrist i) a
nezrušitelně znamení imprcssio characteris). a-Jako

v každé svátosti, ud luje se i v &. milost (gratia
v t.), a to milost 7.v. druhá (gr. secundaa);m
se b-m milost dovršiti, jest nutno, abšŽpřimatel čili biřmovanec již byl v milosti o číin
statu gratiae, gratia prima), která se uděluje v
svátosti křtu nebo pokání; proto náleží b. k svá
tostem živých (sacramenta vivorum), t. j. žljicrch
životem duše jsoucí v milosti Boží. Těžce hřeši,
kdo přijmá I'., nejsa v milostí Boží. Nehřeší, kdo

bez lehkovážně neznalosti přijímá ó.,edomníva' e se,že est v milosti Boží, ač v nín ae ne

mělo by účinků, kdyby nemělo alespoň lítosti ne—é (attritio , v. t.). b) If-ím uděluje se
milost zvláštní (gratia propria confirmatíonis), po
silující, ab křesťan víru statečně vyznával, podle
zaslíbení rlstova ve Skut. a ošt. la (Accipietis
virtutem (č:lfrapwlsupervenientís Spiritus sancti in
vos et eritís mihi testes (ya'gwgcg)in _lerusalem,
et in omni ]udaea et Samaria, et usque ad uiti
mum terrae). Křesťanblřmovaný nepotřebuje ovšem
této posily vždycky a jedině, proto přijímaje svá
tost ó., nabývá předem (proxíme) práva na po

siulua pomoc Boží (ius recipiendi auxilium divi),jíž se mu včasně dostává, kdykoli jsa vml
roustní)Boží jí potřebuje. — . vtskuje duši ne

zrušitelné znamení (character indelebilis, v. t_.);
groto lze &. jenom jednou plataně přijmouti (Tridess Vll. de Sac.ram ln gen. 9). Nez rušltellne
znameni biřmovaci jest odlišné "od nezrušítelného
znameni křestního (v. t.), křesťan biřmovaný jim
se stává podobnýmKristu,vrtěznému králi (sig
num configurativum), a jim se liší (Signum distinc
tlvuu,n1) jsa duchovněddospělý, od křesťanů ne
biřmovaných kteří se podobajívvživotč duchov
nim dítkám, jsouce k životu nadpřirozenému teprve

rozeni („sicícut modo geniti infantes“ etr.

Znamením tímto určuje se křesťanbiřmovaný zvláštnímu úkolu (ad spec ale munus) v církvi Kristově,
aby sloužil Bohu (ad cultum dívinum) state

u vyznáva e čili účastně se činně boje
(aactiva militia Christi) proti vnějším nepřátelům
(hostes visibiles), víru Kristovu pronásledujicim. —
B-ímpřís iuhuje (ministercontirmationis) řádně
(min. ordinaríus) biskup (Trid. 11 de conf.
can. 3), mimořádně (min extraosrdinariuls)knězzmocněnýpa ežem. ZPismas s.v ap. Ej"-17,19)
Les!_zřejmo, e jenom apoštolové biřmovati, kdežtořtíti b 10 dovoleno ] iiným. Proto i církev vždy

učila, e řá něe.dčlřisiuhuji jenom biskupové,jak svědčí traddic írkevní sněmy a s nody na
západě hájili tohoto učení, zakazujice kn žim biř
movati; v církvi východní asi od pátého století
převládl však a ustálil se obyčej (Fotiem hor
livě hájený), že bířmova'ním přisluhovali kněží.
Církev západní dovolovalapouze výjimkou ukně
žím biřmovati a to jeonrn s dovolením někdy hí

skupů, hlavně však s dowlením papežským, neř
by-loli lze, aby biskupové sami biřmovalís(napna Sardinii za Rehoře Velikého). Různěj ou nár
zory bohoslovců, zda 1kněz papežem nezrlnocněný
platně přisluhuje b-hn, proč jest nep Iatnééó. kněze
nezmocněného a v čem záleží zmocnění (delegatio)
papežské. Obecně převládá dnes názor,
platně biřmuje kněz papežem nezmocněn . Lze
důvodně souditi, žeb i kněz platně biřmoval
z moci nabyté ve svátosti kněžského svěcení (po
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tesías ordínis), kdyby toho církev nezakazovala a
b. kněžskě za neplatné neprohlašovala; biřmuji
tedy kněží církvi východních platně, protože církev
jejich ó.neproh1ásila za neplatné a papež zmoc
nuje--li kněze k ó., odstraňuje překážku, plynoucí
ze zákazu církevního (srvn. slova Eugena IV. v de
kretu pro Armenis: „Legitur tamen aliquando per
ApostolicaeSedis dispensati
cem sacerdote .hoc administnrasse coniirma—

tionis sacramenmtuom“,rsziuger n. 592). Sborrprošíření víry (S.C eoProapganda fidde) vydal
4. května 1774zvloáštninávod (Instructio) vytištěný
\! přídavku rituálu římského, pro kněze zmocněná
biřmovati. Knězí zmocněněmu jest před !) im vý
slovně ohlásíti že biřmuje toliko mimořádně jsa
zmocněn Stolicí apoštolskou (iure p_er S. Sedem
delegatol, a že řádně _přisluhujíó-ím jenom bisku

pově. Papež zmocňujel hlavně kněze missionáře,aby blřmovali, ale uděhíje též biskupům velikých
diecesi dovolení, aby zmocňovali některého die
cesniho kněze (íacultas subdelegandí unum vel
alterum Presbyterum)k &. om. et Univ. ln
quís. 5. Martti 1903, Ephemer. Liturg. 1903. Mimmo
to zmocňuje sv. Stolice i některé kněze (opaty a
preláty „nullius díoeceseos“ ), mající řádnou moc
biskupskou (potestatem ordinariam) nad nějakým
územím, aby křížmo světí li a biřmovalí ve svém
území (na př. benediktinský arciopat v Monte Cas
sino v ltalii; r. 1883b l zmocněn křižmo osvě
títi také kapitulní vikář v Českých Budějovicrch.) —
Pňfjlmalzlzm svátosti b. (subiectum confirmationis)

čili biřmar/af/czmmůže b'ti každý pokřtěnýčlověk. .jest přijmouti platně a hodně. l. Platn
příjímá b.a) každy člověk okřtěn' křtemvody,
neboť křesttžádosti ani k est krve v. t.) neoprav
ňují přijímatl svátostpi.Apoštolově (Sk.a p.l28 -a914). nepožaadovali red b-tm ničeho kromě křtu,
aprávě tak učila i jednala vždycky církev. Nikdo
se nevylučuje od 0., ponněvadž kazdý pokřtěný
člověk potřebuje posily a milostl, ab víru sta
tečně vyznával a dosáhl života věčn ho. Proto
směí býti biřmovány i dítky okřtěne, nemající
ještěr ro.zumu Církev katolická nezakázala biřmo
vati dítky hned po křtu, jak tomu bývalo v staro
věku křesťanském i počátkem středověku a jak se
dosud děje v církvr východní, ač se vzhledem

k prospěchu dbiřmovanců (Catech. om. 11. 1117.) asi od stoletílX11.šířll a v XVI. stoleti
ustálil zvyk biřmova'tí dítky, teprve přicházejí—i
do rozumu V mvěku lze dítttky biřmovat...
rozhoduje biskup; czprnávidlase biřmuji dítky, když
byly přijaly po prvé svátost oltářní. Výjimkou od
dnešního zvyku cirkve západní nařídil biskup mar
seillský ve Franciír oku 1885, ab y dítky diecesc

tamější byly biřmovány před rvním svatým při
jímáním;snařízení jeho bylo palem. čeerv .1897zvláště hváleno p ežemp Lvem Xlll.
prakt. Quartalschriít 1g98, str. 490). Rovněž smějí
se biřmovati 1choromyslní, jimž b. prospěje k větší
oslavě v nebi, b ť i sna nepotřebovali posily

kbol duchovnímuštčPlatně řijimá b. b) člověkpokřtěný,kterýyje nebyFb omván, poně
vadž &.vtiskuje duši,tnezníušitelné znamení a nesmí

_setudížnopakovali. Církev katolická uznává proto— byť ln ehodné — od haeretiků udě
1eně.„0pětným vzkládánim rukou“ na obráceně
z bludařství v některých nedosti jasných a spor
ných otázkách starověku křesťanského jest roz
uměti tehdejší svátostninu, obrad, jímž se obrá
cenci přijímali zpět do církve (manus impo itio
reconciliatoria — sem patřící spor pap. sv.
pánal.a asv. Cypriana podobně vykládá Dolger).
Církev východní se však uchýlila od původního

učení a opakuje zee(jména &. přijaté v církvi katolické. — ll. Hodn pnjímá &. biřmovanec, jenž

l-l
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jest v posvěcující milostí, poněvadž l;. ji rozmnožuje a dovršujj.e Proto se žádá, biřmovanec

před 0-ím 1jěřijal i svátost pokání (Catech. Rom. Il.1), a mimo to, přišel--ll již do rozumu,

"seq připravíl na I:. azznal základní pravckyvíry
(christbianaefídei rudlmentís edoctus, Pontif. om ),zvl aby byl poučen o apošt. vyznání víry, Rdesa
teru přikázání a sedmcru svátostí (zejména i o b..)

. neni ke spáse nezbytně potřebno (necessitas
medií) jako křest ani přikázáno (necessitas pre
ceptl) Bohem nebo církví podle obecného učení
většiny bohoslovců; někteří mínílí, že jest Bohem
přikázáno b. příjmouti již tím, že bylo ustanoveno;
jíní odporujice jim praví, že Bůh ustanovuje ne
jenom, co jest ke spáse nutno, nybržíeo jest uží
tečnno. Církev přikazuje (Tríd.s e.ss 23. cap. 4

Reformg, aby byli již biřmování,skdo dostávají tonsuru T žce však hřesi, kdo se zúmyslně nedá blř

movati, pohrdaje ioutíiosvátostí. K b. požadujíse kmotrové (v. t.) jak ekřtu. _Původně, když
se bířmovalo hned po křtu, byli křestní kmotrové
též svědky 5. Nyní se žádá, ab nebyl týž kmotr

při 11.jako při křtu, aby byl thožgohlavr jakoířmovanec a byl sám již bírmován ( ontíf Rom.)
l:!ez kmotra smí se bířmovati jenom, není-li možno

jej dostati. — Obřadyp řió. předpisuje římský ponti ikál. B. uděluje _diecrěsníbiskup ve své diecesi;
mimo svou dlecesi smí blřm vatl jenom s dovo
lením příslušného biskupa díecesního. Biskup bíř
mujicí ve své diecesí prijde do chrámu oděn jsa
kápí nebo mozettou (v. t.), ubírá se na trůn (mimo
svou diecesí na faldlstorium, v. t.), sl ruce,
obléká si humerál, kříž náprsní, štolu a luvíál
barvy bílé, formaale (v. t.), na hlavu obdrž mitru
zlatotkanou (auriphrygiata, v. t.)a vzav berlu (v. t.)
ubírá se k hlavnímu olláří; bířmovancí í kmotři
klečí. Biskup odložív mitru l berlu, vystupuje
k stolu oltářnímu, políbí jej, obrací se k b'ř
vancům & modlí se nad nimi začátečně modlitby
„Spiritus sanclus superveniat in vos“ atd. 0 \er
ších „Adlutorlum nostrum in nomine Domini" atd.
říká modlitbu „Omnipotens sempiterne Deus, qui
regenerare dígnatus es hos tamulos tuos ex aqua
et Spiritu sancto; quíque dedisti eis remíssíonem
omnium peccatorum; emitte ín eos septiformem

Slpirltum tuum ctum Paraclitutum de coelis.

D. (D

gl)emn.) Spíritum sapientiae et intellectus. (Amen)piritum consílii et tortítudínís. (Amen.) Spiriturn
scientiae eí pietatis: (Amen.) dímple eos Spiritu

tímoris tui, et consígna eos sígino cru-j-císmChristiin vitam propitiatus aeternam er eum Chri
in unitate eiusdem Spiritus sancti atd.“

Potom obdrží biskup miíru a usedne na faldistu
rium postavené na vrchním stupnl oltářním; bíř
movancí přistupují a klekaji před biskupem; kmotr

stojí za bířmovancem a podle nynějšího zvyku kladepravou ruku na pravé rameno jeho (De.kr aut. Sboru
Obřad . 24043 Rubrika dosud ponechaná ze
starých pontifikálů žádá, aby biřmovanec dospělý
položil nohu svoji na pravou nohu kmotrovu; pred
pis pocházi ze st ré doby, kdy bířmovancí při &.stáli
a není již ani v Římě ve zvyku. Biskup drže berlu
v levicí, namáčí palec pravé ruky do křižma,
klade prav ici na hlav u biřmovancovu,palcem
v křížmu namočeným maže bířmovancí na čelo

znamení kříže zároveň říkaje N. Slíno te signocru-j-cis,a pokraču e: Et contirmo teC rísmate sa
lutis. ln nomine Pa tris,etl-11-luctSpirítus-j-Sancti.

men; při poslednich slovech třikrát žehná nad
hlavou biřínovancovou (Dekran.t Sb. ob . '
ad 2) a posléze lehce se dotýkaje leve' tváře jeho,

pravi Pax tecum (neodpovídá se však .,lztcum spír.“). je-li mnoho birmovanců, rozestaví sev řa
dách, kmotři se postaví za něaabiskup sestoupiv
od oltáře jde od bířmovance k bířmovancí a biřmuje

na osadě

stoje. Některý kně7 biskupu přísluhující utírá čela
bířmovaných bavlnkou (vatou ajiný ruční čkem

Ze zvyku celkemčevyšla rubrika pontífikálu předpisujíci, abys abiřmovanců ovázala stuhou
z bílého plátna, doe1níž by se křížmo vsálo, v ně
kterých zemíchoobyče ten dosud zachovávají. Když
všechny obiřmoval vrací se k oltáři), myje si
biskup ruce a zpívá se nebo říká se antífona „Con
firma hoc Deesu po nsístoje před stupni oltář
nimi a obrácen jsa k oltáři modlí se biskup verše
„Ostende nobis Dne atd. a modlítbu za biřmo
vané: Deus, qui apostolís tuis sanctum dedísti Spí
ritum, et per eos eorumque successores, ceteris íí—
delibus íradendum esse voluístí: respice propiíius
ad humilítatls nostrae íamulatum el praesta, ut
eorum corda, quorum trontes sacro_Chrismate de
línivímus, et signo sanctae Crucis sígnavímus, idem
Spiritus sanctus in eis superveniens, templum glo—

ríae suae dígnanter inhabitando períiciat. Qui enimPatre et eodem _Spiritusancto vrvrs atd. Ecces
benedicetur omnis homo, qui timet Dominum. Vzav
berlu do levice, vystupuje biskup k stolu oltář
nímu, obracís bířmovancům a žehná jim, řka:
Bene-j-dicat vos Dominus ex Slonn, ut vídeatís
bona jerusalem omnibus díebus vitae vestrae, et
habeatís vitam aeternam.A nPosléze modlí se

s nimi podle ustáleného zvykunapošt. vyznání víry„Věřím v Boha', „ tče náš“ „áZdr s“ (Decr.
aut. Sb. obřad. č. 3582 ad 3.) a ještě jednou ničeho
neříkaje žehná jim pravicí; potomoodukíádá trůnu

(nebo faldístzoriaB)lítur ická roucha a v mozettě nebokápě od muře-ll biskup soukromě, oděje
se rocheton, štoBlournbarvy bílé a hlavu kryje mitrou.
Srvn. Alexander Halens. Summ. .
de Sacram. Confirm. Bonaventura, Sentent. lib.ulV.,.
dlst F. |., Das Sacram. der Fírmnn,

eDuns Scoíus, Sentent. lV.. dís t. .
Estíus lln lib. lV. sent. dist. 7., 1.—25. Číihr, Die

heíl. Šakralmente l_der kathol. Kirche. Bd. l Frei
burgl. Br. X., Realelnzyklopádie derchrist. Altelrtumer:Freiburgi. Br. 1882—1886 Fir
mung, Handaufíegung. Salbung). Lehmkuhl, Zur
Frage liber _den Priester als ausserordentlíchen

Spender des Sakram. der Fírmung, ,7eíísclir. ííirkathol. Theologíe" 1882. Pesch Chr S..j, Praelectl

ones dogmaticaeped.l:l.l t.Vl de Sracramentis, Frei
burgi. r.l lejos., Lehrbuch d. Dořmatík,
lll. Bd. (Die Fírípnung), Paderborzn 1908 homasAqu., Summa theol. ll. 2(De Sacr. con
fírm.). Lenz Ant., Petra Chel uick7ěho Učení o sed

meře svátostí a9poměr učení tohoto k janu Víklifoví, Prahal 9.Týž, Soustava učení M. lan
kíífa na základě pramenů ( 28. Uččení Vlkllíohvo

o slvát. biřm.), Praha 1898. ontiticaíe Romanum.P.l .De Confirmandis. Martene, Dc antiquís Eccle
siae rítíbus, Rotoma 1700.. Cap. í. artic. XVllí

Cap. S. Alphonst M. de Li|.g Theologia moralis
Ed. P. Leon. Gaude, Roma 1903,tom.

.šž

lll. Lib. c..ll
dc Confrm Denzineer, Enchirídion Symbolorum

et definitionum etc. ýikrcrebuur i 1 d lX. (Deconfirmatíone) r. atechesese sv. Cyrilla

jerusalemského, Prahay1892(Třetí katechese mystagogická, o biřmování
biřmování na osadě. Kněz není řádným udělo

vatelem svátostí biřmování než přece, běží- li
o přijetí této svátostí se strany farníků, nastává

mu rozsáhlá i zodpovědná prtáce. jakmile den&.díecesním biskuumpemurčen, ať už seemá biřmo

viatí u přiležítosíi generální vísitace anebo mimo,oz nmá ej duchovní správce s kazatelny a vy
bídne zvláště rodiče, hospodáře a vůbec zamest
navatele. aby svým svěřencům přijetí svátostí &.
umožnili. Zároveň určí, kdeaakdy možno ek b.
přihlásiti. Dobře učiní, když všechny, jichž seetýče,
vybidne, aby příležitostí, jež se naskytuje, použili,
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zejména též dospělejší osoby, které z jakékoli příčiny ještěn ebyly u nanebídese, že jim
všem ochotně príspěje Kdo se přihlásí, bude u
p ndo seznamu bířmovanců, kterýmmá obsaho
vatinvšechny údaje potřebné pro biřmovací lístky
a matríku biřmovaných. -—A) Zdeepak bude kněz

ředevším rozhodovati, kdo 'íž může anebo má
svátostó. přijmouti. Dosavadn zásada, že jest lépe
bodložití až na léta, v nichž by již bířmovanec
samostatněji se mohl rozhodnouti, vše lčpe oce
nití a proto domněle s větším prospěchem svátost
l:. přijmouti, dozná jistě za naší doby značně změny,
tak že nebudou bbrány pouze dítky posledních
školních let, anebo snad vůbec 5. na pozdější dobu
odkládáno. Ze nepřátele církve Kristovy vedou
boj o dítko namnoze již od jeho narození, jest
známo; taktéž nelze popírati, že víra mládeže jest
ohrožena často již v rodině, tu a tam též ve škole,

dále špatnými příklady, tiskem, spolky a organisacemí y proto katolický křesťan již v utlém

věku nebyl oloupen o nlejdražší poklad sv. víry,nýbrž dobrý boj bojov k tomu Duch sv. udílí
uprávě ve svátosti b.lsve' milosti; proto bude

těž záhodno, aby zavčas tuto svátost přijal V této

příčině je též vyznamným dekret ol'itrvním sv. při
jímání dítek, \óydamnýkon egací sv tostí ze dne8.srpnna 1 mslngua “', v němžsse žádá, aby

dítk, jakmile naabylyužívání rozumu, jakssvátostok ní, tak nejsvět jší Svátost oltářm přijímaly.
ebude proto tež žádne překážky, proč by se ta

kovým dítkám odpíralo i:.toovšem jsou--lí jinak dostatečně připraven. Dle o, jak uvedený dekret
v různých krajinác jest prováděn, bude též možno
dítky dříve připusstiti k l;., než bývalo doposud
zvykem. Každý pokřtěný člověk, který ještě nebyl

bířmován, jest schopen přijmoůti svátost bířrmování; avša dlc nyn ějši kázně, platné v západní
círvi, může se biřmování udíleti toliko těm. kdož
do rozumu přišli a jsou ve víře ponaučení. Pouze
vvjímečně mohlo by na ř. těžce nemocné dítko

přii'mouti dříve svátost které by se 'ínakz tétosv tostí nedočkalo. anebo zaveden- lí j ný k,ZVY

jako na př. ve nanělsku. naších krajinách nerávají se dítky k biřmování, pokud nepřijaly svá
tosti pokání a nebylyp oprvč u sv. přijímání, což

některé sněmy a synody výsslovně ustanovnjí. Provinciální sněm pražský z roku I8€0 žádá to nejen
ohledně dí',tek kterým se častěji poskytu' příleži
tost k á., nýbrž p_odotýká že ani na venůeově. kde
se tak často nebířmuje, dítky před prvním sv. p'rí
jímáním nenáleží snadno k t). bráti. Avšak zároveň
určuuje, aby se sbiř mováním neodkládalo až za 14.

rok (Qollectio Lacensis, tom. V. pag.r 494). Podobnně di provinciální sněm vídeňský 1858 (Le

pag. 162). Prohlásil- li papež lev Xlllz. v listě k bžiskupu ntarseillskěmu ze dne 22. června 1897.

není vhodno odkládaztj ditkáem ól.eaž k prvznaimu sžvpřijímání, měl na rcetli pou zvykz vedeený

v krajináchr francouzských, dle |ztěhož dítkyateprvekolem . u první sv .ímpřijmání konávvaly. Kde
pro to není zviáštníh o předpisu, řídrží se du
chovní správce neespolehlívěji praxi la, aby alespoň
tam, kde sezzřid a bířmuje, povšeclmě ony dítky
připouštěl k 0., které již první sv. přijímám vyko
naly, což po rozumu římského dekretu shora dotče
něho bude dosti brzy po 7. roce, tedy dříve, než do
savadní praxe určovala. Ano, doouporučovalo by se,

Égy mládež vesměs ještě v letech školou povinnýcha biřmována, ponv adž zhoubné vlivy naší doby
škole odrostlou mládež tu a tam úplně duchovní
správě odcizují, tak že by mnohý na svou velikou
škodu svátostí &.vůbec nepřijal. Ovšem neponechá
snad kněz rozhodnutí, má-li dítko jíti k b. či ni
koliv, pouze rodičům, n 'brž snáležttou opatrností
llplatni svůj vliv, aby uchovní zájem dítka neu
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trpěl. Někd bude dobře se přesvědčili — ovšem
'en ve zvlá tních řípadech — zda ten neb onen,

enž se hlásí k bi mováni nebyl již dřívuebiřmován assnad jen vůluli biřmovacímu dárk yrnměl
úmysl, opětne a tedy svatokrádežně &.přijmouti. —

B) Aby pokřtěný človgk. který již do rozumu přlšel, svátost l;. netoltkoplatně, nýbrž i hodně při
ja_l,žádá se náležitá pří rava, o kterou po
vinen duchovní správce pe ovati, tak že biskup

pouze na základě jeho potvrzení na biřmovacím
'stku svátost udílí. Především jest nutno, abybířmovancí byli ve víře dostatečn oučeni. Pon

tiíikál římský v_ylučujet_y, kdož začát ů (rudimenta)

víry křestanske neznají. Z toho vyplý,vá že"předtem cvi ení blř movanců bude nejprve
šestero základních pravd, jež každý křesťan vý
slovně věděti a věříti musí, a dále to, co se ješttě
mimo základní pravdy pod těžkým hříchem prika
zuje věděti. Duchovní správce zná sve stádcea

proto sám nejlépe osoudí, vyhovují--li bířmovancí
těmto základním o .adavkům, ořgípadě se o tomří cvičení řesv dčí a ty které v cí ještě doplní.

důrazňuji-íípředpoisyenášstarších dob požadavek, abyblřmovanci znalíO Zdraáva,s Věřím e
satero, může s otho kněz i za naší doby povšim
noutí, zvláště v mnohých městech a průmyslových
místech, kdež mládež, loučí-li se s návštěvou škol,
loučívá se namnoze též s návštěvou kostela a v n
boženském ohledu úplně pustne. Někdybuude tež
záhodno při cvičení bířmovanců zvláštm pozornost
věnovati pravdám, proti kterým se dle zvláštních
poměrů místních a časových námitky pronášejí, na
příklad o pravé cirkvi Kristově a j. Podobně pro-
spěje bířmovancům zo akovatí hlavni věci o svá
tostech vúbeca zvlášt osvátosti pokání a nejsv.
Svátosti oltářní, aby se dobrým přijetím těchto svá
tostí na 0. náležítě připravili, což muuže pro do
spělejší blřmovance, kteří snad ani 'íž velikonoční

povinnosti neplnili, býti velmi prospěšným. Vše toude s p_atříčnýmvýběrrem tvořili všeobecnoučást cv:rčení. emětem zvláštního pona
učení bude naukaeo Duchu sv. a jeho působení
ve svátostech; zejména učení o Státosti &.se celé
důkladně probere, a to i po stránce liturgické. Cvi
čení bířmovanců vykoná se nejvhodnějí v kostele,
je-l-i jich větší počet, což kněz ohlásí s kazatelny
a určí vhodnou hodinu, nejlépe v neděli po |po
žehnáni, a to po několik neděl, jak uzná za dobre.
Methoda bude jako při křesíanskem cvičení, tak
že nepřednese snad látku pouze s kazatelny, nýbrž
od oltáře anebo v lodi chrámově bude v učovati a
opakovatí; taktéž otázkami se přesvěd i o vědo
mostech bířmovancův a určí jim, co b z kate
chismu měli opakovali. Ovšem nelze knězi po

žadavkú přepínatí a nebyišočby dobře žádati, abybířmovancí vesměs, zvláš tě poněkud dospělejší,
příslušné stati katechismu dovedli odříkávatí; bude
proto spokojen, když hlavní věci bířmovancům
budou známy a dovedou- li je po případě svými
slovy poněkud správně vyjádřiti. Ostatně nechť
kněz nezapomíná, že římský pontíííkál toliko ty
zdržuje od l;., kdož ani začátků víry neznn.aí Vů
bec se kněz vynasnaží, aby netoliko na rozum pú
sobil, nýbrž při cvičení bude míti hlavně srdce
bířmovanců na zřeteli, aby zahořelí touhou po Du
chu sv.a pevně se odhodlali víru slovem a skutkem
vždy vyznávatí l hájiti. Ráz důvěrně a srdečně roz
mluuvy bude vesměs převládatí. Cvičení sc zakončí
krátkou pobožnosti k Duchu s.v ja biřmovancům
se udá, jakou pobožnosí by soukromě před a po 1).
mohli konati, k čem se povzbudí. To se týká
cvičenní bířmovanců ždospělých aneboalespoň
již škole odrostlých. Cvičení školníc hdítek

yokná se nejpříhodněji při školním vyučování
Katecheta dle toho, co shora řečeno cvičení.
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biřmovanců dospělých, 5 dítkami probere, čeho po
třebí, zopakuje a doplní dle stupně, na kterém se
nacházejí. Ukáže-li se toho potřeba, svolá si ještě

dítky zvláště, nejlépe do kostela, aby vše důkladněprobral anacvíěi rí čemžsettěž pobožnost kDu
chu sv. vykoná roto může set těž tu a tam do
poručovati, aby dítky byly přibrány ke cvičení do
spělých biřmovanců v koste a tak se téžsspo
lečné pobožnosti účastnily: Poněvadž dobrá při
prava biřmovanců závisí též na spolupůsobení do

máscich, zejména rodíčův, pojeedná kněz v kázánívátosti (: a zvláště vyloží, čeho potřebí věděti
kmotrům při &.Ku přípravě nab nleáží dále stav

osv ěcující milosti Boží, poněvadžtato svá
tost patří ke svátostcm živých; proto bude pra
vidlem, aby biřmovanci se připravvilí přijetím svá
tosti pokánia nejsv. Svátosti oltářní. Katechismus
římský pravi o biřmov,ancich že se mají vésti
k toomu aby se vyzpovídalí. (Katechismus z naří
zení sněmu tridentského k pastýřům duchovním. Vy

dán v Praze 1197867-Přek lademj. Herč ka a V. Zikmunda. Str. 97.) Podobně stanoví Pontifikál řím
ský, e by se dospěli měli z hřichů vyzpovídati
anebo alespoň dokonalou lítost nad těžkými hříchy

vzbudili, níají--lí jaké. ražsský provinciální koncilstanovizr. 1860, že biřmovanci mají býti naopme

nuti, aby srdce své svátosti pokání a pyřijetim4'lélaPáně připravili (Collectio Lacensís, tom. V.p
poodobně jiné koncily. Snaha duchovníhoa ga?;týře
bude již při cvičení biřmovanců směřovatilíztomu,
aby vesměs se dobře vyzpovídali a hodně ke stolu
Páně |přistoupili, a vtom právě příprava duše vyvrch je--lí počet biřmovanců značnější, udělá
farář |nejlépe, kd)ž sl dle možnosti více zpověd
níků sezve, čímž sobě i biřmovancům celou věc
značně ulehčí. Ku přípravě duše náleží dle katech.

římskéhotéžpůst a vykonání jinřých skutkůnábozných, k čemuž duchovní bí movance má
povzbuditi (Le pag. O provedení tohoto

požadavku bude rozhodovati horlivost knězova,který dle poměrův určí a provvede co uzzná za
; zejména pak bude pamětliv devítidenní

pobožnosti k Duchu sv. Prospěšna bude při sv.
p_říjímáníbiřmovanců vhodná promluva s obnove
ním křestního slibu. Předmětem poučení biřmo
vanců je též příprava těla; v té příčině upo
zorni“je kněz, aby se objevili slušně a čistě upra
veni. Bude- li snad tu a tam potřebí řipomenouti,
aby biřmovanci měli čelo umyté, vasy tak sče
sány, by nevadily při mazzání sv. křižmem, šat
pak čistě; za naších dob bude asi zvláště ve mě
steché je tě více záhodno brániti přílišné nádheřevu a rozmařilostem módy,k erá někdv ani
sluošnosti ani počestností nedbá, toto ovšem bude
platiti jak hirmovankám, kmotráa.rn Pra ský
koncil provlnc. připomíná: '„aŽenskézvláště I'l této

říležitosti slušně a velmi pocestné budte ozdo
eny, a pakli hlavu pokrývají, at ji zahalují pouze

závojem anebo jiným rouchem tak prostým a pio

chým, aby bis kup při mazání čela též ruku na hlaavumohl položiti“ (Collectio Lacensís, tom.
495). Vůbec bude kněz dle zvláštních poměru
místních za naších dob k tomu bedlivě přihlíželi,
aby snad celý posvátný úkon neklesl na pouhou
formalitu, při níž by byla pro biřmovanky hlavní

věci paráda a pro dbiřmovance obojího pohlaví biřmovací dárky. Zad rky hodí se nejlépe nábožen
ské předměty, aby byl) trvalou památkou na mi
losti ve svátostí b. přijaté a povinnosti z nich vy
plývající. Ku při ravě těla doporučuje římský ka

techismus i ponti ikál, ab) biřmovanci tuto svá—tost lačně přijali; av ak poněvadžse zde ne
jedná o příkaz, nýbrž pouze o radu, bude duchovní
pastýř sám rozhodovali, zda a jak dalece lačnost
biřmovancům doporučí,i když by se hned ráno
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biřmovalo. — Podobně"jako nat křtu sv. dávásbiřmovancům jm nkě erěho svatehso,
jak si je zvolili. Ačkoliv to není přikázáno, nýbrž
pouze dovoleno (S. C. R.o .2 ad 7.

tou nás pravidelně děje,Zkterýžto zvykjiste velmíchvalitebný.— )Q kmotrech při !:
platí podobné předpisy 'ako) při křtu; mají bytí ka
tolíci poněkud dospělej. ího věku — alespoň l4letí
sami již biřmování, jeden nebo jedna dle pohlaví
biřmovance, rozdílni od křestních kmotrův, tak že

by poouze v nutnýchcgřípadeclřn křestní kmotr mohl
lstýti_připuštěn (S.C onc 16 únoraai,884 v. Acta s.dis voL XVI. p 537..) Dle pontifikálu jsou zvláště
vyloučeni, kdož jsou stíženi klatbou, interdiktem,
kdož se těžšími přečiny provinili anebo neznají
základních pravd viry; proto si duchovní správce
zavčas prohlédne seznam přihlášených kmotrů, aby
po případě toho druhu osobnosti nebyly připuštěny,
na př. odpadlíci, žijící v občanském sňattuk ap
Toliko kd)by z odmítnutí notoricky církevní cend
surou stíženěho bylo e obávatí velikých škod,

mohl by býti za kmotra připuštěn (cf. resp. 5Poenitentíariae10.1..9) Pontítikál
dá, aby měl kmotre jen jednoho, nanejvýš dva

biřmovance, leč by>jinak nutnost kázala dle dobro—zdání biskupova ražský sněm provlnclální dovo
lu' e _sicev nezb)tných případech aby jeden kmotr
ml | větší počet biřmovanců, avš'ak připomíná, aby

nmebylyza kmotry voleny takové osoby, které biřmovanců vůbec neznají a ádnýcch styků s nimi nemají,
poněvadž by se tak úkon kmotrů snižoval na prázdnýobřad (Collectio Lacensís, tom. V. g. ..—)
D) Každému biřmovanci vyhotoví duchovní správce
biřmovací líste , muž užije tiskopisů
v jednotlivých diecesích zavedených, jež patřičně
vyplní, obyčejně se v nich uvádí jméno a příjmení
biřmovance, rodičů biřmovancových, kmotra anebo
kmotry, biřmovací 'm,éno konečně kde a kdy lístk)
byly vydány; opatří se též pečeti a podpisem kně
zovým (vzorec v. an Pauuly, Právní rádce _pro du
chovní správu. V aze 1902. Str12855). Bírmovací
lístky jsou zároveň vysvědčením, kterym se biřmo
vancům náleži vykázati na důkaz, že jsou náležitě

ri' raveni a všem požadavkům vyhověli,
b. držírl istek v rukou, ažjeej něz k tomu určený
odebere, aby bířmujícímu biskupovi ohlásil biřmo
vací jméno. Lístky tyto ovšem obyčejně vydává
farní duchovní; kde však mají _školyzvláštního ka
techetu a ten žáky připravuje, je pak též jeho věcí,

aby lístky napsal a svým god em potvrdil, že
jeho biřmovanci jsou náležít p_gipreaveni,acožmplatí
též o správcíchi různých ústavů. — mp0řademv den mováni vše se má ditiaa čehotu
vůbec potřebí,t)iu'estbuď v ordinariátním listě vše
obecně určeno anebo se duchovnímu správci zvláště

oznámí, jeho ágéčt pak bude aby se o provzedenipostaral a zvl tě dbal pokynuv onoho kněze rů
vodu biskupova, kterému pořádání celé slavností

svěřeno. Příchod díecesního biskupa kpb.mjáest zajisté pro osadu velmi významný a mátný, a
proto bývá též okázale oslavován; v téato příčině
postará se duchovní správce— ovšem pokud na
něm záleží —ab biřmovanci obvyklými slavnostmi
a zvláště dlouhym čekáním nebyli příliš unavení

a nestali s_e roztržítými, což _by nebylo vhodnou
nej_blížší přípravou na b. se biřmovancio ubí
rají do jiného kostela minenolfarnost k .,vodí je duchovní správce, při čemž bude nejosluš
nější, půjdou- li anebo ojedou-li růvodem za
zbožných modliteb a zp vu, což patí též o ná
vratu. Kddyby knězi nebylo možno biřmovanců do

provodíti, svěří péči o ně spolehlivým osadnikum.Při &. nuutno též k tomu přihlížet !, aby všichni
biřmovanci toho kterého oddělení byli již přítomni
přizačátečných modlitbách a všeobecném vzkládání
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rukou biskupských a setrvali až k závěrečné mo
dlitbě a společnému požehnání. Poněvadž den 6.

est posvátným a velmi památným řpro__biřmovance,ude kněz bditi a zařídí, čeho pot ebí aby ho ne
zneuctíli nestřídmostí, rozpustilostmi a nepatřič
nými radovánkami; velmi se doporučuje, aby biř
movanci odpoledne nebo k večeru se shromáždili
v kostele a společně konali pobožnost na podě
kování Duchus v.— I') Duchovní správce jest po

vinen vésti knihu biřmovakných, která náležík farním matrikám u omu by se po
případě_mohla zjistiti manželská řekážka duchov
ního příbuzenství, která povstáv při udělení svá
tosti &.(víz jan Pauuly, 1 c. str. l3l7.). Předpisy
o vedení knihy biřmovanýchjsou obsaženy na konci
římskéhorituálu, kdež podán vzorec (Rituale Rom,
cap. \\ltímnm: Formulae scribendae' \n libris haben
dis a parochls —Forma describendl conflrmatos
in secundo libro_). Dle něho má se zapsati rok,
den a měsíc b., jméno biřmovance a jeho rodičů,
jméno lm)iřn\ujíciho biskupa, kostel, město anebo
osada, kdeeobylobiřmováno, dáleejmén o kmotra &
jeho otce, konečně farnost a bydliště kmotrovo.
Tam se též poznamenává, že na jedné stra ná
;leží psáti biřmovance mužského, na druhé straně

ženského pohlaví. Přiměřené jsou upraveny tiskopisy,1 se v různých diecesích užívá, ovšem
doplněrltcěŽrubrikou pro biřmovací jméno (vzorec
viz auly 1. c., str 855.1. Tu tam jest na
řízeno, aby se ducltovnitnu __správcihned pol: .vrá
tily lístky všech blřmovaanců z íeho farností, který
' ak dle nich vše do knihy bírmovaných zapíše
' de toho není, vyplní vše dle svého seznamu

řihlášených biřmovanců; pakli jiný kněz, na př.
Eatecheta, své biřmovance připravoval, odevzdá
“faráři příslušný seznam, aby všichni biřmovancí
byli zapsání ve farní knize biřmovaných (lordi/
.mie Romunum, parsl. De coníiltnandls. Ritu/tle

Roman:/m, Appendix- instructio pro simplici _sacerdote sacramentum Coníírmationis ex S.
delcgationc administrantc edita & Coo.ngr ede Pro0

Baganda fide 4. Maii 1774. DrA.A::l. Slavii/opak,řtručná kniha bohosloví pastýřského. V Praze
1890 \'.yd II., sv. 1., r.383—395 Dr. Xav. Blanda,
Pastorálka ve škole.V Praze. Str 158—1.60 Ir.

GIJdiÍŠ Obřad církve katolické. V Brttě 1.896Sir. omůcky: Fri. Ward/trzni, Přijetí
biřmování bez náležitě přípravy jest svatokrádeží.

asove poučení o svátosti biřmování ve orm
promluv. Přeložil Frant. Šebestík. V Olomouci.
7m; Dalaz'cl, Příprava k svátosti biřmování pro
dítky k rozdání. Dr. 701. Rydvau, Příprava k sv.

biřmování V Praze ?ul. Kašudr'i,9P_\"ípravaa pa
mátka na sv. biřmování. V Praz_e_ .?an ['aauly,Příprava a modlit b sv mltgtlání. aSmí

chově. Dr. Xara/v an__dmška,bDevítidennl pobož
nost k _D__uchusv. azeBrni máš, mvaliřrv XVlíl stol., zhotovil pro
kláštemí kostel v Sedlci u Kutné Hory obraz „Sv.

Jaan Nepf'; dle Schallera cz. v Paříži, kdež byl ve
službách král. dvora _t__ranro),c _lindřtcih, O. Cart

olmně n. R., vstooup íl 1435 do řádu kart.,
\ynikal zbožnosti a horlivostí, zastával v různých
klášteřtch úřad převor dbaje obnovení kázně
v nich 2. 1473; zanechal několik spisů v ruko
Pi$c(„ elensio pro lnuttaculato Conceptu B. M. V.“,
„Excerpia ex malo granato cum nonnullis con
junctls“ & j..

Biró 1. Martin, biskup veszprimský,n 1696
v Padany na itněm ostrově thrách. stal se ka
novníketn vesznrimským, od 1735 biskupem t.;
Spise „Enchiridion de fide, haeresiarchis et eorum
asseclis in genere, de apostatis deque constitutio
nibus atque decretis imperatorum ac regum contra
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dissipatores catholicae Ecclesiae editis“ __(1750)vystoupil zvláště prot_i kalvincům v Uh ažá
dal, yb li puzení. Sám král Bedřich h___av tévěci intervenoval a císařovna Marie Terezie roz

šiřování knihy t_é zakázala B._ s._7l_762ve Vesz
vritmu.—2.5. volPolyanu,'

upil do Tov.„Již? 1749, z 178127vJKološi, psal
novolatninskě há sn\\(á), nejsvrchnější liturgické roucho nesto

riánískěho patria crhy zahalujíu celé tělo, název 15.se tudíž o yčcjnč řekládá „pallium'ň Barrvurou
cha toho volil sob každý patriarcha při své kon
seklaci. Sjednocení patriarchové roucha toho ne
nosí a také \\ nestoriánů se ho již neužívá.

Birrietu s Antonín O. Mit_t.,.rp. „Commentaria
in bqua_t_uorevangelia“ (Paříži 581.)s(původněh \\rrus : mmgrí také byrrhus,
řidčerjiucasula), plášť s kapuci k očhraně proti dešti,
již Ři mmanů známý (nosili ho zprvu důstojníci a
později vojáci vůbec), ve středověku nosívali jej
netoliko bískup,nvé \vbrž í prostí klerikove a
lalkové, zvláštěppak mniši. Neotyté nosili b. barvy
bílé. Gallský „amphibalus“ (v. měl podobný
tvar. Z 6--u vyvinula se obřadní )roucha: kasule
a vi.ál

gilt? Nimrud viz B_abylons á věžl ,834.
Birthá, Birthen. di\.oec (od eků zvaná Mace

donopolis), někd. biskupství v cirk prov. edes
ské, nepochybně nynější Birejik mezi iialebem

(Aldeppo)a Edessou, bývalo Sidlenl biskupským jiždobě sněmu nicejskeho; nyní bisk. titul árnl.
VBisaccia, Blsacien. díoec., někd. bisk. v jižní
ítalií, v círk. provinc. conzaske, zříz. ve Xll. stol.,

1517 sloučeno se S. Angeleo tlei Lombardi (l., 449).Blsarchio (Blsarchí e.n al. Gisarclensis
dioec.), biskupství v Sardinii, v cirk. prov. sas

sarské, zří.z ve Xlí. st_<_)l._;0__25 far, 115 kostelúv a
bisornuu,s hrob v katakombách,

určený pro dvě mrtvo_ly („locus bisomus" ).Biscegle\ Tran
Bisclarah Ábulcher, n. 1714 v Sethíeltu v Hor

ním Egyptě, jesuítou P. Sícardem přiveden z kop

tické církve k víře ka__tolickě,jingoch velice ctnostnn_y
bzožný,z2.30 dub 1738; ptský „.sv Alois.

n.lfrarciani- DiatbLaL„ desoiig_ypt2ischenJiing_____vs Abuicher Bisciarah“ b($(-1m
isciola 1. jan Gabriel S. j.,852 )Modeny, :.

1613; vyd. „Epitome Annalium eccl. C. Barónii“

(Ben 1602, 2 sv .), přel. „Martyrologium“ do 1vlaštiny — 2. Laelittus 8. _l., bratr předešl., 629
:p. „Horarum subsecivarumt. 1. et 11“ (lngolstadt
1611 a Kolín 1618). Srvn. Huf/er, Nomencl. 1113
A _.

Bíscíonl Antonín, 11.1674 ve Florenci, vysv.
na kněze 1697, muž učený, od r. 1708 blbliothekář
knihovny medicejskě, :. 1756, :p. mimo jiné: i—
bliothecae Mediceo-Laůrentianae catalogue“ vyšel

ouze sv. 1., Florenc 1752). „I etlera u_i7Santi e Bealiiorentini raccolte ed illustrate“ (1.1 3)
Biscop, Biscoplus víz Benedikt Biscop Il,

bisextum viz bissext
Bishop Vilěm, „. kol.u1553 v Brailes (War

wickshire), ze starého šlecht. rodu, k hájení kato
lické V\ry v Anglii spojil se s Vilémem Allenem
(v. t.), r.13,1582 byl jat & uvězněn; po tříletém vě
zení vypovězen, odebral se do Paříže, kdež stu
theologit a dosáhl na Sorbonně stupně doktora,

vrátil se jako míssionář do vlasti, _gpětněb ] jat
a vpoyozvě en; _od kleru poslát_\edo tma v z ležitostl Blackwelolvě (v. od pa ežen nebyl
příliš laskavě přijat (1598); nlabyv op tně přízně
papežovy, vrátil se do Anglie; zase však odtud
vypuzen. Roku 1623 jmenován biskupem pro an
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glické katolíky, přičinil se značně o sjednocení katolíků mezi seboun svorných, :. však již násl. roku

nedaleko Londýna 1624; psal hlavně proti Abbotovi
ta) aPerkinsovví (v.t. AReíormaetíonsotaCa

tholíckte Deformed, ln answer to W. “11604,il. 7), „Ariswerto Mr. Perkins kAndvertlse
ment's't(1607), „Reproot of Dr. Abbots Defence ot

n Catholicke Detonned" (1008),a _„Dísproof of Dr.Abhot's Counterproofs“ (1614

Bíschenberg, poutnické misto mariánské v Els:--::s'n 1820 zaa.| tu klášter redemptoristský, 'enž
1872 byl zrušen. 1896 opět obmezeným po teem
kněží osaz

Bíschof eBruno O. S. B. v kl. ochsenhusském,

lektor exegese a orient. jazyků, z. 17 2; :p.„ nter
pretatio complnrium locorum Script. 78. cum ánímadversionibus in |. Genesin' (Ulml 72.)

Bischofberger Theob , p. „D7ebenedictio
níbus et exorCtsmís ecclesíae catholicae“ (1854).

ischoff josef l'listian (pseudonym:
„Konrad von Bolanden“ ), německýkatolický

romanopisec, 71.1828év Dolním Gaíihachu (Niedergailbaach v porýnsk Fcalci), vysv. na kněze 1852,
od 1855administrátor v Kirchheimbolandenu, potom

far v Bórrstad tu a Berghausenš, od 1869 oddal secele literatuře a usídlil se ve p lu; vyznamenán
důstojenstvím papežského komoíi'ho, xp. „Luthers
Brautfahrt" (1857), „1'ranz von Sickin en“ (18591,
„Kónígín Berta“ (1860 3.vd.y1872),„ arbnrossá"
(:'isv. 1,862). „Die Auf ekllárten“ (1864,"3.v)'.d 1873),
„Híst. Novelien tlb Fre 817ch11 v. Preussven“ (4 sv..,1865—66, nové vydáni )73, „Ang (1866,

2. vyd. 118872),„Gustav Adolf' (4 sv., 1867—1871,
3. vyd. 1880 , „Díe Schwarzen u. die Roten“ (1868,
3 yd 73 přel.do češtinv, v Praze 1870),„Fort

schrtttliclh“ (1870 zňvvd. 187 2přel. do češtiny,V Pl' ZC 1880), „Raph ac“1 (1870. 878)v "Def

neueaGott“ (1871,l 8_IDíeUnfehlharen“ (1871
do češtiny, v Brn 8712),„Cangssa“ (3 sv. 187 ,elle oder Kreuz1 72)., eMa eren nnd die

l-e8t71en“ 1872), „Rususísch“ (1872), „ er alte Gott“
(zíesStaatsgeiáhrlíchen“ (1873), „Die Reichs

,lpřee.dičešt ny v Praze 1880),e 2.87sv 872.5, vvd. 1908), „Der Pascha“
76), „Bankrott“ (3 sv 1877,2. vy

tholomausnacht“ (2 svž1879, 2. vyd.
deutscilt“ (3 sv. 1881, vyd. 1908),v„Savonarollal'(25 882),„Neudetitsch“(1883,21909D)„
Kresuzfahrer“ (3 šv.18851—87), „Wideyr Kaiser und

íech“ (1886, 2. vyd. 1909), „Weambo Id" (2 sv.1889)„,Die Ultramontanen“ (25V 90). „Der Press

kaplan“ (1890), „DleSo zialen“;(188912,„Der Teufelin der Schule" (1896, 5. vvd. 1908), „Deutsche
Kulturbilder" (2 sv. 1893——-94), „Die Sozialdemo
kratten und ihre Váter (1894), arl der Grosze“

(1895), „Die Voiksverderher“d(189635..vyd 1909),„ArcheNoah“ (1897,2.1908), „Otto der

Grosze“ (1898, 2. vyd. 190 „Gymnasíasten acunrdHochschůier“ (1898), „Phansácr und Sadduz

(1899 d.1908), „Siíndc wider den hl. Gieíst“(1901,;3. vvd. 1908), ,Megenfried“ (1,902) nne
treue“ (1904), „Die Šchuule der Wahrheit“ (1907),„Sataan bei der "Arbeit“ (1908. 3. v d.1910), „Beim
\'e rsinken gerettet“ (1908), „Das reuz in Gefahr.
Kuiturbild" (1910), as Kind von Bethlehem“
(1911). Tyto historické romány a novelly B-ovy
došly velíke' obliby a mnohé z nich dočkaly se
někólika vydáni. Umělecká cena jejich není celkem
veliká; hlavním účelem jejich jest, poučili lid
správriě o událostech hlstoríckých, jež byvaji protí
katolicky ličeny; psány jsounnoázmě a zajímavé a
propjeteny jsou cennými úvahami náboženskými,
politickými, sociálními aj., a způsobily mnoho do
brého. Srvn. l'r. ŽákkS.j., „Konrád z Bolandenů“
\; „Rozhledech“ (příl. k „Čechu')l., 184—185.

Bischenbcrg —biskup

Bjischoffshausen-Neuenrode, Zikmund, baron,dr.f .1868,v dávatel časopisu „Ehrenschutz“

(orgá . lígyvprotísoubojové), “..rp „aDas hóh.kath. nUnterrichtswesen in lndien d. Bekehrung

der Brahmanen(1,897) „Poglitikdes Protekt. 0.Crommveeli 111der Auffassun .iligkeit seines
Mínisters IohnThurloe' (1899),„Papst AlexanderVlll
und der icnr-r Hof“ 1899), „Greueltaten von

Cuenca r. a. (i:scígoóíchtsliigen tiber Don Alfonso\on Bourbon“ (1900 Fali Tacoli- Ledóchowski“
(1900), .Das Duel '(190 3;) B. [ také spoluje
pracovníkem slovniku „Staatslexíkon der Górres
geseilschaít't

Bíschofsheím 1. B. na Tauberu (Tauber
bischotsheím) v Badensku, kl. benediktinek, zal.
sv. Bonifácem a nadaný nepochybně Karlmannem,

první abatyšílo|byla a íood r 735_sv. Líoba (z. 780),zanikl vx —.2 ti po tRhoenu v dol
ních Francích v| Bavorsku, kl. založ. v době karo

lingské nebo ypřnedkarolingské,neprávem stotožňo
ván s předeBísigna yBisinianen. díoec., někde ší bisk.
v jižní Itálii, zřízené 989, r. 1818 sloučen s bisk.
S. arco Arrgeentan

biskup z řec. c',-uloženo;(ve lV. stoi. před Kr. P.
na Rhodu ěníaxwwt veřejni úředníci a ěníanonos pO
svátny' úředník při Apollonově chrántu tamtéž), Ia—
tinsky superintendens, speculator; jinak nazýván
i antistes, praepositus, apostolus, apostolicus, pon—
tífex, nebo jmény všeobecnčjšími presbyter, sacer

kněz nebo' ! papa, kteréžto jméno od stol. Vl.
užísváno pouze pro nejvyšší hlavu církve. (() vý
vojí historickém a ustálení těchto jmen víz H.
BruderrSs ]., Die Verfassung der Kirche von den

ersten jahrzehnlen der l7apostolíschen Wirksamkelt an bis zum ]ahre C.h.r, Mainzz 1904)
Kristus Pán nedal moc svojí v církví všem věří
cím, aby títo určitým osobám ji udíleií, nýbrž dal

ji6bezprostřeldnč2alpoštolům (Luk. 6'3 " Mat., 18la - Mar. 3'3n- atd.
Palmieri. De Romano Pontlfíce, g 12., Romae
1 7). Die vůle Pánč měla církev se šiřítí a
trvatí až do konce světa. Po smrti Páně apošto
lové řídíli církee\; když vašk vždy více obcí po

vstávalo, tu světlll modlitbou a vzkládáním rn
jáhny, kteří6by pečovali o chudé a služnu

přiustolu (Sk. ap.6 l**),kněze, kteřípby vnyponá
hali a konali kposvátné úkony (Sk 11-0,14'";jak. 54), bisk up, kteřítby vykonávali plně apo
štolsský úřad: ůřa učítelsky, kněžský a pastýřský.
Tak již Pavel a Barnabáš ed svojí missio
nářskou cestou na Cypr a do Pislidíe obdrželi mo
dlltbou a vzkládáním rukou svěcení, které jim dá

valo moc, í 'íane na kněze světítí (Sk. 3% 133-,13
14mm cvl svčtí Timothea za íaskupav Efesu savTitaa na Krétě (2 Tim.1“);_sv.
svém návratu z ostrova Patmu zřizuje obce, světci

biskuply,ĚkOUrPolykarpa ve Smyrně (Euseb. Hlst.eccl dapoštolský takto udílí se
biskupům, biskupové jsou nástupci apoštolů — qui
apostolis vícaria ordinatíone snccedunt (Cypr. ep.
69 ad Florentíum). jako apoštolové s řádnou a
bezprostřední pravomoci (cum ordinaría et imme
diata íurísdictíone) jsou pastýři určitých svých
krajů, díecesi. Všichni dohromady s papežem jsou
jako sbor apoštolů se sv. Petrem v čele. Die toho:
Lbískupove'jsou nástupci apoštolů, 2.je
jich moc jest vyšší nežli moc kněžská,
.Ijsou v nutne )odřízeností k nejvyššiavě. Tak učí církev zvláště na sněmu tríd.

(sess. XXlll.pde sacr. ord. cap. 4. can. 6.) a vatík(sess. lV ca .3. Denzínger, Enchír. symb. ed X.

9130násii.a 1828náslu —i. Biskupové jsounástu ucp a 01.11 éto hodnosti nabývají
vzkládáním rukou Vzkládáním rukou (mw 1:1ng

E_CA)
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57110501;— někdy také užívá se obecnějšího výrazu
lglgotowq, jenž značí vztáhnuií rukou vůbec, jako
se děje I při modlitbě) udílela se milost Ducha sv.,
charismata, a úřad v cirkv' — svěcení kněžstva
v tomto posledním případě jest vzkládání ru
kou, jakspatrno z jasných výroků Písma sv. (Sk.a,p 6G133-, l Tm 4u, 5'2, 2kTim.1"), svátosti,
čili jest viditelným a působivým zname
nim neviditelné milosti, jež člověka po
svěcuje2 (2._k 'l_irn._71)a ]ež v člověku zustává (2. ). 1 dyž jest zanedbána
(1 Tl.m 414),ktte_rýžtokurčitý a jistý účinekmůže býti oliko z ustanovení Krista
Pána (Palmiericř.__a.c513). Tímto obřadegnv a_modlit 'limotheovi a Tit
zvláštní mooc, a sic_e 1._moc učíti (1. Tím. Pri-.45; 2.irnTm. 2; moc světiti i ji_n_é
(1T21m $“; 2. Tim.l“; Tit. 159), 3. moc pastýř

ská, zákono dárn_á,___výkonn,ná_____csoud ovská(1 Tím. 41, 517, 15 ,2. Tim. 4'; Tit 15),ato
pro určitá místa, a sice nejen pokudaapo
stolově j50u na živu, ale i po ejich smrti(2. Tím. 4,1.Tim.2").Tim stávají se ne en zá
Sllljl_CÍ,_ale i nástupci apoštolů, vlastnimi predsta
venými s moct apoštolskou v určitém okrsku,

apostolská přechází tedy na ně a dávána jim jimnena„mm,-ra; vnero/force“ — domin-, z nich mse
stalo vlastním jménem imozonoc—bissk.up 'l ento
pojem o moci biskupskě byl i v dobách
apoštolských. Tak patrno i z jiných míst Písmasvatého. .vS .Pavel nazývá sveho pomocníka
v úřadě „tovar šem věvrny'rn, germane compar“
(k Fili_[_>_43). . Týž ístě ke Kolosskym(l-,75 4113) mluví o Epaírolvi, nejmilejším spolu—

služebníku našem, jenž byl biskupem jejich a je
skrze sv. a_pootola pozdravuje. _Sc an vesvem třetím listě (v9 .a to.)p jak Dio
treíes chce míti přednost a proto _,iptepřijimánás,
ani sám bratři nepřijímá, a těm,kteří přijímají,

bránnia zcírkve je vylučuje“.4 Veereveni sv.adm-2“ 'i'-,“ 3'") Pán velí zjevení napsati &
pgslati představeným církve eíess,kě smymenské
pergamske', thyatlrské, sardesské, stiladeltijské; ep______

si_avenými nutno zde rozuměti biskupy, jak _patrnoejměna ayyclot (d:-10010101)i z obsahu zjevení.5.Tento pojem o bisk upech předpokládá
sv. Peirve svem prvěmlistě, když píše_(5l3):„Star
ších pak, kteří mezi vámm jsou, prosím já spolu
starsi &svědek Kristových utrpení. .Paste stádo
Boží, kteréž u vás jest, opatrujíce ho ne bezděky,
ale dobrovolně podle ha; ani proomrzk zisk

ale zdobrě vůle; oni jako panuj__icenad dědictvím,ale příkladem jsouce stádu zes . “ e
jako vypnete/huggo; nabádá představených (ngroiu
nom), kteří mají svěřené sobě stádo, jehož jsou

skutečnými představenými. Těmi jsou skutečně___jenbiskupové, kněží r_věho řádu, ne však
ostatní — a to tím íce, že samostatný styk knčží

druhého řádu 5veěřícimi(farní poměr) nebyletehhdážještě v životu . tnuno roz

umětipí řeči navreozloučenouss.v Pavla" v Miletě
(Sk-8 2029). SV. apoštol ___“Shiomáždilngeoůvzcgat"15iza/“quae z Etesu (k .20'5) a z okolí (Sk.
at) 201“- per quo_s transiavi praedicans) do Mi
letu, a zde se s nimi louče di: „Budtež bedlivi
sebe i všeho stáda, v němž Duch s.v ustanovil vás
biskupy, abyste spravovali cirrkev Boží. kterěž
dobyl svou krvi.“ Apoštolove tedy modlitbou a
\'zkládánim rukou světili své zástupce a nástupce,

Předávajice jim moc Kristem Páneern ve __prospěchcele cirkve udělenou (Mat. 1819, 2815-;20 L.uk _10la

Jan2 Biskupský úřad jest \edyudem20a_kpoštols ým Totéž učení nlaíé
záme i v kevni tradici, ve spisech Otců
apoštolských a učitelů církevních, lgnatia, lrenca,

_

n .,.
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CyEríana, Augustina, Řehoře atd., jakož i v péči,
lerou křesťané dbali oo7přesněk atalogy bískupů. Sv. lgnatius (2.1 : „Všichni, kteří

patří Bohu a ježíši Kristu, drži s biskuupem“ (Phi
a.cdc. . „ ebiskup se objevuje, tam huďi lid,

_i1kotam, kde ježiš Kristus se nalézá, i katolická
církev jest.“ (Smyrnen. c. 8.)„ Všichni maji úctu míti
před jáhny jako před zřízením Božím.a red bi
skupem jako před eZíšem Kristem, a předI„kněžími

Lake před radou Doží.“ (Trail. c. 3, Magn. c. 13,myrnen e.B..)„Di-ea-ltesten Bischoiskata
loge, auf welche sich die Váter mit grossem Nach
druck beruíen, wáren sícher nicht vorhanden, hatte
es nicht von Ántang an Bischóíe gegeben, ja die
Reihenfolge der Bischote ist mit dem ganzen Tra
ditionsbeweise aufs innígste verkntiptt und aus ihr
als einer unbestreitbaren Tatsache ziehen die Vater
Folgerungen von hbchster Bedeutung. Nie ward
ihnen von den lrrlehrern entgeg'nee,t die A ostel
hátten gar keine Bischote eingesetzt, noc be
sorgten sie eine derartige Entgegnung. Ja die Gno
stiker und andeere Sekten suchten womiíglich selbst
eine bischotliche Succession ftlr sich zu gewínnen. “
(Hcrgenróther-K-irsch, Handbuch d. allgem. Kirchen

aschichte, Freiburg 19021.06 — Srvn. chwan,
gmengesch___.,F_reítžtěrgn1892, l., 468 — proti liar—'nack,Dogmeng n) langlicka episko

pál ní Církev má své biskupy ena_uči ejich apoštolský původ. Rovněž tvrz n kterych
protestantů, že původně by__nvšichni sobě
rovni (kněží —nosoývrsgot), že však někteří z nich
pýchou vyšinuli se na vyšší stupeň a dostali jměno
ěmaxono; — dohlížitel nad prcsbytericm — nem
žádného podkladu. proč o této ješitnosti
některých není nám ničeho známo? jak pak možno,

že zřízeni biskupské objevuje se po celé cirkvi?Ano i tam jest totěž zrizcn kde neyblo možno

vychloubati se starýbmpůvodemm.atd Konenčě nemyslítelno jest, žeb v době tak přísných mravů
ostatni byli_na úkor svůj mlčelí ku přeměně, k níž
měla vésti jen pýcha vůdců. Učení tedy o bisku

pec h,jež___z___Písmasvatého a tradice plyne, jest to
též, jeažv ládá snněm tridentský slovy (sess.XllÍ.c p.lV.. Denzin .960): „Proinde sacro
sanctaaSýnodus declarat, praeter cacteros ecclesia
sticos gradus episcopos, qui in Apostolorum locum
successerunt, ad hunchíerarchícum ordinem prae
cipue erlinere, et positos, sicut idem Apostolus
ait, a piritu Sancto regere Ecclesiam Dei.“ (Act.
Ap.2029)a.can 7.: Siquis dixerit, in Ecclesia catho
lica non esse hierarchiam, divina ordinatione in

stitutam, quae constat ex episcopis, pr_esbyteris etministris, a. s. (Denzinger 966) .M c bi
skupů jest větší než moc kněží.l Biskupové
jsouce jediní zástupci apooštolůís tlp_řijímajíjedinícelou moc apoštolskou, jak ji Krt sPán v církvi
ustanovil. Kněží podporují biskupy v8 je 'ich uřadě,

vypomáhaji' i_mtím,že vykonávajímnoh duchovníony Kně í svěcením dostávají tedy část téže
duchovní moci, kterou Kristus Pán apoštolům udělil
a která plně na biskupy přechází. Proto dí sněm
trid. (sess. XXlll. ca 4.): „Eosquc presbyteris
superiores esse ac sacramentum contirmationis
conferre, ministros Ecclesiae ordinare atque alia
pleraque peragere ipsos posse, uarum functio

num potestatem reliq_ui inferioris ordinis nullamhabent: a can i_quis dixerit episcopos non
esse presbyteris superiores vel non hahere pn
testatem confirmandi et ordinandi, vel eam, quam
habent, illís esse cum presbyterís communem

. Víastnimi tedy pastýři s moci a_poštolskou
jsou toliko hiskupotvé a proto mají právopovinnost, by moc tato až do konce světa trval;
na jiné se přenášela tím,že udilejí svátost svě
cení kněžstva. Protože moc biskupská jest
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dovršením moci kněžské, a jen kněží svě
cení na bis_kupstvi přijmouti mohou, jest v pojmu
biskupství i kněžství obsaženo a proto nazývá se

1 biskup knězee__.mTak sez vláště dělo v _prv
ních dob kdy terminologie neby_|_a řesněustálena, při čemž však dobře byla moc kně í vyš
ších (biskupů) od moci kněží nižších odlišov na.

Podobně' l Kristus Pintrnazšyván jest (:./10010204:( id.
31) a ěnwxonoc (LP 2); __sv.Pavel nazývá seňmzova; (l. Kor e2r Kor a své příbuzné a

snpoluvězně Andronika &_lurliaoj_rnen_uejako „zzna
nitě mezi apoštoly “ __(Říam. sv. Jan sluje„"za/30:50“ (ZJ an 1116))a sv .Petr 011/1.

neco/immo; (1. Petr lól).3 činíme

podobně a užíváme lo biskupu a pape i jmmně
__něz_,& přece dobře rozeznáváme jednotlivé hodA že itenkrát rozdíl mezi těmito hodnostmi
byl činěn, patrno'i iž z toho, že hned začal se vyvi 'etl
zvyk nazývaatlkn ze prvého řádu Šmazonm a kn
druhé ngsoptrsoot: cítili za isté htled od počátk unuzt
nou potřebu rozdílné ho nosti i rozdílnými jmény
nazývati. lll. oměr bisku '
stanoviti takto: Biskupovéjako nástupci apo
štolů jsou 1.vlastními pastýři svých diecesi, 2. pa
peži podřízeni a 3. s nim tvoři úřad církev řídicí.

1._Cu_lsovlastnimri, skutečnými pastýři svychdie cesi; jejich avomoc pochází přímo od Boha,
tak jak jí Kristus Pán sám udělil apoštolům; pravo
moc tato není udělena Petrovi a skrze tohoto te
prve apoštolům delegována. Jejich pravomoc týká
se bezprostředně jejich diecese, lidu i duchovnních,
jejichž bezprostředními pastýři jsou. Při svém zá
komtém uvedeni ve svůj řad, což se ovšem jen
ve spojení s papežem může státi, dos. ávají od
Boha řádnou a bezprostřední pravomoc ke své
diecesi a tím se liší od delegátů a vikářů papež

ských. Tak vykládá sněm vatikánský (seš. IV.e. S.:) 'lantum autem abcst, ut haec Summi Ponti
ficis potestas officiat ordinariae ac immediatae illi

episcopalis iurisdictionis pote_stati, qua episcopi,
qui poslti a Spiritu Sancto (ef. Act. '“) vmr_Apostolorum locum successerunt, tam uam ipa
stores assignatos sibi greges singuli singulos pas
cunt et regunt. ut eadem a supremo et universall

p_astore asse_ratur, roboretur ac vindicetur. (Denzin er i c. ako sv. Petr,ta ki
jest hlavou církve, a proto jako aposto—

ové byli Petrovi podřízeni, tak jsou i biskupové

požiřízeni nejvyšší hlavě církve, papeži; s nim musiyti ve spojení jako apooštolové se sv. etrem.
Mimo to moc jednotlivých biskupů nevztahuje se
na celou církev a na všechny záležitosti, nýbrž
jest místně a věcně omezena. jest místem ome
zena, a tak nemůže bisku zasahovati do cizí die
cese neb krajin missinic jest věcně omezena,
nevztahujíc se na zále itosti papežem vyhrazené,
tímto dvojím omezením liší se moci apootšolů.
Při tom však pravomoc biskupská jest skutečnou,
řáanu a bezprostřednípravomoci; biskupové'jsou
skutečnými pastýři svých krajin, kde vyko_|_iávají
svůj troji úřad__,__učitelský, kněžský a pastýřský. —Rok u 1872 14. květn poslal všeněmecký
kancléř říšský Bismarck cinrkulárni depeší, v níž
vykládal, že usnesením sněmu vatikánského posta
veni papeže a biskupů v církvi a postave ni pa
peže k S\ětským mocím se změnilo; tu biskupové
r. 1875 rozhodně odmítli toto tvrzení a mezi jiným
prohlásili: „Zřízení cirkve spočívá ve všech pod—
statných bodech na božském ustanovení a jest vy
ňato z každé lidské libovůle Následkem tohoto
božského ustanovení, na němž spočívá papežství,
trvá i biskupství; i toto má svá prrvaá a své po
vinnosti následkem božského ustanoveni, kttré
měniti nemá papež právo ani moc. je to ted
úplným nepochopemm vatikánských usnesen,

biskup

věři-li kdo, že jimivpřešla biskupská pravomoc v pap,cžskou ' jsou jen nástroji papeže,
Pehe úředníky bezvvlastní zodpovědnosti.. f
lson očividně dleeese celého katolického světa

svými biskupy po vatikánském sněmu vedeny a řizenyj jako nim . . .“ Toto vysvětlení uznal a
pochvalil papež Pius lX. jakožto v 'borný vyklad
mínění sněmu vatikánského. (Srvn. ering, Archiv
f.K-R. XXXlll.344—348,4 —466.—) Bis ku

ové s papežem v čele jsou sborem apno—toolským se sv. Petrem, aproto mají iutěžm
kterou Kristus Pán všem spaolečně udělil (Mat. 180'5,
28151le n 202211), totlžv edení, správu celě cirkve
(Sk. ap. 2093).jako neomylný učitelský úřad vydá—
vaji rozhodnutí ve věcech viry a mravů, účastní se
všichni porad na sněmech a činí rozhodnutí ro
celou církev, vydávají nařízení disciplinární, ridicelou církev. Srvn. 'lrid. sess. XXlll. de sacr. ord.

coneil. aticanum de eccl. c. 3.) Tak
biskupové nástupci sv. apoštolů, s vyšší mocí nežilil
kněží, a v čeles apežem tvoři úřad, enž řídí
církev. [Karty-J — iskup po stránce crkevně-
právní. Slovo čníoronogznameená dozorce a mini se
tim církevní představený, mající správu nad kněžími
annad věřícími v jistém, určitě obmezeném okrsku

diecese, biskupství), pod vrchní správou papeže..ůvod svůj má důstojnost biskupská přim od apo
štolů, kteří dle rozkazu Páně, když obce křesťanské
se zakládaly a množilytak, že nemohli samleespla
vovati, muže osvědčené na biskupy světiti, aby byli
jejich pomocníky a nástupci, a sice ustanovili je pro
jistě okrsky, jak čteme v knihách Nového zákona,
s rozkazem, aby zase dále' | na jiné moc svoji vzklá—
dáním rukou přenesli. Původně užívalo se slova
episeopus a presbyter (starši, kněz) promiscue
o obojí hodnosti ježto íar_yv našem smyslu hodně
později zřizovány byly a i obyčejní kněží nad vě
ncrmt dohlížejí, a s druhé strany mužové starší
obyčejně za biskupy voleni bývali. jsou tedy bi
skupové nástupci apoštolův, a sice z ustanovení
božského, jelikož crrkev dle vůle Kristovy trvali
má až do skonám světa. Protestanté tvrdí, že pú
vodně všichni kněží byli sobě rovni a že ctižádo
stivosti některých se teprve hodnost biskupská vy
vinula. Leč proti tomu jsou svatí Otcové, celá cír

kevní tradice a není možno vysvětliti, jak by_e__přesrůzné okolností v celé katolické církvi ta
notná praxe per abusum vzniknouti mohla. Mimo
to i koncil trid. zavrhl domněnku, že není rozdílu
mezi biskupy a kněžími. Rozdil ten dotvrzuje sv.
lgnatins, tedy svědek z dob nejstarších. Bisku ové
vssichnl dohromad maji sice plná práva apo tolů
as pape em veš erou církev řídí, ale ne bisku-
pove jednotliví, jichž pravomoc na diecesi obme
zena jest. Poněvadž biskupové z nařízení bož
ského ustanoveni jsou, podstatně se liší od vikářů
&delegátů _papežských, nejsou snad pouhými úřed;
ni_ky papeže, ač od papeže potvrzeni býti musí,
jako apoštolě ne od sv. ale od samého
Krista moc obdrželi, byt byli sv. Petru podřízeni
jako dnes jsou biskupové papeži. To jest od Krista
nařízeno & proto ani koncil vatikánský nemohl na

me poměru biskupu k papeži ničeho změniti,
jak nepřátelé cirkve dokázati se snažili. Ve spo
jeni s papežem biskupové všichni dohromady tvoři
magisterium Petroapostololicum, vydávají zákony

pro celou církev záva__zné,jsou řádnými členy sněmůcírkevních, všeobec práv v diecesi

vlastni __týče, o_________c__nmoci svěcení mají před prostýmik néžimi t. zv iura ordinis propria vel re
servata, totiž udělování svátosti biřmování, svěcení
na kněžství, světiti chrisma as voleje, konsekro
vati kostely, oltáře, kalichy, paten, benedikci ko
stelů, zvonů, hřbitovů a eírkevmmc parramentů, re
konclliaci kostela, pomazání králů, benedikci opatů .
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a abatyší. Ohledně jurisdikce má biskup moc zá
konodárnou, t. ]. právo zákony, jež neodporují žá
konům všeobecným, pro diecesi vydávali a od nich
díspensovati, rovněž dispensovati od zákonů vše
obecných, jak mu církevní právo neb zvláštní f.
kulty od papeže dovolují; dále má moc exeku
tívní a administrativní, t.j. přihlíželi, aby zákony
se zachovávaly, žádali, abv všeobecně zákony,
jež neodpovídají poměrům díeeese, byly změněny
neb od nich díspensováno, žádostí díecesánů do
Říma zkoumati, o nich dobrozdání dáli a je před
kládatí, s papežem í věřícími volně jednatl a sy
nodu diecesní slavili. Kromě toho přísluší bí
skupu dohled na všecky církevní osoby í ústavy,
církevní jmění, kázeň lidu věřícího, za kterýmž_to
účelem nařízeno jest, aby ísskup sám neb svým
zástupcem diecesi svoji visitoval a relaci o tavu
své díecese při návštěvě prahů apoštoLv ímé
podal (víz či vísitace), za kterýnižto vúčelem
povín_enje_stzachovávali residenci (vrízt. č..) Mímo
to risiuši biskupu círk. beneficia propůjčovati, be
neftcía zřizovati, iurisdikci pro duch. spr avu a zpo
vídání udělili, reserváty stanovítí neb jednotlivé

rjep lišky, zmjucriscikce vyjmoulí. K0bískupu soudni ve všech vě
forum eccimes.přísluší a ne sou vy

ňaaty. bisskup právo i neposlu né tre
stati (potestas coěrciliva). Ohledně bohoslužby má
biskup právo tuto blíže určili, zlořády odstraniti a
naléhali na přesné vyplnění předpisů v té věci daa
ných. Ohledně úřadu učitelského má biskup po
vinnost starali se, aby hlu ům od církve zakáza
ným se předešlo, a proto právo knihy náboženské

app_rob_ovati, než se vydají, a spísg špatné zakázali (viz censura); kázání slova ožího se klade
biskupům od koncíl. trid. za zvláštní povinnost, již
osobně neb svými zástupci dostati mohou, /.
volení biskupova není dovoleno nikomu kázatí. Těž
jest povinností jejich applíkovati za diecesány (viz
applik mešní). Konečněnáleží biskupu se starali
o řádné vyučování náboženské a vzdělání theolo
gické kleriků, tak že nikdo bez dovolení biskupa
náboženství neb theologíi vyuěovatíenemůže. Samo
sebou se rozumí, že v tom je obsaženo právo dohlí
žcti, aby mládež na základěvvíry vyučována a vzdě

lávána byla. ___Konečněp_řínáležejí biskupu právat. zv. čcstn apř. prřednost přede všemi ne
b_iskupy,vyjímajíc kardinály, a ve své dí_ecesi'i před
jinými ' a arcibiskupy, vyjímajíc vlastního
arrcíbissk,upa slavnostní přijetí biskupa při vlsitací,
tituly (iliustrissíme et Reverendissime Domine
papež nazývá biskupy vzhledem k svěcení, jež m

snímí společně, _venerabíiísfraler; biskupové samíod V.stol. užívaí formule: Noos. .. Dei gratia epís
copus, od stol. ]. Dei et apostoiicae Sedis gratia
cpiscopus, k označení, že hodnost biskupskou ne

přičítajídzásluhám s_vým a že stojí pod papeeežme,yvše ok ní ustanoveni, dále jím přínáiežt
pontifikalie ve vlastní dicecesí, připomínka

v kánonu, přenosný oltář, oratoř domácí a jiná prí—\ilegia. V akousku biskupové'jsou člennsysněmu. a

arcibiskupové a ti __b,ískupové kteří__mají tilui kníže,
členy i pannské sněmovnš Tituik níže maji arcib.pražský, vídenský, soino radský, ostříhomský, olo
moucký 3 or cký biskupové vratislavský, lublaň
ský, tridentskj, bríxensky, celovecký, mariborský,
štyrskohradecitýakrakovský.—Cose usranoveni
biskupů týče, s počátku volili biskupa kierus, lid
a okolní biskupové. Později metropolita obdržel

er usum právo bisskupaazvoieného potvrdili con

irmatíoě a konsekrovati. Leč brzy lid byl z ú aslina volb iouěen a jen vznešenějšl z lidu měli
jakousi účast, která spíše záležeia v tom, že dali
souhlas kv olbě vykonané a od biskupů okolních
za správnovu uznané a potvrzené. Kdežto v církvi

nečnšnapř_isluší
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východní biskupové provincie voIíii biskupa stále
samostatně, na západě brzy knížata si osvojiia právo

lskuupy potvrzovati, což př veelikém politickém
vlivu biskupů od církve dovoleno bylo, později do
konce knížata biskupy jmenovala. Později přiznáno
právo volili biskupy samotným kapíluiám principi
eině, až později vmnohých krajinách ze zvláštního
dovolení papežova nastalat tak zv. nominatio_regía,
ježto knížata přes všeccky snahy církve svůj vliv
naavoibu biskupůvždy upiatniti dovedla. Světská
moc sama o sobě právo takové nikkd míti ne

může. Dnes rávo jmenovatí biskupy " l_eežítéměř
ve všech zemích katolických zemé_pánu esp pre
sidentu ršpublí_ky, na př v Rako skuu Bavorsku,Francií, paněisku, Portugalsku,o Brasíiíi a 'iho
amerických republikách, jediná vý iínka v Ra ou
sku je ta, že arcibiskupa olomouckého isoino

hradskěho voií vždy kapitula a pa ( že arcibiskupsoinohradský má práva biskupa tyrskohradeckého
a mariborského vždy, celoveckeho po třetí (dva
krát jej jmenuje císař) jmenovatl, pak bískupv ly
p0_lVi'dilia konsekrovati. V konko rdátu bylo toto
privilegium, jmenov__atíbiskupy. císaři rakouskému
dané, potvrzeno a císař slíbil, že bude respektovali
návrhy biskupů z téže círk. provincie. jinak jme
nuje papež bískupy_v církevním s_tátu, Anglii, irskn
v sveA.:-nericeaúazemi missijním, někde za jisté
účasti duchovenstva a biskupů. Volba biskupů
kapitulou se děje ve Švýcarsku, Belgii a protestant
ských krajinách německých. V Rusku a italií nejsou
věcí tyto definitivně dosud upraveny. Rovněž se

státi může, že zemměpán má právo bí_skupypraesen
tovatí ralione patronalus, jakoje tomu ku př.Španséiku. —]ednota církevní vy aduje přísahyvěr
nosti papeži. jindy přísahali biskupové metropolí
toví, melropoiítě p_apeži, když však metropolitůrn
moc biskuupy polvrzovati a konsekrovatí byla_od
ňata a papež si obě reservoval, přísahaji nyní bí
skupové ne metropolítoví, ale papeži, a sice v ruce
konsekratora, od papeže dciegovaneho. Svěcení
biskupa, není--ii v Římě, má býti pokud možno ve
vlastním chrámu enb _aspoň v téže církevní pro
ví_ncii.Biskup, který při processu t. zv. ínformath
ním dokázal, že úřadu biskupského je hoden a od
papeže je potvrzen, se svojí diecesi je nerozlučně
spojen, tak že jen se svolením papežea z důvodů
vážných výjímečně může býti přesazen do diecese
jine. Toto přesazení sí papež reservoval, kdežto
dříve řed stol. Xli. sněm provinciální je mohl učí—
nití. ovněž si reservovai papež práva biskupy
sesadili a úřadu zbavii,t jež dříve ve středověku
sněmy provinciální vykonával. Svazek biskupa
s diecesi se považuje za obdo n_ýsvazku manžel
skému a jen smrlí neh resignací biskupa od_ pa

peže přijatouerozvázán býti může. Srvn. přesazení,rrsesrgnace, sesazení bisk) Někteří biskupové
nepodléhají metropolítoví, nýbrž jsou bezprostředně
papeži podřízeni a nazývají se exemptí, na př
biskup krakovvský & vra tisiavsky a jim v ze—
mích mimorakouských. Dle koncil. trid. má si ta
kový biskup zvolili jednou pro vždy provincií cir
kevní sousední, na jejímrnž konc. provinciálním se
zúčastnili chce, kde pak má volum. Biskupovvé se
nazývají v církevní mluvě mimo to těž pontifices,
summi sacerdotcs, sacrorum anlístiles pastores,
ecclesiae patres et doctores; do stol. \'i. též měli

titul papa, od té doby přísluší však ten název jen
papežLRoziiš ujeme různé druhy bisku ů.rchní biskup nějaké provincie církevní _nazýv se

arcibiskup nebo metropolita (od řec.;mgo'.no).:c,což znamená hlavní m sto) Název arcibiskup

vyskytuje se teprve ve iV. stol., leč hodnost datuujeejiž z časů apoštolských. Apoštoié totiž začali
hiásati víru křesťanskou vždy v hlavních městech
římských, aby z lakměho centra snáze se víra
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do celé p_rovincíe rozšířila. Tím se stalo, že věřící
celé provincie jako celek pmažováni byli a kostel
hlavniho města takové rovincíe římské stal se
jaksi mater všech ostatních kostelů v p_rovincii a
občanská metropolis stala se metropolí i církevní,

jejíž biskup byl pakoarcibiskup neb metropolita
ostdatnich biskupů,p zdiěj v provincii zřízenýcch.jind mívalimmetropolité veliká práva, jež 'im po

zději, hlavně když někteří!z nich svých pr v zneuživatí počali, byla odna jen některá jim do
dnešního dne ponechána. aZatoho arcit nenásleduje.
že odejmutim práv těch byla práva metropolitů
zkrácena, ježto tato ráva metropolité dříve en
z dovolení papeže -\y onávati mohli a udělenít ch

práv metropolitůmv nad biskupy nemohlo zkrátitínijak moci papežov Bohem samým mu .
kteří arcibiskupové znamenítějšíeh měst jmenuji se

rimasově, exar chové, patriarchově(nap ř.
těch měst kde sv. Petr založil bezprostředně neb
prostředečně sídlo biskupské, jaako Řím, Antiochie
aAlexandríe, k nimž později přistoupili patriarchové
caříhradský a jerusalemský). Bískupov nějaké cír
ke\ ní provincie, jednomu metropolitovi podřízeni,
jmenuji se jeho suífragáni (na rozdíl od biskupů

xemptních) a díecese jejich současně s diecesi
metropolit tvoří dohromady církevní provincií.
_Iméno Su ragán pochází od lat. suffragíum v tom
smyslu, že mají biskupové ti na provinc. sněmu
právo hlasovati cum voto decisivo, nebo ve smyslu

tom, že jsou pomocnicí metropolityWii některýchfunkcích, na př. konsekraci bískua me to jsou
tím titulem označeni hlavně v i émecku l bisku

ovét. zv. světící, ve smyslu biskup výpomocný.
0nejnovějších seznamech úředních církve katol.

někteří biskupové světící naz 'v_ajíse sultragáni, jíni
auxilíares. Další druh biskupu jsou biskupovét. zv.
titulární. jsou to biskupové, kteří nemají vlast
ních diecesi, nýbrž toliko jiným biskutipům v jejich
díecesích pomáhají, nejčastěji při svěcení kněžstva
a věcech výhradně biskupům prínáležejících, a tudíž
biskupové světící neb výpomocni se jmenují. Po
něvadž však jako žádný klerik, tak ani biskup de
starého pravidla církevního svěcen býti nemá bez
titulu, t. j. vždy jen pro jistý kostel neb jistý okrsek,
proto bývají tito biskupové svěcení na jméno ně
kterého místa, kde druhdy bývalo sídlo biskupské,

ale které nyní se nalézá v rukou nevěřících. Proto senazývalibiskupovéti jindy in partibus inf ide
lium, kterýžto titul papež Lev Xlll. r. 1882 zrlušil,
tak že dnes epíscopi títulares se nazývají, jelikož
v každé diecesi jen jediný biskup samostatný býti
má, jak toho vyžaduje jednota v církvi a svazek
úzký mezi biskupem a díecesí. Takové biskupy
nalézáme v církvi již za dob nejstarších. Obrátil- li
se některý biskup schismaticcký neb haeretícký
v místě, kde byl biskup katolický, zůstal tam s ti-i
tulem biskupa téhož místa, ale byl bez jurisdikce.
Kdyžh obískup v místě samém nestrpěl, žil v ie
cesi miíonosídlo biskupské na \enkově a pood do
hledem biskupa působil a nazýval se proto chor
epíscopus, což se stalo i v případu, kdy biskup
vlastní byl ze sídla vypuzen. Chorepiscopi tito byli
vůbec na východě v obyčeji, a sice připomínají se
již ve stol. lV. Někdy biskup, jenž ve vlastní die
cesi úřad vykonávati nemohl, působil jako chor
episcopus v diecesi jiné, někd byl proti pravidlu
vedle biskupa diecesního ještě jeden biskup usta
noven, hlavně ve evlikých díecesích nav ko,vě a
i ten toho titulu požíval. Tito byli jísttě edruh bi
skupů títulárních. Někteří byli skutečnými biskupy,
jíni však byli pouzí kněží se zvláštní benedikcí jako
pomocníci a zástupci biskupů na venknově, podobní
našim vikářúm, s jistými práv od biskupa (quasi
episcopí). Chorepiscopi, ikdy jimi byli biskupové
svvěccní, záviselí od biskupa diecesního, ale mohli

biskup

nižší svěcení udělovali, na sněmu hlasovati, biřmo
vatí a dohlížeti na určitou část věřících. Později
z venkova do města biskupové se stěhovali a tam vy

pomáhali. Brzy však jejich práva"obmezena byla; navýchodě vymizeli ve stol. Vl., azápadě ve stol.
Xl., ač teprve ve stol. Vili. choreplskopy tam na
lézáme. Místo nich ustanoveni t. zv. archídíakoni.
Pro země totiž, které teprve na víru křesťanskou
obráceny býti musily a kde nebylo tedy biskupů
usedlých, byli na západě svěcení biskupové bez
vlastní sice diecese, _ales právem o jistých kra
jích a zemích ve papeže úřadovati, bisku

p_ovvě t. zv. kbrajínštíeml(regionarii, miessíonaríí, gentium). Po obrácení vzali sí teprv určitě sídlo.
Atitoona výpomoc sí přibirali často echorepíscopos,
kteří í osiřelé díecese často spravovali. Vídímettu

jakousi podobnosst mezi nimi & biskupy svétícímí.říčinu ke zřbizeníinstituce titulárních biskuupů daly"pád) barbarú do zemí křesťanským Tu mnohá
biskupská sídla padla do moci nevěř.cích, tak že
_bískup nemohl vykonávati tam svoi pravomoc,
i byl pos n na výpomocv jiných ciecesích, ale
církev chtějic hájiti principielního sveh práva na

tato biskupská sídla i po smrti toho kteréhopbiskuural,světilak ěnze na titul těchto biskupských sí
Mimo to za válek křižáckých monohé země b ly
nevěřícim vyrvány a zřízena tam biskupství. K yž
pak ve stol. Xlii. zase ona úze mi ztracena a bisku

pové odtud vypuzeni,ž byli glřijativ jiných díecesích
na výpomoc, aE:jelllikožnaad c na znovudobytí těchúzemi pořáds rožvalaa, i pos mrti jich na ti
tuly tytéž jiníbiskupové titulární svěcení byli. Tito
biskupové byli závislí odbiskupa diecesního, ne
bylí_přijati doživotně, ani pro jednu a touže die
cesi, nýbrž brzy v jedné, brzy v jiné diecesi vv
pomáhali, ani jejich pra\omoc nebyla ustálená, až
teprve ve sto se jednotlivým biskupům tit.
jednou pro vždy určitý kruh působnosti vyměřil
při jistém kostele. Tím povstali t. zv. biskupové
světící jako instituce ustálená hlavně v Německu,
kde biskupové byli záležitostmi světského panství
svého od úřadu církevního příliš vzdalováni neb
často ani svěcení biskupského nemeéli. Brzy nejen
svěcení, ale ! vykonávání jurisdikce světícím bisku
pům svěřeno, a mno. v té příčině velice v Né
mecku vynikli ve správě díecesí. Na -cikontlu trid.
jednalo se o to, tuto instituci zrušiti, ale k tomu

nedošlo, ježto jsou nutni pro případ stáří biskupa,neb nemoci nebo rozsáhlosti díecese. Mimo

znamenává papež tit.ibisku stvím své vyslance avyšší úředníky v kuri V akousku zaručuje stát
volné ustanovení svlětících biskupů přp
nutnosti jejich vydržování. lpolnl \íkář apoštolský

aokusku je biskupem titulárním, rovněž vojen
ský abiskup v Prusku. Podobně jsou tit. biskupové
v zemích, kde není možno zřídíti biskupské sídlo
stálé, jaakoona př. vSasku (apošt. vikář). V Uhrách
propůjčuje císař kněžím tituly býv. biskupů, kteří
ale konsekrování nejsou (až na dva), nazý\a i se sice
biskupy titulámími, ale ve skutečnosti jímí nejsou.

(Srvn. níže.) Biskupové tístul. nazývali se dříve téžepiscopi nuilate s(t. majíve skuteč
ností žádné díecese) nebeepíscopí anuiares. Bískupy
titulární jmenuje papež. Formality jsou při tom tytez
jako u biskupů díecesních. Nedá\á se však titul týž
nástupci v úřadu světíclho biskupa. Spojení s diecesl,

jejiž titul má, djeototéž jako u biskupa diecesního.Biskup tit. podléhá papeži, ne biskuup0\í, kde se
zdržuje. Po třech měsících musí se biskup tit. dáti
konsekrovati. Smrti biskupa diec. moc biskupa světí
cího přestává. Biskup tlt. může s dovolením dot č—
ného biskupa i v jme diecesi funkce vykonávati.
dovolení kdyby se tak stalo, propadá suspensi a ponz
titícalibus'ípSOíacton rVok. esvé diecesi titulární
nemůže biskup světící pravomoc svoji vykonávati.
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biskup v liturgii

Světícíkbiskup má právo na přiměřenou sustentaci3ooduk vezl.). Diec. biskup má přednost před bi

skupem světícím, ale jinak ranřirují biskupové svět.sjinými bisk. dle konsekrace. iturgicky jsou jejich
ráva zevrubně určena. jinak maji insignie hodností

Bisk. odpovídající, jako biskupové diec. — O bí
skup u-koa d' utorroví viz koadjutor. Drmř.

blgkup v ll rgíl. Důstojnost a moc b-ova zračí
se řede vším v litturgíi: ] Velekněžské moci
dostává se ů-u slavným svátostným svěcením (v.t.);
byl_-I-i mimo svou diecesi posvěcen. vchází slavné
v líturg. průvodu do svého stoličného kostela a
vstupuje na biskupský stolec (inthronisatío, v. t..)
Ode dne, kdy bud' papežem byl za tskupa „zvo
len“ v papežské (tajné) konsistoří nebo jmenován

papežským brevem, nazývvás se eníscopus e__l_ectus,i přísluší mu veškeren oděv biskupský: žná
prsní a fialová čepička (zuchetto, pileolus, biretum,

subblretum), kolár fialový a_ fiaiov puněocchy,černý talár lemovaný šňůrkam|barvy karmín vé a
s knoflíky téže barvy (habitus Píanus); dlí-li v ímě,
dostává se mu rochetty (v. t.) z rukou FaEežových;
k llturg. úkonům přísluší mu oděv z át y fialověs knoflík a lemov mm te'žc barvy,jako u taláru čer
ného. 2. řicházeie k slavným liturgickým úkonům
odívá se &.v kápi (cappa magna) s vlečkou (cauda),

kteroumnosí akolyta (caudatarius), k méně slavnýmúkon ve své diecessi oblékáó mozettu (v. t.),
mimo diecesi mantelettu (v. t.); za příchodu b-ova
jest slavně vyzváněti a b-a vstupujícího do chrámu
jest vítati hrou na varhany (kromě úkonů rázu ka
jicného); správce kostela v čele duchovenstva chrá
mového (v kathcdrále první hodnostář) podává b-u
kropátko (aspersorium,v. t.se)esvěcenou vodou,
jimž b. ve své diecesi i všeck přítomné kropí
(mimo diecesi dotýká se kropát em pouze čela);

na gener. visitta_ci a přicházr--li po prvé ve svémúřadě do kos a, podává se b-ovl nejprve p_ohbíti
kříž (relíquisáře,lpacifíkál), potom aspcrsoríum a
správce chrámuó-a okuřugc kadídelnicí, do níž l:.
kadidlo vložil ua požehnal; vstouplv do chrámu,
jde &.nejprve se poklonit nejsv. Svátosti oltářní
na klekátku pokrytém látkou zelenou nebo fialo
vou, je--ii úkon rázu kajícího s dvěma polštáři téže
barvy, jedním pod koleena, druhým pod ruce (ge
nutlexorium qualificatum); mimo diecesi přísluší
ó-oví klekátko pouze s dvěmma polštáři bez pře
hozu. 3 V stoličněm kostele přísluší bisku
pov_itrůn v. t.), t. ]. stolec biskupský (cathedra),
stojící na trcch stu ních, nad nímž se vznáší bal
dachýnn(v. t); trůn ův stojí v kathedráie vždycky,
mimo stoličný chrám lze trun b-o-vi postaviti jenom
t,ehdy koná- ii někde slavný liturgický úkon; mimo
diecesi trůn ó-o-vi nepřísluší, ale diecesní biskup
může jej postoupiti biskupu-h-ostoví, ale ne svému
1--u světíctmu nebo o-u titulárnímu, jenž jest\ vdie
cesi jeho kanovnikem. Nemůeže- lá. užívati trůnu,
nesedá při slavných liturg. úkonech na sedadle
kněžskkém, nýbrž na faldistoriu (v. t..) Př'
slavných úkonech (pontm pont. nešporách a
chvalách, svěcení kněžském) přisluhujt b--u v jeho
stoličném chrámu kathedrálm kanovníci (v. assi
stence v liturgii Il. 2.) počtem v rubrikách podle
úkonu stanoveným a ostatní kanovníci jsou ří
tonmi v příslušném oděvu liturgickém nebo chó
rovém. 5. b' ovi přísluší v diecesi berla bískup

ská (v. t.) při slavžných_úkonech liturgických; mimo
diecesi smí &. užívíat beriy iostatních rouch aozdob pontifikálních (pontiikaiie, v. t.) jenom se
svolením b-a diecesního. 6. Sloou/ží- li &. tichou mší
SV, obléká i svléká roucha bohoslužebná vždy
l-loltáře a přisluhujt mu dva kněží (nebo jeden

'(něz a jeden diakon nebo ísubdíagk_on); i tpři tich_émší přísluší ó-o-vi ruční sv a.(v t.). ]e
l;. diecesní přítomen tiché mšibsvaté, klečí na kiel

Ccský slovnik bohovědný li.
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kátku upraveném, jak výše se uvádí; cclebrant se
modlí stupni modlitby na rohu evangelním, při
„Contiteor“ říká obraceje se k b-ovi „tibl pater“
a „ct pater“ misto obvyklého „vobis fratr es“ a
„vos fratres“ , než v stoupí k oltáři, učiní ó-o-vi
poklonu; po evangeliu nelíbá knihu mešní cele
brant,nýbržó.,1emužjl podá ceremonlářkpolibení;
po modlitbě v kánonu „Domine ]esu Christe, qui

dixisti Apostolis tuis: pascem,orelinquo vobispřináší nmoiář b—ovl ovy „Paxt ecu “po
itbení křížr (pacifikál), který napřed dal polilmiitice-_iebrantovi, ronesšímu rovněž slovva „Pax tecum

na konci mee..sv než udělí požehnání, před slovy„Benedicat vos omnipotens s .. ukloní se
ceiebrant povstavšímu b-ovi a znamen í kříže ne

činí před sebou, jako obyčejné_, nýbrž ke straněevangelní, jakoby nežehnal b-ov 7. Při poontifi
káliní mši slavné (kromě zádulšni) a každé ordi
nační, ! liturgicky čtené mši b-a diecesního (u_dě

luje-lí vyšší svěcení) hoří__na oltáři sedmás více(septimum candeiabru t..) 8. Na slavných služ
bách Božích jest ó. drínecesnípřitom

a činně, maje v hrazenyz)čestné úkonyl“Iliturgické
gr. assistence v iturgií Pontifikální službyoží koná biskup bez omezení ve všech i v ex

emptnich kostelích své diecese, neni-li |řítomen
kardinál--_l_e_gátpapežský nebo jiný kardín .

ieces uděluje s arciptastýřským poželhnáníníze své řádně moci odpust neplnomocné jed
noho roku, světí-li (consecratío seu Dedicatio,
v. t.) kostel nebo oltář, padesáti dnů (je-li arci
biskupem sto dní, je--li kardinálem dvě stě dní) ve
výroční den posvěcení chrámu neebo oltáře a kdy
koli slouží pontifikální mši nebo je--lí jí slavně (li
turgicky) přítomen (v. assístentíaii. 2.); bylo-li k-á
zání po evan eliu při pontif. mši b—é, uděluje &.
požehnáníao pustkyzvláštním obřadem hned
po kázání|, po němž diakon zpívá Confíteor, ka
zatel prohlásí odpustky b-em udělené ab .po mo
dlitbách ,Precibus et merítis B. Mariae Virginis..
a „índulgentiam. “uděluuje požehnání slovy:F
benedictío Dei omnipotensPaJ-trís, et Fl-j-iíi, et
Spiritus + sancti descendat super vos, et maneat

semtper R.Amen.) Kázal- ii b. sám, ohlašuje odpus ykan \mí-kknčz assistujíci (presbyter assi

stens); nebylo-li kázání, uděluje l:. po slavném požehnání mešním nomen Dni benedíctum etc.)
odpustky. které prohltásí kanovmk-kněz assistující;
je-i-i b. řítomen slavné mši,o hlásí odpustky cele
brant. moci odkázané uděluje !).dvakrát do roka
odpustky pinomocné s požehnáním a oštolským
(v. l.) po mši pontifikální, kterou s m sloužil.
10 B. diecesní žehná kně stvu a věřícímu lidu
nejen při slavných úkonech (benedictiones solem
ncsy liturgických (pontif. mše, nešpory, chvály, svě
cení kostela a oltáře), nýbrž i jda nebo jcda ce
stou (benedictiones privatae seu in via), není--li
přítomen kardinál--legát; je--ii jiný kardinál příto

men, nabízí mu diecesníb .,caaby4uděloval všechnaželníání (Caer. Eppor. ]. i. .

všechny poklonyta projevy cúct): prokazovaué ka
novníky ža kn stvem (ne_ však óe-y) _v_liturgii odpoovídá žehnaje znamením kří Není-li ó.
vážně zaneprázdněn, slouži pontifieka'lnilmši alespoň
o největších svátcích, vypočítaných v biskupském
ceremoniálu: na arozeni a Zjevení Páně, Zelenýčtvrtek, Hod Boží velikonoční, Nane vstoupení
Páně a Hod Boží svatodušní, Neposkvrnéné po
četí, Zvěstování a Nanebevzetí Panny Marie. sv.
Josefa, sv. Petra a Pavla, Všech Svatých, ve svátek

patrona nebo titulu a hvýroční den posvěcení stoiičného kostela; předchozího dne podle možností
celebruje b. slavné pontifikální nešpory. Mimo dny

vedené est volno b-u kdykoli sloužiti slavné pon
tuifíkálnís užby Boží anebo býti jim přítomnu (assi

18
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stence v liturgii ]. 2.) v oděvu liturgickém (v plu
vlálu a miíře s berlou) nebo v kápě (ve všední
den v mozett č). 12. je-lí &. v kápě přítomen po
božnosti před nejsv. Svátosti, v stavenou v osten
soriu, sám vkládá kadidlo do adídelníce a oku
řuje nejsv. Svátost; účastni-li se průvodu s nejsv.
Svátosti, kráčí sám bez assisíentů íat jest v kápě
nebo mozettě) hned za baldachýnem, od nímž ce
lebrant nese nejsv. Svátost; podobn chodí sám
za celebrantem i v jiných průvodech (v. t.) neni- li
oděn pluviálem a mítrou. 13. rýoční en
volby (t. j. v den, kdy byl blskupemyjmenován od

papeže v pap. tajne konsistoří nebo breevm apotolským) a posvěce íb-a díecesního slouží se
v kathedrále slavná eínlšepodle zvláštního formu
láře (in aniversarlo Electlonís et Consecraílonís

Episcoopi), v ostatních kostelích diecesnich modlíse za -a přikkázaná modlitba ze zmíněného formu
láře, pokud rubriky dovolují. 14. Onemocni—li vážně
b. diecesni, jest mu podle biskupského ceremoniálu
(hb. ll. p.p38.) příkladně na smrt se přlpravitl,
před nejsv. Svátosti oltářní a u přítomnosti kathe
drální kapituly slavně viru vyznatí podle formuláře

le. zaveedného, nejsv. Svátost b-u poddváá
první kapitulní hodnostář, oslednl pomazán-' sa—

krista nebo farář. 15. Zemre- li ó. diecesní, konajíse za něho slavně hodinky za zemřelé, don ichž
se vkládají zvláštní modlitby (absoluce, v. t.s)
kroopem a incensaci po nešporách, každém zeVtyří
nokturnů acchvalách; jmenovaně hodínk s abso
lucí konají střídavě řeholníci z biskupsk ho sídel
ního města. . a diecesního pohřbívá v stolič
něm kostele metropolita za účasti biskupů provin
ciálních; po slavně zádušní mši koná se pět abso
lucí], íchž čtyři konají přítomní biskupové (nebo
iníulozvanlípraeláti) a pátou celebrující metropolita.
Ve výroonční den smrtí posléze zemmřeleho li-a e
ccsního slouží se zvláštní slavná mše záduí ni
s absolucí; za ostatní všecky ó-y a kanovníky
slouží se ročně v oktávě Dušíček rovněž jedna
slavná mše zádušní. Srvn. Minule ananum; Cas
remom'al: Epísco orum; F_antzfcaleRomanum; De
c/eta authentica (..ongre ationis S. Riluum, Romae;
]): H 'calis, Lovanií 1904 905;mi!, Praxis Ponti
Caralanur, Caereín. Fpiscopor. Commentariis illu

stratumu Rom el744. Hr Me..pa.ei., epíscopus in partíbus infídelium,
biskup, jenž vysvěcen est na titul některé diecese
v prvých stoletích křesaanských založené. nyní však

od moci nevěřících (zvl. mohamedánů) nebo aka

toliků se nalézající. Od r. 182 nazývají se bisku
pové takovíotitulární. Viz čL bisk up.Jsmak adjutorvizkoadjutor

sku: světící viz ěl. biskup.
sm : titulární viz čí. bí s k u p.
stuaa přesazení viz přesazení biskup
s<una sesazení viz sesazenín (depositipo)s
5
1mJova resignace víz resi aec
Kitnově titulární uherští. Kromě biskupů

“* - jak zovou se 2 nařízení Lva Xlll. (kon
stit. „ln suprema“ z 10. ěervnna 1882) n ní bisku
pové zvaní před tím „episcopi in parííbus“,t.'
ínfidelíum, jsou v Uhersku ode dávna ještě bisku
pově titulární zvláštního druhu, zvaní těž „e i
scopi electi“ a tvořící v celém katolickém sv tě
instituci toho druhu jedinou jsou jimi zasloužilí
kněží, jimž císař rakouský jakožto apoštolský král
uherský uděluje biskupský titul oněch sídel (neb
území) biskupských, jež se kdysi v zemích koruny
svatoštěpánské nalězala, a to beze vší intervence

Apošt. stololce, vyjímajíc Knín a Bélehrad- Smederevo. jeto ted vyznamenání jehož se dostává
obyčejně vyšším dignitářům církevním v Uhersku,
kteří tím však nenabývají níjakých nových práv &
výsad církevních, nebývají na biskupy konsekro

-U'UUUUU
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bískupské kcnference

jednoho neb více roků; neomezeně co do počtu
případů neb poskytnuté jen pro určitý _jich pocet; daně „ad personam“ a daně úradu bi
skupskému. Ku všeobecným a stálým náleži
rozsáhlá fakulta daná od Lva Xlll. dekretem S. C.
lnq. 20. února 1880, mocí kteréž mohou biskupové

(ordinariáty) cum iure subdelggandi (5. C. lnq.9. ledna 1889 a 23. dubna 18 )díspensovati in
urgentissinio ac gravissímo mortis periculo osoby
žijící v manželství občanském neb v souložnictví

ode všech zrušujících Překážek vyjma imped.ord. presbytcratus a a fin. lin. rectae ex cop.
lic., a to je-li řekážka veřejná, dle odpovědí
5. C. inq. z 23. dub. 1890 též, je-Ii tajná. Ku vše
obecným, časově však omezeným, náleží f. kvin
kvcnnální resp. triennální, jichžpočáteksahá
do doby protireformace. Apošt. stolice dávala tehdy
svým nunciům a pak i jednotlivým biskupům dosti
rozsáhlou pravomoc absolučni a dispensačni. Tak

vznikly f. kvinkvennálni, (jedny gro obor vnitřní,udílené Poenitenciárií, druh proo or vnější,udílené
dříve Propagandou na 5 let, u ní ak posv
rem konsistomím na dobu tří et. rban Vlll. zre
vidoval fakulty ony a schválil patero formulářů jich.
Později vzniklo jiných 5 formul “', tak že se nyní
užívá celkem desatero formulářů oněch fakult, od
lišných od sebe více méně dle různých končin

světa. U nás se dávali: fakulty ty dle form. lii. Nynější ůprava jich sa á as do r. 1 ; v nejstarší
ůpravě poskytnuty byly r. 1640 biskupu v Kolíně
n. R., 1649 v Eichsttlttu, r. 1653 v Mohuči. B.
pro foro externo zmocňujík absoluci l. kaciřů,

rozkolniků atd.; tš'kaji se 2. zapovčděných knih,3. dispense v st. . a 4. 4. imped. publ. hon. ex
spons.; 5. imped. criminis; 6. cogn. spin; 7. sta
noví podmink při disp. „mulier non sit rapta“ a
„mentio fiat eleg.“; 8. írregul. ex delicto occulto;
9. disp. commut. vota simpl. excepto cast. et relig.;
10. disp. a censuris excepto absol. compl.; 11. de
legace k benedikci parament; 12. udílení svěcení
extra tempora; 13. deí. aetatis při presb. (do roka);
14. disp. požadavků při svěc. olejů; 15. bínace a
jiných okolností celebrování; 16. skrytého nesení a
přechovávání Sanctlss. ; 17. světského roucha du
chovních; 18. zaměněni modlitby brevíře; 19. disp.
postní zdrželivosti; 20. přenéstí fakulty ony na
jinéosoby.Fac. quinquenn. pro foro interno
zmocňují k absoluci 1. od censur a trestů církev.
osob, které se prohřešily kacířstvím, favore haeret.,
per sortilcgia, maleficia a p.; 2. ob retentos líbros
prohibitos; 3. bráníc: u výkonu duch. pravomoci,
ft. hřešicí proti can. Suadente diabolo; 5. soubo
jem; 6. zednářstvím a sektářstvím; 7. porušením
klausury řeholní; 8. absol. řeholníky od řádových
censur; 9. provinivší se řeholníky přijetím darů;
10.h_centiam ad petendum deb. coniug. violato voto
castitatis; ll. disp. cum incestuosís in affin. super
veulente; 12. disp. ín occulto imped. [. et ll. gr.
affm._ ex cop. íll. in contractís nec non in contra
hendls; 13. disp. super occulto imped. criminis in
matrim. contracto nec non in casu urg. etiam in
contrahendo. Dispensace resp. absoluce ve všech
těch věcech vázána jest určitými odmínkami, hlavně
u'loženim sv. zpovědí každoměsí ní po určitou dobu.
\ysiovně se však podotýká, že a) fakulty ídále
platí, opomine-li se nedopatřením včas zakročiti za
uch'prodloužení; b) ona sv. zpověď že je praecep
tivm a ne irritatívní; že jich lze použiti i kumula
tivně. Vedle těchtof. mívají biskupové ještě mnoho
jiných, na př. uděliti neb obnoviti prívíi. altaris
na obu 7 let; — zvolití (za souhlasu kapituly)
exam. prosynodales;-—dovo|iti recitaci ma
tut. a land. o 2. hod. odpolední; — delegovati
k s_věcenizvonů; - zcizovati statky církevnído
určitého peněž. obnosu ; — dovoliti pokryvku hlavy

\
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biretem, nese-lí kněz Sanci. k nemocnému; — Do
volitl chudým kněžím orator. privatnm; — povolití
coecutíentibus sacerdotíbus miss. de B. .M.a de
Requiem; —delegovatí ku konsekraci kalichů kněze

dígnitáře; — uvolniti pro určité přígady řeholníklausuru;—prodloužití dobu veiikono ního sv. ii
jímáni v době missií; — ustanovíti tytéž zpověd
níky řeholnic i na 2. a další tříleti; — dovolili pře
chovávání nejsv. Svátosti i v kaplích a kostelích,
jež nejsou farní; povoliti postní dispens v míře
rozsáhlejší. Poněvadž pro naše kraje nestačí f.
dispensaci manželských, poskvtnute v tríennálkách,
vyžadují sobě biskupové ještě dalších fakult, na př.
by mohli dispensovati i v bližších stupních pokre
venství i švakrovství, při přek. mixtae religionis;
též quando impedim. vel gradus multipiicantur;
když žádost o dispens v Římě se vyřizuje (pen
dente libello); když s překážkou zrušující stýká

se i překážka mixtae relig; když v reskriptu dis
Eens. stal se omtyl vedjm ně a pod. Též dostáva'iiskupově ]. rc ucen i, condonandi, transferen i
missarum onera; dovoliti mši sv. de requiem ín
festo du . několikrát týdně; povoliti tiché requiem
při pohřgu chudých in dupl.; anniversarium po po
svíccní in dupl. a pod.; dovoliti přijetí sti endia
při binací za 2. mši sv. neb za mši sv.o zru ených
svátcích (místo appl. p. o .) a odevzdali stipen
dium to k určitému účelu. ned po svém potvrzení
vyprošuji sobě biskupové fak., by mohli dvakrát

do roka na Boží hod velikonoční a fak v jedenzvláštní en, jejž si zvolí) udíleti apo t. požehnání
a plnomocné odpustky. Podobně, by mohli po celou
dobu svého biskupování udíleti apošt. ožehnání
pro umírající (ín art. mortis) & k tému iknčzc
světské a reholní subdelegovatí. —Mnohé z těchto
fakult přenášívaji biskupové dle potřeby a dle své
vůle na generálního vikáře. B.f. daně biskupům
pouze ad personam, přestávají jejich smrtí neb
resignací. jiné fak. přestávají vypršením lhůty, pro
niž dány byly, neb vyčerpáním povolených případů.
Fakulty udělené ne osobě biskupa, nýbrž ordi
naríovi (: úřadu biskupskému), a to i „omnes
facultates speciales habitualiter a S. Sede con
cessae", přecházejí i na nástupce biskupova, na ka
pitulního vikáře, bai na nového biskupa, nevy
pršcla-li zatím jejich lhůta neb nebyl-lí počet p'ri
padů vyčerpán. Srvn. dekret 5. C. Officií z 24. list.
1897 a rozhodnutí S. C. lnq. 7, 3. květ. 1899, v kte
rémž posledním rozhodnuto, že ona slova „omnes
facultates speciales habit. concessae“ mají se bráti
v nejširším slova smyslu, tedy na př. i o fak pro
určitý počet případů. Dekretem z 20. ún. 1 roz
šířen velice význam slova „ordinarius“, zejména
co do provedeni dispensí manželských.- K otázce,
zdali může generální neb kapitulní vikář rovésti
dispens, danou od A ošt. stolice habilueln bisku
povi a ne ordinariovr, odpovědělo S. C. lnq. 5. září
1900 „affírmative“. — ' němu vatikánském na
vrhovali biskupové francouzští a němečtí, by'všcchny
mimořádné fakulty biskupům na omezenou dobu

neb pro určitý Eočet případů poskytované budoucněpropůjčovány yly na celou dobu úřadování. Mimo
to necht vyhradí sobě sv. Otec jen nejdůležitější
dispense, v ostatních pak věcech uechf zmocní
k dispensí biskupy, zejména při lrregularitách a
suspcnsich cx delicto occulto. Saw.

biskupské konference n. biskupské porady,
shromáždění biskupů 7. celé některé země nebo
z některého státu, svolávaná za tím účelem, aby
se poradili nebo rozhodli o záležitostech církev?
ních. Od synod rozeznávají se nejen tim, _že pn
nich není vnějšího cereuionielu, nibrž ! tim, že
jim chybí jurisdikce synodám příslušná; l;. k. jsou
též jen částečnou náhradou za provinciální sněmy,
zřídka jen konané. jsou obvykly v Anglu, v Ame
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rlce a v ltalii, v novější dol—ězvláště v Německu

a v Rakousku, kdež potřebalgejkichvyg4ynuladvz po
měrů církevně--olp(ítickýchkonferencích v olině konáno bylo ve dnechvod
22. října do 16. listopadu veliké shromáždění bi
skupů němeeckýcch a rakouských ve Vircpurku, po

němž následovaly )partíkulární 0.(k.v Kolíně (1849),Fr' sínkách (1830), Frýburku (1851), Bamberku
l )a aPassovvě (1865) Výsledkem těchto konfe

rencí byly důležité pamětní spisy. Vatikánskému

sněmu věnovány bl b. & meckýth biskupův Mohuči 1869 ul ěy1870, Eichstáttu 1871. V no
vější době konávají se pravidelně k. biskupů pru
ských, bavorských a biskupů líornorýnské církevní

v. akousku konal epískopát první sjezd ve
'ídni od 30. dubna do 17. června 1849 a podal

vládě návrhy o uspořádání poměrů církve ke státu

vzhledem k novéú stěav ;Jw ukončení sjezdu zvolenbyl pětičlenný komitét k lšímu vyjednávání s mi
nisterstvem. Po uzavření konkordatu konána byla
konference biskupů rakouských ve Vídni od 6. dubnna

do 17. června 1856 (66 biskupů z Rlakousko-Uherska, Lombardska a Benátska. Dal 1.1; k konaly
se 1867 24 biskupů), 1868,1 9, 1871, 1874 (32 bi

le nařízení papeže Lva X111.2 3. řezna
lsglpů)mají se konati b.): všech rakouských biskupů
každých pět let, každoročně konference biskupů

provincicájinich.Stálý biskupský komitét, skládajícísezzse mičlenů, zasedá častěji. Srvn. Archivftir
K. KR. c111913

biskupské svěcení, svěcení na biskupa. Světiti
6--y jest výhradným právem papežovým, bez výslov
něho zmocněmpapežského nesmíjinýb. světitinab--a.
V ímě papež obyčejně ústně (vivae vocis ora
culo) zmocnnje k tomu některého kardinála, jenž

má svěcení bískupskě, ač Plus X. mnnoho bislgípůsvětil sám. Světi- li se někdo5 na b-a mimo
dostává papežskou bullou právo, aby se dal po
světiti od kteréhokoli katolického biskupa, jsou
cího v milostí a spojení se Stolicí apoštolskou
(a quocumque, quem maluerit, Catholico Antistíte

šratíam et communioncm Sedis Apostolicae ha—)ente) u přítomnosti a přísluhy alespoň dvou ji
ných katolických biskupů (accitis et in hoc ipsi

assistentibus duobus velmtribus aliis CatholicisEpiscopis similcm graratía et communíonem ha
hentibus). V rubrikách římského pontifikálu nazý
vají se biskupové přisluhující Assistentes, světitel
Consecrator a svěcenec, dokudn ení pomazán křiž
ínem na hlavě a rukou, lzlectus, l.localpomazání Con
secratus. Výjimkou dovoluje papež, aby zastupo

vali dva 5--y assistujicí take kněží (ale bez mitry),nelze- 11 dvěma b-tim se dostavítí. — Na
světí buď v neděli nebo ve svátek některého
apoštola; v jiný den neesbo vátek smí sc světiti
na 5--a jenom se zvláštním dovolením papežským.—
Na b-a světís se obřadem velmí slavným, jenžs
v někte hpodrobnostech poněkud mění podle
důstojnosti světitelov a podle chrámu, kde se
světí. Obyčejně světí metropolita ó-a suffragan
ního v jeho stoličněm kostele. V presbytáři se po
staví pro svěcence zvláštní oltár na straně epi
štolni před lavicemi chórovými. Bohoslužebná
roucha pontifikální se připraví pro svět tele na

hl. oltáři, pro svěcence ab--y přisluhující 'na oltáři
svěcencov Svěcenecčmaje na sobě kp l(cappamagna) oěekávás aab-yassistenny vmmozzet
tách i mantelettácsh přicmhodsvětitelův;1e-li světitelkardinálem, ká svěíenec těž jenom mozettu
s mantelettou; lvšichnl jdou se nejprve poklonltí
nejsv. Svátosti a ubírají se k hl. oltáři, světitel na
trůnu oblékne mešní roucha pontifikální, svěcenec
oblékne humera'l, albu, štolu (skříženou), pluvíál
vždycky barvy bílé a fíalový biret, assistujlcí ó-é
humerál, kříž, štolu a pluviál; světítel užívá mitry

biskupské svěcení

sktostně a zlatotkané (píetiosa a auriphrygiata,

v. t.), á-é assistujicí mitry bílé (shimplcxalba). Světítel usedá na vrchním stupni hl. oltáře na faldí

storíu a svěcenec uprostřed obou assistujicích b-ů
předstupuje, prvnib assistent žádá světítele,aby„přítomného kněze posvětil na břímě biskup
Světitel dává čísti bullu papežskOu a přijimpáspři
sahu svěcencovu nařízenou v bulíe; potom klade
otázky (examen), k nimž svěcenec odpovídá, vy
znávaje víru katolickou. B—ěassistenti říkají po
celý obřad hlasem přitlumeným vše, co říká svě
titel. Po otázkách začíná se pontifikální mše, při
níž se svétitel modlí stupni modlltb' seesvěcen
ccm uodpovídajícím; za 1m10p0 sltojí ó-ově
assistujicí a kněžstvo (kanovníci), přisluhující svě

títelí. Polsstupních modlitbách ohdcází svvěcenec5 b--y k svému oltáři, odkládá pluviál a
obléká splontinfiální mešní roucha (kříž náprsn',
štolu rovně splývající, tunicelly a kasuli); oba, svě
titel natrůnu i svěcenec suvého oltáře, pokračují
ve mší pomífikální až k poslednímu verši v ra
duálu nebo traktu nebo sekvencce, kdež se mše
přerušuje a koná se vlastní svěcení. Světitel usedá
opět na laldistoríu před hl oltářem a svěcenec
přichází 5 b--y assistenty; světltel vybízí k mo
modlítbě za svěcence, všíchníkklekají, svěcenec
klade se na stupně oltáře po levicí světítelově a
říkají se (zpívají se) litanie ke všem svatým se
žehnací prosbou za svěcence. Po litaniíclt klade

světitel s biskupy assistujicuimi na šíji svěcencovuknihu evan gelni, některy kněz na šíji
jeho přidržuje po celý dealši obřad. Světítel a b-ě
assistenti kladou potom obě ruce na hlavu svěcen

covu, říkaaěíce slova Accipe Spirltum sanctum av modlitb s prefacl prosí světitel, vzpominaje
velekněze starozákonního,aaby Bůh ve svěcenci do
vršil hodnost kněžskou, přerušuje prefací a vzývá

ucha sv., zaěínaje hymnus „Veni reator Spiritus“. Sbor chrámový pěje dále a světitel maže
svěcence křížmem na hlavě (na tonsuře), říkaje
slova: Ungatur et consecreíur caput tuuní, coelesti
benedictíone, in ordíne Pontífícalí. ln nominePa
tris ct Filii et Spiritus sancti. Amen. Pax tibi (Et
cum spir. tuo); pokračuje pak v prefací prose za
svěcence o milost, sílu a ctnosti potřebné k úřadu
arcipastýřskěmu; po prefací začíná světítel anti

fonu „Unguentum in capite, queod descendit inbarbam, barbam Aaron, quodd scnendit in oraní
vestimenti ejns: mandavit Dominus benedictionem
in saeculum“. Sbor chrámovy pěje žalm 132.a své
titel maže křížmem ruce svěcencovy pronášeje
slova „tUnganur manus istae de oleo sanctificato
et Chrismate sanclíficatíonis, sicut unxít Samuel
David Regem et Prophetam, íta ungantnr, et con
secrentur; svěcenec položí pravou dlaň na levou
a zavěsí s_ložené dlaně na plátěnou roušku kolení
krku zavěšenOu; svétitel (sám, bez 5-ů assis tuji
cích) vkládá svěcencl mezí ukazováčky a prostřední
prsty spojených dlani berlu biskupskou (v. t.),
která se po chvíli odevzdá akolytovr; otomnna
vlékne světiíel svěcencí prstenu ruhý prst
pravé ruky a sňav se šíje svécencovya knihu evan
gelni, s oběma b--y assistenty odevzdává mu jí za
vřenou do rukou. Svěcení se končí a světitel ipo
svěcený pokračují ve mši až k offertoriu. Po verši

offertoria obětuje posvěcený světiteli sleedicimunatrůně dary: dvě hořící svíce, dvac avdva
soudečky vína. Na darec se malují znaky světitele
i posvěceněho; je--li světitel kardinálem, maluje se
jenom znak kardinálův Chleby a soudky jsou
jeden posíříbřený, jeden pozlacený. Potom světítel
l svěcenec přistupuje k hl. oltáři, světítel slouží
mši jako obyčejně stoje uprostřed a svěcenec slouží
s nim (concelebratio), stoje na krátké straně rohu
epištolmho. Ve zvláštních formulářích modliteb
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„Secreta“ a „Hanc igitur“ říká posvěcený za sebe
,",prome famulo tuo“ etc., světitel pro hoc famulotuo“ ; posvěcený říká všecky modlit'by kánonu spolu
se světitelem, ale nežehná darů obětních, maje ruce
stále sepiaty. Políbení míru (pax)d ostáváo dsvě

titele nejprve osvěcený a dává je paknoobšmab-ům assis_tujícím, kteří stále stooí za ním
hěm stupni postranním rohu epi tolního. Světitei
přijímá tělo a krev Páně, ponechávaje pro posvě
ceného polovinu části sv. hostie, od níž nevpustil
úlomek do kalicha, a z kalichu pije tolik, aby přijal
úlomek sv. hostie s krví Páně, ostatek ponechá

\aje rovněž gosvéceknému; přijav takto tělo aekrev
Páně, podáv ničeho neříkaie zbylou část sv. ho
stie posvěcenému, který se postavi vedle něho;
potom podá kalich posvěcenc'mu, jenž jcj vezme
oběma rukamaaapřijme krev Páně. Světitel i po
svěcený slouží msi dále až k požehnání, které \\dě
tuje svétitel; potom vsadí světitel s b-y assistu
jicímí posvěceněmu na hlavu mitru zlatotkanou;
posvěcený s_ejmeprsten a světitei s ó--y assistují
cími oblěkaaji mu rukavice a navlékne mu opět
prsten, světitel drže pravici posvěceněho a první

&.assistujíci drže jeho levic1, vedou lej k trůnu,světí-li se v stoiičném chrámě poosvěcen ho; světl- li
se jinde, vedou jej k laldistoriu postaven émupřred
hl. oltářem, na němž seděl světitel; posadí jej na
trůn (nebo na faldistorium) a světitel mu dá berlu
do levice a postaviv se vedle něho, zapěje chvalo
zpěv „Te Deum, který dále I.pívá sbor chrámový
Za zpěvu sestoupí posvěcený maje po bocích oba
15--y assistujicí do lodi chrámové, přejdeckostelem
žehnaje lidu a vrátí se k ]. oitári, kde světitel
modlí se zaň modlitbu „Deus omnium fidelinm pa
stor et rector“. Po modlitbě uděluje posvěcený své
první pontifikální požehnání slovy„ Sit nomen Dni
benedictum“ etc a po požehnání diky vzdává
světiteli, zpívaje třikrát „Ad multos annos“, kle
kaje při každém zvolánní a blíže se světiteli; když
se byl posléze přiblížil k světiteli, dostává nej
prvecod něhooa pak od obou 15-E\assistuiícich po
iíbeni nokoje. Poslední eviangeium říká svět itel
na trůně nebo u hl. oltáře, posvěcený u svého ol
táře; po evangeliu svléknou všichni roucha boho
siže bná a v slavném průvodu odejdou. — [ onli
[ml: Romanum; Dareia aut/mmm Congregationis
S. Rih/um. Romae , Ella/“limitů, Manuale S. Caere
moni|.arum Rom e1880 Lib

biskupský klobouk, nízký černý klobouk se ši
rokou plochou střechou, ozdobený zelenou hed
\ábnonšňůroustřapci. V er aldice, nad znaky
biskupů, jest to klobouk téže formy, ale zelené

barvy, při obou stranách jsou protaženy šňůry níže\ kličk b se proplétající a vybíhající na každé
straně v šest třapců, rozdělených ve tři řady:

Obr. 43 Biskupský klobouk.
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v řadě nejhořejší jest 'eden, v řadě druhé dva,
v řadě třetí tři třapce. lKlobbouk ten kreslí se nad
štítem znakovým, tak že se vznáší volně nad ním

a třapce po stranách štítu dolůnsp ývajbiskupský prsten viz prs
biskupský stolec n. trůn (oegóvoe),křeslo. ca

thcdra, ozdobně křeslo s lenochem a postranními
opěradly, stojící na podiu pod haldachýnem (v.t
již v době starokřestauské sedával biskup na zvlášt
nim ozdobném stolci, jsa přítomen úkonům boho
služebným; odtud také míval promluvvy k lidu. Taa

vých kaamenných sedadel zachovalo se několik
vokryptách katakomb. Ve starokřesťanské basilice
bylo misto ó-ho s-eepři nejzazším boduaapsidy,

kdež často do zdi b' val zapuštěn a zpravidla nadpodlahu apsidy o \\ kolik stupňů povýšena při
střeškem o atren. Po jeho stranách v polokrnhu
táhla se př stěnách sedadla pro kněžstvo („sub

sellia“). jiždzáhy vyskytují se také přenosné b-skér-ce, ježp dobaylyse křeslům rimských senátorů
(„seila curulis“). Častstkopřejímána bylazzab-skér—ce
antická křesla sloužlvši kdys k účelům profánním.
Také kathedra sv. Petra v Římě jest antické křeslo

přenosné (viz čl. kathedra sv. Petra). Oby
pejne b' valy vnější piochyo b-ého .r-e ozdobeenyastickymío mamen oftgurálnlmi scénami.
Klnejveiikolepějším náleží kathedra biskupa Maxi
miána v dóme ravcnnskěm, zcela pokrytá rcliety ze
slonoviny,a kathedras arkav Vr
ním středověku, v době5románské, vbývaly b-ské r-ce
kamenné, spočívající na ostavách i_vlchaap.; ta
kové ó-ské .r-ce zachova se na př. v Canossc,
Bari,Monte Gargano, Au špurkupa jinde. Ve vele
chráinu svatovítskémv lšraze bývalá . ..r z druhé
polovice XVll. století, z dubového dřeva řezaný, se
stříškou dřevěnou, kterouž podpíraly po stranách
postavy andělské; stolec ten uložen nyni \ měst
ském tnuseu pražs Kau/mmm,
Handbuch der christi. archaeolo ie, 182—183,
až 525, Bergmr, Handbuch der irchl Kunstalter
tim

btslkupské školy viz školy
biskupství je ohraničený okres, jenž biskupu

podléhá k vykonávání jeho církevní plnomoci. Na
východě užívalo se k označení biskupství, to jest
sídla biskupského a okolí, slova nagotm'a, na z
pade též sice v tom smyslu se toho často užívalo,
ale většinou se jména toho užívalo k označeni far,
kdežto k označení biskupství sc užívalo slova dic
cese Diecese na \ýchodé značila okres patriarchy
neb exarchy. Biskupství začalo cxistovati s usta

novením biskupů, tedy datuje se z dob agoštoiů,kteří zřídili jednotlivě okrsky po něž iskupy
ustanovili. V prvn \ch dobách zřizovali hlavně na
východě patriarchové resp. metropolítě neb koncily
provinc.biskupství nová. jet to historicky doká

zán o. ř. zřídil sv. Basilius. metgovpolitacaesarejský, biskupské sídlo sasimské pro e
hořeNaay.. Na západě zřizovali biskupství většinou
papeeZově sami1a ti j,imž ta moc od papeže dána,
hlavně biskupové missionářští. Po schismatu řec
kěm zaveden usus, že jen papež smí zřizovatt a
tněniti hranice jednotlivých diecesí, al) nemohli
schismatikové zneuživati tohov neprosp ch církve
katolické. Později papež lnnocenclll. si reservoval
přímo zřizování biskupství, měnění hranic (unio,
divVisio), sesazení ipřesazem biskupů jako věci
důležitější. Ode dávna zachovávána pravidlo, že
ve vsích a malých městech nemá býti zřizováno
biskupské sídlo, kde obyčejně kněz k duchovní
správě dostačí. Nyní svatá Stolice zřizuje n0\á
biskupství, je dělí, spojuje, abully, jež se toho tý
kaji a hranice jednotlivých diecesí sta ovi, se na
zývaji proto buliae circumscriptionis. tcmc-ii,ž
drive němečtí králové a císařové biskupství zřizo
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vali, nebylo to jistě po právu a musil kt tomu pří
stoupíti souhlas Stolice apoštolské, jež vždy svého
práva v té příčině hájila

kbiskupství. statistický přehled kavtoliC YC

Latinský Východní
'tus ritus

Dily světa a země " ___ '

arcib. , hlsk. ŠŠŠ :? Ž_ a.: a „a

!. Evropa. || ; !elegl......... 1 5 —!—7—
Britská říše: !

a) Anglie ...... 1 15 — —[—
b) Skotsko ..... 2 . 4 —.—|—c;1rsk....... 4, 24,__;_
d) Malt ...... — , 2 i_ __,_

Qulharsko....... — , 1 l— —' —
„erná Hora ...... 1 ' — gl—-- —=: cie ........ 17 671_ _ _
llriolllandsko...... 1 [ 4 ,'— — —......... i+5o,225-3__ _
„ugembursko..... _ = 1,___ _
Německáříšel .' ." .' .' .' 5 20 __ _

Portutualgsok ...... 3 spy—.—Rakousko- uherská říše: ," :
a) Cislajtanie . 7 23 —1 23 8b) Uhersko ..... 4 l7(18)—1 ]:
c)Bosna...... 1. 3 _',_,_eko......... 3= 4 _ 1_ ,_

Rumunsko....... 1 1 1 —1—,usk ......... 21 10 —l—,3
rbsko ........ —i _1 _ *,_ ,_panělsko....... 1 9 . 47 —g_ :_

_výcarsko....... —i 5 _ 1_ |_Turecko........ 3 , 4 —:—_—
ll. Am ! j !Filipiny....... 11 4 _'_1_upc......... 8j23(22)_!_g_

Ěponsko....... | , 3 _Í—3_ersie......... —4 1 —--—; 1
Turecko........ 2 | 1 5!17136

m. Afrika. 4 i ,
Élžíra Tunis ..... 2 g —_ ,_pt ......... — . , 1'—';3
jiazemě ....... —£ 81—3—41—

lV. Amerika. ! 1 * ]

Antilly (s Kubou a Haiti) 4 ! 11 '— ,'— j —
Ar entinie a Paraguay. 1 ; s - . _ —
Bo|v ........ 1, 3 -—,*_—Brasilie ........ 2 | 18 —;_ —
Britská l_Sev. Amerika 9 ; 22 — 1— | —........ l s _ _,—
Guštemala....... 1 ' 4 —,!—;—......... 1 3 _ *_ *_
Kolumbie s Panamou 4 10 — ' — [—

........ 7 23—í_!_e......... 1_, s _ _,—
Spoljml.ipSfřnt), (bez Kuby a | _,1 _. ,:_....... 14, 74 , ] 1
ragluayIn........ 1 i 2 ,_ ,_ i_Venezuela....... 1 , 5 —1_ ,—

V. Australie. ! ' \Australie....... 5 , 14 —,_5_
Nový Zeeland . 1 | 3 _ j _ [_

Celkem... 184, mmozoisz

biskupství — Bissolo

Z osmi latinských patriarchátů započítány
jsou Benátky (Aquileja) a Lisabon mezi arcibiskup
ství: ostatní jsou ca ihradský, alexandrijský, antio—
chrjsky,1erusalemsk) en tento jest res ), západoo—
indický(o čšcibiskup toledský), východoindický(arcib.vGooa). estorientálníchp riarchů:

antiochijský Maronitů (res. Džebail), aatnstiochijskýMelchitu (res. Dam,ašek) antiochijskýS ůs.(re
Mardin),ébabylonsk' Chaldeů (res. Mosul), cillcijský Arrém (res. ařihrad), alexandrijsk Koptů
(res. Alexanndrie).Titulárnicharcibiskupstv icstDO,

tit. biskupství 405,10 praelatugaec.1nullius (z těch
10V talii, 21V Rak.-L'h 2 )!,Turecku
1 ve pan.1, vozprtug. Mozambique, 1vtv Brasilii:] v Australii), ] apost. delegací, 142 apošt. víka
riátů, 61 apošt. praefektur.

Bisleti marchese Gaetano. papežský major—

domus, 71. 1856 ve Vesrsoliv provincii římské, 1878kněz a kanovník t.. 4—1901skutečný papežský

komoří, 18859kanovnílk88u sv. Petra, 1905 papežský
mašordomusismarck, biskupství ve Spoj. státech severo
amerických (Severni Dakota), v círk. provincii sv.

avla de Minnesota,s zřiz. dekretem Kon rezgacekonsistorni z 31. pro 1909 (A. A. 290);
)rvni biskup: Vincenc Wehrli, sídlo v opaltství St.

,Richarrdton; 25 kostelů s residujrcími kně
žími a 119kostelů missijnich, 1 benediktinské opat
ství, 16 kněží světských a 17 řeholních.

Bíso 1. biskup paderbomský, z. 908, sp. „Víta
s. Liborli" , otišt. v Ada S:. julius V, 414—425
2. Juan del B., mlssíonář na Fílippinách, z 1754,

.g. grammatiku 'azyka tagalského. Srvn. Dali/mmm,ie Sprachkun e und die Missionen, 107.

Bisoe, Bisoes,am. mě. vayssinii: památka23.června, viz Did .

blsomusAvizdbíscandens.Bisping August katol.exegeta,n. 1811vAlbers
lohu hahilitovalsse 1844pro novvozákonni exegesi
na akademii v Munsteru, od1850m od165ř5

professort., :.31884t. „Exegetische's Handbuchzum NT.“ (9 1854—76. některé svazky vydány
po druhé, některé i po třetí); dilo to nevyniká sice
vědeckou původnosti, za to však vyznamenává se
přehlednosti a praktičností; ve výkladu někter' ch

dogmatických míst (zv1.vvyApokaSlšpsi) není v akdosti korrektní; mimo to Concilii Trid.
canones et decreta“ (1845, 2. 1857); v letech
1845—41redigoval společně sv rant.Fe1. Menkem
„thKaol. Ma azin fiir Wissenschatt und Leben'.

Bissel (B selius)Ja an S. 1., 6011v Baben
hausenu ve vábsku, vstoupil do Tov. jež. 1621,

byl prot. rhetoriky, filosofie a kontroversí pozdějipusoobil jako kazatel, :. 1682 v Ambergu ' :p. ně
kolik asketických spisů, popsání Svaté země („Pa
laestinae seu terrae sanctae topothesia secundum

lggiones ac tribus expressa“, Amberg 1659, Dilingy69, různá dila historická, mimo jiné obšírně a
důkladně vylíčení zkaženosti pohanského světa
před Kristem:„111ustrium ab orbe cond. ruinarum

decas 1.—1V.“ (8 sv. Ambelrg_1656—65, Dilingy 1669).vn. Sommzrvagzl,l.,l513 51.7

blssextilis annus : rok obsahujícířidvakráte 6.nis(b xtum sci1.diem);v mka
leendářivkládán bylvtotiKža[v roce přestupnémm předún tj atr.(=díessextuds
ante KloalendasMartivals)KjaeStějeden 24. únor (a.Kal resssextus ante KalendasMar
t1_as); v dírektářích a j. dosud se tak nazývá rok

přestupný, a památka sv. Matěje kladúese v roce
přestupném na 25. únor mislto na 24788Bíssing Ondřej S.]„ n. ;?qŠ.,Vitae
Sanctorum' (Heidelberg 1786, 25 az7.),kázání a j.Bissolo Bissuolo) rancesco, ital. malíř,od
1492 v Ben tkách, kdež pracoval u Glov. Belllnlho;
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z. 1654; zobrazů jeho uvádíme: „Proměnění Páně"
v Santa Maria Mater Domini v Ben., „Kristus
klade trnovou korunu na hlavu sv. Kateřiny Sien
ské' (1514, v benátské akademii), „Trůnici Ma
donna“ 1516v kapli Madonna del Campo na

ostrově(!;gostěž, „Sv. justina“ v dómét tervis
ském véstování“ v Bensonové sbírce
v Lon

BissonnLudvik Karel, 71.1742, kněz francouz
ský, složil přísahu na civilní konstituci kleru; stal
se 1801 konstitučním biskupem bayeeuxským, ale

vzdal se hodnosti té, spokojiv se s titulem čestného knnnovna;ik :. yával „Almanach de
Coutances“ (1770—81),v němž jesst mnoho mate
riálu pro archaeologíi církevní diecese coutanské.
Srvn Hurler, Nomenci. V3 (1912), 750-»-.751

Bissus Bernard O S B.. prof círk. práva a
theologie v kiáši. s.v Kateřiny v]anové, z 1716;
xp. „Hierurgia sive rei divinae peractlo, sacrorum
rituum et ecclesiasticarum caeremoniarum ea omnia

compiectens, quae alibi sparsa reperiuntur“ (Janov686,2.„101 diloužitečné a vzácné), „caDe
moraiem vscientiam, míscelianeos tractatnus cosntid
ncns et casus" (t. 1693); proti Gonzalesoví napsal:

„mCrisisde probabilitatc“ (t. 1694, pood pseudony„Níc. Marria Monsa“.) Srv. Ílurler, Nomencl.
lV3(1910), 97?

Bissy de Thyardi lí ndřich, „. 1657v Burgund
su,k od 1687 biskup tuliský, od 1704 meauxský, od
1715 kardinál, z. 1737 v Paříži, horlivý obhájce
cirkve katolické, zvl. proti jansenistum; .p„
dement sur le jansénisme“ (1710), „Traité théoio
giq_ue“(obrana konstituce „Unígenitus“, 2 svazky,

Pag—881722)aj. Srvn. llurter, Nomencl. lva (1910),
Bistamona sv. mč. v Egyptě; pam. 4. června.

bistropha d(distropha) viz neumy.Bisuntín. san
Bisutún Vld'l.oBeliistún ll.,

Bisztra de, Petr Pavelv Aeron,0% S. Basskup fogarašský 1753—65, miiío et ex
ordium s. occ. synodi tlorentínae“ l('BDaliástaiva1762).

Bišoi viz Pšoi.
Biterren dioe
Bitetto (Bitectum), nékd.rdíoec. v jižní italii,

v círk. prov. barské, zal. vc Xll stol., r 1798slouč
s díec. barskou.

bitheismus:dvojbožstvi víz poiytheis
mus.

Bithynie, Bnhw'a, krajina v severozápadní Malé
Asii, nazvaná tak dle přistěhovavšiho se tam thrá
ckého kmene Bithyniův. Králové ó-šti dovedli si
uhájiti svoji samostatnost, posiedn' : nich, Niko
medes 111.,odk ai.r 74 svoji říši ímanům, kteři
ji připo'iii zpr\u k provincii „Asía“, _potom k pro
vincii „ ontu ugustus proměnil ji r. 74 př. Kr.
v provincii senátorskou (prokonsulárni) Nejdůle

žitéjší města byla: SNikomedlie,Chalcedon, HerakieaPoontí,ke Nícaea vPelav přišed s Tímotheem

do Mysie, hodlal sSnim jíti dn B—e,ale . uc ježišcv nepřipustil jim toho" (Sk. ap. 167); ve vid nl
nočním p_ak řikázáno Pavlovi, aby odebral se do
Makedonie. 1. iistusv.Petra 11činí se již zmínka
o křesťanech v B—í.S skřesfany setkal se tam r. 112
Plinius ml. jakožto císařský legát; zajímavá zpráva
o nich k císaři Trajanovi jest obsažena v ep.

Bitimius (Bytimius), sv., současník sv Achilla
Ammonasa.Srvn.1\'zlle:,Kal.211„

Bitnar Vilém, katol. básník česk' , 71.11. dubna
1874 ve Zbečníku \\ Hronova n. M. 0 skonnčcných
odborných studiích v Praze byl adjunktem žele
záren v Kladně, pak technickým správcem si váren
vhutích komárovských,naposledy inžen rem esko
moravské strojírny v Praze. První své ásnč otiskl

271

v Almanachu katolických básníku ceských „Pod
jedním praporem“ (Holešov 1895), pak v iiterámim
almanachu „Secesse“ (Praha 1906) a „Lublani“ (t.
1896). Hojné“přispíval básněmi do katolických revui
„Biahovésiu“,brnénského „thoru“ olomouckého„Naaešho Domova“, praž skýcch „Listů katecheti
ck' ch“, „Rozhledů po |idumi|stvi", do ecovh "ch

vétů" a do1„Nového Života“. Výbor svých b sní
v dalvPraze 96pod názvem „Bizblkickérhapsodie“( ásnícké obzory katolické, k3.) a veeiikou
epickou báseň „atMtkysedmibolesatneé“ootisklv „ozR
hlcdech po iidumiiství (Praha 1900). Psal též články
o literatuře, zejména essay o mystiku Františku

Bílkovi (\ivdodem k E. Trévalově knize „7a onočaasu“, Kladno 1899) a o reraiaeiském básníku

Dante Gabrielu Rossettim (Meditace 1908). Die
poesiiápsal _liřlíáKarásek (N11896) aM arieKhaá(Našii) ásnici, Nový jičín 1904).— Ruchu
vákatolické literatuře zúčastnil se již od dob stu
dentských. V letech 1895—96 byl mezi spoluzakla
dateii „Nového Života“, r. 1901 spoluzakládal tý
denník katolické intelligence „Nový Věk“ jehož

kulturní rubriky organ 'sovalioa redigoval. (i 1907redigoval„ Knihovnu Nov ěku pro literaturu
a filosofii,1908 spoluzakládal „Sdružení katolické
intelligence“ v Praze, kde též uospořádal nékoiik

cyklu plřgeldnášeko katolické literatuřure a umění(1907— 91.0 V Praze založil a redigoval katolické
revue „lMc ítacc“ (1908—1911), „Obrozeni“ (1912)

a„lllídku literární a uměleckou“v(ě1912),která 1913splynula s týdcnmnikem „ ovvýV ěk“. edle nich
redigoval i první ročník „Studentské hiidky“(1909).
Pří, ,Meditacích“ založil katoi nakladatelstvi kde
v dal mono raiie a essaye Bilkm y, Lan ovy, Krato
cvilovy, Or(valilovy,janotovy aPacovs éiio, básně
Ol. Novotneho, Leuonera a Bukovce, prósy Baarovy,
Bouškovy, ]avorníkovy a Hrůzovy, jakož i překlady

„Výkřiků sv. Terezie“ (Durych a Janota), „Slavíkasvatého Bonaventury"(l.0 oovtný) a ' regnse
novy „Knihy poutníka" (Vrátný) Nyni žije v Praze
jako redaktor a spisovatelonto ituntín. Botontin. dioe
bisk. v jižní italii, v cirk aplrov.Bari (Canosa), zal.
le. stol., r. 1818spojeno s diec. Ruvo (Ruben)

Bitozeves (Wittosess), iara v díec. iitom.,ve
vik. lounském. přip. se již ve XIV stol., patr. kníže
Adolf 105.ze Schwarzenber u, duch. správu obsta
rává far., misto kapl. na ten as neobsazeno;1473k.,
4

Bitteer jan Bendř.Albert, apošt. vikářšvédský,
„ 1848 v Melle (llanoversko), jako novosvěcenec
poslán 1874 do Švédska, působil ve Stockholmu a
Góteborgu, potom byl missiinim farářem a vojen
ským duch. správcem v Ludwigslustu (Meklenbur
sok), 1886 jmeenován apošt oi. vikářem, usídlil se
v Stockholmě, 1893 jmenován tit. bisk. doiíchským.

Bitterfeid ]indřicho, 40. Praed z provinciepoiskc', v letech 1396—1404pro.f v kl. sv. Klementa
v Praze. jehopoouze v rukopísecch dochovavší se
spisy jsou většinou obsahu asketického. Nejhlav
néjší z nich 'est „De vita contem latíva“ , věno
vaný královn polské Hedvice. e svém spise

„Determinatiokde audientia confessionum' potíráana 'l. Políaaku, Viclifa a Richarda z Armaghu.
universitní knihovně pražské jsou tyto_ B-ovy

spisy: „Tractatus de institutione sacramenti eucha
ristiae“, „Expositio cantici canticorum mystíca“,
„Magisterium Christi“ , „Deiinitio simoniae cum
corolia riis“

Bitterích (Bitterních, Pitterich), fráter-laik
]., 1675 v Landccku v Tyrolsku, vstoupil do

Tov. jež. 1701, sochař, poslán do Chile,k eznač

noum byl zaméstnánarpři stavbě a výzdoobětamníchrkostelů; z. i722v a Srvn. HUMI/tr,
„Deutsche jesuítenmissionlirc lšo.

U)
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Bittner 1.sDavid Aemilian o.s. B.,„. vBroumově 1607, d. v Broumově a Olomouci, stal se
1634 mag. fřlols. a prof. iii. v Broumově, později
i. v Broumově a převoremt., at.17?6 :p. „Chro
nicon Braun-.-nse(16(Y7—71),vyd Tomekv Praze 1815,
„Disputationes“ (1634, rkps v blbi. broumovské.

Sur:v.nsWínlera iSltliftBraunau im Dienste der Kupa S. cobo, piarista, u. 1664
vu035trovč(Schiackenwerth)avČechách, vstoupil do
řádu 1682, byl činnýmjakookazatel, později biblio

thekářem biskupské knihovny kroměřížskéč jejiiž
katalog sestavil; z. 1729v Kroměřížzi.;1;pl „Cnoones super dies Domini annuas" Víden1726—27,
4 sv.) a vydal výtah z „Patrum ibliotheca ma
xima“ v Augšpurku 1719—20. rvn. Schaller, „Kurze
Lebensbeschreibungen der gel. Mánner aus dem

rden d. fr. Schulen",49—50.—3. ant. Seraf.
Ant., katol. theol. 71.1812 v Opolí ve Slezsku,
vysv na kněze 1835, dosáhl stupně doktora theol.,
byl prof. dogm. a morátky \; semmináři v Poznani,

d1849 v Braunsbergu, od 1850 prof. morálky na
univ. ve Vratislavi, .: 1588; eLogo Johanneo
commentatío“ (1835, „Die kathoiische Lehre von
dem Mysterium der h1.Eucharístie“ (1838) „Lehr
buch der kathol. Moraltheologie“ ccruce
Servatoris commentatío 1836, „DeGraecorum

et Romano urmudeque judaeorum et Christianorum
sacris jejuniis" (1%46) er dle(1Geburt, Auter
stehtm und Himmelfahrtl. t,Chrf' (1858, „De civitate divina commentarii“ (1845 De íceronianis

lclt Ambrosianís oificiorum libris commentarius"numero sacramentorum se tenario“

(18 t)); přel. Goussetovu gogmatik u (185itto ni Ber nard, eirk. skladatel, 71.1755 ve
Fabriano, od 1781 kapelník spři tamní kathedrále,
:..1829 t. Srvn. Alfm', „Notlzie sulla vita di B. Bot
loni“ (1852)

Bituricen. dioec. viz Bourg

Bitziusi. Albert, ev. theolgošanprostonárodní
něm. bell. spisovatel, 11.1791 v rtenu, studoval
v Bernu, zdržoval enějaký čas v Gottinkách, bylvikarist0u v Herzogenbuchsee a Bernu, od 18321ar.
v Liitzelfitihu (Emmenthal), zúčastnil se živě poli

tického hnuti, zprvu odpůrce bernské aristokrzcsle,později příkrý nepřítel radikalismu; :. 1

“"V

pod pseudon em „jeremias Gotthelf“; ps).

„Bauernspilegek odcr Lebensgeschichte des jer.
Gotthc If“ 836), „Leiden und Freudenc|eines tSchulmeísters" ,(Lilli, der Knecht“ (přel.d

Tyl pod názvem: „Vojta, chudv čeledin“), „l_Jli,der
Pachter“ (do češi.ápřel."níV. ozum pod názvem:
„Vojta, poctivý nájemní oba tyto spisy nověpřel Biokšal 890)a1897 ,Káthi,die Grossmutter ,
jeho sebrané spisy vydány v Berlíně 1855n., v Bernnu

1898 n., vybrané spisy ve vydáni illustr. 1884 n.B. náleží k zakladate ům moderního realistického
umění vyprávěcího; spisy jeho vynikají neobyčej
nou sílou fantasie a proniknuty jsou hlubokou
mravní ideou. — '. A bert, ev. theolog, syn pře

d1863 far. v St. immerthaiu, od

5 vyd. 2 jeho pozůstalosti kázání, jež

náležejí k nejlepším homtiletiíckým pracím evang.
Bwald Leeopold Go b.S j., n. ve Vídni1731, vstoupil 1747 do Tov. jež., byl prof. fysiky

ve Štyrském Hradci, byl přítelem Linne'ovým, je

hož soustavu proti vídeňskěmu pro . Cranzzovíhijil;z.1805; vydal: „Theoria phiosoplííae natu
ralis, rcdacta ad unam legern vírium in natura exi
stentium, auctorej. K Boscovich S. ]. ab ipso per
polita et aucta. Ex prima editione Veneta cum ca
taio o operum eius ad annnum 1763“ ( t. Hradec
1765; xp. „Physica generalis et particularís, quam
auditoribus philosophiae usibus accomodavit“ (|.
1766, 2. vyd. 1769, 3. vyd. 1774), „Selectae ex amoe
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nitatíbus academicis Caroli Linnaei dissertationes
ad universam naturalem historiam pertinentes“

(t. 1764), „Dissertatio (ie studii physlci _lperpetuismediis et cum sclentiis reliquis nexu" (1767)
BivarF ant. 0. Cist., :: vMadr iěd, :..t. 1636,

byl mnichem kl tera nogaleského, přednášel filo
sofii a theologii, stal se gen. prokurtrátorem vRimé
vydal v lyoné r. 1627 nově kroniku Lucia Dextera,
kterouž jesuita jeronym Romanus de la Híguera

o prvé vydal („Flavii Lucii mDextrii Barcinonensis
hronmcon omnimodae historiae commentariis apo

dicticis illustratum“); na obhájenou pak kroniky, za
podvrženou pokládané, připojil: „Apologeticus pro
eodem Dextero contra Gabrielem Pennotum, cle
rícum rcguiarem. Historiae tripartitae auctorem“;
po jeho smrti vydáno „Marsi Maximinl episcopí
Caesaraugustani continuatio chronici Fr. L.
una cum additionibus S. Braulionis, Taionisx et
Valderedi Cacsaraugustanorum item epíscoporum
commentariis apodicticis illustrata“ (Madrid 1652),
mimo to vzydai „Sanctl atres (Bernardus, An
selmus, Augustinus et alií) vindicati a vulgari sen—
tentia, quae illis in controversia de immaculata

VirBŠineisconceptione imputari solet“ (Valladolid
16124)

ja n Křt., u. 1746 v Normandii,
vstBoupitldo kongr. řeholních kanovníků, stals
převorem, v revoluci franc. prchl do Anglie; po
zději se stal farářem v Paříži, kdežzz. 1821,

„Discussion épístolaire sur la religion contre G.protestant de i'Église angiicanc“ (Paříži
izochově (Bocasot i), odvětví iratícellů v 118111

a v jižní Francii ve Xlll.—XV. stolet1,rlgoristižčtiblouznivci a horiitelé proti hierarchii; krom

irácké mošny (bízocho) ničeho míti nechtěli, žodXXII. odsouzeni. inkvisicí potlačení.
BizozeroSimplic lan O. Barn.,abrodeszi

lána, z. 1710, :p. „Lezioni Morali so rav Ie Parabole di Saiomone“ (Milán 1684—86,
Bizya, někd. bískupsttí v Thracií,v 3Cirk.

herakšeTiské; Cam: (Series 427) uvádí biskupypzrlet
Bizza Pacifik, 71.1696v Rabu (Arbe), studo

val bohoslovi v Padově, kdež dosáhl stupně doktor
kého, pomáhal Fil. Riceputímu S ]. pri spisovánt

jeho „Prospectus llllyrici sacri“ , stal se 1739 biskupem kým, 1746 arcibiskupem splitským, 2.

byl přízniv jazyku charvatskěnmu, a pečoval
o7vydáváni spisů thKeol.v jazyukBizzozero JanK řt., prrof. theoolmv Miláně, .rp.

„Tractatus de septem sacramentis“162gN'iilán1622),"Summa casuum conscicntiac“

Bjalobodskij (Bžlobodskljřó _lan, hlasatel kalvínismu na Rus: Vll stol ., přijal v Moskvě
pravoslaví a vstoupil do kláštera, ale obrácení
jeho nebylo upřímne;.r)1.„0 bezraziičii cerkvej“,
srvn. Pall/Lien, Nomen 2|.9

Bjedrich Miklaw š. llužick'kněz a spisovatel,
u. 1859 v Smjerdžaci (Schmerlítz) v saské Horní
Lužici, studoval v Praze gymnasium a theol, vy

svěcen na kněze 1884, působil v duchovní správě;:p. náboženský spisek „Róžowa zahrada“ (1889)
několik humoresek do čassopisů lužických; byl
také spoiuredaktorem katolického kalendaře „Kra

janBjelik Emerich, c. a k. apošt. vikář, „ r. 1860
v lllavě v Uhrách Na kněze vysvěcen 1883 v Nitře.
Působív pět let v rodné díecesi nitranské, vstoupil

do vojenské duchovní správy. Ve vojeenské
duchovní správě pusůobil v Nevesinji, kvcBanjalucea v Prešpurku, odkudž byl povolán k
vikariátu ve Vídni. Doprovázeje biskupa dra. Ko
lomana Belopotoczkěho na jeho inspekčních ce
stách poznal B. skoro všechny posádky říše rak.
uherské. Zastupuje pak ho častěji v úřadě, obe

:
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známil se s veškeroua0agendou c a k. apošt. polního vikariátu. této napsal také prelátn
If. četná odborná dilda? Z nich predevším zaslouží

zmínkyinstruktivgí, důkladný, na archívárních studiích založený obýjemn spis: „Die Geschichte der
k und k. Miiitárseelsorge und dees Apostolischen
Feldvikariates“ (Vide 1), a příručka pro vo
jeenský kleruu:s Handbuch iiir die k. u k. Militár
geistlichkeit" (ýlae ň 1905) kniha to v každém
ohledu velmi užitečná. Kromě toho napsat 8. ještě
jiné četné odborné spisy ro vojenskou duchovní
správu. Zásluhou jeho vy ává se od 1. zářír .1905
„Pastoralblait ftir (lie k. 11.k. kathollsche Militár

und Marínegeistlichkeit' a B. byl od počátku redaktorem a nejhorlivějším přispěvatelem této pe
riodické publikace. Do češtiny byla přeložena 7.jeho
spisů od Ant. janika knížečka: „Vojínům-nováčkům
nekolik slov na uvitanou“. Zásluhy b'- ovy byly
uznány svatou Stolicí, u které referoval nejednou
0 man vojenské duchovní správvě. Bylf jmenován
tajnýmkomořímj. Svatosti, apošt. protonotářem
infui. domácím preláiemj. Svatosti. Dále est b'.
komturemm.ř cís. Františka joseta, má řád clezně
koruny lil. tridy a rytířský kříž řádu cís. Františka
jnseía. Apoštolským polním vikářem byl jmenován
dne 10 května 1911, nedlouho po tom také kanov
níkem kapitoly ve Velikém Varadině. Bullou ze dne
8. ledna 1913 jmenovván byl 8. titul biskupem
v Thásu; na bískuupa byl posvěcen dne 2. února
1913 v kostele minoritském ve Vídni. R. 2111.

Blaan, Blaanus, viz Blanus.
Blaarer vi7.Blare
Blaas Karel, šlechtic, malíř 77.1815vNaudcrsu

v lyrolsku stud. od 332v Benchátkáh, 1335—31
v Mnichově, potom v ímě, kdež pod vlivem Over

lieckovým věnoval se malířiství náboženskému; od1851 prrof. na vid. akadem od 1 naaakademíi
v Benátkách, od 1866 opět' ve Vídni, 1872 povýšen

do stavu šlechtického; z. vse Vídni 1894, hlavn
jeho díla jsou: „Mojžíš na in,aji“ „.Sv AlžbětNa“,Sv. Rodina“, „jakobova pout p_oušti“ (1838), „N
vštivení P Marie“ Sv. Katerina nesená anděly“

51

(1341), „Rebekka unstudnice“ (1344),do„Útěk do
Egypta“, „Kristus v Emausíeh't „Mad nna sježiškem“ „Kristus na hoře Olivetskě“; 1852—185

vyzdobil kostel ve Fothu v Uhrách malbami freskovými,18—5458 provedl několik íreskovych maleb
v nově zbudovaném kostele altlercheníeldskěm.

Blackjan O. Praed ve Skotsku, měl 1561v Edin

burku disputaci s liaeretiky, hájil vírulkatol. slovemi písmem, zemřel pro v1ru 7. ledna 1562.

Blackeney(N15er) Vilém, karmelitán,-. v Norfolku n Cantica canticorum lecturae“.
(Ben.11591.)

Blackerlt jiří, 11.z rodičů protest. v Hessenskur. 1808,b rof. na 11.v,Marburku potom pa
storem, přestoupil 18 7".k cirk\i katol., .r). „Kon
vertiten und ihre egner,Briefc1md Bekenntnisse
tlber protestantische, kathol. und deutsch- katholische
Zustánde“ (Paderborn 1867).

Biackloe (White) Tomáš, an |. kněz, filosof
a kontroversista,n.1593,stnd vžt.0m,eru Val
ladolidu a Douai, 1617 vysv. nav kněze, byl prof.
iilos. a theol. v Douaai, 1633 představeným angl

kolleje v Lissabonu,l později byl činným v duch.správě v Anglii,o vDoual vicepraesi
dentem angl. kolleje, posléze v Londýně, kde byl
literárně činným, 75. pd pseudonymy „Albius“
„“Angius, a hojně spisy; vzbudil zvláštními svými
názory (0 inkarnaci, ()stavu duší v očistcía vpekle,
o papežské neomylnosti) odpor;r .1660 universita
douaiská zavrhla 23 vět z jeho spisů, r. 1661 dány

veškerdvýnčjeho spisy na index, B. se podrobil; z. 1676
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Blackstacllus jan Zachariáš, švédský malíř,
1816 ve Faikenbeergu, :. ve Stockholmu 1898,

zhotovil řadu oltářních obrazů pro různé kostely
ve Švédsku; jeho r. 1866 malovaný obraz „Biskup
Siegfried křti v Gótalandu“ nalézá se v nordickém
museu stockholmském.

Blackw dA,dam n. v Dunfermline ve Skot
sku 1539,osynovec biskupa orkncyského Roberta
Reida, jenž poslal jej na studie do Paříže. Po
smrti Reidově královna Marie Stuartovna umož
nila mu dokončili studia v Paříži a v T.oulouse
K dcporučení arcibiskupa ]. Beatona (v. t.) jme
nován byl presidiáiním radou vPoitiersu, kdež
:. 16113; službách zmíněné vkrálovny vykonal

mnohé.idůležité cesty;r . „De vinculo religionis etimperii“(vyd anonymně v ař. 15 5'v íle tom
hájí absolutni neodvislost moci královské), „Sancto
rum precationum praemia vel ejaculatlones animae

ad orandum se praeparantis et In psalmlum Davidquinquagesimummeditatio“(Poitie1'6081)a

Sebaně jeho spisy vydal Gabriel Nasudév Paříži
Bladulfus (_Balduiphus, Blldulphus) sv.,

mnich v Bobbbiu v Itálii, jenž setkav se s arián
ským králem Ariovaldem, směle mu vytýkal blud

nost jeho vír, i byl za to od 2jednohoz průvodcnkrálova zran 11;z. 630; pam. .led. Stadler, Hl

Blaerus (de Blaer) jen 0. S. B., převor kl. sv.
jakoba v Luttichu :p. 1496 „Historia revelationis
b. julianae Corneliensls divinitus factae et institu
tionis testi V. Sacramenti' (otištěno ve „Speculum

]magnum exemplorum“ 1513 a v Bzoviových Annaec
Blaesllia (Blesllla) sv., vdova v Římě, dcera

sv. Pauly, žákyně sv. jeronyma; byla velice vzdě
lan e.20 roce sveho věku;
Stadler, Heil.-Lex. l., 487; Mus. brněn.p1911—12, 3

l_agonravov 1. Eu. ,souč. spis. rus.; :p. „Piěěn
Vavilonskij i znaéenle ego v istorii ciludleev“"(Mo. Palmien, Nomen 219. —

Mich., protojerej eparchie astralchálnské; spa.„Archierej astrachanskoj eparchií za 3
suščestvovanijas 1602—1902goda“ (Astrachan 1902).
Srrv.n Palmim', Nomencl. l.,

BlagorazumovvMi kuiáš Vas1ljev1ě stud. na
duch. akademii petrohradské 1857—61,stal se 1869
rektorem semináře moskevského, 1892 protojere
em při moskevské kathedrále; .rt. „Postanovlenija
apostolskiia“ v „Pr.avosl obozrěn1“1862;
stvo črezvyčajnoc sěveroamerikanskoe v Rossii“
t. 1866, „Prepodavanie patrologii v seminarijach“
t1866, „ to sdělalo naše zemstvo dlia duchoven
stva i vzaimno“ t. 1867, „Cvjato- otečeskaja christo
matija“ (Moskva 1883,189 , „K \'opr osn o voz

roždenii pravoslavnago snsskago prichoda“(t.1904).Srrvn. Palalmien, Nom ne.! 220

Bla ovldov Feedoeor Vasiljevič, šabsolvoval1889 ucc.h akad. kazaňskou, 1891 povýšen na ma

gistra theol., stal se 1899 mř.prof. akad. kazaňské,1907n bnyl úřaadu toho se vzdáti; :p. ,Déia
telnost russkago duchovenstva v otnošenii k na
rodnnomu obrrzoovaniju v carstvovanie imperatora
Aleksandra li.“ (Kamň 1891), „Ober-prokuro1y S\.
sinoda v XVlli. i v pervoj olovině XIX. stoiětija,
opyt istoričeskago izslědovanija“(t.100), „K ra
boté obščestvrnnoj mys511po voprosu o cerknvnoi
reformě" (t. 1.905 Srvvn. PrŽszari, Nomencl. 220 až
221, Bog. mc. HI., 615

bl_ag0vveěšěnskáe parehle (pravosll ve vých
Sibiři; statistická data (1900): 137.978 duši, 661ar,
5 protojerejů, 71 kněží, 19 jáhnů, 60 psalomščiků;
orgánem eparchie jest periodická publikace „Bla

gověšačenskijajeparchialnyja vědomosti“, vycházc1c1o r
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Blagověšěenskij 1. Alexander Athanasje
vn,zč „lsňtorijastaroj kazanskoj akademii„Im—118818“ ázaň1875), „lstorija kazanskooj duu

chov oj siem nríaií v vosem 'u nižšímia učillščamí zaXVIII.—XIX. stolěltě“ (t. 1 ,protojerej
moskevský z. 1876, sp. „Kratkijausv dělnijaovsěch
cerkvach moskovskoj e archii“ (Moskva 1860),

„Archíepiskop5 Evgenij azancev, biografičeskíjočerk“( an „Cputnnik svjaščenno
služitel a. Rukovodstvo dlja pričtov selskích í go
rodsklc cerkvej, duchovnych konsistorij islédo—
vatelej, a ravno lic ímějuščích otnošenie k cerkovnomu upravleniju“ (Petrohr. .Mí cha
Dmitíevič, absolvoval duch.akademii kyjevskou
1893—1897, načež stal se magistremt theol;

„Kniga Plač jeremii, opyt ilzslédovanijaIisagogiko
ckzcgetičeskago“k (Kyjev 1.899) — . íkuláAlexx., 11.v Mos é1837. vykonal 1858 cestu po

mích Výthhodn clí, z. l 9, JŠ; „Athon, putevyjavpečatlěníja“ (Petrohr.1864),„Sredí bogomolcev:

nabljudenija i zamétki vo vremjla putěšestvija po

UN

vostoku“ (t. 1871) sp. spolu s .

jackevíčem: „Biblejsko- 6bio/grafi<“:le.slt|jslovar“ (Petrohr. 1849, 4"sv.). Srvn almicrz', Nomencl. 221
až 222

Blaha viz 81 8110.
Blaha Tomáš, 11.21.1istop.1844vBoskovicích

u Brna. jako sedmiletý hoch utrpěl úraz na prav
noze, jež odt ědoby zůstala ochromlá. Přes to
však odebral se v jedenáctém roce na gymnasljní
studia do Brna ; jeho přáním bylo, ažvvystuduje,
státi se knězem. A skutečně po zkoušce maturitní
zažádal do biskupského alumnátu v Brně, ale byl
odmítnut; báli se, že by ři své tělesné vadé ne
mohl dobře zastávatí povinnosti kněžského stavu.
Mladý jinoch odebral se na studia íilosofická do

Vídně, hodlaje se stát. kprofessorem Věnovstudiu klassických jazykův. Po dokončení saíudií
stal se praeíektem v knížecím arcib. semináři v Kro
měříži,potom supplentemnnaslov. gymnasiu vBmé
a po roce stal se skutečným učitelem ve Valaš—
ském Meziříči, kde působílS'j, roku. Poté nabídla
mu kněžna z Windischgrátzů v 'chovatelstvi svých
tří synů; B. místo přijal a ode el oVídně Apři
mluvoou a podporou této knížecí rodin dosáhl ko
nečné toho, že byl 1885 uvvuk 41 roků
vsvěcen na knězze ve Š crském Hradci. V rodině
\ indischgrátzů pobyl ještě nějaký čas a r
stal se katechetou na něm. měšťanské škole v 1No
vém Lercheníeldě ve Vídni. Tam zaačal pracovati
i pro český lid ve Vídni. jemu káže aje zpovídá
od té doby až p_odnes. Za přispění prae áta Hor
ného pečoval a i nyní dále pečuje jako jednatel
„jednoty sv. Methoodéje“ o česke slovo Boží,

jestliže dnes Čechové ma'i v některých chrámecheské kázání, jestliže mají svůj česky kostel a klá
Právem zvánšter, má o to b' velikou zásuhu.

jest „apoštolem .vldeňských echů“. Ro u 15134

“meno—cyannbyl čest. biskupským konsist. radourvn. „Serafínske Kvétty“ roč. 1Sr X

(1910), 353 (s po(dsobiznot|;í);„Hlasy Svatohostý nske"(101910) 181 po

aBlha€J( Blahack)),joset a. 1779 v Raggendortu v hrách, od 1824 kaapelnik u sv. Pet
Vídni, 2. t. 1846, byl plodným skladatelem cirkev
ním (mše, oífertoria a .).

Blaho ]. (Blaha)M atouš, evang.kazatel slo
venský, 71. 1772 v Bystřičce v župě turč., stud.
Vitemberku, od 1798 byl kazatelem v Liptovvě,

1837; celé své jmění, obnášející 13.000 zl.
stdř.,Zoclkázal k dobročinným účelu tĚp.„1\lbožnákázání na všecky neděle aevangelíck svátky ce

lého církevního roku“ díly, v Levolči 18' —29)a jiná kázání. Viz jangmann, Hist. lit.2,
.Pavel, katol. kněz aspisov. slovenský, n. 184—4

Blagoveščenskij — blahoslavenství

v Uher. Skalici, studoval v Nitře a Trnavě, theol.
v Ostřihom sv na kněze, se 869

farářem vmDojči; pood jeho dozorem vydali klerikové ostřihomští 867 spisy „Výchova“ a „Výklad

malého katechismu Deharbova“; épřispívaal do různých čaasopisů; mimo jiné také do brněnského
„lllasu", do časop. „Cyrilla ,od 1870byl

red. „Katolickýclh novin“ vletech 1874—81vydávalčasopis„ Kazat

blahořečeníeviznbeatiíikBlahoslav jan, 1523 v Přerové, stud. v Pro
stějově, Goldberku, Vitemberce (tu slýchal někdy
kázání Lutherova), Královci, Basileji, vyučoval na
škole v Prostějově,1552 povoáln do Mla éBole
slavě. aby_nápom ocen byl br. (,ernému při spiso
váni paměti bratrských, 1553 stal se jáhnem a

“téhož roku knězem, 1555poslán d\akrát do Vídně,
aby navázal styky s osobami králi Maximilianovi
blízkými (s evang. kazatelem Šeb. Píauuserem),
1556 \ypraven do Magddeburku k Flacciovi lllyri
covi, aby vy\rátíl jeho mínění, že ratři pocházejí
od waldenskych, což se mu však nepodarilo; vra—
ccje se oklikou Německem, seznámil se 5 Me
lanchthonem a zetěm jeho Kašparem Peucerem;
1557 vypraven do Vídně po třetí, a to s přímluv
ným listem vlrtemberského vévody Kryštofa za
propuštění Augusty na svobodu. R. 1557 povolán
B. zké rady a učiněn biskupem. Bydlil zprvu
v \lladéz Boleslavě, potom od r. 1558 v Ivančicích.
V letech 1555—60 provedl novou úpravu kancio

neáslu,vytištěného ak v Šamotlúlách 1561 (v něm
49 jeho zpísníg;a v letech 561_1564 přeložil

eový zákon způ\odního textu lřeckého (viz opřekladu tom článek českép řeklad Písma svatého).
K jeho odnétu založena 1562 v řvančlcích tiskárna
bratrsk, v níž jeho překlad NZ byl vytištěn 1565

1568. Vytrvale stavěl se na odpor snahám smě
řujícím ke spojení Bratrů s luterány, jakož iproti
straně Augustově, zavrhujíci vyšší vzdělání v jed
notě. Z. v lor. Krumlově 1571. Zjiných prací
jeoh zmínky zasluhují: „Vady kazatelúv“ a l,Musika“ (1558, 1569, obsahuje návod pro chrámové
_zpěváky, jak vestl sl při sborovém zpěvu, jakož

poučení pro skladatele písní). rvn. ji'-,eťek

Rukovět' !, 74—84; Flajš/lam, Pisemníctvi české
2 n., r. .at/N akv nPřehledných dějináchliteratury české“ 2 (1913), 64

blahosl avenství a(beatitudínes) jsou vynikajícíúkony ctností ad ůsDucha vatého viz čl. t),
které přímo čelí duchu světaka8proto z\ ášt uzpúusooubují pro království nebesk V hornmím kázání
uvádí Spasitel osmerob (Mat. 53-0'), při jiné při
ležitostí (in loco campestri, Luk.6M) uvádí čtvero
b. Neodporuje však jedno místo druhému, jelikož
zde ionde jen hlavní rozdíly mezi královsmm ne

beským at světem označeny jsou. Brev. Rom. Coní.plur Mar 11.l-lonm. s Ambrosii. Dle toho by počet
jejich (8)rtneby1 ředem určen (jako na př. svatých
svátostl); skute ně takěv Písmé svatém uvádí se
ještě některa jíná b. (v žalmech a jinde); než tato
dají se evangelickým ó-ím snadno podřaditi (S. Th

. 69.a 3. ). Svatí Otcové a scholasti
kové rádi srovná\ají sedmero ctnosti (3 božské a
4 hlavní) a sedm darů Ducha svatého se sedínerým
blahoslavenstvím, přidávajice, že osmé (poslední)

jlestlcjakýnísi souhrnem sedmi předcházejících (S.vpodrohnostech však nesouhlasí. Evan
gelíckác)b. sou význačna urovnáním svým; ka
z nich skl dá se ze dvou částí: v prvé částí líčí
se úkon, jejž Spasitel na občanech svého krá10\
ství vyžaduje, v druhé části slibuje se úkonu tomu
zvláštní odměna, která zobrazena jest dle zvyků
panujících u orientálských královských dvorů; avšak
mezi sku kem žáddan a odměnou slíbenou jest
jakási zdánlivá nesrovnalost, jelikož \ říších pozem

»
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ských skutkem žádaným odměna slíbená nedosa
hu'eese, nýbrž spíše stěžuje; tim urovnáním ráávě
do azuje se základní pravda, že království Boží
není z tohoto světa a že řídí se jinými zásadami,

nežTkrálovství pozemská. 0 0-ich píše sv. Tomáš. q. 69. oto na různých
smýrch místech při jednotlivých cltmnostecha darech

bucha svatého. Z moralistů uvádíme: Miller, Theolmor. lib. l."l' it.l_V.S 121.,kdež také patrolpgická
literatura událna est řeší.

ec František, n. Ža' _u Vo
]yne,sstud. gymn. v Písku, bohosloví v B.udě' o
\icích, vysv na kněze 1888, od 1905 farář ve
lenicich; 1901 zvolen za poslance sněmu král. če—
ského za venkovské obce strakonické; r. 19081ny
zvolen po druhé. V Pošumaví působí horlivě v za

odborů „Národní)ednoty Pošummavv'tskě a„ Napsal četné články
zvláště národohospodážrsnkě do různých časopisů;
ssmostatně vydal, O důležitosti záložen Raiffeise
nových' (v Pra 1896).

Blahověst, český časopis katolický. Založen byl
r. 1847Václavem Štulcem, tehdáž duchovním správ
cem u sv. Kateřiny v Praze, jakožto „katolický tý

denník Fro Cechy, Moravany. Slováky a Slezaany".Přinášc duchovní řeči, pojednání a rozpravy, po
vídky a příběhy, básně, dějepisné obrazy, církevní
a literární zprávy yccházel ve formátu kvartověm;

některé články tištěnysbyly švabachezm, některé latinkou. rátkém měl If. mála půl tře
tjho tisice odběratel seMezi přispěvateli byli: Fr.

korpík, Fr. Sláma, B. lablonský (napsal dol. čísla

básnickáý„Proslov“ .T šík V. radáč, ]. endik,V. A. V. k. Ve druhém ročníku

(1848)přibyl Fr. Pravda, přispěl dvěma „obrazyze života“ vě svatby najednou“ a Sedlák
rodějník“, a Fr. Sušil překladem „Písně o Duchusvatem“ Antonina Viktorýnského. tvrt' m roční
kem 1 0 změněn titul časopisu v „ lahověst.
Hlas katolické jednoty v Praze“ a spolu zaměněn
i kvartnvý formát velikou osmerkou. Redaktoory

byli V. Štulca Fr. Havránek. Přináškel rozhledy pokatolické církvi (zvláště vzhlcdcmk omručmra

kouským a českým), populární články aplologetickéa historické, pkyovíd a básně; vycházel dvakráte

ltýddně. Ale již ročník pátý (1851) vycházel zase jente'mdni arcdaktorem byl Štulc sám, jenž
tehdáž byl učitelem náboženství na c. k. čes
akad. gymna siu. V převratech politických, kédy
zřetel obecenstva obrátil se k věcem a běhumpo
litickým, ubylo B--u odběratelův, rovněž tak vzni

kem dvou nových časopisů katolck 'chdna Moravěr 1849; r. 1851 měl B. pouze 1 Šestým
ročníkem 1852 B. zanikl, jednak pro dtěžkou ne

moc Štulscovu, jednak pro nesnáze opatřiti kauci. . o zákonnne10 tisku ředepsanou.
Teeprve psodvou letech (1855) počal vycliázeti znovu
pod titulem „.Blahověst Katolické hlasy ro kněž—
stvo a lid jazyka českoslovanského“; m ltbýti do

jistě míry take náhradou za zčaniklý asopisd íprokatol. duchovenstvo. Každý ročnik měl dva
z nichž každ' skládal se ze čtyř dosti objemných
„svazků“ (se itů), mimo to kek ažděmu číslu při
dána byla příloha „Literární věstanikkatolický“. Po
Vydání čtyř ročníků dvoudílných měl ročník pátý

(31860)toliko díl jediný o třech svazcích (sešitech)o vzkříšení Časopisu katol. duchovenstva část
úlohy B-u odpadla, i navrátil se v původní svůj
způsob. Rokem 1861 počínajíc vycházel třikráte
v každ' rn měsíci, nesa název .,Blahověst. Katolické
hlasy Čechův, Moravanův, Slezákův a Slovákův“;
vedle Štulcc byl spolurcdaktorem jeho Fr. Srdínko,vicerektor k. a. semináře a stud. konviktu v Praze.
Ročník tento označen byl číslem X1., ač ročník
1860 označen byl jakožto ročník pátý; počítány
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před tím vyšlé ročníky B—a(jelikož

však ]v lete 1847—52 vyšlo šest ročníků a v le—tech1 60ětp trnoč íků, měl býtirročník 1861
označen správně jakožto XII.). Počátkem roku 1862

groč. Xll.) převzal redakci i náklad B-a Františekrdinko sám. Roku 1863 (roč. XIII.) změněn název
časopisu v „Blahověst. Hlasy katolické". Redak
rem a nakladatelem B-a byl Srdínko íjako ře
ditel kn. arc. semináře, stav se sid. kanovníkem
kapituly staroboleslavské, postoupil ročníkem XXX.
1880 redaktorství a nakladatelství dru. Františku

Kráslovi, tehdáž praefektu k. a. konviktu, sám pak

zůstal majitelem listu. Krásloredigoval B--axi)2akometropolitní kanovník. Ažd 151889(roč. IX.)
byl maaitelem B--a Srdínko, redaktorem a nakla
teleem rásl. Roku 1890 (roč XL) byli vydavateli,
nakladateli a redaktory dr. Frant. Krásl a Kar 1
Vondruška, koop. u sv. Havla; rokem 1891 (roč.

XLl.) počínajíc byli oba jmenovaní vydaavateli a
redaktory, nakladatelství přev7alabkníz. c. krtalskárn; 894 (r č. XLIV. byl vydavatelem
a redaktorenm dr. K. Vondruška sám a nakladate
lem knihkupectví B. Stýbla. Dovršiv roku 1895
XIV ročník, přestal B. V)cházeti; místo něho za
počal dr. Vondruška vydávati časopis „Alětheia“
(v. t..) H. vykonal pro náboženskou literaturu če

Ékou platnou službu, zviáště v dobách, kdy vedleasopisu pro kato duchovenstvo, ano po několik

let (1855—59) sám jeádlný representoval katolickéčasopisectvo v Čec ách.

Blahovlščcně, v hkalendářdiuhaličských Malorusů—_Zvěstování P. Marie (G.d
Bla cha Bedřich, u. 1878“vbSchiedlověve Slez
sku, kaplan v Grtínber ve Sezsku, . „Der
F_seudocyprian.Tractat e singularitate clericorum
ein Werk des Novatian“ (1911)

lache Anto nnln, u. v Grenoblu 1635, farář
v Ruleu; :]). „Retutation de 1'héresle de Calvin par
la seule doctrine des prétendus rěíorměs“ (Paříž

; odal se životu dobrodružnému a vsazen

byl do Bastilly, kdežzBlachern aMi chal a Šimon, byzantští mí
niaturistě kola 1000, vyzdobili spolu s pěti jinýml
umělci ruko is, jenž obyčejně uvádí se pode jme
nem „Vatik nske Meuolo ium“ rukopis ten zho

totiž veške
ěl

toven byl gůvodně pro c saře Basilia ll. Poriyro
Feneta (07 1025), v XV. stol. dostal se do Miána a potom vm 'e papeže Pavla V. a dánek

běl do vatikánské bibliotlieky (Cod Vat. graec.13); mlnlatury rukoplsu byly reprodukovány již
v X.Vlll stol. vpublikací kardinála Albanioh v M„e
nologium Graecorum iussu Basilii imperaton's
graece olim editum“ (3 sv., Urbino 1725), nejnověji
pak reprodukován celý ruko is 5evšemi miniatu
rami v původní velikosti svgtlotisekem v publikaci
„Codiccs c Vatlcanis sclccti photo typice expressi

iussu Pii P.90vízum)ol.VllI ll menologio di Basilio ll.“
(Turin

Bllalm Ludvík, histor. malíř,n.1846ani
chově, s. t. 1894, prováděl zvl. kartony pro sklo
malbu: kolosální komposici„ Nanebevstoupení Páně“

pro Melbourne 1873, „Koruuaoován i P. Marie “pro
kathedráluu v Metách (18 21.1Blaí g,h bohosl. a spisov. skotský, u. 1718
v Edinrburkug, byl kazatelem státní cirkve t.. od
1762 prof. řečnictví a krásné literatury t.; vydaal
několik svazků kázání a přednášky „Lectures on
Rhetoric and Belleslettres“ (1759); z. 1

Blalthmacus (Blaítmalcus) a soudr., sv. muč.

(19. ledna); B., 2 král. rodtul irského, vstotupildo kláštera na ostrově Hy,s etma opat
usmrcen bylo793 od Dánů, jimtžalneschtělvydati poklady chrám

Blake William, an l. malíř,r iec, básník a my
stik, u. 1757 v Londýn , z. t. 18 7, zhotovil mimo
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jiné několik obrazů biblických, řadu mědirytinových
illustrací ke knize Job (1825), k Dantovi (1827) aj.

iam ignon Aemíl. An t., n. 83 rot. círk.
práva na theol. fakultě v Paříži, protonotář apo
stolský, z. 1908; vydal rozpravy o sv. Cygriáuoviporvotní církví karthaginskě (Paříž 186 ), o sv
Bernardovi, Malebranchoví, sv. Františku Sal., Bour

dalouovi a zvl. o Massiilonoví I.ljehož dila vydal,opatřiv je poznámkami (Bar-le-u c1865— 35V.);
mimo to :))., Les Facultés de theologie de7France“
(Paříž 1872). Srvn. Hurter, Nomencl. V3 (1913),
1068.

Blambekinová(Blanbekinová) Anežka, ví
sioriářská blouznivkyně, bekyně ve Vídni, z. 1315,

její výstřední„ Vita et revelatíones“ vyd. Berrnaard
ez veXVídni 1731; spis ten dán ve Vídni 1765na ín
Bladmpin Tomáš 0. S. B. kongregace maurin

ské, n. 1641 v Noyonu, vstoupil do řádu 16.58, pře—

vzal 1670, jsa Ámdporován hlavně Coustantem aGuesnníc'm, vydv spisů sv. Augustina („S. Au
relii Augustini Hipponensís episcopi opera post

lovanensium theologorum recensionem castigatadenuo ad manuscriptos codices Gallícauos, \ati
canos, Anglícanos, Belgícos etc., necnon ad edí

tiones 1antiquiores et castigaííores“ (Paříž 1681až1700, s.,v) což mu, Z\Iáštěp vydání 10. sv
(dila SIV.Augustina o milosti), přineslo rudkáo
viněnizjansenismu; římská inkvísice vaak prohoiá
sila jej r. 1700 za nevinna; z.

lanc 1. _leanjosseph Louis, franc.publicista
a dějepisec, narodil se v Madridě 1811,kde byl otec
eho za joseia Bonaparta generálním inspektorem

vrátil se Blancinancí. Po restaurací Bourbonů
s mattkou do Franccie ažílv uzných oměrech.
Byl nejprv raktikantem u advokáta v aříži, pak
domácím u itelem u továrníka v Arrasu, kde se
sbhži s dělníky. Bylssopočátku přívržencem zásad
liberalních, pak radíkálně-demokratických, posléze
sociálně-demokratických. R. 1839 založil si v Pa
říží časopis „Revue du Progres, v němž uveřejnil
řadu člankůvvo společenské reformě. Soubor článků
těchto byl uveřejněn 1840 ve spise „Organisation
du travail (Organisacep ráce). Spis odsuzuje in
dividualismus a svooodnou soutěž a horuje pro
státní socialismus. štát má zastaviti svobodnou
soutěž a zaříditi velikč společně dílny, ve kterých
by provozovací kapí ál, dozor a roztřídění práce
sám obstaral. Šecty továmyjednoho odvětví
spojeny by byly v jednu ústřední továrnu. Mzda
bude stejná, protože pracovníci obdrží podíl na
čistém zisku, který seerozděií na tři díly, z nichž
1/: připadá dělníkům, 1/„ ínvalidům a nemocným,
1/ pak bude sloužiti za reservu pro hospodářské

krise. Podobně jako průmyslově závodě uspořádá
se zemědělství. Rolníci shesdruží ve tší hospodářské podniky po 0025 osob. Řízení
by obstarávalo predstavehnřistvo0volené členy dru
žmny. Čistý zisk dělil by se na 4 díly,: nichž by
pouze 1 díl připadl dělníkům, kdežto osztatních tří
dílů bylo by použito na úmor nákladu, na starobní

_i invalidni pojištovny a na založení reservmho
jmění. Pracovati by každýmměl dle svých sil a od
měněn měl býti dle potreby. Blanc hlásá komu
nismus, ku kterému směřovaly dle jeho luínění již
různě křesťanské sekty ve středměku. Vedle praci

59CÍ010£Ékýgh zabýval se Blanc tež horlivě studiem vydal knihu současných dějin „Hi
stoire del dix aus 1830— , pak vydal dějiny
veliké revoluce, které 1862skončil. Za doby revo
luce 18485 tal se členem prozatímní vlády a po
staven byl v čelo dělnické komise. Vlivem svych
politických odpůrců byl obžalován, proto z vlasti
uprchl do Lodnýna, kde věnoval se literární čin
nosti. Vrátiv se po pádu Napoleonově r. 1870 do
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Francie, bojoval proti Prusům a zvolen b i do ná

rodního shromáždění, kde býval členem|“rajni levice. Roku 1876 založil denník L„' hom ibre“.

Pronásledován rodinným neštěstím uchýlil se do
ússatr ni a zemře 882 v Cannes. Byl pohřben" ucastátní útraty v Paříži [El. — 2. Le. víz Le Bla
— 3. P. S., prof. círk. d jin, gen. vikář rouenský,
z. r. 1851, .r). 'ours d' histoire ccclčsiastique

á l'usage des séminaires“ (PařížL 1841, 2. vydání1845—51, y. 860, 25 echrlstianísme
avantj. Christ ou Histoirevde laeReliglon chré

tienne écrite par les proiphětesdepuisl'avenementdu Messíe jusq' á lar ede la nation juive et
a i'aholitiou de l'ancíeruiueeloí“ (184, 25 v.,) „la

logique du catholicísme ou les Věritěs catholique:
děmontrees par les taíts“ (Avignonn 1859).d,u Vilém,o r. 1571 biskup toulonsk , 1588;

:p.583Discours sur les sacraments de l'Eglise" (Paříž;.
5Blšancavíz Bianka.aBiancani viz Bíanc
Blancardus (Blanq ainmard),ssv. (10. března),

vyznavač v Něelles-le-Repos u Víllenoce v kraji
Brie, .659.

Blanek Mich. Ant. 0. Praem., 71.1720, prof.theologie na universitě inšpruc

„Theologia patrum positiva de Trinitate“17(lnšpruk

Blanckart (Blanchart)d Mikuláš karmelitán,p.rot v Kolin 1555;da1 dolnoněmeckýpře
klad bible z Vulgaty (vv Kolíně 1548), „ludicium
Calvinl de sanctorum rellquiís collatum cum ortho
doxorum s. Ecclesiae catholicae patrum sententia“,

(Orlatío de retríbutíone mortuorum statim a morte“t
1 Blanckenfeldu Ant. Frant., od 1750děkan

smečenský a od 1760 s lu kn. arcíb. vikář okresu
slánského, z. 1781, vydal 1768 tiskem česke kázání,
jež měl při slavnosti svatořečení sv. joseía Kala
sanského ve Slaném.

nco 1. josef Sabau, kanovník v Osmě,jmenován 1833b ískupem osmským; z. však téhož

roku; vydal pokračování dila ejana Mariany S. j.„Hisroriae de rebus Hispaníae alys

vydaal 1683 grammatiku jazyka eumanskěho, kterouž sestavil tra Manuel deY es.
BlancusBonaven 0. vyd. „The

saurí ss.uScripturarum“t(Bologna 1534—37).
Blanda sv mě. v ímě, manželka sv. Felixe;

Mart. Rom. 10. květn
Blanda rant. Xaav, paedagog český, n. 11

listopadu 1838 ve Volevči, stud. gymu. v lindř.
Hradci, bohosloví vPraze, 1863 vysv. na kněžství,

kaplanoval 5 letu sv. Šíndřicha a I i a u sv.Mikuláše v Praze, načc 1868 stal se katechetou
při ústavě učitelském a spolu docentem kateche
tíky a paedagogiky na theologické fakultě pražské;
1883 povýšen na dokto_ratheologie, 1885 jmenován
univ. kazateleem, 1886ř eíedt lem mu.ž paeedagogia,
1887 kanovníkem král. kollegiátni kapitoly u Všech
Svatých na Hradě Pražském, 1913 děkanem téže
kapitoly. Během času jmenován byl prosynodálnim
examinátorem, tajným komořím Jeho Svatosti, c.k.
vládním r,adou čle em c. k zemsmké školní rady.
arcibiskupským konsistorním radou. V letech 1870
až 1871 redigoval se Schónbeckem časopis „ kol
mk“, do něhož psal „Obrazy z dějin vychovatel
ství“ a j.; první samostatný větší spis sestavil
r. 1884 pod názvem „Pastorálka ve škole čilí vy
chováváni mládeže učením, bohoslužbou a kázni
svaté církve katolické“ (v Praze 1884 u bla),
dilo důlcžítě ro kandidáty učitelství a mladšími

choveustvo. ále vydal jako pomůcku k výkladůruubiblického dějepisu ve školách eských pro učitele
a katechety „Stručný přehled starožitností bibli
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ckých. Díl [. Zeměpis biblický a bohoslužebná za
řízení národa vyvoleného“ v Praze 1895 u Stýbabla
Další B-ova samostatn á íla iLsou „Didaktikaobecná pro ústavy učitelské“ (v raze 1895,u Stý
bla) a „Stručná didaktika pro ústavy učitelské“
(téhož roku, tamtéž). Vedle tohopsal články do
časopisů „Blhaověst“, „Škola a ivot“. „Beseda
učit " B. jako osvědčený odborník ve věcech škol

ských byl předsedou zkušební komise pdroškoly
obecné a měšťanské, jejíž členem byl již od r.1886,kdy také povolán by oan kety pro zpracování
organisačního statutu pro ústavy učitelske; tež byl

ředsedou komitétu ke zpracování osnovy nábo

Ženské proé školy obecně a měšta nskě v arcidie—cesi pražské jako znalec školství byl také po—
volán do díecesni synody arcidieccse pražské roku
1873 slaveně.

Biandina sv., panna a mě. v Lyoně v době pro

následováni Marca Aurela r. 177, zároveň se _isv
biskupem Pothincm (Photinem) a šesti Šin'rcnédruh; jeji hrdinnost byla dle zp)rávylyonsko
křesanskě (Fm H. EV a). I on.) neobye
čejná; její muka bkrutá: byla v amíitheatru dána
do sítě, předhozena divokému býku a od něho
děsným způsobem rozsápána. Mart. Rom. 2. čna.
Atta Sr. luniusl., 161, Allara' !, 406n., D:!zel209.

Blandinus 1. sv., poustevník v Brie (v diecesi

meauxskě),z 650; život jeho vyličuilvle veršíchFulcoie z Beauvaaísu; parn května.

Srvn. Acia Sr. SL 50, AnaleclaBall.chul.,151—613.-—
2. mnie h 0. SB. vCatanii, 2. kol. 14 L.:/» b„De
miraculis s. Ařathae“ (otišt. v Ada .Slr. Feb—51), u pri ežítostí přeneseni ostatků světice
té 7. Cařihradu do Sicílie 16.

Blandrata (Biandratar) Gliorgio, antitrinilář,
„. kol. 1515 v Soluzzo v Piemontsku, zprvu lékař,
pro náboženské svoje názory prchl 1556 před in
kvísici do Genevy, stal se zevně kalvíncem, ale

>—

dostal se brzo do sporu s Kalvinem iro svoje ná
zory _antitrinítářské; uchýlil se do olska a řídil

ce v Malopolsku. l tam od
Kalvína pronásledován obrátil se 1563 do Sedmi
hradska, kdež stal se osobnim lékařem kniž Jana
Zlkmundal. Zá olskěho a vystupoval otevřeně jako
unitař, po r. 15 4 k žádosti katolického knížete Kr.

Báthoryho upustil od svého bljuďd 1590Čzavražděn od. svého synovce a jeho „Con

fessio antitrinit. “avydal Henke d(Helmstedt 1794).Blane viz
Blanchard l.a (Duchesne) jan Křt. S. ].,

1731 v Tourteronu v dep. ardenskéin), 1746vstoupil
do Tov. jež., byl prof. \; Metách, Verdunu a Pont
a-Moussonu; po zrušení řádu změnil původní jméno
svě Duchcsne v „Abbě Blanchard, pod kterýmžto
jménem uveřejňoval svoje spisy: 1797; sp. „
lemple des Muses tabulistes“ (1776,28V), „LL'Eeole
des moeurs“ (175,7sv), „Prrtěcepes pour l'édu
cation des deux sexes a l'usage des íamillcs chré

iicnnes“ (vyd.p otjehp smrti 1803); B. přizpůsobilplo výchovu křes anskou zásady Rousseauovy.
2 L., 172;6 :). „Précis historique de la vie
er du pontificat de Pie Vl.“ _(1801, byl odpůrcem
konkordálu uzavřeného mezi papežem Piem V.
ač'apoleone m; ve prospěch t.zv. antikonkorda
láru („Antleoncordatalres“) .rjl. „Controverse paci

ílquessur les Erincipales questions qui divisent ettroublent l'Eg se gallicane“ (1802), „Question ím
portante relalivement a l'état actuel de la religion
en France “

Blanch t, kněz v Angouleme, 18;90 p„Le
Clergc charentois pendant la Révoiution" (Angou
lčmme 1898), Histoire de l'abb age royale de .
Dame de la Čouronne en Angamols' (t. 1888—89.

l"n
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Blanchlls de, Pavel 0. Praed., Benátčan; :p.
„Disceptationes de dířiicilioribus materiis casuum
et dubiorum occurrentium ín conscíentia: de poe
nítentia, de ne otiatione, de bello publíco et pri
vato“ (Ben. 162 , 1).

Blanc t.1 Petr, Minlm.,vydoal„Blbliothecaconcioncatoria ss. Patrum et celebrl orum romanae
Ecclesiae Doctorum (1631,1633).— 2. Petr, advo

kát vDBaillage Arnay-le--Duc v Bourgogni, z. 1632,De la iustlce dlstributive, dlurmal des Roys
etpČonseíllers d'Etat, ou sont leurs maximes prou
č/čes1etrc fonadčcscn pur tcxtc de l'Écriture sainte“Lyonl

an.k1 Aantonín, polský malíř, u. 1785v Olsz
ygg, :. ve Varšav 1844; ěnho jeest mnoho

obrazů v kostelích vvaršavských („Krístus na kříži“
vkaplidobrocinného spolkuu, „Sv. Veronika“ v ko

stele kapucínsském, „Sv. tří králové“ v domě). —
skar, dr the011869 v Burgcstadtuu Mil

tenbergun. Mohane ,farář v Ríe ŠD asMarienbild in den ersten drei ]ahrh. “ku(189). „Die

belBirsae)nkdes hl. Augustin v. Sakr. d. Fucharistie“a.,sv královna francouzská, u. 1187,dcera
kr./geakastilského Alíonsch d1200 manželka
kr. francouzského Ludvíka V1Íi.,omatka Ludvíka IX.
svateho,je1ž zbožně vychovala a místo něhož za
jeho nezletilosti po smrti svého chotě vládu vedla;
z. 1. pros. 1252vcist. klášt. Maubissonu, jejž byla

založilak;e.pam 2. pros.Blank meier Louis 1854 ve Šmalkaklech,
vydavatel katol. týdennikun„Herold des Glaubens'
v St. Lou ve 5 o'. státech, .r). „Hundert jahre
in Welt ulnd Kirce (1.900

Blankovič Dinko (Bianchi),kněz zDulnovníka.
R. 1723 vydal se do Padovy na léčení, ale na cestě

.

zemřel v Chíoggíi Sp „0Od ljubani lsusove“D(BenátBky 1722) Srgvn.Ljubíc',0gledaio 0.11Bnola Fr ant. Garcia O dal „La
teratura espanola en el siglo XIX." (Madrld 18911).

nnpain jan O. Praem. on-nt a-Moousson, u.
1704, z. 1762, spolupracovníkv Karla Ludvíka Huga

Blanqui August viz blanquistě.
blanquistěztrancouzská revoluční tajná spo

lečnost. jejímž duševním vůdcem byl Aug Blanqui,franc. revolucionář. Revoluční zásady abeufovvy

tnezahynuly se svym původcem, nýbrž přijaty b.)/klytajnýmirevolučnímispolky,zejměnazav1ádyLudvk
Filipa, astoupcncí jejich nazýváni bylí„ babouvisty" ,
nebo také blanquisty.11eslem jejich bylo: Pád mě
šťanské společnosti proletariátem pomoci násilného
v vlastnění. Blanquismu nakloněn byl s počátku

Karel Marx, zakladatel sociální demokracie,
jenž přikládal revoluční sile velikou tvůrčí moc

rovedení svych cilu. Bernstein ve své knize
„Předpoklad socialismu a úkol sociální demokracie" (str. 33. píše. že se marxismus nezřekl nikdy
úplně blanquismu, to jest důvěry v tvůrčí silu re
voluční mocí pro socialistické přetvoření moderní
společnosti. Původceeblanquismu August lan
qui (n. 1803v Puge-'lhéniers) byl horlivým pro
pagátorem kommunistíckých a revolučních zásad,
tak že téměř polovinu svého věku (37 let) strávil
v žaláři pro účast na revolučních vzpourách Pro
revoluční vzpouru r. 1839 zosnovanou byl Blanqui
odsouzen k smrti a milosti Ludvíka Filipa byl mu
trest pozměněn v doživotní žalář. V revoluci 1848
byl ze žaláře vysvobozen, ale svobodě dlouho se
netěšil, protože byi pro revoluční píkle poznovu
do vězezni odsouzen na 10 Po svém propu
štění 7 vězení žil v cizině aevrátiv se roku 1870

$<

za války s Neěmeckem do vlasti, měl vynikajitclúčastenství na všech podnicích kommun. Byl proto
odsouzen 1872 k nucené práci v Nov Kaledonii,
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což mu bylo pro chatrné ]jeho zdraví pozmčnčnov pevnostní vazbu. Roku 17899by1 zvolen jako vč
zeň v Bordeauxu za poslance, ale sněmovna jeho
zvolení neuznala platným. Byl však ze žaláře pro
puštěn, ale kdyžp o druhé ucházel se 0 mandát
1879, propadl při volbě. Nedlouho potom r. 1884

ařiži zem ře
vBlansko, farla v díec. brněnské, v dekanátu je
dovnickěm; patron kníže-arcíb. olom., duchovní

správu vede farář se dvěma kooperátory; 9764 katolíků, 31 akk., 41 židů, obyv. čes
lanus (Blaanus, Blane), sv., biskup ve Skot

sku, :. 590; dle jiných však ctnecprvekol. 1000; pam.lu. srp., dle jinyyh 19. čer

Blarer i(Blanrer, vBlaurrercn1. Am,brož 11.14.92vníKost .1 interthuru,byl převorbe
nedikt. klášt. alplrbašskěho, přidal se k Luthtoví,
opustil 1522 klášter, odebral se do Kostnice, kdež,
jaakož i v jiných švábských městech působil k šireni náboženských novot, povolán 1534do Virtem
berska, ale roku 1538 propuštěn jakožto podezřelý
z zwinglianísmu; kd ž 1584v Kostnici k rozkazu

císařovlsukatolické bohoslužby zase byly zavedeny,
odebra eó'. do výcarrska, kdež _natrůzných místech apůssobíljako kazatel —2. h,elm opaat
st.-gallenský, zvolený od konventuálů v exilu dlí
cích 1530, po vítězství u Kappclu 1531 naby lzaase

držení kláštera, obnovil v území klášterním katoal.náboženství; 2.1564 — 3. Gerw od 15230

ben kl.ášt wezinšartenskeho ve Vílrtembersku, bavůdcem katolíků ornošva'bsk ch v době reformační,

p_ožíval důvěry Karla V.a erditanaand l.; 15—4.ja auk 1) Kryštof, biskup basilejský 1575až
1608, prrováděl v území svém horlivě rekatolisaci

formy ve smyslu snesení sněmu tridentského,
založil jesuitskou kollej v Pruntrutu 1591, slavil

1581 díec synodu, zal. 1592 tMiskárnu,vydal„ Brevlarlum Baslleense“ (1584),„ Martyrologium Basi

leense “(1 5859),„Missale“ (1586), „Sacerdotale Basíleense“ (1591).— 5.vLud lk,opat kláštera ein
siedelnskěho 1526—44, ečoval o obnovu kláštera

pečlivou výchovou dorostu, jakož 1 o obnoveníkatol. nábožens
Blascusl. Divonysíus,karmc1itán; .r). „Cursus

integer artium ex doctrílna Baconii" (Saragossa1672, 1676, 2 sv.), „T logiae scholasticae baco
neae amnis suscitatus eet reslitutus“ (Lyonl
— 2. Ka , .: „De coollectione canonum lsidori
Mercatorísecommentarins" (Neapol 1760)„, Diatriba
de lohanna papissa seu (le eius fabulae origine“

Žt. 1778)79 „Opuscoll calnonlcl, storlciz, critícri“t 1758— —3. Lu Fernan

.r.p „De u7mversaliredemptíone percChristum“ (Arlcala de Henar cene, Jr.„
storlas ecclesiasticas y) seculares de Aragon (Sa
ra ossa 1622,2s

lasellKarel, dr. theol. kurát ve Vratislavi, u.

1879 v Nise; xp., Der Úbertritt der lLangobardenzum Christemum bis znr ()kkupatlon ltaliens“
(1903), „Die kírchl. Zustánde ltaliens zur Zeit Gre

Ěors des Grossen“ (1904 , „Die Wanderzíí e derangobarden' (1909), „ er sel. Ceslaus, ehen,
Verehrung und Grabstátttte“ (1909), „Geschichte der

Rlosíenkranzbruderschattbei St. Adalbert m Breslau“12). „Geschichte von Kirche und Kloster St.
Adalber“t (1192.

blasfemie čili rouhání, v. bezbožnosl, 3. (ll.,

Blaschkeljulíus, učitel spisovatel a hudebnískladatel v lohovč, „ 1866, složil mši v e-moll,
vydal několik spisů z dějin Hlohova: „l)íe Bela

gerung Glogaus ím jahre 1806" (1906), „Geschichte
Satdt GlogauEu.d Glš. Landes" (19 za) jdBlas i 1. jen Ev. 0.5 .konnr.g montecassinskě,

prof. theol. v semináři palermskěm, z. 1812; xp.

Blansko -— Blaskovic

„lnstitutiones theologiae" (Palermo 1774—77, 4sv.);
olu s kano nikem Dominikem Schiavem sebral

„eMmolre per servire alla storíal letteraria di Sicilia“ (t. 1765,25 2. Kam 71.1718, doktor
práv, advokát v sŘlltlěTz. 1785, plslalo věcech theo
logických (o Srdci Páně, o neposkvměne'm početí

. Marie, () milosti aj.
St. Blasien (Sankt Blaslen) 1. někd bened.

opatství v badenském Schwarzwaldu na Albě,
zprvu opatská cella, zal. poustevníky v lX. stol.,
858 připojena ke klášteBrlurheinauskétnu, z něhožobdržela ostatky sv. ažeje; Regínbert.(z 963)
založil klášter, jejž Otto 11.983 otvrdil a biskup
kostniccký 1036 poosvětíl. R. 174 nabyl opat dů

sgosjáenístvíříšského knížete. Zao ata Uerberta (v. 1)d klášter největšího rozkv tu. rušen 1807;

poslední opatl B;:vcthold Rottler uchýlll se s 35reholnikyodo Pavla v Korutanech. Někdejší
klášterm ůznemilzasuv'ímalo 11 16 čtv. mil, mělo 27.789obyv. ac ěno by 0 na 15 mill. zlatých. —2. někd.

klášter sprenmonstrátžek v dlecesí řezenskě; zanikl
v

Blaslsns víz Bla
Blasis ]. (Blazius, Blázy) jan starší, 71.

1684v ančině v turč. stolici, studl. v Křemnlcí,
Vratislaviaa ve Vitemberce,vbšla. v. v Dívácich, od 17 lov. Lipči, od 1712
v Trenčíně, z. l749u svee'lto syna ve_ Velke' Pa
ludze; m „Každý duch chval Hospo ina. Pobož
ného zpívání libé jádro“ (77 písní, v itavě 1720),
„Jesu bencdicite. Milovníku písni duchovních roz

koše nové“ (1743 a 1812) pathelta3 duchovní
v čas molrověhonakažení potřebná“ (17 93) j.—2. jan adší, s n předešl. 1708 v Slov. Lipči,
stud.ve Vratislavr ave Vitemberce, od 1749b '] pasto
rem ve Vel. Paludze, kdež z. ' dal 17 6 „Celé
srdce milosti boží, aneb vroucí u nábožném

dlítby k času ratnnimu“ (s přídavkem pisni). — 3.Ma rtin z Kos ec kněz evan.g, bl astorem
v Bohuslavicícht; jakož kškoly v aroměři .r).

„Elogia de nativitate filííáDeli" v Praze 1593).Blaskovich viz Blaško
Bassel Mikuláš, franc?sochař a archi.ekt,1:.

1601 v Amiensu, z. t. 1 9, od něho jest několik
zda ílých soch a náhrobků v kalhedrále amienske.

blassoíwské jeptišky, humilíatky(v. t.), zvané
tak po první sve předstaavené Kláře Blassoniové.

Blastares Matouš, učený řeckýmmnich (prý

v Soluni lv kl. sv. lsáka) a kanonista ve XIV. .;
:p. kol. 335 „zi'mwypa'“, ije to abecedně spořádaná sb rka svétskýcha círk. zákonův u schisma

tických Reků Lplatnych; otcištěno v Mígnmvč P.(J

CBilastusl. xBZáarog,komornlkkr. HerodaAgrlpgljehož prostřednictvím Tyřaně a Sidoňane ž ali

rozhněvaněho na ně krále za pokoj (Skutk. apošt.7". .sv. ., tribun a mč.v
června.—— 3. řím. kněz kol. 190, jenž hleděl v
zavésti quartodecimánství a tím rušil řád církevní
(Pseudo- rertullian, Libellus adversus omnes hae
reses c. 22); henaeus, hledě prostředkovati ve
sporu o době slavení velikonoc, napsal proti B-ovi
spis (ztracený) Hsgi aliquufoc, B. šířil nepoch bně
také bludy judatstické; valentiánem však, jak '1 eo
doret Cyrský (Haeret. fab. comp. l., 23) tvrdí, jak
se [. a, ne y.

Blaskovic (Bllaskovích) Ondřej S. r.vlvaniči 1726, býval se numismatikou a uspo
řádal pěknou sbzirk starých římských peněz nale
zených v Sisku a čitarjevu, z. 1796. Ps al lat. a
chorv., ale většina prací jeho nevydána; tlskem

vyšla„ Historia universalís I__llblyriciab nltíma gentiset nominis memorla" (Záh 78 82; ,s4

fol.). (Srlvn. Slrazláal, Kat. list 1,910 42. 333; HIM/tr,.Nomencl V,“ M.!

_—
N



Blaťák — Blažej

lafék Frant. Seraf. C. SS.R., n. l.záři
ekyní u Přerova na Moravě, studoval od 1878

gymn. v Přerov,ě 1884 vs loupil do konggregace re

demptorlsttťtv,o1885 složil řehšílní sliby; pokračovalve studiích v Mautravě v Hor tyrsku, vysv. na kněze
3. únnoraa;1891 —92, byl soclem novicmistra
a katechetou v l.Ěggeluburku v Dolních Rakousích,
1892—93 lektorem v juvenátč v Koclěřově u Svi
tav,d 01896 lektorem a socíem prefekta ve stu

dentátě a katechetou nacchlapecké škole v Mau
trai'ě,1896—97 MecsychBudějovicích, odl
jest missionářem v echách, roiyní řídělen kolie
sv. Kajetána v Praze; :p. ozmjmní o ctnoszectří s. redemptoristů: sv. Alfonsa, sv. Klemen
sv. crarda (v Pra ze 1909), „Vzděl ání kně7ž
ského dorostu“ („Časové úvah ' VX., čís. 6.v Hradci Králové 1906, 2„ \y. Przaze 1909),
„Bezženství čilí celibát katolického duchoven
s a“ („Obrana viry“ lV. č. 3.——4., v Prraze 1906),

„esko- ěmecko-maďarské zrcadlo zpověčdiní“
ívotopís věrné služebnice Boží, hodné

magot7kyMarie E ekty od ježíše, tzakladatelkyc klášterabosých karmelítek v Praze“ 1910 také v něm.
překl.: „Leben der im Rufe der Heiligkeit verstor
benen ehrw. Mutter Maria Elektavvon jesu, aus
dem Orden der uubeschuhten Karmeliterlnnen",

t.1910), „Sv. Klement Maria Hotbauer, kněz kolnšzogre

A ."“
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Clollege“v Bombaji, ?" „Natural orders lnlhaní—ng“905), „Papeers on ln ian botany“ ),
„lBíbliography of indian botany“ (1911), „The Palms
of British india and Ceen“on (1911 12.

Bšattieer Alois, u. 1865,farář ve Waltenschwíluve výc. ;.„s-p Manna nder Wůste, oder das Ge
heímnis der hl. Euchaarlinstie"(2 sv.

Bllattmann Bonaventura OFM.
a kustos provincie v Mnlchově,n xp.:
hl. Rasso(1,8922. v.d 1901),„Der dritle Orden
des hl. Franziskus“ (1899, 4. v.yd 904, Die Ab
lasse des díítten Ordens" (1899), „Re)elbůchlein

atíáičygmnglíeder des dritten Ordens“ (1 2, vy.,d

lektor theol.

Bleubeuren, někd. bened. opatství ve Virtem
bersku, zal. v X1. stol., dostalo se 1556 do rukou
lutheránů („opatem“ stal se Matouš Alber, v.t .

], 2263;1na krátký čas 1631—48 byl klášter v ruou r u.,:
Blaurer v. Blare

lyne Benjaneiíu, pastor anglikánskv,vyní

kajlícílhebraista, professor hebrejštiny v Oxfordě
6.„ „The]HooBly ible, with marginal referencesl" ( xfordl 769)„, A dissertation by way of

inquiry into the import and application of the ví
slou, related Daniel lX,l723“ ), „Jeremiahand Lamentatíons“ t. 84) „Pent5ateuchus he

tgacenejsv. Vykupitele. Krátkýživotopis, (t.1 ), braeo-samaritanusahc aractere hebraeo-chaldalco“
„O nerozlučností manželsk 1906),1„Katolický (t. 1790), „chZahrla .A new translation with no
spolek lidový" („Obrana víry"(oVl., ., .1909), tes“ (t. 1797).„Moderní katechismus 5 trrhoc epří, na sroz- Blazíce, fara v diec. olomoucké, v dekanátu
uměnou" (t. 1908), „Výchova katolickéholíd v Ně- kelčském, zřiz. 1784 oddělením od fary sooběchleb

meach“ku(t. 1909), „Zporýnských míssií“ („ asové ské; patron: matice náboženská; duchovní správu
“ Xll., či.s 8—9, vHradzciPKrál. 1 ), „Mo- obstaravá farář; 1190 katolíků,. 22 akatol., obyv.derm škola“ (v Praze1906), „Z rýnska“ a „Hol- es.ké

landska"(t.1908), „Svatá Hora uPPříbramí“ (v Pří- eBlazlus viz Blasíus.
brami 1907, totéž něm. „Der lleilige- Berg hei
Přibram“, t. 1905„ „Matka"ustavičně pomocí. Při
ručná knížečka pro ctitele blahosL Panny Marie“

(v Praze( (1910), „Knížečka 0 od ustcich, pateronásohném škapulíri a svatém ruženci“ (t.1

„Svobodomyslnosot5náboženská“ („H1.Svatovácl.“
č. takQpravy konané na Sv. Hoře(vPříbrami 1903), „iDe Restauration

der marianischen Wallfahnrtskirche auf dem lleil.
Berge bei Příbram _903.Blathmac sv. mč.,
usmrcen od Skandinávclů kol

1 , děkanství v diecelsirbudějovické, ve vi
kariáturl blatenském, jakožto fara nepochybně již
ve Xlll. stol.; patron baron Ferdinand Hildprandt;
presentační právo náleží střídavě majiteli panství
a biskupu budějovickému (dříve arcibiskupu praž
skému): duch. správu vede farář za pomocí dvou
kaplanův a katechety; 6404 katolíků, 7 ak. aušg p.
vyzn., 3 ak. helv. v., 17 lrving., 45 židů, 2 bez vy
znání, obyv. čes.ké

Blatnice Velká, lara v diec. olom., v dekanátu
strážnlckém; původu starobylého, 1625 spojena
s Ostrohhem, 1656 samostatná; patron: kníže ]an

z Licchtensteinu; duchaovní správu vedee sfarářs kooperátorem; 2850k , 13 ž.; obvy.
Blatno (Platten), l.aítarlav díecesl pražské, ve

vikariátuvjáchymovském, zřiz. 1532, patron: jehoc. a k. eličcnstvo- duchovní správu obstarává
farář s kooperátorem; misto fund. kaplana na ten
čas neobsazeno; 4196 katol., 112 ak.; obyv.n
— 2. fara v diec. litom., ve vik. mosteckém, přímp.
od r. 1377, paatro:n studijnifonda; duchovní správu
obstarává farář, 1402 kato l., ' .

Blattau ]., vydal „Statutzaasynodalia, ordina

tiones et mandata archidíoecesis trevlrensis vab a.u . ,8 .

veBatter Edelbert S. j., u. v Appenzelluvýc., botanik a biolog, prof. na „St Xaviers

rský mnich v kl. ionském,
r.835.

Blažej (Blasius) 1. sv., zprvu lékař, potom bi
u v Sebastě v Armenií, dle podám umučen

vdobě Liciniově 316, pravděpodobněji však v pro
následování Díokleciánově; místodržící Agricolaus
dal jej železnými hřebeny zmučití a stití; jméno
jeho vyskytuje se již v Martyr 010g. Hieron.-, iest

jeduím ze sv. „Ctrnáctí pomocníků“.Svátek dříve15. nyi 13. února, na východě 11. února. Dle le

gendy uzdravil B. hocha, jenž spolknuv rybíBkost,)lyl blízek udušení; z té příčiny vzývá seB ja
kožto pomocník v neduzích krčních, ve mnohých
díecesmh uděluje se 3. unora žehnán svato
blaažejské takto: Kněz po mší sv. odloživ kasuli
a manípuul drží levou rukou dvě hořící svíce k tomu
účelu zvláštní formuli posvěcené, křížem přes sebe
svázané (na způssob kříže svatoondřejského ><)
p_odhrdlem toho, komu požehnání uděluje, a pra
vicí dělá nad hlavou jeho kříž, řka: „Per ínterces
sionem sancti Blasíi episcopí et Martyris liberet
te Deus a malo gutturis et a quolibet alio malo.
n nomine Patris et Filií et S_pirítussancti. Amen.“

(Víz„ Benedictio candelarum' 111fcsto s. Blasíi Episc.
et Martyris „Collectio rituum particul. prov.
Pragensis“ 1872; ve starších agendách českých be
nedikce ta se nevyt,skyá v agendě olomoucké
zr. 1694jeest v téže formě, jako ve zminěné„ Col
lectio rituum z r. 187 mimo to jest v olomoucké
a dě ješté„ Benedictto panis et viní in festo s.
B asii bpisc. et Martyrsí".) V Polsku nazývají se
svíce, jichž se při žehnání užívá, „ ažeejk '".
Ostatky sv. B—epřineseny v době válek křižáckych
do Evropy a úcta jeho rozšířila se po zemich kře
stanských; republika dubrovnická zvolilaasi ho za
své o patr on.a Do Čech st ostatků přinesl 1131
bis up Menhart darem chrámu svatovítskému Srvn
Atta Sandor-um l.. Kulda, Círk. rok II,

—33, li,/žert Církev vítěznál., 206. Svv. .zobra
zuje se jako biskup s berlou v levici a se dvěma
hořícími svícemi anebo se železným hřebenem
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Deml, l_konographíe 209 — 2.
(vochh) v piravici. A u d em a r i u s),Andernar Axemaart
lektor sentelncís v aříži kol. 137,6 :_p. Kommentařk Sentencím (tiskem nevydaný) 3. a Con
ciept one (Bern dRiqu ).0_ Caarm.,gener
visitátor řádu ve Francii,z.1694; .r). pátýsvazek
(metafysiku) do sbírky „Collegium complutense

philosophicum“ (v Parlži116470,1_642); mimo to„Philosophia moralis“ (t. auP rifl
catione O. Carm., vkonvlentg P. Marie Vítězné

ímě, professor theol., :. 1705; :p. „L)e adoratíone“ ( ím
ažejov (Blauer-issehi a fara v díecesi bu

dějBolvické,ve vikariátě jlndř c)ho-hradeckém, řip.
již ve .st t,ol. po 1620 připojena k Horní ené,
1781 expos 1856 10kálí;e patron: studijní fond;

duchovněímsprávu obstarává íarář; 1100 katolíků,
lažekl. František C. SS. R., 9. ledna

1865 v Pelhřimově v Čechách, absolvoval t. nižší
gymnasium, načež řijat byl 1880 ve Vídni do kon

griÉgace redempto stu. Pov vkoynaném novíclátě
15Eggenbur v Dol. Rakousích činil řeholní slibyubna 1 2 v Mautravě ve tyrssku. Dokončiv
tamtéž studia gymnasijní a theologická, vysvěcen

t. na kněze 10. sr na 1887; otě meškal zal ří
činou dalších ješt studií v _vraze až do r.potom působil do 1890 Hoře u Příbrami,

do 1891 v Buqdějovicrch jako katecheta na obecneškole, dol v Praze do 1896veVidni přes
půl léta vČervence na Moravě, potomeo ět v Praze

do 1904, a od tozho rBokupůsobil na Sv. oře u Přibrami, a od 1912 Brn_ě,ponejvíce jako míssionář.
V letech 1896—1905 přeeložil 14 menších i větších
asketických děl sv. Alfonsaz vlašského originálu:

„Ú\ ahg o umučení Ježíše Krista“ (v Praze 1896),2. „Váno ni novena a rozjímání na každý de
vaadventaěapo dobu vánoční až do oktávu Zje
vení Páně“ (1899), 3. „Ohnivé šípy a vroucí vzde

chy“ (l897)_,e4. „Návštěvvy nejsv.5Svátosti oltářní aP. Mari "(1898,3 dvy.), obiět Ježíše
Krista s krátkým výkladeym mešních omodliteb a

přípravnál rozjímání na mši sv.a poděkováni po(18 ), 6. „Devítidenní pobožnost k nejsv.
Srdci Páně“ (t. 1899 7. „Devrtidenní pobožnost
kDuchu sv. a oktáv )Bož'íhnoTěla (1900), a.,

božnost k sv. joseí'u sedDmstřed neb sedm dní před
jeho svátkem“ (1900),9.Devítidenní plobožnosttk sv.
Teresií a za duše voočistci" (1900),“1.0„Láska duši
neboli vroucí úvahy umučení1)IelžišeKrista" (1900),
11. „Ejhle Beránek yoBoží“(190 P„ravý redemptorista“ (190 ,.Cestasspřásly,nábožne úvahy
o rozličnýzch článcích života duchovního" (1903),
14. „Pravndlo křesťanského života“ (1905), Mimo
to přeložil z latiny: „tiíKonsiuíce a pravidla kon
gregace nejsv. \'ykupitele' 'v Praze 1900)a upravil

„Katolickou mistsionární knížku čtli návod kupk
stanskěmu živo “$$) 1910); ve Květech
Mariánských“ roč. 1. (18951)uveřejnil e„Ř'ozjímánína svátek Narození P Marie“, přelo z vla
štlny ze spisů ctih P. ]anuaria ŠarnellihonC. 58. R..,
a v roč. XII. (1896) „Rozjímání na svátek Oběto

vání Panny Marie“ od Čtéhož autora. V měsíčníkuS.S Eucharistia v roč. |. (18%) a ll. (1897) uve

řejnil „Rozjímáníonaekaždý den v témdni, jako při
prava na nejsv. tmše sv. a díkůčinění poanís příhodnou modloitbou“, rovněž ze spisů P.
nelliho. — 'raa'nt Lvitommlyši, v_ysv
r. 1818, f. vKrchlebích apozdě'iv Radboři; přispí
val do „iHlasatele českéhho“ a os„Rozličnost1pražských". 3. ert Ord. hol. píar., „. 10.
listo. 1839 v Modřicích u Tursncova, stud. gym
vji íně, vstoupil do řádu piarist. v Praze, stud.
t. naafllosoí. fakultě, vysv. 31. července 1867, vy
učoval v Lipníku, Kroměříží, Benešově, Slaném,

Blažejov — blaženost

Praze, Brandýse n. L., 1870 stal se řed. měšťanské
škooly v Kouřimi, 1875 prof. na učit. ustavě v Pří
hrami, 1885 prof. na ústavě učitelek v Praze,

března 1890; přisplival do paedagogických časopi—4. Micah slovenský pas helv. v.,
1753, stud. v Debrlecíně a v Nizozemsku, působil
od 1782 v Nosislavi, od 1784 v jímramově, a téhož
roku stal se superintendentem na Moravě; 10.

října 1827; vydal: „Heidelberský katechismus“
(yB mě 1783),79..tjířika Sixaiho křesf. naučenní amodlitby“ (t. 1 „Duchovní libé vůně kadění
neb ruční kniha modliteb svatýcch" (t. 1809),„ ří—
pravka pro dítky k večeři Páně“ (v Litomyšli b. r.),

„Malý katechisnmus pro školu jímramovskou“ (t.
š, Tth., „. vSádku 18.pros. 1829,. 1853, od a l. v Borové

u Poličky, od 1854 kapl.yv Chotusieích,1865—67
techetou a ředitelem hl. školy v ]aromčři, od 1874
farářem v Levínéeu Nové Paky, 1883 v Libici
n. Cidl.; z. 1902; v letech 1865-1888 přispíval do
„P.osv KazatelnBlaženaviz aaBe

blaženost (beatitudo,jest cilemlrozumného tvora

a úplným jeho zdokonalením (ultima erfectio rationalis seu íntellectualis naturae, S. ..1 q. 62.
a. 1.); proto přirozeno, že každý rozumný tvor po
své b-í touž . ., mnžno, aby nechtěl
býti blaženým (ex necessitaíe mbeatiíudinem homo
vult nec potest velle non esse beatus aut esse
miser,.hST.1.1...qu3a.6. Ačó. vo-růnz
umných nebyla ani hlavním účelem stvoření (ak
Hermes a Giintheer se donmnívalí), ani naprosivm
(jimž jediné jest sláva Boží), nýbrž jen podružnvm
a podmíněným, přece jest člověku cílem životn

— Dvojízje'st l:., přirozenár %znadpřirozené (S. 'i]. llq .. . ená (hehe4títudo na
turalis) přiměřená jsouc přirozenosti lidske vyho
vuje schopnostem a potřebám človékovým a může
pouhými lidskými silami získána býti; spočívá
v tom, že člověk přirozeně (rozumem svým) po
znávaje Boha jakožto Tvůrce a Pána vého jj
přirozeně miluje a z toho se těší. Ačkoliv Bůh
mohl člověka oblažití b—ípouze přirozenou, přece
nechtěl tak, nýbrž z nesmírně dobroty sní položil
mu za cíl &. nadpřirozenou (Concil. Vatíc. sess. 111.
a . . aodpřirozená (beatitudo superna

turalís) převyšuje schopnosti a potřeby člověka;
člvoěk nemůže jí dojíti svými vlastními silami,
nýbrž jen milostí Boží a vlitými ctnostmi, ba elo
ěvk bez zjevení ožího by ani tušiti nemohl,
takováto b. vůbeec jest. S očívá v tom, že člověžke,

došed cíle svého, vidi P na Boha v podstatě, ujejdokonale milu e, a z obeho nevýslovně se rad
Dojíti může čověk nadpřirozené b-í pouze v uží
votě po smrti; a\šak i v životě pozemském muůže
míti jakousi počátečnou, ač nedokonalou před
tuchu této nadpřirozené ó-i; oskytuje mu jí víra,
láska, naděje; odpovidát víra budoucímu vidění,
vezdejší láska lásce v nebesích, anaděje ne\ý
slovne radostí života věčného. B. přirozená a nad
přirozená se nevylučují; naopak &. nadpřirozená
obsahuje v sobě l;. přirozenou, arctť povznesenou
a zdokonalenou. Dle učeníISV. Tomáše Akvinského
a 'iných bohoslovců docházejí děti, jež prve než
přišly k užívá i rozumuubeze křtu zemřely, pouze
přirozené ó-i. lověk dorostlý (dospěvší k užívání

rozumu) bud' dochází věčné ó-llnadprirozeué, anebo
propadá věčným mukám pekl něm. B-í pouze přirozené, alespoň po smrti, člov k dorostlý nedo
chází (ač není vyloučeno, že by za života jí úča
sten býtí mohl). Nebof 1 b. pouze přirozená vyža
duje na člověku, aby věrně plnil zákon přirozený
rozumem poznaný, :: všeho toho se v stříha1, co
přirozeným světlem rozumu svěho ja ožto hřích
poznává. Dostojí-li však člověk této přirozené

.=".5



Blažim —

povinnosti své, přidá mu Bůh milosti další a vede
110(není--li jiné cest, třeba i zázračně)k poznání
pravdy, aby i nadprirozené ó-i dojíti mohl.ř .

Blažim (Ploscha), fara v diecesi litoměřické,
vc vik. lounskěm, přip. již ve XlV. sto lctí, znovu
zřiz. 1654, patron: kníže Adolf 105. ze Schwarzen
bergu; duchovní správu obstarává farář; 712katol

obšiažko František, „ ve Volyni 17. září 1842,
vysv. na kněze 15. čce. 1,866 působil jako kaplan
v'Noutonícich, kdež 1882stal se farářem a působil

tu až své smrti 4.jbřijna 1907; byl kniž. arcib. viká
řem libockým ' „jeežílš87Kristus jest Syn Boží.Postní kázání“ (v!Praz 877) a přis ival homilet.
pracemi do časopisů „Blahověst “ (1 Dvě řeči
o svobodě vůbec a náboženské svobodě zvlášf“),
„Rádce Duchovní“ (1895„ atero řeči na neděle
postní o cili člověka“), „Kazatelna' (1902—1903

ežíš Kristus. Důkaz jeho božství. Cyklus adventní
(ale spisu Em. Bouga.uda)

Bledzew, (Blesen, mona sterium Bled
viense), Nowy Dobryi ug, sněkd. cist. kl. v die
cesi pozonaňské, zal. 1232 knížetem velkopolským
Vladislavem, zruuš. 1.835

Bleek Bedř., prot. exeĚeta, 11.1793 v Ahrens
bócku v Holštýnsku,o bvi 821—23 soukr. docentem,o 8" mř. vBcrlíně, odr 1829

r.prof exe ese v pBonn3u, kdež828z. 18329;os;. „DerBrief an die Hebráer 3vs „Bei
tráge zur Evangelienkritik“ 1846 , po jeho smrti

„Einleitungdin das lte cstament“(1860,vydvárg':
4. vy 1608, 5. vyd . 1886 obstaral Welzlhauseng,
„Einleitungdin das Neue Testament“ (1862,.vS1875,4 vd.y 1886 obstaral Marigold), „Synoptisghde
Erkiárung der drei ersten Evangelicn“ (vyd.
Holtzmann,2s1862),„orlesungen liber die
Apokaly se" (1862), „Voriesnngen tiber die Briefe
an die olosser, den Philemon und die Ephesier“
(186 )

Bleidenstadt, někd. bened. kl. u Wiesbadenu,

zal. arcib. mohiučsským sv. Lullem (v. t.) nad hro
bem sv. Ferruc a(v. t.).Bleiweis (Bleyweis 1. Guido 0. S. Fr., byl

1737 superiorem kl. bechyňskěho (viz Wrbczanskay,Nucleus mínoríticus 212),1743 byl nedělnim kaz
telem v Zásmukách, tiskeem vydal kzázání, jež maěi
při slavnosti šestistyletého trvání kláštera sedle

ckého 1742á viz ]ung'm. ístor. !. 475 a 1001); kázání to má název: „Cistercíum post bis tertlum
saeculum ioriosum per somnium adumbratum, to

jest: Svatž řád cistercienlský o šestým věku v sva
tém oudolí Sedlíckems vní, skrze sen vyožbrazený a chválořečí poctěný“, v univ knih. pražské
chová se v rukop. jeho kázání „Phosphorus Indiae
et japoniae t. ]. hvězdaavýchodní, František Xave

rus,skrz kázání vjindř. Hradci k uctění představený
1723“ (srvn. Truhlář, Katalog čes.aruk.se k.

veruroasuniv. kn. pražské ..322)—2. &.lj,u. v jaroměři 1702, vstoupil do Tovar. Jjež. 17 8,
vyučoval grammatice 4 léta, poetice 1 rok, filosofií
3 léta, theologíi 5 let; potom byl zástupcem české
plrovincíle60při vídeňském dvořeepo 18 let; :. ve

ídn _rg. „Ancilla Domini vírtute Altissimíobnmbrata si i foederato pietate devoto coetuí
gratia plena in terris. Oratio“ (v Praze 1735), „Glo

riosissnimí ortu, domínatu et gestis serenissimaeLotarhmgorum gentis heroes, philosophicis inter

stincti tractatlbus de mundo, coelo ctc51ementis“(í- Srvn. Pelzel, ]esuiten, 204—
Biemmmida, Blemmydes Nikeforos, učený

řecký mnich, u. 1198 vCařihradě, byl představeným kláštera v Efesu,.e. 1272, byl nakloněn k unii
s cirkvi katolickou; z theolog. jeho spisů, týkají
cích se učení o nejsv. Trojicgi a christologie, nej

Coský slovnik bohovědný ll.
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důležitější jsou jeho pojednání, vníchž na základěvýrok sv. Otců do azuje, ž Duch sv. vycházi
zOtceiS Syna, neboli od Otce srzkze Syn
tzakě po 'ednáni zeměpisná (o velikosti a kuiatossti

země), á,sně txxikon pro svů' klášter aj.; spisy
jeeho vydány v ígneově PG X.Lll 1(Paříž 1855)a v Bibliotheca Teubneriana (Lipsk01896). Srvn
Krumbat/ler, Geschichte der byzant. Lit.2 93, 445.

lendeff L,ambcrt belgický malíř, „. v lut
tichu kol. 1650, z 1 1 v Lovani, zaměstn ává nbyi

hojnou0mělrlou jesuity, pro jejichž kostely provedlřadu
Blenklnsop Petr, katol. publicista, u. v lrsku|,

pojal za manželku sestru arcibiskupa tuamského
Olivera Keil, vystěhoval se 1826 z Dubbiina do
Baltimore v ev. Americe a založil tam katolickou
tiskárnu; od 1830 vydával mČ51Č111k„Metropolitan“.
Měl tři dítky: Viléma, etra a Kateřinu. Vilém

1819, vysv. na kněze 1843, pracoval v missií
mississipské, od 1850 byl duchovním správcecm
vCabotsviIle, od 1864 v Bostonu, všude ůsobil

blahodárně; :. 1892. Petr 71.1ůBl8,vstoupil oTov.Ježíšova 1834, vysv. 1846, sobii v jesuitsk' ch
kolie“ích ve Worcesteru, Georgetownu a Filade iii;
z. .aK teřina 71.1816, vstoupila 1831do kon
gregace milosrdných sester, řídila obezřetně ne
mocnice kongregačni v občanské válce; od 1866
až do své smrti byla visitátorkou kongregace.

Blennerhassetová lady Charlotta, roz. hra
běnka z Leyde nu, u. 1843 v Mnichově, čestná
doktorka filosofiee; m.„ V.Stael, ihre Freunde

und ihre Bedeicitun in Poliřlk u. Literatur“ (3 sv.
1 —,89 rnac. 190, hang. 1899), „'i'allcyrand“
(1894 angGl.a1894),„ hik des modernen Romans“96,„) rilee d'Annunzio“ (1897), „Chateau

br iand“ (1902,32. v d. 1912), „Konigin Marie An
toinette" (1190 .OrH'a Kard. Newmana“ (1934)

eunJ rauv “(1906),I„MariaStuart“(1907), „ treiflichter“rl((10nsvydď 11).
leseen viz Bl edzzew.

Biesensis dioec. viz Bio

Biesensis Petrues vizaPetr z Blois.Blesílla viz Bla sHi
Blesle (Blasilia), eněkdlejší opatství benediktinek

v diecSt. Floor,u zai.8651rmingardou, hraběnkou

z Poitiersiu, připojilo se k reformě cisterc., zruš.v revoluc

Blessing Bernard, farář v Kerklngenunve Virc
ur 71. v Ravensteinu 185: 939. R0omfahrt' (1904),„Nach Lourdes“ (14), „Reisebilder

u. Klosterbílder' (1904), „in der Heimat des Erl6ssers, Erinnerungen an eWtirirzburger Heilig
landfahrt“ (1906), „Die Gottesbraut arn Traualtar“
(1906)

Blevileguetus(Blenlivetus, Blinlivet) sv..,
biskup vannský (Vannes v Bretaňsku), kol. r.
(dle jiných v Xlii.stsotol), resignovai a stal se mníchem, pam. 7.

Bley Bernahrsd, pP., člen míssíjní s lečnosltine sv. Srdce ježišova, missionář ve v. Pavlvu
ověm Pomořansku, „. 1862 v Haitemu ve Vest—

473. „W6rtčr uch dei Neu-Pommerschen(1900),„ Grundztige der Grammatik der

eu-Pommerschen Sprache an“ der Nordktiste derGazelle-Halbinsel"(896(1),„ mana Varvai-Tabu
ure ra lavuraT de“ (: sbírka evangeliína všechny
neděle a svátky, 1897), „A Buk na Niluluk

škoBllníyčitanka,1 )arjan Maria ó. Cap. v Mohuči :p., ,Das

Ordlenslbuch der Tertdiarier des hl. Franziskus vonAssisi“ (1910,3 d. 1912) rediguje „St. Fran
ziskus" a vydává „ t. Franziskuskalender".

leynllašnusAnt. Fabricius, franc. právník,xg:.156, s;.„ ntroductio in theoriam et pra
beneficiolrumecclesiastiorum“ (1616), „Institutiones

19
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theoreticae et practicaelseu rudimeuta iuris canoníc “ (v d. ojeho smrt1.1660)
Ellíekle endelín, farář v

zoliernsku, u. 1875, .rp. „Zur
Katechismusunterricht“ (]

Ellíderamnus (Blídrannus)l, sv., biskup vienn
y 67 7— 678.

uangn u v Hohen
ethodenfrage ím

lh=“

Blídulphus, sv., viz Bla tus.
Blidmundus(BlimundusulBlithm ndus,

Biítmundus), sv., opat kl. uAmiensu v uPicardii,
:. ko 1. 650; pam. 3. ledna.

Blídrrnanus, s\. víz Blideramnus.
Blíemetzrieder Frant. jan P acídus O.Císt.,

r. th. ph., mř. univ. prof. v tyrském Hradci:
„. 1867 v Lubnu (Leoben) ve tyrsku, .r). „Ein
kanonist. 'lraktat fitr das Pisaner Konzil“ (1902),

„lDasGeneralkonzíl' 1mgrossen abendlánd. Schisma“904), „Líterar. Polemik zu Beginn des grossen
abendl. Schismas“ 909.

Blissemíus (Blyssemíus)mjíndřicgsg., u. 1526v Bonnu, vstou pil do jež v im dosáhl
t_amstupně doktorského, od sv. Ignáce poslán do
Čech s jinými jedenácti kollegy na obranu cirkve
katolické proti jínověrcům, 1556stal se prof. theol.
a hebrejštin na kollegíu pražském, působils úspě
chem jako azaa;te1 stal se 161 re torem kolleje
pražské, 1570 rektorem kollelje ve t. llradci, 1578

provincilášem provincie rakousko- české, a. ve Š.Hrad ; .rp. „De ciborum delectu atque je
junio“ (\ 5Praze 1559), „Defensio assertionum theo
lo ícarurn de vera et sacrosancta Christi, quam
ha et in terris, Ecclesia mllítante" (lngolštadt 1577),
„De uno genuinoque sacra eucharistíae s naxeos
salubritcr percipícndae ritu ac usu“ (t. 1 ).

Blížejov (Bliživa, Bli50wa), fara v diec.bu
děvvické, ve vikar. horšovotýnském, přip. jižvpatlou: obec horšovotýnská, duchovní
správu obstarává farář; 1461 katol., 4 ak., 25 ž. ,
obyv. čes a něm.

blíženci zapisuji se do křestní a úmrtní matriky
každý s vlastním číslem postupným a s vlastním
rodokmee.nem Přiz pisu poznamenává se: Dvoj
čata, pak v křestní matrice poznamenává se, který

jest primogenitus, secundogenitus, anebo se udáhodina narozeni. Dfr.K II)/ca Hla\ni pravidla o ve
dení matrik, 1. formulář: Matrikenftihrung von Dr.

Sei,dl 1897,str. 6, 49, 34.)9 Kika.Blížkoviee (Lispitz), fara v díec. brn nské,
v dek. jevišovském, přip. již okolo 1400, patroozn
obec znojemská duchovní správu vede farář; místo
koo. není na ten čas obsaz., 1836 katol., 4 akatol.,
10

bližní (proximus, „Moto,-,1,1) tollk co: druh;
význam slova toho vykládali židé úzkoprse 0 při
slušnících národa v voleného, kteří sobě vespolek

byli„ bližními", kde to příslušníci ostatnícht gárodůshrnovali se po 11zvem „cizinců“ ; prct také
židé všechna přikázání dana o lásce bliženské a

ogovinnostech k bližnímu vykládali jen ve prosp ch soukmenovců. Názor ten vyvrcholil v učení

farisejlsském že žid, tak jako povinen jest milovatíbližm o čili soukmenovce, také oprávněn a po pří
adě i povinen jest nenávidětí nepřítele a cizince;

ba farlseové při výkladu Písma sv. toto minnění své
i do sammého zákona vkládali. _Spasitel při různých

příležitostechž potíražje).a opravuje mylný náhled ten,zeřjmě učí, že kaž 'est naším bližním.
A v pravdě tomu tak, nelbotkpsska, která pojí sou
kmenovce se soukmenovcem (hledíme-l-í jen kt to

muto poměruě, není tak silná a odůvodněna, jakopáska, která lověka pojí ke člověku; zájem spo
jující soukmenovce jest nahodilý, avšak společn'zájem všech lidí jest podstatný, sout totiž všichni
lidé stejně stvoření dle obrazu ožího, vykoupení

Blickle — Blokša

krví Kristovou, povoláni k životu věčnému; jsoout
všíchní filii Dei adoptivi, tedy vespolek bratří; ale
všichni také vězí ve stejném nebezpee,čí že by
mohli minouti s cílem svym a propadnoutl záhubě
v;ěčné proto jsou si druhy na cestě životní, jsou
si bližními. Proto pravá křesťanskáláska blížen

slká jsouc částí lásky božské, vlité do ctnosti (viz„1áska“), miluje všechny lidi, nedbajlc rozdílů
náboženských a národnostníe

Blížveedly (Blíževedly, hl-'3»1eiswedel),fara
v diec. litom., ve vik. ouštěc k,ém připommaná již

r. 1364, později přidělenáp kt íarnos li kravařske'(Graber), znovuzříz. 1754, tron: biskup litom.,
duchovní správu obstarává ?arář; 926 katol., 6 ak.,

ošlocklus (Blocchius Cornelius, řeh.kan
v Utrechtu, :. 53,53. „ e slmonia religiosorum
(v Utrechtč 1553).

Blodek Vilém, hud. skladatel, 71.18340vPrazze,žák pražské konservatoře,18ř0 téhož
ústavu, 2.11874,složíl mimo jiné také velikou figurální mši 5

Bloemaelrt 1. Abr ah,am malíř hollandský, „.
v Dordrechtě 1564, vzdělal se pod vlivem italisu

jících malířů (zejména Frans| Floris měl naň velikvvliv); sám však v ltalíi nebl ožíval veliké váž
nosti jako umělec i jako lov k; byl činným do
vysokého stáří; 2. 1651; mezi obraz jeho jest
mnoho maleb náboženských, zvl hitlický.ch

2. Cornelis, syn předesl.,0,vryljecťr.1603vUtrechtě,v , l radu náboženských

rytin dlez mistrů ítmalskych (Rafaela, Caraccia & j.).Bloes r_liří, kněz, ředitel semináře v Aln

ber Zl.I1e859 v Burkhardsreuthu; :p. „Geschichteder Georgskirche in Amberg“ 1898 „Die Ábte
des oherpfálz. Pramonstratenserklosters Speinsbmt
naach der Klrchenspaltung bis zur Sákularisation“

_“

1904.
Bloch1. josef Samuel, rabín halíčský,n.1850,

vydal několik polemických spisů proti prof. Rohlin—ovi; mim p., rsprung des Buches Kohelet“
1872), „Studien zur Čieschichthte der Sammlung d.

alrhebr. "Literatur“ (1875), „Hellenistische Bestand
teile bibl. Kanons“ (1880), „Geschichte der 'lal
mud-Literatur“ (1884. Karel Jindřich, dán
ský malíř, „. v Kodani 1834, z. 1890, maloval mimo
jiné veliké náboženské obrazy: „Samso u Fili
štínských“ (1863, „Dcera jairova“ (1864 vý
jevů ze života ježíšova pro kostel ve Frederiks
oragu 1

bBlois (Blesum, Blesae, Castrum Ble
sense), fra7nc.bivískupst vcírk. prov. pařížské,zřízené 167 oddělením od diecese chartresské;

far, 266 sukkursalit, 9 7vik., 278.153
Blokšaja an Křt., 7. čna 1861 veaFrenštátěpod Radhoštěm na Moravě, stud. na reál gym

v Přerově, od 1881 bohosloví v Olomouci, kdenž
29 června 1885 vysvěcen byl na kněze, stal se
looperátorem v Koste.cí u Holešova. Onemocněv
ěžkou plicní chorobou, vstoupiti musil na odpo
inek, i přijal místo zám. kaplana u starohraběte
legfríeda Salma na zámku lnnernsteinu v or.

. akousích. Pobyl tam a na zámku Clamu u sestry '
: almovy, ovdovělé hraběnky Clam-Martinicové, tři
léta. Potom stal se exhortátorem a professorem
eštiny na lesnickém vyšším učilišti v Sovinci.
' obtížném tomto postavení setrval sedm let, až
01,896 kdy ústav byl přeložen do Hranic. Téhož

roku vstoupil B. op tně do duchovní správy a
ustanoven provisorním kurátem na zřizovanou faru

vOlbramovieích ve Slezsku. Odtud všakdjiž"za rokse odstěhoval jako farář do Něě.m Rud aMo
avě. dyžmmu i tam horské podnebí málo slou

žilo, odešel 1901 opět na odpočinek & povolán
arcibiskupem drem. Theodorem Kohnem za reda

n

_.



Blomevenna

ktOra n6věho listu Mofatrr'an“,který evycházel dvakráte za týde 8371to ok- , erý dosud po
litikou málo sneobíral, úřad velmikobtížný, k tomu
za dob tak těžk c,h jake právě tehdy v arcidie
cesi nastával. Ředaktorem zůstal až do konce
1904, kdy „horavan“ zanikl B. stal se farářem
v \Aajetině u Olomouce, ale pro chorobu odešel

1908 na pensi; žBe v Olomouci. Zabývaje se důkladně studiem anta, vydal pomoci Česke Aka
demíe spis „Dante Alighieri, jeho doba, život a
spisy“ tv Brně ,k vyzvání překladatele vele

básně Dantovyjlarosl. Vrchlicátěhonapsal k0mmmentář „Božské komedie“; výklad „“Pekla vyšelvHra
nících 1899 nákl. knihkupectví Prokopa Zapletala,
][ díl, výklad „Očistce“,b IB. nucen vydati nákla

dem vlastním (l900);ttřet1ho dílu pro malou účast
již nee.vydal Mim ' ha jaak člsti?“
(překlad z polštín 895). „Vojta, hudý čeledín
a „Vojta nájemníkem“ (přek.1 z _lar.cGotthelfa 1890
a 1893), „510 úvah krátkých a vážných, drozjimajícím o svém spasení k rozmýšlení daných
Dav. Pilchovskeho, biskupa echinskě o“ (překlad

z polštiny,ov0Praze 1887), „Eucharistická křížovácesta“ (VC 1895, 5. vyd. v Kroměříži), „Vade
mecum ro lěrenskékněze klaně'icf se nejsv. Svá
tosti olt řm“ tv Kroměříži 1898), Sbírka euchari
stických promluv ku měsíčním schůzím arcibratr

stva věčného klanění, joakož i k jiným esucharlsíickým slavnostem“ (VC 0111.1899), n.ejsv
Svátosti. Rozjímání vybraná ze s isůMctsih. zakla

dEatmeleardkongregarazece nejsv. Svátosti .Petra uliána
901),a „Kněz a Nejsv. ucharistie. Třicet krátkýclhu hk duchovnímu osvě

žení od Chaumonta' (překl. z franc., v Praze 1910),

„Návštěvy ne sv. Svátosti. Odpustkově modlitbě“
(v 010 .Vlla91t); mimo to přisp1val člá1htkydo 0 zoru", i' ,asoplsuu.katol duch „Hlas
R. 1896zalložil „.lt časo is „SS. Eucharistia“, orgán
spolku kněží klaněj1cíc se nejsv. Svátosti oltárni,

jehož redakci i administraci vede a do něhož pilnepr'isp
Blomevenna Petr PettrusaLeydís,sO. Cart,h.

11.1466v Lejdě (Leiden v Hollandsku)1, vstoupil dořádu 1489 byl 1506 převorem a odl visitáto
rem rýnské řádové provincie; z. v Kolín n. R.
1536; vynikal zbožnosti, byl příznivcem věd a
umění; .rt).mnoho asketických a několik polemi
ckých spisů proti hnutí lutheránskému; ze s isů
těch uvádíme: „Fnchiridion sacerdotun1“( olín
1532), „De bonitate divina“ (t. „De aucto
ritate ecclesiae“ (t. 1535). Srvn. Huf/tr, Nomencl.
ll" (1906),1358.

Blomfleld Karel jakub, u. 1786, z. 1857,filo

log,18biskupanglikánský, protivník katolicismu, stal
se skupem chestersk ým, 1828bbisk. londý ským, vystoupil 1850 prudce proti bulle Pia X.,
jimž obnovena katol. hierarchie v Anglii, a pro
následoval podřízen soobě duchovní podezřelé_
z „kryptokatoliclsmu“ _,vydal několik cenných prací
z oboru řeckě filo oige

Blommaerdlnia ,blouznivkyněnáboženská v Bruselu v prvé třet . sto ,dcera bruselského
patricia Viléma Blommaerta,z:. 01. 1336, vzbudila
\elikě pohnutí a od svých přívrženců pokládána
za světici, od jiných (zvl. od Ruysbroecka) za ka
ciřku prohlašována; byla spíše ekstatickou visio
nářkou nežll bludařkou.

Blondeau 1. Michael O.S B. kongr. maurin

ske, z. 1774. %„ „De abbatia lvriacensi“ , kterýžto
spis z větší sti doslovně přeajal F. ?. íklady—it
do svého Adíla „Histoire d'lvry“ (Evreux2 Pe ugusst Ludvík, hudební skladatel, 11.
1784 vtrPaříži, z. 1865, složil mimo jině2 veliká
Tedd,eum s dvouchórovou mší; .r). „Notice sur Pa
lestrina" (b.l'
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81londeel Lancelot, vlámský malíř, grafik a
archilekt,u.1496,z 561; z prací jeho docho
valy se: trojdílný obraz „Sv. Kosmas a Damianna

m_artyriumjejich“ (1523), „Sv. Lukáš maluje podobzn u P. Marie s ež1škem“ (1545),z aj_imavý Ma

riánský obraz v otre ame v Tournai (c_lílostotopřipisují vsak nčkleři Petru Koeckovi) a j.;s
s janem Scorelem restauroval 1550 obraz br.-?třuí

Eycků „Klanění se mystickémn Beránku“ v Gentu.Blon .David. reform. dějepisec franc., ».
1590 v Chůlons—sur-Marne, stal se 1614 pastorem

v Houdanu v lsle- de France, lp_ozději pastorem
v Roussy (Ile de France1)65o prof. dějepisuvAmsterodamu, kdež 5';:p „Modeste decla
ration de la síncéritě et 1\sierítědes Ěglises refor
mées de France“ (Sedann1619), „Pseudoisidorus et
Turrianus vapulantes“ (Geneva 1628); v díle tomto
sarkastickýmzpůsobemdokazuje nepravost pseudo
ísídoríánských dekretálů roti špan. Jesuitovi Tor
resovl; mimo to vydal 11kolik spisu polemických
proti učení církve katollckě; naproti tomu vš
vyvrátil bajku o papežce johanně ve spise „Fa
milier eclairclssement de la question: su une femme
a été assise au siěge de Rome entre Léon IV. et
Benoit ll.“ (Amsterodam 1 7. a,ur1ce
„. 1861 vDijonu, od 1895rrepetent filosofie na
univ. v Lille, od 1897 professor filosofie na uni
verssítě v Ai département Bouches du Rhóne,
laik. Ve filosofuitzastupuje agnostícismns, popíraje
princi kausalíty a poznatelnost věcí nadsmyslných;

důsl e ně neuznává ani rozumových důkazů jsouc—nosti Boží. _lakoKant víru v Boha chtěl zaclirániti

svými„Cl(„Postulátypraktickéhorozumu“,,takvysvětlujevtru v'tálni 1mmanenc1 Božstvo— roz
uB1|ncmncpoznatelně ——jest prý vtomně včlověku,

který je postřehuje „citem nábože nským“. in"tézdroje víry a nábožensttvl prý neni krom této
zkušenosti náboženského citu jednotlivců. Tradi
cionální theologii katolickou nazývá „l'extrínse'
cisme". llistorickě události, o kterých naapř. vy
pravuje biblická dějeprava,1_1ezpůsobuji — dle jeho
ozumu — víry a nestačí k jejímu odůvodnění; na

opak slouží prýb víra a v ni kotvící autorita církevní k tomu,a ony události zabezpečila a jím
naučný v 'znam aubdělila,avšak 7.jiných důvodů, než

kterýmiBlistorlk dissponuje. (Srvn. La Qumzaimcmedl jest autorem četných ojednánl,
která) uveřejňoval v modernistickych čPsop1sech
„Annales de plrilosophie chrétienne“ (pod pseudo
nymem sts,l) „La Quinzalne“, „Bulletin de la
Semamine“, „Bulletin de lalrttérature ecclesiastique'h
Zvláštní rozruch vzbudila řada pojednání„ L'Action“
(1893),„Histoireet Dogn "(l 904),„Lettrresurl'Apo
logětique“(l 896). Pro své lilosofickě názory stal se
oblíbeným filosofem modernistů; sám Lpisy čítá jej
k nejslavnějším representantům fílosofie1mmanence.
(Srvn. Simple: rq/lz'ríxan 15—17.) otázkách socio

logických propagoval myšlenky grand-Sillonistú.Byl členem konsorcia rofessorův na „Collěgelibre
des sciences sociales (zal.1895), podivně směsi
atheístů, socialistů, antimilitaristů, katolíků, prote
stantů l israelitů. Tito svou činností způsobili, že
Sillon s cesty původně pravé v bočil tak daleko, že
Pius X. viděl se nucen apošto ským listem „Notre
Charge“ ze dne 25. srpna 1910 proti němu řísně
zakročiti. (Srvn. Smolík, O modernismu raha
1911, 15,1,7 25, 243, 249, 254, 349. [ŠmL

3. Petr r",jakub :. 1730,.r „ es V ritels7ode laReligion einseignées par principes" (Pař.
. 90, :. 1460,v coh vatel při7odvoře

francouzského krále Karla Vl.., .r). „Complanctus

bionorum Gallicorum“ a „De reductionc Norman

Š

.“

:
Blondus 1 Flavius víz Biondo. —2 Fran

lše ktAn. a s. Severenino O. S. Fr. Conv.,.
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biskup 1caprijský 1637—1640 potom ortonský od“1640.: 1643.,.rp „Disputationes scoticae"
]

(Bolo na
25), „De censuris et irregularitate“ (Řím 1056).
z Bionic Mikuláš (Nicolaus de Bloolnye,

de Blonia, de Plone, de Plo.w,e Plovius,
Pol onus), kanonistao olský vp épol XV.stol.,
pochtázející z města Boonic (Bloňr), 1414 zapsán na
univ. krakovskou, 1415 ovýšen na baka lářc in
artlbus a 1421dosáhl stupně mistrovského, nějaký
čas byl kaplanem královským, pozd jl farářem
v diec. hnězdenské; :).„Tractatus sacerdotalis de

. Sacramentis deqsue divinis ofticiis et corum admi

nisltratíonibus“ (dílo to sepsáno bylo asi před431); nalezlo veliké obliby, tak že již v XV. stol.
desetkráte bylo tiskem vyd,áno po prvé ve Vrati
slavi bez roku, potom ve Strassburku 1476; v univ.
knih. pražské chovají se tři rukopisy toho díla
„Sermones de tempore et de sanctis“ (Štrassburk
495.

]Bloody Act, tak označováno 6 věroučnýchčlánků
(1. transsubstancíace, 2. přijímáni pod jednou způ

bolutl13. zženstvi kněži, 4. mše zavzesnulé,
cPlatilost slibů řeholních, 6. ušní ,ježj5in řich \'lll., král angl., 1539dalstanov1tlsnesením

parlamentu,] a jichž nepřijetí trestáno bylo smrtdea ornaš, anglikánskýtheo
log, „.m1790ddoktor eclambridgský, pastor v Bis
brocku, z. 1 „Recensio synoptica Annota
tionis Sacrae, being a critical digest and sinoptical
arran ement of the most impostant annotations on
the ew Testament, exegetical, philological and
doctrinal, trom the best commentators“ (Londýn
1826) „A Greek and En lish Lexicon to the New
Testament“ (t. 182929), „T ie Greek Testament with
English notes“ (t. 1832), „Additional Annotations

The New ““lestament t. 1 čaj.onBlosius (de B_lois) Ludvík . 8. B., vynika
jící asketický spisovatel, u. 1506 v Don-Etienne(Donetiennes v Henne sku) z rodu hraběcího,
v mládí bl pážetem u dvora belgického avycho
ván spole nč s arciknížetcm Karlem, otommm cr
sařemKaílemV., od potom.n papeže adrianaVl.,

v těžké nemoci lslíbil státi se mnichem, i vstoupil1520d obened. opatství v Liessies (dep.N ord)
stal se 1527koadjutorem opata, 1530 (nejsa ještě„
knězem) opatem a provedl důkladnou reformu klá

- ; je oasketické spisy vyznamenávají
se ladnosti a vroucností (nazýván byl „druhým
Bernardem“ ), ú Iné jicch vydání vyšlo v Lovani
68, v Ant\ erp ch 1632 (se životopisem B-ovým),
v lngolstadiě 1725 aj.; nejhl. znich 'sou: „cuSpe

Monachorum „Paraddisus an mac fldelis“,
„Psychagogia seu Aniimae recreatio“ Sacellum
animae íidelis", „lnstitntio spiritualls“, „Čonsolatio
pusillanimium“,„Margarituni spirituale“ , „Conclave
animae fidelis“, „instructio vitae “spiritualis", „Polemica seu Detensio verae fidei“. Mnohé z nich

přel. do různých jazškst'i,1835do němčiny přcl. výborznich ocham ( mimo to vy
dányp řeklady: „tl.GeislPelrlenkranz“ přel.Weiss
brodt (1876, Anleitung z. innerl Leben řeložil

lsner 0. Š_(1898),anglickcyvyši e„M£or forMonks“,přel Sir john Col ge(1š72), Book

Spiritual lnstrucžtion“ (1 „Comfort for the Fainthearted“, přelo IP. Bertrand Wilbertorrce 0.
(1902); do ěeštžilny přeložil „Navedeni těm, kcfo
dokonalosti jsou pilni“ jakub Kolens S. ]. (v Praze

1607n), ěpod názvem „Navedeniělkdokonalostikřesťanské“P.]. Ryšá kŠ ]. (vB 87) 2 „De
fensio“ výúatek o cnrkvnie.VlncZahradník1 v ČKD18

Blossetová Františka, zakladatelka kongre
gace sv. (jenov eI'y (v. i.

Bioše kno Mikyuláš, ruský spis., vydal spls
,.0 bezsmertii duši, proischoždenii mira ivoskresnii
těla po učeniju Encja Gazskago“ (Kyjcv1906).

z B10nic —» Bloy

Blot Fr. Renatus, 71.1825,vstoupil do T0v
jež., v němž dlouhá léta strávil životem apoštol
ským, posléze však vystoupil, hodlaje založitl no
vou jakous kongregací určenou ke spáse bližních;

20 1898, g. mnoho spisů asketických, jež
ejné obliby; jeho spis„ dAu ciel

_N

docházely neoby
on se reconnait“ kcerát daosáhl 36 vydání (do

čcšt. prř.cl V. Marea-, „_O]našem shledání a poznáníse v nebesích“, Bvrně
Blotnicki Tadeáš, polský sochař, n.1858v

Lvově, od 1874 žák krakovské školy umělecké,
potom od 1877 žák vídeňské akademie; zhotovil

ro lvovskou kathedrálu řec. ritu soc
I.;X dále provedl několik 88,

1901), jež náležeji k nejpopulárnějším jeho dílům
„Ecce homo“, několik ít adonn (1892,1893)l_, bron
zové poprsí sv. Ignáce z Loooyly 1889)Blott do,rf fara v diec. litom., ve )vik.lčesko
lipském, zřízena 1735, patron: hrabě Au. Kinský,
střídavé s velkopřevorem řádu maltánsk ho; duch.
správu vede farář; 1587 k., 77 starokatol.; obyv.
němec

Blótzeroj s. S j.,
sku, vstou il do Tov.njež. 191870,redigoval,men aus aria ach“; 91.0

Blount Charles, anglicky deista, n.1654,z. 1693,

1849 ve \Vyleru v Porýn
Stim

vydal „The two first Books oi Philostratus“ (Lon

dýn 1680) a s 1is roti nesmrtelnosti duše „Deanima mundi“ 679g.
wjo onh 212.9hudební skladatel, n. 1648,z

1708? byl dirigentem pěveckého sboru při chrámusv. Pavla vL ondýně; zanechal v rukopise četné
skladby chrámové, z nichž některé vydány v růz
ných sbírcká h.

Blovice, děkanství v diec. budějovické, ve vik.
neťomuckém, jako fara přip. již 1le sto01., nadě povýš 1846, patr.: hrabě jan vPálffy z Erdbdu,
duch správu vede děkansse dvěma kaplany; na
obec. a měšf školách p_ůsobí katecheta, mimo to

jeestž zám. kaplan v prifař.e Hradišti; 5821 katol.,lbez vyzn.; obyv.
MBžlovlskýl. : Pa 1atýne,e Daniel, syn Ondřeje
B-ho, studov alu siutů v Praze a zúčastnil se
v jejich kolieji veršosvnických pokusů roku 1

tymoolo ia nominis Sacerdotis") a 1607 (k na
stolení arctbiskupa Lamberka). Viz Truhlář, Ruko

1.1,135. aašp r, měšťan Starého města
pražského, ustanovil ve své závěti z r. 1605částku
20001: rn.íš ke zřízení dvou nadačních mist pro
studentoy ve svatováclavském semináři v Praze.
K požívání jich povolal v první řadě syny svého
strýce Ondřeje I-i-ho, pak syny svých příbuzných
a konečně, pro případ, že by nebylo žadatelů 1 při

buzenstva, studentyd katoligcké v Čechách rodilévůbec Viz Stud.: — . alaatýna,
Ondřej, pocházelm1.dBlovic (Blovicenus), stud. na
školách v Plzni. u jesuitů v Praze a ve Vídni,
v Praze stal se bakalářem, vyučoval u sv. Petrra;
podporován jsa proboštem mctrop. kapituly praž
ké jindř. Scriboniem, odebral se na universitu

v lngolštadtě, kdež 1 povýšen na magistra filo
sofic; po návratu usídlil se v Praze, stal se čle
enm rady staroměstské a cis. rychtářem. Od roku
1394užívá praedikátu„ z Palatýna'. Byl horliv'm

řislušlníklemstrany katolické. Srvn. Truhlář,4.V av Ignác, Pražan, bak.
fil.v1718, lm35ag._íil. 1719, slavil 22. července 1725
prlmicí v kostele týnském, 1727 sta se děkanem
v Českém Dubé a nedlouho potom kanovníkem

A

“,

litoměřickým; 1729 povýšen na doktora bohosl.,
vydalkkázání ke cti sv. jana Nep, jež mě117130
v litoměřicích; z. kolem r. 1737. S: v_n Padlalza

as. čes. musea 1892,
vBiooy Léon, katol. spi.s franc., n.1848vPélg
ncux, pobyl krátký čas v kl. Grande Chartreuse,



Blsko — Biumberger

postom byl nějaký čas lzasměstnánv redakcich časop.s „Figaro“a „Gi 18980delše do Dánska,
odkutiž pocházelaž jeho3manželka, po dvou letechvrátil se do Paříže a stal se spolupracovníkem

čassop. „Mercure de Frannec“; ve spiseech svých jevideálemse byti uvědomělým, neústupným katolíkem.
jeho jest středověk; sloh jeho jest osobitý a pádný,
někdy až surový a hru .B. jest spisovatel mnoho
stranný: filosof, historik, noveilista, romancier, ale
především pamtietista až ke rvavosti. Některé jeho

risy přel. do češtiny josef Florian. Srvrr. dr. Lub.
1351,v časop. „"Vycirovatel 1910, &.

Blsko (Bílsko), fara v diec. budějov., ve vik.
vodňanském, přip. již 1539; patron: kníže Adolf
jos. ze Schwarzenbergu; duch. správu vede farář
s kaplanem, 1353 kat ,.obyv

y(Flóhau), QIfarav diec litorn., ve vik.
,přip. 'iž ve XiV. stol.; patron: hrabě
crnin z hudenic; duch. správu obstarává

rar 1060 katol., 77 židů, ;obyv. n.ěnr
Blučina (Lautschitz). fara v diec. brněnské,

v dekanátu židlochovickěm, přip. již ve Xlii. stol.;
patron: arcikníže Bedřich; duchoovni správu vede

tarlář;1624 katol., 9 akatoi.; obyv. česikéa;v letech—32 farářoval zde Václav M. Peš
lblud (error) vzniká, neshoduje-ii sieobjektivní
skutečnost s poznáním naším;a to buď zeezdán
livě podoby s pravdou anebo z vlivu vůle, kte
rýmž rozum přivoděn by'vá k souhlasu s větou
klamnou. Kdykoliv rozum b. za pravdu má, čini to
jen potud, pokud &. má nějakou podobu pravdy
(species veri); &.nemůže však nikdy rozumu sta
kovou evidenci pravdy se jevili, aby nucen byl
míti jej nezbytně za pravdu. Často se ó-y v roz
umu lidskem zakořeňuji nedostatečným, řevráce
ným nebo jednostranným vzděláním,rrůznými před
sudky, uezrraiostí povahy zdrojů poznání (smyslu,
rozumu, autor' ty). Na vůli, nakior'rující rozum k
púsobívají city a vášně, náklonnosti a náruživosti,
lež mohutnost poznávací zatemňuji. Srvn. Pupa—il,
Filosofie i., —-101.

biudařství 5čilikaclířství (haeresis) jest zvláštnízpůsob nevěr I.t.;) jím hřeši lide platně _po
křtení, ktcři popírají některý od ,církvc ku věrení

předložený článek; nepadá na váhu, zdaepopírají jenjediný článek viry či více jich, a poc thříc hů se
tím nemění, jelikož zamrtánr i jen jediného zjeve
něho článku zahrnuje v sobě zneuznáváni pravdo
miuvnosti Boži,a téež mířeea tímže způso
bem, jako zamííání několika, ba snad' r všech článků
zjeve.ných Proto také hrich ten nepřipouští ne
patrného předmětu, 0., nemohouc klesnouti na hřich
pouze lehký, jest bud' hříchem těžkýmaaenbo žád
ným.15'.čiii kacířství jest buď formální nebo ma
těríální. Formáln ího kacířství dopouští se,

kdo platně byv pokřtěn, vědomě a tvrdošíjně vyznáv učení od církve zavržené. Dime: „platně

pokřtěn, tedy křesťan, kterýdplatným křtem přijat
do církve. bludem svým ni olpět odstoupil.Dime: „učení církvi zavrženeq'n;en tedykaciřem,
kdo popírá pravdu, která ve zjevení sice obsažena
icst, ale dosud neb la definována. Dínre dále „vě
domě“, nebotto pr vě jest značkou formálního ka
cířství, že biudař nechce pravdu přijmouti, ačkoliv

obře ví, že od církve k věření předložena jest,
přidáváme: „tvrdošíjně“, označujice tínr srrrěr ka
cířovy vůle, jenž nechce církvi se podrobiti, stavě
výmysly své výše než pravdu zjevenou. Při nevě
domostí nelze miuviti o tvrdošíjnosti; není tedy
fOrmáiním kacířern, kdo třeba i urputně a houžev
natě trvá na svém bludu, poněvadž se domnívá
býti v právu, ale při tom ochoten jest podrobiti

sělvýroku církevnímu, když by v te věci vynesenjinověrec ovaný ve víře sektyssvé pra
\rdeině bývá pouze materiálním haeretíkem; for

[Eugen
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málním haeretikem stává se teprve tehdy, když
poznav dostatečně pravdu jakožto zjevenóu, přes
to nechce ji p ijmouti; anebo když _(bez bližšího
poznání pravd zjevených) takového est smýšlení,

že by i poznaané lpravdě uzavřel svuj sluch-. Proforo externo přep okládá se, že každý dorostlý
jinověrec vězí od „konfirmace v haeresi iormálnr;
pro foro interno často bývá jinak, i po„ konfir
maci“ zůstává jinovčrcc haeretrkem jen formálním,
vězí-li v haeresi své „naboalide", 7. nevědomosti
ne/aviněně. Formální ó. jest hříchem těžkým, ma
teriální &.nemůže za hřích přičítáno býti. Formální
haerese podléhá trestům církevním; mimo jiné

stíhá ji „excommunicatio latae serrtentiae RolmanoPorrtifici speciali motto reservaa.tae" — Ob dař
ství píší moralisté,vyk1ádajice hříchy protiIuvíře,
na př. sv Aliens, Theoi mor. iib. 11,19. — 0 biudař
stvr po stránce právní viz či. haer ese. Vr'eí'f.

Bludau Augus sti rn, dr. th., biskrrp varmijlsskgý5.1862 v Guttstadtě ve vyc'h. Prusku,b !
mř. prof. NZ v i_Viiinsteru,„od 1897 ř. prof. t., 1908
biskuupem v'arm "sk rn, „ eAiexandrinae in
terpretationis libri arríelis irrdole critica et her
men.“ (1891), „Die alexandrinische Ubersetzung
des Buches Daniel u. ihr Verháitnis zum masso
reth. 'lext“ (1897), „Die beidcn errsten Erasmus
Aus ben des N. T. und ihre Gegner“ (1902)„,Fin
Aust ng nach Baibek u. Damaskus “(1904), „juuden
n. judenverfolgungen inr alten Alexandria“ (1906),
Epistein und Evangetien der Sonn- u. cht ttage“
19121).
bludné svědomí viz svědomí.

Ir.dov ,fara v diec. oiom., v dekanátu šumnperském, přip..již 1350; později zani la, 1731z
zřízena; patron: hrabě Karel ze erotína; zduclr.

správu obstarává farář za pomoci kooperátora,3170 katoi.-,o.byv
Bluum l. jiří, laiks komorník hraběte z ingel

heimu v Gcísenheim na ýnč, něm. spisovatel,

sepsal řadu Špisů asketických, 7. nichž do češtinypřeložil jan chai: Pane, zůstařrs námi, neb se

připozdívá“ (2adí1y, nákl. Dědictvr sv. ] na Nepv Praze 1839 840) a „Utěcha, kter0už nalézá
nábožný křesťan1ve v sokénr stáří (nákl. týmž,
v Praze 1844) Srv. ČK 84 , 6. — 2. Martin,

emer. farář v Hollenrichuvaucembursku, u. 1845;
ap.„„B_ibiiořr.iuxcmb.“ 1911—12)tr josef, lbiskup iirrrbursk, u.
v eisenheimě na Rýně,vysv na kněze od 1837
prof. v senrináři limburskěm, od 1840farář \; Ober
brechenu, od 1842 biskup iimburský, dobyl sobě
velikých zásluh o povznesení círk. života; byl

rozhodným obhájcemm6práv církve; v kulturním bojibyl sesazen, žil 187 -—83 vzázrnku kníž. Lówen
steina v Boru (Hayd) v Čechách; z. 1884v Lim
U'5

Blumauer Alois, 71.1755ve Steyeru (Horni Ra
kousy), vstoupil 1772do Tov. jež., po zrušení řádu

živil se spisovatelistvim, obdržel misto při dv0rnr
censumi komisi;1793 vzdal se tohoto imísta a převzal Gráíferovo knihkupectví ve Vídnr; 1797

Vídni; v jeho básnickýche cpisech (travestie Vergi
lovy Aeneidy a j.) převiá á mělké osvícenství llatriviální, místy cynická komika. Srvn. Wurafzó

Bio rapiriesclres Lexikon l.,Bíumb Bedřich 0. S. B.,

Vidni,mvstoupi1 1797 do kl. v Kotviku (th7twelih),knčzc 1802, byll.prof círk. dějin ac
práva "na kklášterním učilišti, od 1811 arclrivářlem
kláštera; z1864;: řadu historických článků do

Hormayrova Archivf. Geographic, Historie etc.",do „Archiv (fer Gescllscha ur áitere deutsche
Geschichtskunde“ , „Wiener jairrbiiclrer der Lit.
(1824: „Uebber Dobrowskys Cyriil und Method";
1827: „Ueber Dobrowskys máhrische Legende von



286

Cyrlli und Method“; 1837: „Versuche die Ver
schiedenheit der Ansichten iiber das Reich des
Slavenfiirsten Samo zu beseitigen“), „Archiv iiir
ósterr Geschichtsqueilen", „Sitzungsberlrhte der

k. AlkademiKelder eWísssensch; 862 v Bilicrbecku
(VestfálškoK, vstoun i| 81878 do Tov. Jež., od 190
v Mnich- „%asApostolische Glaubenshe
kenntnisfJvapologet:-geschichtliche Studie“ (1893),
„Hymnologische Beitriige, Quellen u. Forschungen
zur esch r lat. Hymnen“ (3 sv. 1879—1908),
„Repertorium Repertorii: Wegweíser durch Che

valiers Repertorium Hymnologjcumg (1901),„Cuursus S. Benedicti und die líiur Hnymne
'Vi—iX. ahrhundert“ (19C8),„Einrglahrtausend lats.

Hymncr.l íchtun Bliitenlese aus d. Anal. Hymnf'( ílrsprung des Ambroslan. Lobge
sanges“1 (1912), vyd. spol s Drevesem sbírku
„Analecta Hymníca medii aevi“, sv. 50., od

sv. 51. 21896 n.) vydiává dílo to sám.Blum au Vav nec, humanista a politik, u.
v Gdnnsku,stud.1434—37 vLípsku, dosáhlv Bo

logni stupně„ doctor 1egum“. odebra ckv ppkurii, při níž od 1447 zastupoval řádalnem. rytířů,
1449 stal se kanovníkem varmijsk' m; od 1459 byl
ve službách kaunda Tyrolsske o a vedl spor

o biskupství brixenskě proti kardin. Mikulášovi2 Cuusy, byl dán do klatby a uvězněn; vletech
] zásstupccm arcíb.sa1cpnrskeho na ně
kolika říšských sněmech, na sklonku života vstoupil
do kartus. kláštera v Gdansku, kdež z. 1484; .rp'.

„Historia deydordine Teutonicorum cruciferorum
—4“ d. .Viaxá5'"loe pen v „Scriptores rer.Prussíc.“ lV.y[18'7

zBlumenberkS Coelestinus (Nebeský) Václ.
Frzant išek, „. vPrazze 1606 z rodiny Neheských,

sv. na kněze 1637, byl farářem u sv. Václava na
i\aie Straně v Praze, potom v Častolovícich, od
1644 při kostele týnskem v Praze, stal se kamnov

W

níkemvmlčehradským, boleslavským, u Všec atých,1 take kanovníkem meter. (v době 1649
až 1651b spolu farářcm u sv. btěpána v Praze),byl
1651 scholastikem, 1666 proboštem; z. 1674; J.)

„Slá\a nej_starožítnejšlho arcidomu rakouského“(v Praze ),„ Drexelia KřesťanskýZodiak“

(t. 1674), 1„Canonvitae spíáritualis anebo pravidloživota duchovního" (t. 1657) „Věčná čest, sláva
a chvála ]ossefa sv. “ (t. 1658), jeho latinsky psanou

autobiogralií dspolurs jeho paemětmikapitulmmi z let
164 ——74 Jan k(1v8 lPraze 1906).Srvn. dr Ayded/a/la, Series d1180—

Blumhard.t1 jan Kryštof, synsolvecKristiána
Gottlieba ll-a, _evang. pastor, r:. 1805 ve Štutgarlě,

byl od 1830 učitelem na missijní škole v Basllejiz,
d1838 pastorem v Mčttiíngenn, rcsígnoval 1

advedl lázně v Boll u Goggmgenuř“(ve \'irtember
sku); proslul jako „sozázra ekař“ (modlitbou a
vzklád mm rukou)), :.8181180_;ěehor sebrané spisyvydány ve 3 sv sítíán Gott
11eb,evan bohosl., »1779 ve Štultgartč,stal se
1803 se kretářem- Spoleečnostl „Deutsche Christen—
tumsgesellschaft“, vydával s oiečněs

1erem„luSammu8%en fíir iebhabesr christlicherWahrheit“, ml. 1 4 hibl. společnost v Basileji, od
1816 byl ředitelem evang. missijni společnosti a
školy vydával „Magazin ftir d. neueste

Geschichte der protest. Blbci und Míssionsgeselischaften“ (23 ročníků) a aj.„ Versuch einer allge
meinen Missionsgeschíchte der Kirche Christi“(5 sv. 1828—337)

lumner Martin, hud. skladatel

itt

1827 ve
Ftlrstenhergu (Meklenb.), stud. 1845 v Berlíně
zprvu theologii, potom íilos. a přír. vědy, od 1847
vénoval se zcela hudbě, i od 1878 dirigentem
berlínské pěvecké akademie, a. 1901 v Berlíně,

Blume — Bobbijská excerpta

oratoria „Abraham“ (1859),

118,74),8hi.i Tsedeum a [.ísse
složil motetta, žalm,„Pád jerusalema“

Blyssemíus viz
Blyth Františe 110. cmrm., u. v Anglii 1705

zrodičů náekatolíckých,stal se katolíkem a vstoupil1723 do du karm působil v Anglii ja

kožto míssíonář, od 1756 jakožto kallplan při polí-71ušgalském vysianectvu v Londýn 1e.t

byl provinciálem angLTkarmelitánů, :. 177722;splolus Chailenerem vydaai he Rheims Testaments with
Annotations and ProofTsof the Dictrínes of the Ca
tholic Church" (Londýn 1738).

b. m. zkratka „brevi manu“, „bcatae memo
rrae“.

Boal sv, muč. \: Zancare v krá1.1eonském ve

lŠpagěisku; pam 16. dubna. Stadler, Heil- Lex
Boamirrsus s.v, kněz v území u Mansu, jenž žil

jako poustevník neobyčejně řísným životem; pam.
3|ístopadu. Stadler, Heí1.- 9.

Boanerges (Boawomrčg,Baara-075%)Mar. 317, „synové hrmnu“, („y hřmění" , víol ,890w17;);tak
nazval Kristus Pánrlsyny Zebedeovy jakoba a jana,
ato snad vzhledem k ohnivě jejich povaze, anebo

pro jejich ohromujoící0výmluvnost a hlasatelskouhorlivost; jméno ouzuje se z aramejského
m3 s;; (bene rétgeš)anebo na v3 (: synove'
hněvu, hněvívi, rudcí). Srvn. Hagan, iexicoubi

blicurn i., 675; autre/z. [Grammatík des jBiblíschAramiiischen,9—10; Sedl'ček v ČKD.13.75
Boaretti František u. 1748mužučen prof

filosolíe a rhettoriky v Benátkách z.17(.),přei

z.hebr a řečtiny mudrclké knihy2S. Ž. (v Ben. 1792).Srvn. Hurler, Nomencl V3191
Boatino (Bovetino, de Bovettin7ís) Mantuano

(Boatlnus Mantuanus), ital. kanonista, byl 43 let
prof. v Padově, spolu kanovník a archipresbyter;
:. 1300,.r). „Lectura super Decretales Gregorii lX.“,
„Lectura super Decrctales Gregorii “

z d\íiz ooBoba 8.1 DzieeSgo ...],z 1648,.rp. ramma
tiku jazyka tagalskeho — 2. Mikuláš S. $., jeden
z prvninch sv. ignáce, spoluzakladatel Tov.
jež., n. 1511rv Bobadille (v diec. Vaientia ve Špa
nělsku), zavázal se spolu s jinými druhy sv.lgnáce
534 v Paříži slibem, po potvrzení Tov. určen byl

do indie, ale pro churavost poslán tam místo něho

František Xav., vyntikaineobyčejnou činností zprvuv italii, potom vl 54—248 v témecku na říš
ských sněmích a disputacich náboženských, kní
žata a biskupové bývali přítomní jeho kázáním a
volili ho sobě zaz ovědníka. Ale přílišná horli

vost (zvláště jeho odpor proti „iknterim“)znemožnila mu další působení v Němmecku; k rozkazu ci
saře Karla V. b i 8. května 1548 v Augšpurku jat
a za hranice 0 vezen. Horliv ost B—ova byla na
závvadu i pozdější jeho činnosti v italii a připra
vila generálu Laynezovl mnoho potíží; z. v Loret

_.

aBobblensis codex, 1. staroiat. unciální ruko ls,
označovaný lit. &, .stol., jenž náležel k ysí
kl. bobbijskému, nynlízp v národní hibiiothece
turínské se chová; obsahuje pouze zlomky z evang.
sv. Marka (k 8. a 16.) a sv. Matouše(k a.,p 1.,3,
4., 14. a 15.), ppodává tak zv. „africkě“ znění textu,
shodujíci se s citáty Cyprianovýrni. Srvn. Sýkora,
Uvod 1., 268. 2. unciální palimpsest Vulgaty.
asizzV. stol.. dříve v klášteře bobbijském, nyní

víišníhovně vatikánské chovaný, 55 listů obsahujicc '

Bobbljská excerpta, tak nazývá se v 1x. stol
pořízená & 2 Bobbla pocházející a(nyni v ambrosiánské knihovně chovaná) sbírkavýpisků z ko
dexu justlnianova (počtem 18) a z novell (počtem
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68), o takových věcech, jež měly vztah k cirkev

1111111;eprávu; vyd. Bedř. Maassen v aktech vid. aka

clemBobbi ské bískzuapství(Ehoviensis n. Bobí
ensis íoec.),z . v X. ostlet,í zprvu náleželo
k círk.kprov milánské, od 11533náleži kcírk. rov.jan 3.1(0000 11.101,52 far, 115 kostelů a apli,
70 knsélšisvětsk ch, 2 ženské řeh. kor

Bobbo.bi něk. opaatstvi v horní ltnaliina řece

Trebbii, zal. 598 sv. Kuolmbanem, Voněmž následovali vynikajici opati: sv. Attala t.), sv Ber

tulf (v. t.), Bobolenus; opatstvíb mvěloznačnou zásluhu v boji proti arianismu v ita líi, naa.poč
s,.tol zavedena byla řehole benediktlnská; po—

zději náleželo opatství ke kongr. sv justiny.K1á
šteer měl knihovnu bohatou na rukopisy, z nichž
některé nalézají se v knihovnách: vatikánské, arn
brcsiánské turínské, pařížské, neapolské, vídeňské
(dvorní); srvn. Cabral, Dictionnaire d'archéologie
chrét. 9351!

Bobelka František, farář v St. Nikolai ve
Štyrsku,n. 1865v orici,splsovate1v oboru ka

tcchetiky; 333W„.Rel-Unterricht ftir dasl.Schu1jahr“
(1897, 3.\ ' 1906), „Rc51.-Unterrichtf. da—2Z.Schul
jgahrr“ (1901. 2. „.RelU-nterricht fíír das3. und 4. Schuljzřhr“(1903). „Katechismus der bihl.
Geschichte des Alten u. Neuen undes 12,90 2.
vyd.. „Katechismusdcr Kirchcngcschichte“
(1908), „ ommunion-Unterricvht" (191Bobeer Ludvík Camierzí,
na mnasium sv. Annyv ově potom farář
v C rzanové, s. 1891; některKárjeho kázání vydána
ve sbírce „Kaznodzieja katolicki“ (Krakov 1871).

Bobinus (Bodlnus) sv., zprvu mn',ch potom bi

skup DvTroyes; dzakol. 766, dle jiných kol. 790 až

katecheta

Bóblinger, neědrn.arod kameníků a stavitelů, nej
znamenitější 7. nich jest Matouš, jenž \edl sjavhu
chrámu Panny Marie v Essline enu (ve Vírtember—

sku)55!vystavěl hořejší část v že ulmského dómu;
Bobo _(Bovus) sv., šlechtic v Provenci, byl

zprvu \ojínem a vynníkl v bojích proti Saracénům
eŠpanělsku a ve Francii, pozdě i o ustil svět a

žil v odloučenosti a v přísném lo řík„ní na poutido ima onemocěnl a :. oheře
u Pavie, pam kv.ětna VProvenci a vLom ard

sku byl velice ctěn jakožto ochrá-nncedob tka.Bobbola 1. dře bl. 01.1 2
v Sandoméřskunze zbožné šlechtické rodiny, 1která
ve Xlll. stol. : Čech oPolska se vystěhovala),
vstoupil 1611 doT o.vdjež., na kněze vysv. 1622,
s apoštolským zápalem pracoval neúnavně jako
missionář na obrácení jinověrců k cirkvi katolické,
1 byl od schismatiků nenáviděn, v annowě ne
daleko Plňska 16. května 1657 od schismatick ch
kozáků ukrutně umučen, 30. října 1853 zaa-ablao

slaveného prohlášen, 7památka 1283.května. Srvn.„Blu/loučrl“ xxn. (1372,) 184— _ 2. Šebba
tián T. j., bratranec předešl.87prof. theologie

v kollejí římské, rektor kolleje v jaroslavi a San

domčři; z. „Wienieic anieňski“ (Krakov182 , vyd. Matouš Tluczynsk j.), „Melpomene,
messis lillorum“ (1684), „Delicíae“ 6641).

oboleckí Lukáš S. ], u. 1613,s. 1645; missio
nář,ovynikající svatosti života; zanechal v ruko

ise C„ol|ectanea iheologica“ (v knihovně kraovské.
Bobolenus 1. kněz a mnich v VlL stol , .r). dle

zpráv očitých svvédků cenný životop sv. Ger

mana, opatnalkl.16ŠLandvalského (otišt. livs Boll Acta
S: Febr. 663 v Mabíllonových Atlas.?
11,5211—5151.15:er Hurter, Nomenc1.1s (190 617.

ngobulenus) sv., opatklášt.bobbljského;_pam. 1 listop

287

Bobolínus (Babolinus) skv.,biskup viennskýve Francii kol. 718; pam 26. květn
Bobolyňskij Leontij, mnich čemihovský,.r

1699 jazykem )jgholruskýmkroniku od stvoření světado poč.s
Bohrot/tglHorní, fara v (íiec. brněnské, v deka

nátu velkomeziříčském, 1305—1784 inkorporována
klášteru žďárskemu; patron: majitel velkostatku

(nyni išiasrieDuréova); 3098 katol., 110 akat., 5 ž.;V.

obrovníckíj Ivan Matvěevič, prof).řečtinyna duch. akademii kyjevské, " 18131885;
„0 proischoždenii i sostavě rimsko-katoličeskoj

Liturgái itolt1i7čšileja ot pravoslavnoj“ (Kyjev 1839;
y

Bobrovskí Michail Kirillovič, u. 1785

z otce rusíns élhos cdnocenélho kněze, stud. v scmiuáři vilenském 1508—12, 815 vysv. na kněze.
sta 1 se ro.f bibl. studia na luuiv vilenské, 1817
jmenovánr kanovníkem kapitoly břeštské, 1839pře
stcupil k církvi pravoslavné, z. 1848; kdž 1820
dlel v Římě za příčinou studii. sestavil k žádosti
bibliothekáře Angela Maieseznam slov. rukopisů
kníhomy vatikánské, jejž Mal pod titulem „Co
dices slavící bibliothecae vaticanae“ uveřejnil ve
své publikaci „Scriptorum vetcrum nova collectio"
(sv. v. Řím 1831) Srvn. Bogorl.nlčjkl u., 719- 721;
Palmim', Nomenc1.222—2.23 — 2. Pavel Osí
p.oví „. 1832, osiřev vychován byl od svého
děda Michaila Kirillmičc (viz předch.),v novals
povolání vojenskému, stal se 1875 náčelníkem vo
jensko-jurldícké akademie, posléze jmenován se

m v hodností generála pěchotv z. 1905;
mimo jiné vydal tyto spisy z oboru dějin sjedno
cené cirkve rusínské: „Russkaja greko- uníatskaja
cerkov v carstvovanie imperatora Aleksandra 1.
istoričeskoe izslědovanie o archívvnym dokumeen
tam“ (Petrohrad,1889) rotivodějstvie basilian
skago ordena stremleniju běla o duchovenstva
k reformam russkoj greko-uniats oj cerkvi“ (Vilna
1888), „Uprazdnenie supraslsk oj greko- uniatskoj

cerkvi í vozstanovlcnic \'ilenskojžívmitropoíitskOje archii" (t. 1890); mitno to JP. topis svého
d da pod názvem: „Michail Kirillovič Bobrovskíj,
učenyj slavíst- orientalist“ (Petrohrad.1889) Srvvn
Regul.z;tqykl.ll.,721—722;1'almicri,Noancl.2'23.

Bobulenus viz Bobolenus.
Bobylev leanor Andrreee,vlč absolvoval

seminár tobolský a duch. akademii kazaňskou; zp.Patriatch losii po biblii i koranu“ (Kazaň 188 ).
Šrvu. Palmieri, Nomer1.cl 224.

Bocannegra 1. František, biskup guadí1xský
1757—73, otom arcibiskup kompostellský, ;. 1782,

vydal káz nl sváv 2ssv. (v Madridě 1775,1783).
, 2.35 ro Ataánasio špan. malíř z Granady,1.1630 .1689, AČanosa, vzdělal svůj sloh

na dílech Pedra džeáMoyas, jenž byl uapodobitelem
van Dycka; 1676jmenován dvorním malířem,pro

vedl řadu obrazů piro různé chrámy v Granadě,Badajozu,chillea
Bocasínus Mikuláš viz Benedikt X1.,

0O'

papež
A _

___

Boccacccíno 1. Boccaccio, ital. majíř, 71.kol.
1467 ve Ferrařc v Cremoně, z. kol. 1525 t.; hlavní

jeho dílo jest obrovský cyklus fresek v dómé crenském 1 )š trůnlci Kristus mezi čtyřmi
světci, devět 6výjevů ze života ann Maarie a
zmládi Kristova (jasná komnosice, zdarílé prove

deni, důstojné drženi); z jiných obrazů jeho chová
se „Zasnoubení sv. Kateřín vakadóelmíi benátské.imllo, syn předešl, 71.130 remoně,.

1546, pracoval spolu s otcem navzmlněných
freskách v dómě cremonském, vymaloval 1535 až
1537 v S. Sigismondo v Cremoně apsidu: Kristus
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uprostřed čtyř evan elistův; v chóru: „Vzkříšení
Lazarovo“ a „Cizolo nice před Kristem“ (1537)

Boccacocl Giovanni, italský básník a huma
nista, 71. 1313 v Paříži (dle iíných ve Florenci), vy
chován ve Florenci od otce, florenckého kupce,
určen z rvu k stavu kupeckému a poslán do Nea

pole; v noval se tu studiu kanonického ]práva, pozděii výhradně básnictví a studiu klassíc ch auto
Vrtáiv edo Florence byl od Floreněanů

užíván k důležitým posláním ediplomatickým (mimo
jiné třikráte k papeežskmmu dvv.oru B. je tvurcem
italské prósy belletristicke. Uv děl v posměch
mnichy a jeptišky, líče je jako pokryteckě a ne
mravné; dogmatu a hierarchie však se nedotýkal.
Mnohá místa jeho spisů jsou oplzlá. Sám B. neb
mravně bezúhonný, teprve 1361zanechal pod vh
vem přítele 5\ eho Petrarky a k domluvám kartu
siáua Giachina Cianiho lehkomyslného zivota, stal
se zbožným křestaanem a věnoval se výhradně stu
diím humanistickým. Sbíral horlivé latinské a řecké

rukopisy.Postara1 se o poavlolání eka Leontía Pílata do Florence a pečova ako jeden z prv
nich o oživení studia řečtiny3akljtlasslekého staro
věku vůbec. Poslední léta strávil v odloučenosti
na statečku svčm v Certal du, kdež z. 1375. Jeho
hlavní dílo jest „ll Decamerone" (sepsaný asi v le
tech 1348—53, je to sbirka 100 novell vsunutých
do rámcového vypravování); mimo to nafsal cenný
kommentářkDantově „Božské komedii, sonetty,
novelly, lat. básně, jakož i pojednání „De claris
mulieribus“ a „De casibus illustrium virorum“.

Boccanera Giacinto, italsky malíř, „ 1666
v leonesse (Abruzz,y) byl ředitelem akademie
v Perugii, kdež :. 1746; sttudoval v Římě od Gia
cintem Brandim; později pracoval po vlivem
Guidona Reniho. Od něho jest hejně obrazů v chrá
mech perugijsky'ch.

oceardi ]. Francesco di Giovanni, řeč.
Boccardino Gíovane, ital. miniaturista,n. ve
Florencci,z .t. 1547, racoval s otcem svým Gi-o
vannim v letech 1501521—22 na výzdoběchó
ových knih pro klášter montecassinský; mimo to

vyzdobil společně s Matteeem di Terranuova čtyři
kodexy pro klášter S. Pietro v Perugii. — 2. Glo
vanni di Giuliano, řečený Boccardinoo
Vecchio, ltal. uminiaturista, u. 1460 ve Florenci,

:. t. 5 ,5praacoval spoleečně se s nem svzdobil r. 1 19 drobnomalbami anti onář pro kathe
drálu sienskou a ].

Boccati Giovanni da Camerino, ital. malíř
u. 1420 v Camerinu, : jeho racn vynikají: tabu
lový oltářní obraz „'1runící 'Madonna s ležíškem,
obklopená hudoucími a zpívajícímí anděly,j 'žako
ičtyřmí učiteli církevními, sv. 0 in'kem a sv
Františkem“ z roku 1447 v městské pinakothece

\1/4gšrugii, a obrovské polyptychon v Belforte z r.

e<
..

Boeel ve Vulgatě; hebr. )Pa (Buqqi), v českém

Břek1.1888: Bokcí.1. syn ]ogliův, kníže zkmenean zvolený spolu sjlnými knížaty z jednotlivých
kmenův, aby_rozdělilizemio zaslíbenou (Num. 34 2).——2. čes řekl. 1888- kněz, syn Abisua,
syna Finseeova, uvedený n:)ekzipředky Esdrášovými
1 Paa.r 65 “, žil nepochybné vddobě Soudců byl--11

veleknězem, není jisto; Flavius josephus uvádí jejmezi veleknězi Ant. V., 5; na ||nm místč však
Ant. Vl l.. 3. tvrdí, že1nebyl veleknězem, jelikož

v době té důstojenstvt velekněžské přeneseno bylona rod ltham

Bocciau ve Vulgaiě; hebr. ansP3(Buqq1jáhú),
čes. přee.kl 1888: Bokkiau, levíta, jeden ze synů
Hamanových,25nálčelník šesté třídy pěvců chrámových 1 Par.

— Bóckeler

Boecherini Lui i, hudební skladatel, n. 1743
v Lucce, učitelemeje 0 byl nejprve abbate Vanuucci,
kapelník při dómu lucckém; potom vzdělal se .

dále v Římě; 1785 stali se dvorním kapelníkemv Madridě, kdež :. l8;05 mezi hojnými jeho
skladbami jest mše, Stabat mater, kantáta vá

nočnic a jink.1 Bedřich Samuel,
stantský, u. 1716, byl pastorem, pozdě"l voe

kazatelem, posliéze professorem a bíláliotlůeunivv. v Králov .;1786 :p. „llis toria socianismi

Pruss1c1“ (1753), z„Histor1a antitrinitariorum 8ma
ximek Socinianismi"aet Socinianorum“ (17 ,ky). — 2. Fr ntišek. zasloužilý spisovatel
v oboru dějin umění" u. 1823 v Burtscheidu, v sv.
na kněze 1850, působil v duchovní správě v re
feldu a v lettce 1857—64 v Ko mě n. R., stal se
čest. kanovníkem kolleg. kapituly v Cáchách, a. t.

1899, podnikl vědecké cesty po l:.vrogě a Orienté,
zabývaje se studiem umění s_lředov kého,tex1i|ního a v_všívačskě 0; „G schichte d. liturg.
Gewander des Mittelalters“ (3 sv., 185 —71),„ Dle
Kleinodien des h1. rom. Reiches deutscher Nation

nebst den Kronínsiguiena Břilunens, Ungarus und_.Leiombard 5.111Koln. Beschreibung
der Mittelalterl. 1Kunstschástzein seinen Kirchenu

Sakristien“ (18509—6„1), Karls d. Gr. Píalkzkapellc“
(2 sv.,1 86), „Der Kunst- uud Reliquiensclhíatzdes
Kolner Doms“ (1869), „Kyllburg u. s. kirc auwerke“ (18895), Die "textilbyssusreliqucien dees

christiZ Abendlandes" (1895); v xMitteilungen derk. k. Ze-ntral Kommission“ v r. 69) a XV.
(1870) popsal některé vyníkajícíx předměty z
kladu svatovítského v Praze; roč. x_v1.(1871) téže

spisovatel prote
nským

ekářem

aus
ajině. K jeeoh popudu vyráběny v Krefeldu látky
k bohoslužebným roouchům se vzorkovánim dle

středověkých vzorůi1Bohaté stj'aensbirk uměleckéodkázal městu Các .

střiciO(Habželschwerdt) v Kladskini 1638,;vstoupild v.ežj 1657 vOlomouci 1688, „Com
pendiurn philosophiae“ (v Olomouci 1676), ,Uni
versa philosophia ad mentem Aristotelis't,(Člom.

„Theologia scholastica ad mentem d. Alu u
stini“ (v Praze 1682)" Srvn Huf/er, Nomencl Vv“(191O,)3336. —-4. tr S. 1., prof. behosloví
v arcibisk. semin řiav Sarajevě, 111865 v Luxem
bursku, vydal „adMdridius, De írequenti usu ss.
Eucharistlaesacrament1“(1.rp. „Dle Brotbitte
des Vaterunsers“ (1911, přel )do fra 12) —
5. jin dřich, biskup m rský, suííragán lšpýrský
1426—43, :p. vyklad k omlbardovým Sentencím.Srvn. urler, Nomencl. 113 1906, 811.

Bóckel Arnošt Gustav Adolf, prot.theolog,

71.1783 v Gdansku, epůsobil jako professor, potomjako pastor. posléze stal se gen. superintenden
mv,01denburku kdežz. 1854;:p., ,Hoseastlber

setmzt“(1807)), „Adumbratio quaestionis de contro
versia inter Paulum et Petruum Antiochiae oborta
ad illustrandum locum Gal. 11, 11—14 (1817), „No
vae clavi in Graecos interpretes Veteris Testa

mentl specimina' (1820), „Pauli hoAplostoli Epistolaad Romanos“ (1821), „Das Buch iob iibersetzt“
(1829 „Das Neue Testament iibersetzt mit kur

(7,1eš13Erltluterungenu. einem historischen Register“
indřich, u. 1836 v Kolíně n. Rýn.,
ze 1860, od 1871 kapelník při dómě

. ., 7..al 1876 ca SOplS „Grego

rlusblatt“, jeden z nejlepších listů pro pělstovánícírkevní hudby v Německu; založilitaké 188 v-Cá
chách ústav pro církevní hudbu(„Gregoriusll1aus").

Bylřtoupenceln přísnějšiho směru; vydal skladbyangona

Bóckeler



Bockelsohn —-Bodcn

Bockelsohn jan ví'l.novokřtěn
Bócken (Boecken) jan Kašpar, laik, dvorní

rada, syndík města Salcpurku, prof. institucí; devět
jeho synů vesměs vstou ílo do různých řeholi; z.
1733 85. roce věku sv ho; :p. „Veritas romanae

solius salviflcae icatholicae fldeí contra alias doctrinas ab ea nas defensa et duodeecím cha

racteríbus intalalibillibusthcoDlošico-íurídíce demstrata" (Lands 17l2), uctío fundamentalís
theologico- scripturistíco- íuípídica, qua argumentis
manifestís demonstratíve ostendítur, soli summo
pontííicí romano supremam in uníversam Ecclesíam
potestatem et de fidde defíníendí ius competere,

nec ab illo ad concílíum generale recte appellarí
osse“ g(Sallcptšrk 1723). rvn Huf/er, Nomencl.va (189
vBčckenhoff gKarel, kanonísta,dr. th. et' |ur. can.,

1870 v Schermbecku v orýnsku, vysvěcen na
kněze 1894, od 19025 o.ukr docent v M steru,
1905 mř., od 1908 ř. prof. círk. ráva ve trass
burkuu; :p. „De índívíduítate matrímoníí“ (1901)
„Das aopostol. Speísegesetz in den ersten ítíní
jahrhunderten“ (190 „S eísesatzzungen mosa1
scher Art ln míttelalsterl. Kirchenrechtsquellen dels
Morgen- und Abendlandes“ (1907), „Unautlóslích
keít der Ehe" (1908) „KathoL Kirche u. moderner

Staat“ (1911, „Retormehc und clhrístl. Ehe“ (1912),
„Ehret die hel Predígten“ (19

Bóckhn (Boeck hn, Bócken) Placid O. S B.v kl. sv. Petra v Salccrpuru,k víMnc hově 1906
vysv. na kněze 1713, strávil delší dobu (1718—20)
v Římě v záležitostech kláštera, stal se ro.t ka
nonického práva na universitě salcpurskě (1721až
1733); v letech 1733—41 přednášel exegesi; spolu
byl vicekancléřem unhersílním; vzdav se 741
professnry byl zprvu farářem v Dornbachu, od
143 superiorevaaría- P-laín; :. 1752,:.p „Čomm

sin ius universum sive in 5 libros decremennríta

talíum“ u(Salt:apurk 1735—39, 3 svazzk ve 101., Paříž1776, Ss Srvn. Hurt'n, Nomencl. lV3 (18,93)
1524; Szn'ptore: ordíní: .r. Baumit!125— 26

Bockíngham Jan 0.6 ., od 1363bisku lín
colnský, resignoval a vstofpíl do bened. kl štera
v Canterbury;z „Quaestíones in qua
luor libros sententíarum“(tiskem vydáno v Paříži

oDaníel, „ 1751 v Demendících v líp
tavskěkstolici, od 1782 evan el. kazatel ve Veliké

hotě na Moravě, potom v rnovcí (ltpt ), posléze
v Sarv kde ž 1806 :p. „uRČl'll kancionál“
(v Jindř.šHradci 1783), „Nauka k štěstí a blahosla

věltlslwíSGdHEku(1790) a j. Srvn. Yireček, RukoV

Bockshírn Konrád, mystik, švec v Lipsku, :p.
antilutherský spisek „Eyne krefttíge erweysung des
treyen willens und annemung hey Gott der christís.

guthen werck“ 8! Lipsku 1534Bockshorrn ( apricornus) Samuel, n. kol.

1629, b lrekašnutrorema učitelem v Reutlin enu, po—toom v ku a Norimberce, od 165 dvorním
kapelníkempverŠtuttgartě, kdežz .1665; hlavní 'eho
díla jsou: „Opus musícum“ (4—sm. nástr., 155),

„Geistlíchcn Harmonion" (3h1. s nástr., 113díly 1965
60.64), „GeistlicheaKonzerte' i).(1658Boccquuillot La rOndř ]. n. 1649 v Avalonu
\! Burgundsku, stud.l.práva aestal se 1672advoká
tem, 1672 provázel franc. vyslance Noíntela do
Cařihradu, vrátív se do vlasti, vstoupil do řádu
kart., jejž však brzo zase opustil a byv 1674 vy
svěceen na kněze stal se farářem v Chasteluxu
ohluchnuv vzdal se 1683 tohotto úřadu, odebral se
do Port-Royal, kdež strávil tři léta, načež 1686
stal se kanovníkem \; Montrealu a 1693 kanovní
kem v Avalonu; :. 172828',:p. „iTraté historique de
la liturgie sacree ou de la Messe“ (v Paříži 1701),
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„Homélíes surl' Oraison dominicale“ (t.“1688),„Ho
mělíes sur le s Apotre s“ (t. 1689),

„Homélíes sur quelques Saints“ (t. 16Bocturnus Anse 1Vícence, en.. ug
vikář v konventě trelvníském 1513, jeden z obh jců
učení církve katolické proti bludům Lutherovym.

rvn. Hurhr, Nomencl]"3 (1906), 12 1.
Bočarov Mikuláš, .rp. „Dvě mo ili v Pokrov

skom missionerskom monastyrě v oskvě: isto
ríko-bío afíčeskle očerkl svjaščenno--archímandri
tov o. Fílarctaio. Veníamlna"(Moskva1889).Pal
míeri, .\'0me n.cl 224.

BoěekBohuslav S. 1., 1660vVys. Mýtě
vstoupil 1670 do Tov. jež., působll po 11 let jako
kazatel, byl 1706—9 rektorem kolleje březnícke',
1723—24rektorem semináře iesuítského v Opavě,

1725 v Hradci Klrál., 1726 v Kutné Hoře, kde žz. 16 července 30; :. „ísHtorle P. Marie Tu

řanské u Brna"1(v Brns 171_6',něm. 1719Bočkarev Vasil ru .r). „ ,ísto
rija sobora 1551goda. lstoriko -ka|mničeskiajvočerk“)
IBodarevskíjNikolaj Kornilíevíč, rus.malíř,1850, mezi obrazy jeho jsou: „David hraje před

Sáaulemna harfu“ a „Přenesení ostatků sv. Miku
áBódder Bernard S. j., 1841 v Ramsdorfu

ve Vestt., působí v Slttardu (holl. Limbursko) ve
stud. kolleji sv. A10ísia;.r/: „Natu Tlheolo

(1892, 2.1v d. 1896), „Psychologia ratíolnalís" (18), „Theologia naturalís“ (1895, 3. vyd.

11Blode Leopold, něm. malíř, 71.1831 v Otfen
bachu 1M., :. ve Frankíurtě n. M. 1906; 7. jeho
obrazů mají sujet náboženský: „Navštívení Panny
Marie“ (1857), „Útěk do Egypta“ (1897), „Nechte
maličkých jíti ke mně" (11789

Bodecken, někd. klášter benediktinek v diecesí
paderbornskě, zal. sv. Meinoltem (v. t.) kol.

1409 odevzdán řeholním kaneovníkům sv. Augustina. . vříncev eZolw - za převora Arnolda
lzlůlsa dosáhl velikého rozlkvětu; měl kol. r. 1450
173 členu; 1803 bylzzrušen

Bodek r,Štěpán „. 1384v Ratenově(Rathe
now) v Braniborsku, vstoupil do řádu praemonstr..,
studoval v Erfurt Lipssku a v Praze, povýšen
1412 na doktora dekr. a stal se kanovníkem v Bra

níboru; od biskupa ěana z Waldowa, jenž meškalna sněmu kostnick m ustanoven gen. vikářem,
stal se 1419 proboštem, 1421 biskupem branibor
ským; zastával úřad svůj horlivě; konal několik
synod, :. 1459, zjeho spisů vyšly tiskem „Notu—
larius seu brevíarius (vel ordo) dívinorum in sy
nodo 1422 editus" (1488)a horis canonicís“
(vyd. Schoenfelder v „Samžnlung míttelalterl. Ab
handlungen tíber das Brevíergebet", Vratislav
1902); v rukopise zůstaly: „Commentaríus in ora
tíonem domínicam“, „Sertum b Maríae“, „Tracta
tus de symbolo aiostolorum“ a „Tractatus de de
cem praeceptis“. rvn. Hurter, Nomencl.113(1906),

Bodelschwíngh Bedřich, e.ev theolog,0n.11831,
vd 1858 paastor něm. koloní v Paříži,vDellwígu, zúčastnil se jakoedivísní farář dváleč
nýchtažení1866a 1870—71, od 1872působív Biele
feldu, pečuje hlavnoě takz v. vnitřní míssíe; tu

také založil r. 1905 theologíczkou školu směru po
sitivně- věřícího, jež čelltl má lnevěrecké krítíce
vládnoucí na protest()theol. taku á.hBodemAAndré oseph, maliř frnan.c, n. 1791
v Paříži, žák Regnauítův, byl činný vletech 1808
až 831; pro různé kostely a kaple provedl řadu
obrazův oltářních.

n jan, farář v Herzogenbuschu, :). „Con
cíones de praeceptís decalogí“ (Antverpy 1621),

<O



290

„Conciones de fide et symbolo, de spe, oratlone
dominíca, et salutatione angelica" (Lovaň 1625),
„Concíones de Vll sacramemntis, dccecpeccatis“ (Ant

verpy1631c). Srvn. l—lurlcr,Noníencl.11130907), 909.Bodens hatz 1. Erhard, hudební skladatel, 71.
1576 v Lichtenberku (Voigtland), stud. v Lipsku
theol. dosáhl stupně magisterského, stal se 1600
kantoreni v Scshulpíorrté, 1603 past orem v Rehau
senu, 1608pastorem v Gross- Osterhausenu u Quer
turtu, kdež- 1636; vydaal svoje _skladby: „Ma nl
ficat“ (1599), „Psalterium Davídís (1605), „ ar
monia angelica“ (1605), „Bicinia (1615), hlavně
však zaaslužné jsou jeho sbírky cizich skladeb
„Florilegíum Portense“ (v. t. heslo) a „Florílegium
selectissimorum hymnoru “(1606, pro školnt po
třebu, častěji vyd., poslézmc174).— 2. lan Kry
štof jiří, něm. luter. orientalista, n. v llofu 1717,
byl superlntendentem v Baiersdorfu u Erlang,z .
1797; :p. „Erláuterung der heiligen Schriíten des
Neuen Testaments aus d. jíídíschen Altertiimern“
(Hanover 1756.

Bodenstein Ondřej viz Karlst at.d
Bodent los. OI dřich Aug., kněz katol., .r

„Dic crstc und heiligste Geschichte der Mensc—
heit jesus von Nazareth; historisch-kritísch mít
steten Rtlckblick auf griechis he, riitnische u. jit

dižsche2Relqígionsgeschlchte" ( vábský Gmtlnd 1818
182 „Gegistlche Reden in systematischem Zusammenha

“(km špurk91810—11,3sv.).
Srvn. Hurtzr, Nomaellgcl. l(_g19l2)Bodeeoyj hn. ctíh., anglicklý2muč. v době král.
Alžběty, u. 1549 ve w'elsu (Somerset), stud. ráva

xfordu a v kolleji douaískc', vrátiv se do nglic
byl obžalován pro hájení papežského primátu a po

dvouletém žalařováníejako „“velezrádce oběšen 2.listop. 1583 v Andwo
Bodírl ]. Eliáš Hippolyt, n. 1801,

čestný kanovník v Tour u, =. 3; :p. „Les livres
prophétiques de la SainrtseBible traduits en fran

ais sur les t2extesoriginaux, avec des remarques"Paříž 85,5 v.—). 2. jan, franc. právník, za
kladatel vědy spolitické, n. 1530v Annsgers, s.tud

v Toulouse, stal seeadvokátent parlamen)mupaříž.
ského a prokurátoríemekrálovským, z. v 1596v jeho spisechejev srnvěr enbo ogně ote
vřeně nepřátelský vůči náboženestvi katolickému;
jsou to: „Methodus ad íacilenr historiarutn cogui
tíonem“ (Paříž 1566), L„a République“ (Paříž
1576, do latiny autorem samým přeloženo 1584
ve spisc tom isuzuje átu souvcrcnost, za

nejlepší formu státní prohlašuje monarchžíi; útokyproti křesťanství ve spise tom osba ené vy

vrátil P. Polssevvin), „Démonomanie“ (Pařtž 1578,1580,1578, 9,3 1604, zvláštní směs pověry ane

vějry), „Univlersae naturae theatrum“ (Lyon 1596),— B. kolísá mezi theismem a deísmem, dle
nělho přirozené náboženství, jež jest matkou všech
positivních náboženství, uchovalo se v židovství,
jehož dekalog vůbec se uznává, hříchu dědičného
B. neuznává. Spisy lj-ovy dány na index 167.8;
spls „Universae naturae theatrum“ jest ještě ve
vydání indexu z r. 1900.

Bodínus viz Bobínus.
Bodlus viz
Bodjanskíj Oslp Maksímovlč, professor hi

storie a literatury slovansk' ch nářečí na univer
sitě moskevské, u. 1808 ve arvě v poltavské gu

bernii, stud. na poltavskétn duchovnitn szeminaři.1831 na moskevské universitě,1837—42strávll
na studijních cestách v zemích slovanských, roku
1842 stal se mř. professorem dějin a literatur slo
vanských národů na universitě moskevské; 1
tnenován professorem řádným, 1778 zčeetných
eho praci uveřejňovaných ve „Čtenich“ historické

a archaeologícké společnosti moskevské, jež redi

tarář ::

Bodcnschatz — Bocgner

goval, uvádíme: „Žítle Theodosia, igimena pečerskago, spisanie Nestora“ (1858), žítlí í pogu

blcnii i o čudesěch svjaltyju i blaženyju strastotcrpcju Borisa i Glěba“ 85,9) Razuž eníe inoka

knjazja Vassiana jHas sianlaj o neprilisčiiiemonastyr„Putša kgradu
jam vladět otčínami“ (1859),erusalimu lerotheja, ieromonacha aRačlaninskago“
(861), „Kirill'[ Methodij: sobranieepamjatnnikov, do

dějatelnosti svjatych pervoučitelej i prosvětiltelej
slavjanskichsplemen otnosjaŠCichsja“1.2le ,2, vn Palmzzri, Nomen

Bodllelanuscodex, odl eyský,c lBodleanský
odex, důležitý rukopis Vulgaty, chovaný v bi

biiothece Bodleyské v Oxfordě, zvaný jinak „Fvan
gelia S. Augustini' , poněvadž náležel puvodně
opatství v Canterbury, založenému sv. Augustinem;
obsahuje na 173 listech (_24><20 cm) dvojsloupco
vých s malými mezerami úplná 4 evangelia, ná
leží k rukopisům, jež v Anglií v Vll. stol. poddvlí
vem římských mnichů byly zhotovovány

Bodley jiří Bedřich, angl. architekt, 71.1827
v Hullu, z. 1907, žák Gilberta Scotta, nejznameni
tější repraesentant chrámové stavby v Anglií po

sledni doby, vsýwstavělkostel sv. Michaela v Brightonu, kos Martima v Scarboroughu, kostel
sv. Iana v eLivserpoolu, kostel sv. lana s klášterem
v Cowley, kostel sv. Michaela ve Falkesto ne a ..,
v pracoval plány ke kathedrálám v Hobart l'ownu
( asmanie), S. Franciscu a Washingtonu. jeho první
stavby byly pracovány pod vlivem francouzské go

tiky, později od vlivem staroanglického slohus.,tol ale při tom originálně a vzhledem k mo
dernim 8. byl mužem jemnéhovkusu
a přítelem architektury bar

udzinuus) sv., biskup toulský kol. 667 až669, pam. llu
Bodo ]. Matěj, evang. spis. slovenský, právník,

prokurátor svou dobu n slovo brraný, assessor

župy gemerské sídlem veimlímíku' inspektor evang.cirkvígemerský,ch rpm ojtnné „Zvuk evan elium
věčněho a pravdy nebeské hlasité zvěstov ní, to
jest: Písničky nábožné, jak na evangelia a epistoly
nedělní a evangelia sváteční podle textů obyčej
ných spořádaně, tak též l k jiným rozličným po
třebám obecným i zvláštním přináležející“ (1743);
jest to sbírka 253 jeho duchovních písni.

_7ar. Vlček, Dějiny čes. lit. ll.ddílu částL,
„če/ě, Ruk. 1., 86. 2.jin diř ch OSIB. v(u Gundersheimu) uprostřed XVl. stol .r), .,De
constructione cocnobii Gundersheimensís ejusque
pertectione et historia abbatissaíď'um, „Chronicon
Cluslnum“, „Syntagma de eccl. Gandesiana“, vyd.
v Scřit. rer. Germ. 11. a v Script. rer. Brunsv.ll.a ll.

Baodockí V'avřinec, 71.v Poznani 1607,v 18.roce
věku sveho vstoupil k trantlškánům, ale vystoupil

a stal se protestantem; později b lprof. rhetorikšaaka demii v Rostoku, kdcž z. ; ve spisec

svlýchutočil prudce na papeže a duchovenstvo kato |c
Bodoona, Dodona, někd. biskupství v Eplru (A1

abnii) v círk. provincii nikopolské; známij sou bí
skupové z let 431—516; později blsk. titulálrní; de
kretem 7, r. 1894 nám v7ten ru.šen

doo,sse : „De bullts et brevibus apostolicís'
(v Řoímě71793Š"

Boecken v. Eócken.
Boec khn v. Bíi knh
Boegnet Alfred, ev. theolog, 11.1851v Štrass

burku, od 1876 pastor ve Frésnoy le Grand, od
1882 ředitel „Société des Missions Evan éliques

de Paris" , rediguje „journal des Missions Evangellques de Paris“17». „Le protesseur Martan

hler c)1eHalle et la question théologique actuelalee“(1902



Boehm — Boělius

Boehm viz Bo
Boehmstetten Karel S J., n. v Brně 1729,

vstoupil do Tov. 45,2. v Bmě11;6 p.„ De
Saxoniae eiectoribuesž'll'lAlbertina prosapta“ (v Praze

1760) Srvnť.l['e/zd, ejesuiteu , 'Boěmuund (Boh mjund, kníže antiochijský, syn
apulskěho vévody Roberta Čluiscarda normanského,
„, 1065, zúčastnil se 1096 prvé výpravy křižácké;
dobyv Antiochie (2. června 1098), aložil tu kni

žectvi,Jehož hájiti musil usilovně prŠtíSaraccnům.() zajetí emíra sívááského, v němž strávil
1104 svěřil správu knížectví svému synovci

Tankredoví, pojal 1106 za manželku Konstancií,
dceru franc. krále Filipa l., se scbraným křiža
ckým vojskem napadl eky, byl však odrenaž a

donucen k pomžujícllmu míru 1108, vrátiv se sbíratnově vojsko, z. 1111.Boen vrz Abenbo
Booennlnghausenu, cz, Frant. Egon, u. 1825,

doktor práv a theol, soukr. docent kan. mám na
universně můnsterské :. 1867,:p. De irregularítati
bus“ (Miínster, 3 sv.

Boěri (Boerius, Boheríus, Bohier) Petr,
kanonista kol. 1388, pocházel z Narbonne, 1350
opat kl. ben. St. Chinian (Anian), 1364 jmenován
od apcžc Urbana V. biskupem orvíetským, 1370
biskupem vaisonským, vrátil se však po smrti Urba
nové 3171do Orvieta, jsa přívržencem Klementa V".,
byl od Urbana V1. 1387 sesazen, a odebral se do
Francie, stal se kaplanem krále Karla V., :. ko
1388; :p. kooemmntár ke konstituci Benedikta Xll.

„Pastor bonus, uk řeholí sv. Benedikta a k pontifika'tu Damasov

svBoernerlánskuý kodex, rukopis recko lat listůavia (vyjímajíc list k Židum) z konce ix. stol.

v&\,královské bibl. drážďanské označovaný íme mG nebo značkou a 1028.8Byipsán nepochybně
v&některém klášteře porýnském, snad v sv
havelskérn; později náležel prof. Bedřichu Boeme
rovi v Lipsku (z. 1753), po němž se nazývá.

Boero os. S. J., 1814, vstoupil do Tov. _lež.
1830, byl praefektemn archívu řádového a postula

toremz při processe4ch bcatifikačnich a kanonisač
nich, v ím 4;řrjz.79 spisů většinou zoboruhaglozraflckého, ompendio della vita del

B. Alonso Rodrinaez“ (Turin 1842), lstoria deliiavita e dei míraco idella B. Germana Čousin“

854), „Devílta et miraculís S. Stanislai Koslt8alem“(t.l ), adel b. Pietro Canisio"(t.
.,Leltere inedtíte del P. Paolo Se neri“ (Neapol
1849, 2 sv.),„ Lcttcre spirituali ine ite del ven. P.
Bernardíno Realino" (t. 1854), „Julií Cordarae e s.l.
de profectíone Pií Vl.aau1am vienne sem eius
que causis atque exitu dcommentaríi“ ( ím 1885),
„Gli scrittí cdltí cd inediti _deil'an .gíov. S. Luigi
Gonzaga“ (t. 1862), „De origine c pro essu So
cietatis ]esu usque ad eius confirmationem com

mentarius P. oldrl uez' a ]. rvn. Hurter,Nomencl. V“ (119113),

Boese jíndřich S. 1., prrof. vfellosofíev kolleji
sv. Xavvera v Bombaji, 71. Většítfá185ku; sp.„Dle Giaubwiírdlgkeilt der Evanvellen“ (1895).

Bočtlus,Aníc1us Manlius or ua us Se
verínus, vynikajicistátníkkafilosof, „postledníŘí-bman a první secholastík“ r.480 zes aroslav—
ného rodu Aniciů v Římě. Záhy osiřev, nabyl nicméně

řece důkladného vzdělání v literatuře řecké, ve
ilosofii & mathematíce, & zabýval se také poesii.

Urozený původ, všestranná učenost a ušlechtilá

v

povaha razil mu cestu k důstojnostem. siro

?tSkÝ král heodorich, jehož zvláštní důvěře settěšil, učinil jej r. 510 konsulem a povýšil r. 522téže důstojnosti i jeho syny. Když se však po
zdějl vřele zastával patricia Albína, jenž byl kon
cem roku 523 obžalován z vlastizrádného spojení
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scisařem justínem, jako by ho chtěl učiniti 
nem italie, upadl též B sám v podezření zrádn ho
dorozuměnní 5 dvvorem byzantským. Na rozkaaz
rozhněvaného krále byl jat, do žaláře uvržen a
odsouzen, aniž mu tnuta možnost hájili se,
ke ztrátě všech statků, 0důstojnosti a k trestu smrti,

jenž také na něm v Pavii vbyil vykonán. Svou činnností literár uěím lý vliv na vrstevníky
jakož“1později na střeldověk;l byitě vedie Augustina
největší autoritou pro ranní scholastiku, k níž také
položil základy tím, že jednak přeložil logické
spisy Aristotelovy a kommentáře k ním na jazyk

latinsky, gednak sám k nim snadno srozumitelněkomment re napsal a tím je západu přístupnými
učinil. Tak máme od něho překlad Aristotelových

„Anaiyyt'icasprioora a posteríora“, dále Poryrrlo e,“ ež se v překladu tomto

stala přiyručkou1032?chly pro středověk, podobně jako
bř,)lyijehosspisy stitutí ne music a" anstit ulione artthmetica základemstře
dověkého počtářství a hudby. Ve svých theologi
ckýchtraktátech„De sancta trinitate, Liber
deepcrsona et "duabus naturis contra .\'estorium et Eut chem“ způsobem sa-chol
stlky vzorným pouu.'1 B. fílosofiewl aristoleiskě

k obLasnění neLvznešenějšich tajemství víry křestans é, aby o sah víry korrektně formuloval a

analysovai. V posledním spísrea přesně zejménastanovi a analysuje pojmyn aa persona a zá
roveň staví latinskou terminologrlí oproti řecké, tak

možno jej nazvati tvůrcem latinské terminologie
scholastické. Nejpřednějším a nejznámějším dílem
B-ovým jest však jeho pět knih „De consola
tione philosophiae'n jež napssal v předvečer
smrti své v samotě žaláře. Formou jest dílo toto
dia iasovateiem a jeho nebeskou
vůdkyní, filosofií, k zmírnění zármutku nad nestá
losti štěstí a nad nedostatečnosti všech domnělých
statků pozemských. Filosofie, kterés etu 3. při
držuje. jest filosofie piatonsko- a—ristotelská.
Východiskem jeho názoru světového jest idea Boha,
pravé a nejvyšší štěstí lze nalézti toliko v Bohu,
nejvyšším dobru a cili všech věcí; statky pozem
ské nemohou učiniti člověka šíastným a 'cjich
zíráía nešťastným. Po té pojednává o otáz ách:
Odkud zlo ve světě? Existuje náhoda a osud?
lak se dá lidská svoboda spojiti s božskou pro
zřetelností? Co třcb soudití o zkušenosti, že
dobří zakoušejí zla, pronás ledováni a útrap vše
likých, zlí pak nezasloužené štěstí majía Celý
spis vynika'ici v celku originálností a uhlazeností
a správnosí mluvy, končí napomenuutím \arovatí
se nepravosti a konati ctnosti. Ve středověku těšil
se veliké vážnosti a oblibě, nescházel téměř v žádné
knihovně klášterní a kathedrální, nesčisiněkráte byl
opsán, vykládán a do rozličných řečí přeložen: Do
textu jsou zařazeny četné poetické a prosaickě
výtahy ze starsich spisovatelů. Poněvadž v celém

díle nev skytuje se nic specificky křesťanského, anijméno ristovo, ani citát z Písmaa.,sv vyslovovali
někteří v novější době pochybnost, zda B. vůbec

bylškřesťanem. Nežl reab míti na zřeteli, že teh
diŠl doba v bec ráda brala pro splsy jež ne
bery přísně theologické, myšlenky ze staré filosofie.romě toho celé dilo má nepopiratelně křesťanské
zbarvení; ryzost jeho mravních zásad, jakož i ji

stota a vroucnost, s kterými je přednáší, předpokládají křesťanský názor světový a dokazuí kře

sťana. Celkové vydáni spisů B—ovýchj v enát
kách 1:92 a častěji, v Basileji 1546a 370, Mignt ,Patr.l t. t. 63—64. Consolatio a pět theologíckých
traktátů vydal Paper v Lipsku 1871. in lsago em
Por phyrii commenta. Rec. Brandt ve videns ém
Corpus script. eccl. 48. Hildeórand, oetíus und
seine Stellung zum Chrlstentum, ezno 1885.
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PfeilM/ripler, Theodorich der Grosse, Mtinster1896, 6119 GSemma, „ll cristianesímo di
Sev. Boezio rivendicato“ (Řím 1.900) C. Capella,
,.Per la storia del processo di Boezio“ (Řím 1900;
.Émrrj — 2. : Dacie („natione Dacus“), filosof,

přivrženec_ Averroův, 1277 magister artium v Pa

rieži; byl,jajak se zdá, klerikem, nikoli__všakkněm(drive mylně pokládán za dtmrn na);p
říežska synoda 7. března 1277 zavrhla 2193jeho vět,

načež B. odebra lse do íma_,kdež odsouzen k do
životnímu žaláři; z. 284; jeho spnísš (kommentáře k Aristotelovi) tiskem vydán Iyy —
3. (Doeece, Boyce) eido danus ektoor, 11.
kol. 1470 v Dundee, 1497 představený nově zal.
university v Aberdeenu, 1500 kanovník t., :. 1550;
:; „Historia episc. Aberdonensium et Murthlaacen
síum“ (Paříži 1522, Edinbuurg 1825) a „llistoriae

Scotor_nm4aapčrima gentis engine libri 19“ (Paříž
1526, dilo nevalné ceny, __naplněne_ději
vybájtšv'mi). Srvn. Huf-ler Nomencl.lP(1906), 1355.— 4. ultinus, rodem Goth, ze Sarmatska, prý
biskup poítierský, jak se zdá ou7.ebiskup krajin

ský (chorepiscogus) kol. 830, prepracoval životopis
s.v juniana, oti těnov Acta Sir). Au . 111, —46.Srvn. Harm, Nomenclv. l3 (190 7.53

Bočthus sv. Ilič., vdobe ron)ásl. Diokleciánova
v Anazarbu v Cilicli, spolu se sv. Theodul ou (v. t.);

noa______ 1676 v Blatnici na Mor., stud.
gymn. v her. llradiští, bohosloví vOlomouci; na
kně7e vysv. 1899, erátor v Drahanech; :p.

„Hora Kalvarie v jaroměřicích' (v Prostějově 1905gš;

ĚřiBspivalEdo časopisů„ Kazatel“, „,Kazatelna“
omov“ , „E a la it".

Bogarodzzica (Buguroodzica) nejstarší píseň
peolsk pocházející nepochybně teprve 2 doby koo1400 v V. stoleti zvaná „patríum carmen“
(uleugosze), teprve později (po prvé u Jana La
skeho, jenž ji po prvě otiskl 1506)všeobecně mylně
poodkláanná za skladbu v.Vojtěcha. B. byla oblí
benou písní národní jež zplvvana byla nejen ve
chrámech a _připobožnostech domácích, nýbrž 1při
jiných slavných a důležitých příležitostech (r. 1408
zivalo ji polské vojsko v bitvě pod Grunwaldem).

__eg'staršízápis písně té jest z XV.sto 1. Původní
m má pouze dvě slokK: „1. Bo urodzica dziewica, Bogiem slawiena tarya — “lg'ego syna go

spodzina Matko zwwolena Mar a — Zyszczy nam,

spušci nar11c,eKirjeelejson.2.r'řwegodziela krzci
eiela, Bož Uslysz glosy, napelň mysli czlowiecze — Slysz modlitwe, jezn my, —
raczy, jehož prosimy, Ana swiecie ;)bsožny[:šfastnýi

pobyt, po žywocie rajski pobyt. Kírjeelelsonf..Prvni
sloka b la dle H_íplera složena pod_e německépísně„ ant Maaer uoter un e .. '

vzor sloky druhe jtok_1á_(__1_aliněkteří píseň„ ospodíne pomilu Kt mto slokám připojenHobylo
během doby 14 slok dalších, z nichž pět bylo pa
trně půyodně samostatnou pisni velikonočníy(jedna

sloka převzata z české pisně„ Buoh všemohúct“),a ostatních devět písni pašijovou. Srvrv.n ru't 
mr, Literatura religijna“l. (1902), 144——174;A. Pa
lifts-M,Piesn Bogarodzica pod vzgledem muzycz

m“ (Varšava 1903); Het/4, Uwagi krytyczne
nad najstars7ymi tekstami i kompozycya pieáni Bo

garodzica“ 905); r. d. Nejedlý, Poeoěátky husitského z ěvu (1907), l47—l48);a' i)!cr, „Zeit

schritta iir die Gesch_i_cte Ermlands", sv. Xl. (srvn.A. Podla . O)
Bogašinovíc Petar z Dubrovníka, holič a po

zději úřední písař v Lastovu. Byl by z něho char
vátsky Hans Sachs, kdyby měl větší básnický ta
len1. 186.5). „Obkruženje Beča grada od cara
Mahmetal(i Kara-Mustafe velikoga vezíera (1684),
„Knj ga molitvena sv. Antuna od Padovc (1685),
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Boethus — Bogdaňski

„_Oticij sv. osípa“ (1685), „Oticij sv. DomMin_i_ka“(1686,) „O icij sv. Benedikta“ (1686),
svagdanje od nedjelje sv. Antuna od Padove“Mď7104í

Srvn. L 'uh'č, _Ogledaloll. 4200.449; 'afařík, (Jčeseh.
d. siliidstt 1268.6% __atzki lKarel md e evang. ietísta,
„. 16&)v řanlkově v dolním Slezsku; neljasapro
churavost schopr vm pro úřad kazatelský žil od
1746vsoukromrvHalle, kdež z.1774;\elike'horo-z

šíření došel jeho 5 is „Galdenes Schatdzkasilein derKinder (_iortcs“ (1 18, 64. vyd. 1900, do češi. pí-cl.

OndřejdMacher v Berlíně 1479).Boodga ni. Jan 71.1813 v howiczi, vysvěcen na
kněze 1837, působil v duchovní správě, 1880 stal
se vikaristou při dómě varšavském; :. l ; .rp

„Kazanía i mov__ypogrzebowe“ _(186)l),„blanka czytania olskiego“(1855,2 vd. .aM
tin, 4. biskup záhřebský od 1643—1647, otvr
zený od Urbana Vili., před tím rektor charvatskě

kogeje v Bologni & mandatář biskupa Domítroviée
ííně.žako biskup byl 1645 svědkem strašnéhoohně v ahřebě, který zničil dvě třetiny horního

města a kathedrálni kostel velice poškodíLB se
snažil ze svých příjmu napravití škodu v residenci

akath. kostele. Srvn. Sdrem. cla- 2115/3911. XX X.— 3. (Bogd ano) Petr, rodem Srb, katol.
biskup skutarský 1656—77, potom skopljský 1677
až 16%; od Turků pronásledován musil prchnouti
do italie; v Padově žil do 1685, vrátivvse do Sko

_“

_alje 1688;.rp.p„Cuneus Prophetarnm de Christo

alva_t_ore_grundi“ (Padua 1685). Srvn. Ljubic.Dožledal

Bogdanov ]. Andrej, 11. 1707 v Sibiři z otce
]aponce, stal se archivářem Akademie věd v Petro
hradě; 1768; :p. „Simfonija ili konkordanclja,

to est soglasie na čet_yrepad_esjatPoslanija sv. Apostola Pavla, tak že na vsja sobornyja pos'anyja
í apokalip sis“ (Moskva 1737, 2. vy.d 8 l,
hodlal zpracovati podobným způsobem konkordancl
celého Písma sv.; ale práce tě nedokončii. — 2
Vasil lv anovič, absolvoval 1798studia na duch.
akademií moskevs 1809v .na kněze, stal se
protojerejem; z. v Moskvě _v49; :p. „Rukovodstvo
k šěastiju i blaženstvu. Nastavienie otca k syn
o oznanií Boga i samogo sebja; od čeho čelověk
irn t svoi nesoveršenstva,_ kotoryja vedut k poro
kam i vsěm slabostjam, i kak ot onych nadležit

sochranit sebja“ (Petrohrad 1798), _Rěči“ (Moskva1810). Mic ahil Grígor rovič, absolvoval
duch. akademii moskevskou1824— 28, vysvěcen na

ězze 1832, stal se protojerejem; z. 16, .rp.

„Kratkaja istorija christianskoj Cerkvi pri aposto__lach i spolč cmen apostolskich do XVIII.
(Moskv 814,1 posledni vyd. t. 1888); „Kratkaja
s_vjaščeniaja istorija" (t. 1844,3) „Svjaščennaja isto
ríja, vybrannaja iz četyrech evangelistov" (t. 1850),„Kratkoe izjasnenie na litur t.1852), „Kratkoe

učenie o bogosluženii pravoslavnoj6 Cerkvi“ (t. 1852).Srvn. Palmzrn, Nomencl. 225—2

Bogdanowícz Bernard 0. Cist., gener. prokurátor cist. řádu v Polsku; z. 1708; „hPhiloso 
phia christiana dogmatica veritatum de creatione
et recreatione hominis ex libris s. Bernardi claraev
desumpta; accedit ratíarum actio pro redemptione
generis humani,' orationesde _s.Crucifixo in
cclesia s. Pauli ROmae mstr cu coruscante“

(v Římě 1697) Srvn. Hur_lera,Nomencl 1V3(1910),394.Bogdanovskij Leoi , abs. dicuhovn

etrohradskou, mag. theoologie a protojetrej;roki christianskoj uravstvenností“ (Petero
hrad 1877).

Bogdanskl Vladislav, 11.1839, z. 1905,doktor
lékařství, věnoval se studiu hudby, zal. ve Lvově
hudební školu: objevil mnoho neznám ých rukopisů
hudebních (m. j. také mše česk. skladatele Brixiho).

=“ =



Bogdaševskij _ Bogomili

Bogdaševskij Dimitrij lvanovič, vyníkající
ruský exegeta NZ., 1861 ve volyňské gubernii,
stud. na duchovniakademii kyjevskée1882—86, stal
se 1890 magistrem theologie, 1902 mř pro t,. 1904
povýšen na doktora theol. 1907jmenován prof. ř.,
1909 inspektorem akademic;.r_1=.„Lženčiteli obli

v pervom poslanii ap. joa nna“ (Kyjev
1890), „Objasnitelnyja zaměčanija k naiboiěe trud

nym méstam sobomago poslanijad sv. apostola ja)kova“ _(včasopise „ rudy kij. h. ak“ 1394

„O lvzaimnom otnošenii filosofii idestesívoznani a)“(t. 1894), „Ob istočnikach k izučeni u filosofií o

krata“ (t. 1895—97), „Grečesktie sogisty“t„Učenic Platona o znanii“ t.

Kanta“ (t. 1898), „Zakon i vangelie" t. 18„O evangelskich čudesach“ (t. 1900 „Dějstvitel
nost \'oskresenija mertvych, po učeniju sv. apo
stola Fai-“la (t. 1 2), „O evangelijacli i evangel

skoj istorii" (t. 1902), „O vtorzom oslann sv ap.
Pa vla k Koringoíhjanani“(t. 190 kžegetičeskijazamětki“ (t. 19.10) „Nepovreždennost posla
nijasv. ap. PavlakRiijanam“(t. 1904„),Ocerkvi“
(t 1904), „Poslanic sv apostola Pavia k"Evrejam“
t. 1905),„Pervoe Poslanie sv. ap. PavíakKorinthja

nam“ (t. 1 7), „Poslanie sš. apostola jakova“ (t.
1907), „Kritičeskie etju_dyp ovomu zavětu" (t.1908), „Vtoroe poslani svc> aposstola Petra“ (t.

„Poslanie svjatagol__aBostoja judy “ (1908),
„_Ístoričeskijocharakter ějanij apostolskich“1909, pričinachkllisovremennago ne -ěríja“

(t. 1910), „Čhronoíolgija kn Dějanij apostolskích“
911 , „K kizjasneniju pervuago poslanija sv. apo

stolaP avlak orinthjanam" l(t. 1119), „ChristosSpasitel, kak čudotvorec“ (t.1 ll), „Poslanie sv.

apostola Pavla k Efesjanam: i_sagogíko-ckzcgeti
českoe izslědovaníe“ (Kyjev 904), „O líčnostisva_tago apostola Pavla“ („Trud d. a.“ 1906),

(taliggéaa večeraWGo?o7_današe o lkisusaChrista“
alnn'ycn omcncl 226—229,

1987)

„(„ilosofíja

a-l
BngaJl. )áncykl. ll.,

Božedain (Bogdan) 7Bernard, 8s_uííragánwroclaws , tit. biskup hebronský, n. 18 Ove Slezsku,
vládl dobře jazykem polským, 1834v1sv. na kněze,

"zastával úřad skolniho dozorce, pe oval horlivě
o mládež osiřelou, sbíral duc ovni písně, jež
dány tiskem pod názvem „pie “fy nabozne dla

užytku archidyyeácezyigniežnieňákie ipoznaňskiej“ ,povolán za vládn ho radu polí ve Slez
sku; v revolučních letech 1848—49vydával k po
učení a uklidnění lídu časopís „Gazeta wíejska
dla Górnego Szlajska“, pečoval bedlivě o zavádění
polského jazyka do školplolských, na biskupa po
svěcen 1858, ale zemřel jižl 181

Bogenberger gnn,ác kanovník v Řez1848 v Njedermotzingu; .r Kurze VortráĚe ětlber
christl. Kindcrerziehung“

Boogisic h Mihál, u. 1839 v Peštti, 1881 mimoř.

prní. dějin hudby v udapšešti, 1898 kano vnik ostřihomsky, tit. skup prištinský, ener řeedsda
uherských spolků cecilianských; vy alněkolik spisů
o církevní

Bógie (Boegle) Albert M. S. ]. ve Vídni, 11.

1878 v Hauensteinu, spis. _promládež, rediu je od1912 časopis pro studen stvo „Unsere šuhn
„Hcldenju end, Lebens-Sktízzen kathol. jílnglinng;

). přel. ci,Spalding, Die gehelmmsvolleHohle“l (1907, 2.v
Bo ojavienijev \;_cirkvi pravoslavné: (')eogáveía,

Viz pi an
Bogojavlensklj monastyr, jeden z nejstarších

ruských klášterů v rostovsko--jaroslavské gub.,
břehu jezera Nero, zal. v XI. sto _Bo ojavlen
skij--Kostromskoj monastýr, zal. 11425v ostromě.

— Bogoglavjensklj-Torokonskí Vn_1_onastyr,klašter v grodnenské gub., zal v 1. stol; do r.
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1839 by vrukou unit.aův — Bogoglavjcnskij—

Ugllčskij monastyr, klášt. ženskýt v Ugličiv jaroslavské gub., zl. na konci XV]. sto
Bo o avlenzsky 1. Vasili rus. kněz, odchova

nec uc akademie kazaňskě; :p. „Vtoraja kniga

Makkab_ejskaja: opyt ísagogíčeskakgnoěizzslědovanija“
(Kazan 1907).— _2.Petr, sruskýk vGorodiŠčiv simbírské gub .rp. ěy o molzitvéGospod

nej“ (Petrohrad 1,857 1891), „Besědy na simbol
věry“ (t_ělsó 1.891)oogiěpovDimitrij Pa\lovič, 71.1845,
dia absolvoval 1870na duch akademii moskevské,
:. 1880; .r). „Učebnoe rukovodstvo k čteniju evan
gcíij v duchovnych seminarjach“ (v Moskvč 1875),
„Učebnoe rukovodstvo k tolkovomu čteniju knigi

Děřšaniiluapostolskich“ (t 1879).ov 1. ivan, :). „Ernest Renan i ego
Žizn isusua. Opyt psichologičcskoj kritíki“ (Char

v1908).— 2. Konstanti nloannovič, absol
voval duch. akad. petrohradlskou 1831— stal se
protojerejem 1853, 1,888 přispíval do časopisu
„Christianskoe Čtenie“ , přel. do ruštiny homilie
sv. jana Zlatooústého a sv. Efrema Syrského, círk.
dě"iny Eusehinvy; hist. knihy 8. 7. a k.n Přísloví

ebrejského textu. — 3. Nikolaj Michajlo
vič, 71.1872, povýšen 1900 na magistra bohosloví
& stal se prot. filosofie v nižegorodském duchov

ni_m semináři; ,Ness_ostojatelnost p01_1imanijauravstvennago u ení'a Chrlsta vně svjaz suče
niemmo nem, kak Bo: očelověkě i iskupitelě“ (Mo
skva 1899), „lz istoríi duši iščuščuago istiny čclo
veka“ (t. 1900), „Pon atie o religíí" (v„ Bogg. věst.“
1900), „Teizm i panteizm. Opyt vyjasnenija logi-_
čNeskagovzaimnostnošenija davnych sistem“ (Nižni'
Nováorood 1899), „Otnovnoj vopros omirovoj žizní
isiu snostganteizma“ („Vérai azum 1900,2 sv.)lmien' Nome n.c1 229— 30, g. a: :.

El,l748—749, Brotk/tam-Ejran, Enc. slovar, dopl.
Bogoljubov- Roždestvo- Bogorodickij mona—

svtyr, gu.b vladimirské, zal. od tknížete Ondřejejur evičegBogoljubského ve Xll.
ěogoljubskij Nikolaj lvansovič, protojerej,

odchovanec duchovvni akademie moskevsk,é od
1897 rektor duch. semináře samarského, :p. „islam,
ego proischoždenie i suščnost po sravneniju s chri
stianstvom“ (Samara ), „Po predmetem věry

i žízni pastyrskija b_esědy\ čtenij_a" (Moskva 1904)ajinn.é Srv Palmirri,Nomencl.ZšO—231;Bag.
mc. 11.,7501. 751.

Bogomili byli biudaři v Bulharsku rázu mani
chejsko--marcíonitského. Nauka, kterou vyznávali.
přinesena byla na poloostrov balkánský vojenskými
koloniemi, jež založili byzantští císařl na obrrna
říšské hranice proti Bulharům. Takz zejmména Kon
stantin Kopronymos (r. 741—_-775)usadil rodiny ar
menských bojovníků u Drin,onole jan Cimiskes
r. 96— 6) syrské vojíny \\ Plovdiva. Kolonisté,

Eoodle viry messaliani a paulikiÉmi nakvasili svým
louzn_ěnim okolni Řek ulhaary. Uprostředleti připomíná se ybulhššrský op Bogomil,

šlřitel bludařství, po němž, jak někte badatelé za
to mají, sektě zůstalo jméno bo omilů. Zevrubné
zprávy o bo omilcch, však jen několiku let, po
dávaj | Anna omnéna, dcera císaře Alexia, a mníc
Euthymlos Zi abénos. Podle nich církvi oddaný
císař Alexios omnénos roku 1115d ovědél se, že
v Plovdi\ě a tamnim okoli rozzmohliose paulikiani
abogomili; inenieškai učiniti opatření, aby ortho
doxie v jeho říši nedoznávalal újmy. Nejp vtotiž

povolav k sobě náčelníka (apoštlola)dbogopmi1ů, lékaře a mnicha Basilia, vyzvéd ho hlavni
kusy nauky a jména příslušníkůl sekty, načež dal
všecky stoupence Basiliovy obeslaíi před duchovní
právo a domlouvatí jim, aby se odřekli bludů. Kdo
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z nich neuposlechli, b li uvrženi do žaláře. Basi
liovi bylo se zodpoví ati před patriarchou Miku
lášem Grammatikem: ježto nechtěl vyznati víru
pravoslavnou, synoda duchovenská odsoudila jej
na smrt, a císař potvrdll rozsudekr 1118. Euthy
miovi svrchu řečeněmu bylo uloženo rvyvrátiti bludy
boogomílů. Ze spisu jeho Havouh'a donutím" doví
dáme se tudíž, jaký byl system učení bogomil
séh.o Prvorozený syn Boží Satanael zprotlvil se
Otci, 1 byl se služebnými duchy svy'mi svržen
s nebe. Stvořiv pak sobě vlastni nebe a zemi, po
kouše 1 se stvořiti člověka, ale nemohl toho do
vésti. Prosil tedy Otce o;moc načež teprv byli
stvoření lidé. Satanael,ezávidě lidem Božího obrazu,
v podobě hada svedl Evuaazploodíl s ní syn
Kaina. jeho návodem Mojšíš dal zákon lsraelitům
na zkázu těm, kdož jim se řídiíl, tak že kromě
16 prorokův aosob jmenovaných v rodokmenu je
žišově nikdo z lidí starozákonnnšch nedošel spásy.Vrreoc od stvoření světa Otec smíloval se
nad lidmi a vydal ze svého srdce druhého syna,

jenž mášmméno Logos nebo ježís Kristus. Aethe
ríckýma tlem svým Logos prošel pannou Marií,pracov o vykoupeni lidstva, k otom svědčí
zprávya evangelické, byl pak zdánlivě ukřižován,
načež vstav z mrtvých, přemohl Satanaela a učinil
z něho Satana. Po svém nanebevstoupení zplodil
Ducha svatého, i vešel zase v Otce r.5 . Duc
sv. vnitrným způsobem zplodil apoštolya přebývá
v bogomm11.ech Proto tito neumírají, ale zesnutím
dochazeji k andělům a apoštolům do říše thovy,
a jen tčlo jejich navždy se rozpadá Konečně 1Duch
svatý vrátí se v tce. V ostatních lidech bytují
daemoni, svádějíct je ke ctění obrazů svatých a
ostatků, skrze než někdy zázraky činí. Satan pře
býval v chrámě jerusalemssekm až do ztroskotání
chrámu, potom přesídlil do patriarchálního chrámu
v Cařihradě Bogomili prohlašovali křest církevní

za neúčinný a překřtívali lBrosclyty vzkládánim
evanšeelía janova, vzývánim ucha svatého a recitací tčenáše. Zavrhovali obět mše sv. 3 obř dy
Církevní, avšak v pronásledováni pokládali za věc
dovolenou docházeti do chrámův a účastnití se
„kultu daemonů“, aby im neškodili. jedinou mo

dlitbou bylějim Otéen š, 'ejž pronášeli sedmkrát/.a denaap étkrát v noci držovali se manželství,
nepožívalí masitých pokrmův, odlvali se hrubým
rouchem. apísmo svaté uznávali knihu žalmů,
16 spisů proroků starozákonných a všecky spisy
Nového zákoona Poddle zrpávy téhož Luthymia
bogomili byli sekta euchítů čili enthusiastů a jméno
své měli z bulharského rčení Boog míluj!, kdežto
sami nazývali se christopolity. ronásledování
alexiovské je rozplašilo, ale nezahubilo. V letech
1140—1143 třem synodám cařihradským bylo za

kročovatí proti bogomilstvi a eho sšířitelůrn. Nasklonku téhož stoleti veliký žu>an srbský Štěpán
Nemanja vyhladil bogomílstvi v Srbsku, kdežto

příbuššg' Ěhoň ban bosenský Kulins celou rodinouosnanův odpadl od cirkve katolické a
přidal se k bogomílům. R. 1211synoda bulharského
duchovenstva v Trnové vydala nařízení proti bogo

milům, načež car Boril stíhal je přísny'mkioltíresty.O konverst jlch v Cařihradě a tamním írap
coval patriarcha Germanosll. (r. 1221——1239);ltéhož
úkolu v Bosně pod mm se dommimíkán jan nsa
(z. r. 1252). V Bulhalrsku druhé pronásledovánío jich
zahájeno bylo car mjanem Alexadnrem (r. 1332
až 1365) a trvalo do sklonku X1V.xsatoleti. Nicméně
zbytky bogomilstva u Plovdíva a Nikopole dodržo
valy až do XV11.stoleti, kdy přičiněním bosenských
františkánů byly uvedeny do luna církve. Nevíme,

možno-li přlssveědčitlk mínění, že Bulhaři obchodním stykems západními zeměmi zasili sirné ma
nichejského blndařství v Italii a Francii; avšak jisto

Bogorís -—Bogoslovskíj

Est, že kathaři a albigenští na konci XII. stoletivli si vědomi duchovního přibuzensství s bogo
mily. Rački, Bogomili iPatareni Rad jugosl Akad.
Ví,1V,111X, Petranaw't', Bogomili, crkva bosanska
i krstjani.

Bogorts víz Boris
Bogorodskij ]. Feodor. ruskýkkněz ve vsiVoskresenskoe v eparchií novgoro „Golos

selskago pas ra: poučenija lréči“d(Novgorod 1883Petrohrad 18 3). Srvn. Palmiefi, Nom 3.—
2.1van, ruský kněz, učitel ka_te<_:hetikycl“lvsemináři.
kyjevské n; xp. „O važnéjšich islinach christianskoj

pravoslavnoj Cerkvi“ (Kyjev 1886), „Písma k somněvajuščemusja v větě“ 1887), „Razum i otkrove
nie“ (v„ Pravo.sl Oboz(rtčnic“1876).„Noovějšeekeri-
tičeskoe \'ozzrěnie na pervonačalnoe christianstvo“
t1877). rvn. Palmí'ní, NomenCL231. — 3. a-

kov Aleksěevíč. u. 1841,absolvoval duch aka

demii kazaňskou 1864—68, stal se pmoag. theologie1870, doktorem utlíeolooigee18%, ř. h.ibl. dějin
S. iN. naaeeřč néakademii1896Frt-p. „Evrejskíe
carii“ (doktorská dissertace, Kazaň 1885, 1906),
„Načalo o istorii mira i čelovčka po pervym stra
nicam biblíi“ t. 1906);mmimo to řadu článků v ča
sopise „PravoslavnijSobesčdnik“. Srvn Palmien,
Nomencl. 231—23 , Bog. mc. 11., -—7.89 —4.
Neofít Michajlovič, u. 1853,od7chovanecjaro
slavského semináře a duch. akademie petrohrad—

ské (1874—78),od 1889flinďektor národních učilisť.vv.gub grodnenské, čeme svjatago joanna
[)amaskína ob ischoždenií . izložnoe
v svjazi s tezísami Bonnskoj konferencii 1875goda“
(Petrohrad 1879), „Sovremennaja posíanovka vo
prosa ob ischoždenií sv. Ducha“ (v „Christ te
nie“ 1879), „O podlínností vtoroj častí (gl. 9—-144)
knígi sv. proroka Zacharii“ (Vilno 1886), „Duch
Svatyj: istoriko--dogmatičeskij očerk“ (G(ndno

l11994).Sr\__'nPahm'eri, Nomenc1.232—233; Bog. nit.47

Vat.

A

"Bogoslovskaja enciklopedijavizePravoslavnaja bogoslov skaja enciklop
Bogoslovsklj 1. Geeorgij Konstdantínovič,

odchovanec duch. akademie kazaňske 1883—1887,
ruský knčz;.r:.; „Kratkij istoričeskíj očcrk kazan- '
skoj eparchií s priloženiem biogratičeskíclí svědě
nij o kaažaanskich archipasíyrjach" (Kaz 111892),

Atlas kazanskoj eparlchií“ (1.I1895),0m5rvn.Palmim',Nomencl.234.—2.1ny krugdu
chovnych zakonov“ (Moskva 1878,[1 81) Srvn.Palmizri, Nomencl. 234. 3—. Ko ntin lAe
xandrovič, odchovanec—duch. akadelmlekazaňské

—-95,vysv na kněze 1899, magister v semi
náři vologodském; :p. „Gosudarstvenno oloženie
rimsko-katoličeskoj cerkvi v Rossii ot .kateriny_

_Velikojdo nastojaščago vremenl“ (v časop. „Věrai Razum" 1896) Peremény v položenii katoliče
skoj Cerkvi v Řossíi v carstvovaníe imp. Niko
laja 1.“ (t. 1898). Srvn. Palmizn', Nomencl. 234. —

4. Mlchall Ivanovič, u. 1844, odrch0vanecka
zaňskě duch. akademie, tod 1886 t. N. Z. natéže akademií; .r). „čtD oGospo ar lisusa Chri
sta í ego Predteči joannav Krestitelja o evangeli

jam sv. apostolov: Matheja í Luki“ ( azaň (1893),Prolog Evangelia sv. apostola loanna“ („Pravosl.

(Šotalesedniw 18 8), „oPr010g sv. Evangelija Luki“t. , „O dvuch Genealogijach lisusa Christa“

(t. 11 9), „Blagovéstie Ange1188a4Presvjatoj Děvě
Marií o roždeníi Messii“ 9.188 ,eClovék bezzakoni a“ (t. 1885), „Posč čenie4)Presvjatoju Dč
voju lizabety“ (t. 1885), „Otkrytie losifu, obru

čenniku Presv. Děvy Marii, taín voplošč enhja“
(t. 1886), „ldea carstva božija v etchom i ovomZavětě“1887)abr.vn Palmítri,No
mencl. 234—235;Bo. mc. l819—822 5Mic hai [
1zmaj10vič,n. 107 ve vladiměřské eparchií,



Bogoslovsklj blbliograflčeskij lístok — Bohatta

s.tud v semináři vladiměřském a na duch. akad.
petrohradské, vysv. na kněze 1833, od 1840 prof.
theol. na teže akademii, r. 1871 stal se prolojere

v,zMoskvě Prígotovlenie ki spo
' i blagogovějnomu príě'ašaščen iju sv. Christo

(Pelrohrad 1853, posl. vydáni 1891),

'aščennajav istolrija Vetchaago Zavěta" (2 5\.v857 poLv 1898),„Svjaščennajaistorija No

vago avěta" 131859, posl. vyd. 1902), „Otličileal„] charakter evangelija sv. loanna Bogoslova

(MOskva 1872), „Kurs obščago cerkovrtta o88pravab“
(.11885'), .Poučeeníja, rěčl i besědy“ 6), „O
irediog bezpečnostivvdělě spalsenija“ (t. 1886),z řečtiny překládal v let. 1831—41kánony řeckých
h mnograft't do časop. „Cltristianskoe čtenie“. Srvn
[ga!nn'en', Nomencl. 236—237; og. mc II., 822 až
825 -— Nikolai Gavrílovič, protojerej v gub.
novgorodské, „ 1824, z,1892 přispíval do časo
pisů „Olečestv. Zap., „Bibliot. dlja Čtenija“ , „Ni

va", o sobě vydal:„ Vzijad na žizn svjaščennika,
pisma otca skynu“ etrohrad 1860), „_Vzglja?
s praktišeskoj storony( na žizn svjaščennika
1860), „(.tuntškij, listki z pamjatnoj knižki svjaščentnika“ ), „Razkazy () ' “ (Novgorod

865), „(Arabsčeevščína' (Petrohrad 1882) a j. Srvn.Brack/lauJ-Efran, nc. s ov. dop. 283. 7.

Vasilij, pokládá se za spisovatele dějin velikéhocírkevního sněmu moskevského,k onhoaně e
tech 1666—67 „Bolšíj sobor moskevcskij“(ot1štělno
v „Pravoslavnoe obozrěnie“ 1871). Srvn. l'almim,
Nomencl. 233—234.

Bogoslovskíj bíblíografíčeski llstok, od roku

1883 měsičnítvpřiíloha časopisu „ ukovodstvo dljaselskich past
Bogoslovskíl Věstník, ruský boh0\ čdný časopis,

\íšdávanýkmoskevskou ducltovni akademii od roku
192 v redakci vystřldali se: P. orskij-P-latonov,

koovl„'\. A. Spasskij, [. V. Poopo ,

\Bogosi ovskíj monastýr, pravosl. mužský klášter \“ gub. rjazattské, zal. le stotoetl
Bogootá, Santa Fě de Bogotá (B_ootensís in

Colunbia), arcib. v Columbii, nejprve já o biskupství zal. a arci . povýšn O.
kalol., 132 kněží svět., 71 kněží řelt.,a260 kostelů
akapli. K círk. prov. b-skě náleží: lbaguě, Niceva
Pamplona, Soccorroa Tnnja.

Bogoovlč Lovro, františkán chorv. ze šopruňskě
županíe v XVlll. st.ol 5:10 pro Chorvaty v Uhrách

kajkavským nářečím: 'ža zlalta ttzitlana pri s.brigu Kalvarie“ (1. vyd. orp un 1755), „Mariannsko

cvcče“ (t. 1.757) Srvn Ljubič, Ogledaloll. 523
Booguc íckl jos., kněz polský, syn necfily Lewka

Berkowicze : Bošucic (odtud jměno jeho),n . 1747,pokřtěn 1758, stu v Krakově, 1767 vysv. na kněze,
odebral se za příčinou dalšich studií do ima,do
sáhl sluapně doktora theologie, stal se prof. církdnějln univ. krakovské, 1783 inspektorem škol
velkopolských a 1785 i malopplských. Když 1787
Stanislav August navštívil universitu, B. měl roz
pravu: Uwa i nad nicktórcmi znakomilszemi drzie

jaml trzecle epokí religíilchrzescianskiej wwprzypadlem“, v níž brá usa a jeronyma a od—
soudil sněm kostnický. To vyvolalo veliké pobou

řeni; B. nucen b 1 opustili Krakov a odehrati se
na svoji faru v golomil; :. 1798; „Kazano ntektórych prawdach religii chrzešcíar'tskieje
(Varšava 1779); jeho „Historia ecclesiastica“ se
nedochoval.

Boguckí 1._lDíndlřlch, polský dominikán, stud.\! íme :_p arnatione these de
mano Ponttficc“D(e1754),„Theses thcolos icae“ 1759);
do polštiny přeložil spis An1.Valsecchi o O. Praed
„ ei fortdamentí della religione" pod názvem:
„0 gruncíe Religii" (1777—78).— 2. josef T. j.,
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„. v Malopolscc 1693, vstoupil do Tov. jež. 1708,
byl prof. humanior v Piotrkowie, malhematiky

v Poznani, filosofie v Toruni; působlil jako kazatelv Krakově, Lvově, Poznani a., z. 3,7 „San
ctíorcs 'l'riarii Societatísjesu: .Stanislaus Kostka,
B joannes ranc. Regis et Ven. Robcrtus Bellar
míntts Card.“ (Poznaň 1720),'„Conceptus mirabilis

seu centuria prodigiorum dle lmmaculata Mariae
Virginis conceptione" (t. 1721 .Stanislaw Kostka“
Krakov 1727), lodyczl7miodoplynnego Doktoraernarda sw.“ (Poznaňi

Bogufal, Boguchval (Bošnphalus), kanovníkpoznaňský a krakovský, od 1 42 biskup poznaňský;
2.1253 připisuje se mu prvá část kroniky Gody

slana Baszkav t..Bogumít vi'/.Bolttttn

Bogumilovévíz bogomilové.Boguphalus víz Boguf ,
Bogurodzíca viz Bo orrodz .
Boguslawskíjosef onstantin (Constan

tinu e s. Aquinate e), 11.17.54,pia
rista, 5vstoupil do0 řádu 17110,od 1790 byl pro
fessorem morálky a od 1802 dlogmaiiky na aka
demii vilenskě; vystou iv ze řádu podržel pro
fessuru; ;. 1819; :p. ycie slawnyclt Polaków"
(Vilno 17,88 1814 „Disserta tlo de necessitate
studii theologici“ t. 1" 0, ,De studio theologíae
sacrae aeque laicis ac ecclesiasticís virís necessa

rlo“ (1. 1811), „Kazanie na png rzebie 'JatstaKossa
kowskiego, biskupab wiletisklef_řo“ (t. 180ogusz 23, vstoupsildo Tov.

jež. 1739 ve VTilněšz. 1783, :p. tragocdíí „Eutropiusz“ (Vílno
Boguszewski5Kr štof Alexander, polský

malíř v prvaě pol. X 11. století, činný nepoch bnev oznattia v okolí; jediným jeho známym ilem
jest vellkj' oltářní obraz z r. 1623, na dřevě ma
lovany, predstavujici výjevy z legendy o sv. Mar

tinuáhobraz ten jesl ynnivvdómu poznaňskěm.habolnost v širším slova smyslu není žáanu

zvllťštnl ctnosll,ný10)ržspíše souhrnem všech ctnostikřesťanských, ob bně jako ve Starém zákoně ná

zev „spra\'cdlnosto“bvykládalh se také ve smysluširším a značil souhrn všech těch ctností, jimiž

pravý israelita skviti„se měl; je tedy bohabojným,kdo z lásky kB apro Boha žije životem
v o-pra\dě křesťanským, kdo koná dobro, poněvadž
Bůh je žádá a odměňuje, kdo vystřihá se zla, po
něvadž Bůh je zaka7uje a tres tá. V užším slova

smyslu značí b. totéž co Boží bázeň synovská aspasitclná (v čl bázeň ll.).
B h č 1. manue1,ma1iř český, n. 1861.41řv Tá

boře; žák pražskě malířskě akademie; Vhlavni dílojeho jest obrovská malba „Píseň ks culav"
v děkanském chrámmu v Domažlicích. V2.(
hac Tomáš, mědirylecve Vídni, rodem z Čech,
(dle jiných zOlomouce), 2.1764, 1742 zhot0\i1 pro
barona Wunschwitze rylinu dle starého obrazu
„Sv. Rodina“, jež byl 1707 Godfríd Daniel Wun
schwitz v Norim erce koupil od luteránského mě
šfana; obraz ten byl prý na 400 let stár a nalézal
se na něm česky nápis: „Svatá Anna, přijď k mé

smrti 5 dcerkou a vnoučátkem, at n_eljsemzatracen.“Srrv.n Dlaóac', Kiinstl.-Lex. l., 14
Bohanovský Hilarius, cisterciák z kl. zbra

slavského, vydal tisketn svoji disertaci: ,Selecta
rum quaestionum theologico-polemícarum iuris et
factí decalogus“ (Prahal ' ).

Bohárna (Boharyně), fara \' dicc. král -hrad
veevik. královéhradeckém, přip. již ve XIV. stoleti,

aozději fil. k Libčanům, od 1787 lokalie, od 1855,paatron: matice nábož.; duchovní správu ob

statává farář, 1027 katol., obyv. česBohat anu , dr. fiL, vrchní ébibliofhekář
c.k. unit/É knihovny ve Vídni, u. 1864 ve Vídni;
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„Versuch einer Bibliographie der Livres d'heu
res" (1907), „Katalog dcr liturg. Drucke es XV.

X.Vl ]ahrh. in vder herzogl. Parmaschen dBil)l. in
Schwarzau“ (25 1909—1310),Bi irbliog aphie der
Livres d'heures“ (1909),„ Bibliogrlaďlhlieder liturg.Drucke desX XV.1jahrh

Bohedal (Gottesgab), fara v driec.pražské, vevik. jácliymovském, zřiz. 1688; pat :Jeho c. a

Veličenstvo; duch.l_lsprávu vede farář; 1891 katol.,
11 akatol. , obyv.nB_ohdnlice. ara v dicc. brněnské v dekanátu bu
čo icékem, přip. již ve XIV. stol ,pozdéji zanikla,
1784 lokalie, 1857fara; patron: Arnošt ryt. Manner:
duch. správu vede tarár 1987 katol., 1 ak., 2 židi;
ob v. české.

ohdaloy, fara v diec. brněnské, \ dekanátu mě
řinském, přip. 1366, pozdě'i připojena k Měřín
1766 znovu zřizena: kníže manuel Collalto; duch.

správu vede farář;bmisto kooperátora na ten časneobs., 1899k v.če ské
Bohdanecký jany vu. 1756 v Pecce, byl farářem

v Kardašově ečici, otom děkanem v Počáikách
a čestným kanovníkem vyšehradským; :. v Táboře
18%; : „Cesta života, aneb Podstatata vi vše
obecne kres ansk:“ r a 1818), „List pastýře
k stádu od pravém ovčince Krystova na čas pod
jménem helvetského a augšpurského náboženství

oddélhenémeď (t. 1188.ara v diec. královéhradecké, ve
vik.1edečskéin, p ip. již ve XIV. stol., pozdeji fil.
k Ledči, znovu zřiz. 1759, patron: 'leresián ský

ústav šlechtičen v Praze; duch. správubvede farář;2351 ,104a a.ugšp. vyzn., 10 ž.; včes. —
2 fara \ diec. královéhradecké, veobvlk. pardu
bickém, přip. již ve XlV. stol., kdy b la pod patro

nátem kl. opatovického, 1_pozdéjizanikřa, 1650 znovuzřiz. patr.: reasch bar. 2 Wartin
bergu; duch. spra'vu vede farář zaapomoci kaplana;

na školách obec.za měšť. působí katecheta; 3490k.288 ak. helvv 24 z, lb v.,yzn obyv.české.
BohdanowiczzčlBogdanowizcz)Tomáš, u 1658,

pocházel zv bohaté rodiny arménské, přlstéhovavšíse do l.v V. sto1., v mladém věku vstoupil
do řádku dominikánského, b 1 poslán na studia do
Říma, kdež dosáhl stupné oktora theol.., po ná
vratu stal se převorem kl. lvovsského a proslul
jako znamenitý kazatel, vydal sbírku svých kázání
pod názvem „Treba Noww. 1est przy okropnej
ruin krwawych calego áwiata tra edyej. .“ (1716);
mimo to zachovaly se v bibliotšece lvovských do
minikánů rukopisy „Orationes“ a „Supplicatoria“,

: nighšmlvýňatkypodal Barqcz v díle"„Žywotylsiawnyc
BohdikoavnČeský (Bůhmisch Márzdorf), farra

v diec. olom., v děkanátu šumperském; zřiz. 18869,

patr. žádní; matice nábož. požívá práva presen
tačního v zaného na terno; duch.e správu vedetariř; 1086 katol., 2 ak; obyv. čes

ionemica confessio viz Česksáekonfesse.
sonemund viz Boě

ierlus viz Bois
1011(Boyk,Boich,Bonhic,Voich aj.

Jindřich, 71.1310, rof. zna universitě pařížské,správce kaple sv. Ivona, .1390 (dle jiných brzo

po r. 1350), něukteřimíní, že byl karmelitánem a žeslul Herve (Bo o, llerenus Boyc);
.r). důkladné duilo„Distinctiones (lectura) in libross
decrctalium“ (v '"d v oně1498, 1537, vBen.1580.

rvn. Hilf/tr, omencl.0113 1906), 604.

Bohinjec Petr, slovin kn z a spisovate1,v'eLli1864,belletrista; uverejnnil pod pseudonymy„

a „Podgor ičan" belletristické prácev v čašloepisnechz
„Slovaln“, „Ljub1.Zvon“, „Domnninl “.Bóhl En„duard evang. theol., v umbrku,
od 1864 prof. na evang. bohosl. fakultě vemVídni;

mmm
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:). „Zum Gesetz und zum Zcugnisslgšgen die neukritischeSchrifttorschung“(Viden1„Christo

logie des alten Testamentes oder Ausletgunřsderwichtigsten messian. Weissa ungen“ 882),
omatik. Darstellung der c ristl. Dogmatik auf

reformirt kirchlichen Grundlage“ (Amsterdam 1887),
„Von der Incarnalion des giiltlichen Wortes“ (Ví
1884),„ nder Rechtfertigung durch denGlauben
(VortrágYeV (Lipsko 1890), „Allgemeine Pádagogik“

(Vědeň 1872)
Bohle Samuel, kluter. theol. něm., 71.v Greiftenbergu v Pomořaasn 1.1,1611prof. theoL v Roztokách,

:. t. 1689,:p.„ Deregula rusticain Sacrae Scripturaieexplicatione non admittenda“ (Rootoz 1632 ),
sputaatio de scrutinio sensus Sacrae kScrlpturae elx
accentibus“ (t 1636), .Commentarius b' blico-rabbi
nicus in lsaiam a cap. 1. d Xll." 'tětin 1636),
„Malachias propheta, cum commentari raobin m,
disputationibus, hebraicis et explicatiosne (Roztoky

637 ), „Vera divisio1Decalogi ex infallibili principioaccentuationls' (t.137),„1\podixis constitutionis
Scripturae Veteris 'lestamenti prout suppediiat
cam p_ositio vocum et accentuatio“ (t. 1 is
sertationes tredecim pro formali significatione in
Sacrae Scrlpturae explicatione eruenda“ t. 1638,
„Commentarius super Sapientiam“ (t. 1639, „ na
1 tica paraphrasis Psalmoorum oder aufgclósetcr
črund und Wortverstand der Psalmen Davids, aus

dem hebráischen genommen“l(.t )BOhleii Petr, racion. tho ném., 1716 ve
\Vu pclsu vc Vestfálsku, prof.ltheol. a vych. jazyků
vle,all . t. 1840; :p. „Symbolae ad interpreta
tvionem Sacri Codicis ex lingua persica" (Lipsko
1823), „Die Genesis, historisch-kritisch erláutert“
(Kralovec

Bóhlen llippo lyt 0. F M., 1878 v Dósselu

ve Vestfálsku, lektor vkoflleji sv„Josefa ve Waterle du “ Cách; .r) „ u.Sieg" (div. 1,908)
„ ie Franziskanermissionfen“ (2 dily 1909—1911),
„.St Johannes a Capistrano, der zweifache Sieger“
(div. hra 1909),„ Des Kónigs Sturz“ (div. hra 1911),

„Die Franziskaner in jalpaln einst und jetzt“ (1912),„Thangmar“ (div. hra
Bóhm LAmad eus Vaclav mědirytec,11.1769

v Praze, vzdělal se ve Vídni pod vedením i(ohlovým
a Schmutzerovým, z. v Liispsku 1823; mezi rytinami

jeho jscoeu:„Sv. Pavel“n dlc Škrety a „Madonna“ dleC Dol —2 Anto in S. j., 71.1659vAmberku
v Hor.cFalcku, vstoupil 1dořádu 1675, od 1691 mis
sionář v Paiaguaji, z. 1695, vydal společně s Ant.
Seppern S. 1. „Reissbeschreibunm edieselbe aus
Hispanien m Paraquariam kommen“ (Norimberk
1.698) Srvn. Himmler, Deutsche lesuitenmissionáre,
41. — 3. Be sMatthaeo, piarista,

71. 1685 v Prostějově na alltlsoravé, vstou H do řádu
piarist. 1702, vyučoval ve škol ich 12 ct, stal se
novicmistrem aposléze rektorem, z vLipnniku 1759;

:.) „Theologia scholastlca uantversa disputationibusocto succincte comprehens “(1726), „Litterae ad
.Dominicanum, in quibus Thomistarum doctrina

cum doctrina Societatis ]esu comparatur“ (1735),
„Disputatlones juridicae super praecipuls contro

versiis“ (1732), „Anti-Thomista“ (1723), ,Summulae
disputatae“ (1724), & philosophica“ (1711)n.Srvn. Schaller, Gelehrter ánner aus dem Orde
from. Schu1.86—87; Hanrduji, l, 6. — 4. Fra nt
Matouš, z řádukřižovníkůs červ.hvězdou v Praze,
vydal kázání své, jež měl u sv. Michaela ve Vidni

od titu m: „Moysses und Elias, zwey namhatte
eugen |clerVerklělrung Cuhristi auf dem Berg Tha

bor, wlederhollte Zeu nuss Christo gebend in denen
h.h Brlldern Lyrillo und Methodio“ (Vídeň

172%.5/Slr./——.5 llaanuš, náboženskýblouznivec,
hudebník v Niklashau enu v Bavorsku, vystoupil
1476 jako kazatel, předstíraje, že byl k tomu vy

...
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bídnut od P. Marie; hlásal „nově království Boží

naŽzemi“, útočil na duchovenstvo; získal mnoho přižencu ; k rozkazu vircburského biskupa Rudolfa
byl upálen 1476. — 6. J'ř . ., 71.vLitoměřicich
1621,vstoupil do Tov. ež.1636, působil jako prof.
(zvl. mathematíky) v raze a v Oomouci, z. ve
Znojmě 1666, :p. „Propositiones mathematico-mu
surgicae“ (1650), „Propositiones physico—mathema
ticae de objecto potentiae visivae“ Oiom 1657),

„Propositiones scientiaestatícae“ (t.16 9), „Proposttiones geometric ae de quadraiura círcuií“ (t. 1660),
,Ariimelicae practícae iractatus notabilis“ (t. 1660).
Šrvn. Pelzel, esuiten54. — 7. i,vymkajn:1var
hanik, n. 1 vHohenkirchenu v Durynsku, od

varhaník pří chrámu sv. ana v Liineburgu,

: i.1733;ssaki dbby e'ho prozrazují vliv jeho naBacha. — 8. e,? „. 1841 v Kněnicich na Mo
mvě, od 1865 varhaník, od 1877 kapelník měst. ko
stela Am Hof ve Vídni, ředitel školy pro círk. hudbu,
A1.1.16Vídni 1893; :p. „Der Zustand der kathoiischen

Kirchenmusik in Wie'n nnd Umgebung“28(1875) -—
9uf_j_oseKamil, sochař český a. 1828 v Pátkuoděbrad, vzděial se ve Vídni a v Praze, pra
covai v dílně Josefa Maxa; 1860 obdržel nadaci
Klarovu, odebral se do Říma, onemocněv iam cho
robou plicní, vrátil se do Prahy, kdež z. 1862,
z praci jeho náleži v obor nábož':ensk „.Sv ác
iav“ (1853), „Dobrý Pastýř“ (1856), „ udoif Habs

buurskýďroyázejíci kněze nesoucího Nejsv.Svátost',relief ira nadejealáska“; zhotovil 1859kamennou
sochu bojujícího anděla k Mariánskěmu sloupu na
Staroměstském náměstí, která chybělaood r. 1757,
kdy stará socha při bombardování Prahy byla roz
tříštěna; dle kresby Fiihrichovy provedl 1859sochu

sv. \_'_áciavana Karlově mostě v Praze. — t10. arei,dr.i i., zemský archivář vln špruku,n . t.
.,DasliIochaitarbild in der Pfarrkirche zu Mariahilf

in Innsbruck (1912, „Anl_eitungzur Ordnung vonPfarrarchiven“ 191 ). ——11. Kilian Ant., 11.1676'
v Údlicich (okr. homutov), vstoupil do kl. na Stra
hov 14. září 1698, kde sioživ sliby 25. března 1700
vysvěcen |in 8. července 1707 a primici měl 17. čer—

vence 1707. jsa ještě Okieríkem, filosofií studujícím,řídil po dvě léta (1707105) kůr v koiieji Nor
bertt.ské Po vysvěceni_posián byl za kaplana do
Milevska, odkud v říjnu 1710 ustanoven byl za ka
piana a professora humanist. věd v Žatci. Vrátiv

se odtud 21. listopadu do kláštera, staitnse na krátkýčas novicmístrem a cirkátorem V květnu1718 po
sián do jihlavy za kaplana. Po pěti letech byl od
volán a stal se německým kazatelem na Strahově.
Raněn byv mrtv1v1ci při poutn mkázáni ve špitáie
sv. Alžběty na kazatelně, z. 19. listopadu 1725 a po
chovánv klášterním chrámě. „Hortus vo—
inptatís oder geistiicher Woiiust- Gaarten der him
nnischen Stadt Jerusalem“, u_eděl.a s.vát kázání(v Praze 1725). Srvn.1)labacu, Kitnsti. Lex.i, 183
Sin — Krištof, cisterciák z kláštera Piasskeho,

1667 v Loubi (Lauben) u .Lipy, vstoupil do
ki. Plasskěho 1699, vysv. na kněz e 1700, v letech

1700 1715 professor kan. práva v 1arcib. seminářiPražském, :. v 05 euk 1732; sp;: „institutiones
sen praelímínaria quaedam principia ad theolo iam
iuridlco-moraiem“.(Díssertace. )Praha, Wolfg \ ick
i.rta 710; 2.Tractatus theologicusjuridico-moraiis

in iibrum |. Decreiaiiuůn Gre orií |X.“, t. 1711:3. „Tractatus. in libr miV. ecret. de sponsa
iibus",t . 711;2 4. „Tractatu ni. lV eccret de
matrimonío“, t. 1713; 5. „Tractatus ín 111.i. Decret.
de contraciibus“ , 1715. rvn. Hurler, Nomencl.
lV.3 (1910), 933; tParila/m, Sbirka pram. círk. děj.
čes. [V, 158.

Bohmann Petr, nakladatel pražský. Dědícové
Le_hovydali mimojiná obrázková díla též: „AAbiidungen sa'miiicher geistiicher Orden mánniichen
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und weibiíchen Geschlechts in der kathoi. Kirche“,3 dily s textemo raha, u Sommera,
1821; 2. Paiástina mít 36 Aensichten aus Forbins
Reise 1817“s rytinami D6bierovými; 3 „Das Vater
unser in 9 Bláttern" s iexte od Ant Miiliera

a kresbami od jos. Ftihrlicha. Pršnha, Schciltova knihtiskárna za Pospíšila,
BT)hrne ]akub,u luter. mystik a theosof, „. 1575

v Aitseidenberku u Zhořeice (Góriitz), obuvník,
již od mládí visionářsky nadán, po delším cesto
vání, na němž seznal spisy Paracelsovy, Schwenk

dovya j., usadil se ve , musil zakusiti
hojně útiskův od orthodoxnich l)uteránii; z. ve Zho
řelci 1624. Učení jeho jest sloučením Paracelsova
magického názoru na přírodu s náboženskou meta

sikou německě mystiky. Protivu mezi dobrema zlem shledává i v Bohu y yn ebylo v Bohu

temného grotizákiadu, principu negativniho, byl byproces vě ného seberozeni Božího nemožným. onen
prooces, jimž vuie k sobě obrácená z onohon iihžš0

"Tento
temného základuBbytí dosgívá k dokonalosti.stálý zápas vidiB . i v du i lidské, kteráž die něho
est dualistická: vyšší a nižš Na to myšlenku
B-ovu navázala pozdě"1spekulace Baaderova, Schei
iingova a Hegelova. řeho spisy („Aurora oder die

Morgenrótheim Anfang“1612,zn Christo“1623 a j.) psány jsou slohem pro raz
ným; důmmysi a v nejistotě tápaici diiettantismus
splývají v nich v podivnou sm s. '

....

m-B uv,
theosofický naturalismus, vede konsekvenině, ač

prooti jeho vůli, kpantheismn. Sebrané spisy B-ovyv d. SchizblerU sv., 1831—47); v.n ?. Hambergar,
eLehíe des deutschen Philosophcn ]. Bóhm

(18144), Slint—l. „Geschichte der Philosophie des
Milielaiters" ili. (! ) —608), Kac/mik, „Dě

jin _fiioseofie“, 178. & romanista,. Eduard,„sgofř theol.71.1827mvrŠtětině, ř. prof.
románských jazyků v Halle, od 1872ve Štrassburku,
od 1879na odpoč., z. 1906 v Lichtenthalu u Badenu,

:p. „Ueber die Apokalypsel des ohannes“ (1855),„Das erste Buch der T ora“( ), „Des Apostes
Paulus Brief an die Rómer“ (1886), vyd. Spinozův

„Tractatus de o e_t homine (122185)indřich, ev. theoi u. 1869ve Zvickav,
soukr. docent v Lipsku, od 1902 mr. prof. t..

od 1903 mr. od 1906 ř. prof. dějin církevních

v Bonnu; :p. „Kirche u. Staat in Engand und derNormandie imnx . uXil jahrhf' (18 “
schugen .Erzbíschofs Lanfrank von Canterbury“
(1902), „Die Bekenntnisse des ignatins von Loyola“

(1902), „Analiekten zur eschichte des2Franziskus
vonnsAsssis “ 904),„Die]esuíten“(l904,2 907_)1,Luther im Lichte der neueren Forschung“ 1906.

3. Jiří Ludvík, ,sčgjjínsta Henninga,n. 1715vHaiIe,od 17442 prof. \! 7,97 471.„Prin

HN=

cípia juris canonici“ (Gotátink 21762 a č.). — 4B.jiří
Vilem Rudolf, pro0.1theo.,n.1800vBurgt_l,
:. 1863 ve Vr_a_tisi_aevi;prof. theol., sp. „Deři 51

D

staríis“ (Ber „Heermogenus Africauus"
(Straisund1832),„Diechristiich- kirchiiche Aitertumss
wissenschatt“(t.139, 23 v.,) „Diechristiiche

ogmatik' (Vratislav 1840—43, 2ns „Theolo

gische Fthík“ (t.1847),„i..1ehr7unieschísededer kathoiund evang.Kirche“ (t.1—63). — 5 julius,
evang. theol., 1866 v Barmenu, od 1897 pastor
vRabenuuWiesenbuurgu (okr. Potsdam), vydavatel
časop. „Studiersiube“ asbírky„ Reii ions-Urkunden
der Vólker“, :p.: „Reich Gottes un Menschensohn

ím B_uche Daniel“ (1899), „Der( 1aittestamentlícheUnte bau des Reiches Gottes 902), „Hinein in
die aittestamentl. Prophetenschriftlen“ (1903),„Babel

(1903 as erste Buchun Bíbei-Katechismus“
Moses ausgeiEřt“( ), „Das uch der Psaimen“(1907), „Der ebraerbr5iet' (1908), „Der reiigions

20
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geschíchtliche Rahmen des Rciches Gottes“ (1938x„Martini uthers Werke íiir das deutsche Volk“
ni n g, nejznamenitější(11907 -ul SGH

luter. kanonísta __thVulll.stoln, 7). 167 vHa annoveruodl áv v Halle, kde 7149; „jus
ecaúesíastícum protestantíum“(6asv; Halle 1714—37
a .,) „instit. jur. canon." (1 1743 dáno na

index), v dal__„Corpus jurís _Caanonlcí"(1747) a j.Bo nřG n von, or. malíř, u. 1812
v ííeíhllwonnuG,l'1899v tuttgartč, kdež byl od
18'7rá1. dvorním malířem byl žákem lindr. Leh
manna a Ar Scheffffera v Paříži (1835);_ v letech

1840—43 ží vv Římě,jeho potuby ímě vznikl obraz „Hagar a lsmael“
(1843); pro kathedrálu v Toursu provedl výjev ze
života sv. Martina; také bylo mu svěřeno prove

dení maleb v pařížslj/ý_chcchrámech sv. Ruchaa sv. Alžběty. 2. t0r, u. 1870, farář ve
Vratíslaavi; [)?- „Das Weínnachtskínd. soz. Weíh

nachts-Splel (2. vyd. 1909 , „l íederbndch_tíirVereineathol. Frauen und Mádc1en" (5.v 910), „Die

llla-lledwíg, ein Vorbild f. c.eErwerbstátig1en“ (1911).Bóhmert aximilian, .Praemm., n. vKlads
1630, vstoupil do řádu praenmonstr. na Strah

1652, kde po dvou letech složil shlíby. R. 1659 stal
se německým kazatelem na Strahově a kázal opo13 let. R. 1660 jmenován cirkatorem, 1665p
převorem a 1665převorem. Vříjnu r. 1671 stalose
rektorem semináře sv. Norberta, kterýžto úřad za
stával až do své smrti. Za jeho rektorátu uzavřena
smlouva 3. května 1676 s architektem janem Do0
minikem Orsím 7,Orsiní o stavbě kostela sv. Nor
berta při semináři nákladem 15000 zl. akráte,

r. 1678 a 1679, bšl mezi kandidáty na proboštstvídoksanské, ale ne ylzvoíen. B loblíbenýma zná
mým po Praze kazatelem. Zemrel nákazou morovou
8. srpna l apochován v kryptě bratří na Stra
hově. Vypodobněn byl štětcem Heeríngovým na

obraze sv. Erharlda na Strahově (muž ztepilé postavy). Sepsal: „Augustinus, das hellscheínende
grosse Weldlícht. Fhríeírede in der Kirche des
hl. 'lhomas“ (lPrag 16777);2. „Sichere Todten- Strass

zum ewigenLeben“(Pra%_1tWQ); jest to modlitebníknížka bratrstva u sv orberta za šťastnou ho
dinku smrtí.)

Bóhnertovájrosefa (pseud. C.Mtlrzfeld),sestra
ř. sv. Voršilyv eWerlud (ve AVestfálsku), 71.1870
v Bielefeldu; .rf. „lfrA nnie. Erz. aus \,der

Regíerunuszeít d. KóníšinuEulísabeth“(1904,21907); „Der Zauberleh r_mgh(aveselohra 1922), „verSieeg des Kreeuzes“ 1906), sOpfer

einer Kižnigin“al(d_iv.hrz(td11906),„Blumen am Himmelswe ge" 1907
Bohnice, faralv díec.pražské, ve vik. proseckém;

kostel byl tu posvěcen 1158 biskupem Danielem;
1228 uvádějí se B.jakožto majetek kl. sv. íří na
hradě pražském; příjmy ze dvora této vsi n eže_ly
jednomu z ducho vnich při řečeném kl. faráři při

pomínají se odr 02360; a zanikla nepochybně
v XV. stol. tag se ke statkům ne'vyššíhopurkrabství, 1702dpříd leny pod správu íar ře libo
ckého, 1738 byla íara v B-ích znovu zřízena; pa
tron: zemský v_ýborkrál. čes., duch. správu vede

arář;vvzemskěm ústavu pro choro_myslnépůsobízvláštní duchovnísprávcc; 6068kat ,99 ak., 6 ž
18 Ne ani. (z toho v zem. ústavlu pro choro

mysklgé 1907 katol., 38 ak., 41 ž., 12 b. v.;) obyv.
Bohomolec ]. Fra t.S. j., 11.1720, vstoupil do

To jež působil na školách jes. a řídil tí

skárnu kolleje varšavské; z. 1784p;aedagog polský,snažil se zdokonalítí zpusob vyučování zvl.

dením učení realíí; spisoval d5ívadelní hryzapromládež' 1dospělé( „Komedyje“17 7,1776); mimoto
.rf. „Zbiór džíejopísówpolskich“ (Varšava 1—76467.

Bohn — bohopocta

4s „Ltstyz Azyl, Afriky i Ameriky od mí

syonarzów Soc.,jesu“ (t. 1767), vydával periodickoupubltkacr„Montor (odl 667).— 2.aj nS_.,j.bratr
přeede.šl éRusi 1724, vstoupil do 'lov. jež.
1739, býl „prof.Bhlumanior a filosofie, od 1773 prof.

theol., Odpowíe dž na zarzuty w7.g__1_nšdem prze-k
znaczeniaĚoskiego“ (Varšava 1766), rognostčkzi czyli dobry komety r. 1769 i 1770“ t. 177 ),

íabet w swojej postaci, z okazyi pytania, jcšlí
sí; upíory“ 1772

bohopocta (cultus Del), jsouc předmětem ná
božnosti .tčl zahrnuje v sobě každýúkon,

kterým člověk nábožnost svou| projevuje. 1 b'. jestvnitřrri nebo vnější,d eto,ho zda dějese
činy pouze vnitřními či zároveň vnějšími; jádrem
života náboženského jest b. vnitřní, nestačí však
člověku, jelikož k podstatě pocty náileží, abynejen
vnitřními city, nýbrž i vnějšími skutky sc jevrla.

Dělíme pak dále nější _ú--u na soukromou a veřejnou. Sou ona, kterou člověk

z vlastního popuodu buďjako jednotlivec_ s_ámnebospolečně s jinými koná; veřejn . oho
služba jest ona, kterou duchovní jměnlelmcírkve
buď sám nebo se sborem věřících . práv
nénost 7--y veřejné čili bohoslužby nejlépe pozná
váme z toho, že sám Spasitel mši a svátostí usta
novil a tim veřejnou bohoslužbu nařídil. 2.3 est
bud' přímá nebo nepřím, nebot člověk Bohu
oddaný cti nejen Boha samotného, nýbrž přenáší
část této úcty své i na ony omílostněné miláčky
Boží, kteří k úzkému spojení s Bohem došli. B-u

přímou ěstujeme, kltaníce se Bohu (cultus la
triae, a oratio, v čl. t.)_,80--u nepřímou pěstujeme,etice Rodič o 1, ndělv a svaté (cultus

hjperdutíae etkdulíae, venaeratio). 3. Obojí tuto uctup enášíme na neživé předměty, cttce úctou přee
nesenou (cultus respectivus seu relatlvus) ostatky
sv. kříže. nástroje,jimiž Spasitel mučen byl, ostatky
těl svatých, předměty, jimiž mučedníci byli mučeni
nebo jichž užívali, sochya o,brazy představující
Spasitele, Rodičku Boží, světce; ři tom však
dlužno s důrazem v tknoutí, že úcta naše nikdy
neplatí neživěmu predmětu ucténémmu ani dřeva

nebo plátnu, nýbrž ježíšit Kristua nebo po případěsvětcům, k nimž predmětoup zuje. Nesprávné
tedya nespravedlivé jest jednánaívšech těch, kteřínám katolí um úctu toho druhu vyčítají a snad nás
iz modlářství viní; činíme jenom to, co každý
jemnocítny člověk činí, an v úctě chová obrazy
výcch ord čů,s ouz,encú přátel atd., nebo ošetřuje

předměty, jichžorádi užívali, nebo kterénna ně upo
mínají; a činíme jen to, co samí odpůrcové naši
činí, kteří v museích a jinde ukládají „relíkvíe'
různých výte níkú. — Předmětem nábožnosti jest
jen příslušná, Bohem nebo cirkvi nařízená nebo
alespoň schválenáb., nikoli však &.nepříslušn a
(cultus índebítus), která ani s vůlí Boží ani s duchem
církevním se nesrovnává. Dělís ena dvé, jsouc bud'
b-ou nepravoun b-oulíhou nepravá (cultus
falsus) spočívá na nesprávném nebo vylhaném
základě, jí se p_roviňuje, kdo starozákonní obřady
prohlašuje za závazné, ne okdo lžívě sí prísvo
juje kněžskou pravomoc nebo kdo hříchem chce
Boha ctití, nebo kdo nepravé ostatky vědomě za
pravé vyhlašuje a k uctění dává, nebo kdo vymýšlí
si zjevení a zázrakyaavědomě je jako ravdu šíří.
Blichá (cultus superfluus) užívá zvl štnich, ni

kollv síce hříšných, přece však nepřístojných prostředků; jí se provlňuje, a př. nechce sly
šeti mší než jen v určité době nebo jen od kněze
s určitým křtícím jménem nebo při určitém počtu
a seřazeni svíci a p Přripísuje-l-i ošetilec úkonům

takto pr0\edený|_n“r_gějakíečzvllánšgnúčinek, stává setato lícháó u. -—0 bohopocté
a hříších protip nltujednají moraloistě v odstavci „de



Bohorič — bohosloví

rei_lglone" nebo _„de]. decal. prace“, n. p. Marc. l,
351Bohhoric Adam, jeden z hlavních _šiřitelůVprotestantismu mezi Sl0\vinci v XVl.s ,když jednalo
se o vydání slovinského překladtu0lbible Lutherovy
ve Vitemberr,ce měl při práci té B. vynikající úča
stenství, zvláště ustálením zásad mluvnických
i pravopisných a :p. mluvnici jazyka slovinského

od názzvem „tArcicaeeho ruiae succrsivae_de latino
carnlolana litteratura“ (Vite_mberk 15Bohorodíěka viz

bohoslovec viz theoloog.

bohosloví. !. [Ja/e_n!slavný i větrný. b'-i :theologia, deetym eo'c-— ' ůh — slovo) jest
„de dlvínitate ratio s. sermu“(Aug civ. D. i.8.c
nauuka o Bohu a božských věcech, doctrlna de Deo,
Gotteslehrc. Tak označuje isv. Tomáš Akv. (l, qu.
1, a. 7) podmmět (subjectum s. objectum mate
ríale )„quo_d“— cognoscimus), o němž ó-i hlavně
jedná, slov . „vel quia sunt ipse Deus, vel quia
habent or inem ad Deum ut ad principium et
finem. Unde sequitur,__quod Deus \ere sit sub
jectum hujus scientiae." _Bohoslovi jakožto ob
jektivni nauce o Bohu(doctrinae de Deo) od
povídásubjektivní poznávání Boha(cognitío
Dei) takové, v němž methodickou činností roz
umu (žóyug)poznáváme Boha soustavně č. věde
cky, tj. z příčin.To nás vede k formálnímu
předmětu (objectumformale „quo“ —cogno
scimus) b-i k principu (ratio sub qua), jímžto

poznávámeBoha. je--ii tooa) pouhý lidský rozum,který Boha dle zákona příčinnosti (causalitatis) a
posteriori 3(v. čl. Buh č. 1 účinů jeho činnosti po
znává — jest to theologie v širším slova smyslu

č. přirozená (th. naturalis), lkterá timto formál—ním principem pouhého rozun uspadá v obor íi
losofie rozlišujici materielntm předmětem —

(.9e6;)— the 0—logiisod ostatních svých podružnýchoborů, na . m-ologic, psycho-logic atd.

Rozsah přírouzené theologie, methodu a literaturu
viz v čl. " lpt_>znnávaclm principem b-íb) Bůh sám positiv ilTl zjevením (skrze vtě
lený lóyog, „per filium j——n.Ch“), ježto lidstvo vírou

při ímá máme materielnl nauku isubjektižvní ozn vání mateerieelně l formálně kája
tudíž theologii v užším a vlastním slovažs_myslu,
t j theolognzjevenou, křesat nskou a in con
creto vzhledem k pramenům$křesťanství, Písmu
sv. 3 trad lci, jak je učitelský úřad církve Kri
stovy neporušené zachovává a neomylně vykládá—

th eologií katolickou. Agnikožv nauce,jejímž
předmětem i principem jest ůh právě proto Bůhi jejím cílem býti musia tudiž patřičně s ojeni
člověka s Bohem se v ni předkládá (religio, vy
jadřuje se reeálný význam slova a obsah pojmu
„theologie“ též rčením: theologia Deum docet, a

co docetur et ad Deum ducit, a jeji definici lze
stanoviti: Theologia est scientia eorurn, quae de
Deo ex reevelatione sunt demonstrabilia. (Ch_r.
Pesch S. ] inst. prop. i. p. 3.) — Dle tohoto vý
měru „demonstratio ex revelatione" a přeede

šlěho výkladu nazývá se theologie též věda vir
a to a) objek tivně (tides,quae creditur),to jesttolik co věda o ředměte víry, na př.o
jici, inkarnaciatd., ff) subjektivně (fides, (|na
creditur), a znamená logické závěry (conclusiones)
z \ěroučných článků vir_y(praemissae s. rationees
theologicae). — ll. Báje:a! věda. elikož b-i jest
vlastně naukou o víře, nastává ot zka, zdaliž jest
pravou vědou? této otázce !. po sttráncce for
máln_í subjektivního poznávání byla kontroverse
i mezi scholastik, při níž a) jednotlrvr na př. Du
randus, Scotus, asquez, nominalisté vůbec a j.,
odpovídali záporně (viz Petavius de theol. dogm.
Prolog. c. i.). Avšak odpovídají tak zcela v jiném
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smyslu než mod_erniposi_tivistěd(v. čl. positivisus). Kdo žpodsta tu y(dle Arist. anal.
post. l., 2. lJišth.6.3 stanovív vdtom, že jsou jejím
obsahemjen principysvou vnintrnou evidencí
nám patrně, o něž věda své závěry opírá, ten
musí důsledně tvrditi,žze ó-r vtomto smyslu vě
dou nenl, jelikož křestansko-katolická theologie,
jakožto věda víry, spočívá materieině i formálně

(fiodesquae et fides _qua crcditur) na principechého zjevení. Tyto však nejsou, aspoň
vzhledem k našemu omezenému ěrozumu, zřejmýevidenci vnitrnou nýbrž vnějši, t. j. auto
ritou božskou byt per se vzhledemckbožskěmu neomezenému rozumu (_aperrlum nglo
riae in visione beatifica snad i blaženým)n byly

zřejmý evldencí vr_1_itrnou(viz Vicat .čl. „vrrr.ra“) To platrpředevším o jádrus veškerého
zjevení, o tajem_s_tvích. b)Svědectvím božské
autority nabývajíprincipy theologie v subjek tiv
nlm stavu věřícíhonaprosté jistoty, šelíkož„ani lamán býti am klamati nemůže“. peku
latívní theologie z těchto jistých \érouéných prae
miss evidencí logiky odvozuje závěry a spojuje
tytéž v jednotný system theologických poznatků.

Nuže věda ve svéepodstaatě vyžaduje jistoty
svých principův a vidence logickýchz nich závěr \ásledovnejest theologie vědou. heo
iopjiel-Inetratí na své vědecko sti tím, že své prin
cipy (článkyviry) řijímá z vyššího vědění bož

ého. To lzze o jasniti těž obdobným poměrem
věd racionelnich filosofických), ani empirické ne

vyjímajíc (viz S horn. Summa th. p. ], qu. ], a. 2;ad 2. Kleut en, 'lheol der Vorzeit,
V.B.d l.). Neboť vešker vědy přijímají poslední
formální principy řádu ontologického i _logickěho
(na př. principium contradictionis, causalitatis etc.)

z vyšší _vědycmetafyslkye (ontologie) (v Arist.Mee.taphl .2.; PiatoD ..c 21.),
astronomie:5a fysika též z mathematlikyl: sama ex
aktní věda Euklidovy geometrie spočívá na „axio
matu parallelismu“, jemužžmodernt odborníci vni

trnou evidenci odpíraji a na jinémzpodkladě vědueometrie založitr se snaží. (Vl těž dr. Peczi,
rísis d. Axiome d. modernen Physik, Esztergom

1908) — Theologie, nahrazujtc ve svých véroučných
praemissách vnitrnou evidenci filosofie vnější eví
dencí božské autority (evidentí credibilitate), a to

gjmy jen analogickzýnmi,postrádá sice jasnostitla rozumu poz aj clho bezprostředně
pojmy vlastnimi svůj předmět (v kosmu), a jest
proto poznávání theologické. jmenovitě tajemstvi,

doprovázeno stínem temna__(obscuritatiŽ)_d__iako_vírasama, jsouc Elsyyyo: 01: 137.150/1151mv (|
avšak tento relativní nedostatek objektivníl evi
dence vnitřníjcst nahrazen vynikoajici jistotou
subjektiv_nl(certitudine „super m nra“ viz
víra), pl noucí z autority božského zjevení, „koteráani klam na býtia tklamatí nemůže“, kdež oji

stota filosofie, Žílynoucí z objektivní evidencepravdy, po str nce subjektivní jest omylu

přístupna, jak dějiny filosofie dokazaují3 Proto učísv. Tomáš (Summaa.th ad 2), že
jest assensus fidei jmenovitě pod vlivem nadpři
rozeného světla aktuelni i habrtuelní milosti (gra
tíae illustrationis et inspirat__ionis) „quaedam velut
impressio divinae scientlae“ č. „věda transcenden

tálni“ :) účast člověka na vědění božském, kterérouuahvé pýše marně připisuje pauutheista,
člověk-bůh, dle typického „eritis sicut dii“. 2. Po
stránce materiálního p_reřdmětu má theologie
svůjspecificky vlasttní a jeant ný obor a
jest tedy vědou ve smyslu ob ektivnim. -—jak
bylo již (sub ].) řečeno, jest ejím jediným a

bezprostředním gřeedmě em („objectum dequo“ é. subjectum) ůh sub ratione deitatís, to

M
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jest jakožto absolutni byti v řáděnadpřiro
zeného zje\eni („objectum quod“ praedicatur

de subecto). Kosmos a v něm re se člov ě
jest predmětem s;heologie o stránceje 0 na přirozené účas ti božsk ho života (participatio

divini esse pe_r„_filiationem adopti\vaam“ :naturele ata — v 7. \. sl ), nikoli ve své vlastní při
rozenosti (natura creata). Bůh, jakožto auctor et
finis naturae a tudíž člověkve svém přiroze
ném poměru k Bohu, jakožto servus ad Dominum
(náboženství přirozené) jest předmětem filoso

k odbororu theologiae naturalis. již z toho

patrno,že řád nadpzrirozený jakožto elevationaturae č. modu ooknalení předpokládá řád
přírody jakokžtossvzůjsubjekt, a tudižnikdy mezioběma objektiv ni protiv y býti nemůže. —
V podmětu a předmětu theologie (Deus sub ra
tione deitatis \n ordine supernaturali) jest obsa
žena ontologická příčina (obiectum per quo
veškerého oboru theologie, kterou lze vyjádřiti zá
sadou: Bůh summum esse jest zároveň summum

onum, &proto se zjevuje a sdělujea) nutnou
immanentm činností rozumu a vů e — ratione
ad intra — v ne 5\. Trojici vycházenhn (proces

sionibus) Syna ).o'yoc)a Duchas v.r,(Amo) akoži

—g._\;

obodnou extensi- _te'__žečsinnosti rozumu askonem formálně (subj kfivně) immanentním,
aluevirtuálně (objektivně a lterminative) přechod

(m„operatione ade xtra“ ln creatione et ele
vaytione)ve stvořeni sxvěta a obrození člověka.
Proto jest Bůh trojjediný předmětemtheologie
xu: 5150inkořenem a kmeneminkarnace, eu
charistie, milosti (gratiae)aglorie (invistone

b_eatifica).Následovně jest theologie vědou ob 'ekV\nně jedno nou a individuelní, majic pře mět

specificky vlastni (obiectum divisum a quohalio et indivisum tn se). Tsakto se nám předkládá

soubor křesťanské viryv a__věd vyvinutý z kořeneBoha trojjediného jz rn symbo
um. —3. Theoologie vzhledem knadpřilozené \ni

losti a k habitus fidei. jako poznávání svět
lem rozumu jest kořenem a podkladem veškeré
snahy vůle a veškerého života přirozeného, tak
jestpoznáváui světlem víry „fundamentum et radix“
veškerého života nadpřirozeného, jehož cílem a

plodem jest visio beatifica. Protommusi _bj's'tii víra
(actus fidei) nejen objektivně, nýb_rž_i ubjektivně (in suo íieri) nadpřirozená, .vedle čin
nosti přirozeně sily rozumu a \ůle, jižto jestbvírasvobodnýmživotvimčinem(actus vitalis liber),
jest nczbytna_'\ součinnost milosti (gratiae), která
rozum nadpřirozené o_svěcuje (illustrat) a vuli in
spiru e, tak že Bůh jeest původcem víry (auctor

) concursu superna_t_uralí (viz čl. víra).A jako konům rozumu av eodpovídají potence
přirozeně, tak též víře a _žilvotunadpřirozenému

z víry odpovídají habitus viry, naděje a lásky nadpřirozené (viz čL tsností '(virtutes) theolo ogl
ck é). Následovně má theologie, jakožto věda viry,
podíl na vlivu milosti aktuelni i habituelni (gra
tiae actualis et habituum) fidei, spei et chatitatis.
Morální nutnost tohoto vli\n jest stejně odů

vodněna, jako morální nutnost nadpřirozeného zjevení vůbec (viz čl. zjevení). Proče ..Kor 2"

učí: Animalis homo non Cpprcípit, quaelsunt Spiritus Dei, a l. - o, qua docel \03 de
omnbniu.s . Poostránce ethické učí Sap. 114:
malevolam animam non intrabit sapientia ne
que habitavit in corporessubdito peccatis. Pročež
ztrácí odpadlík a haeretik ztrátou habituelni víry
a ztrátou nadpřirozeného života lásky zároveň po
moc i nadpřirozenou schopnost pravé moudrosti
vědy theologickě, a jest jakožtoo„homo animalis“
veškerým bludům v theologii právě tak lehko ří
stupný, jako skeptik ztrátou habituelních prvoz sad

bohosloví

metafysických Žv oboru filosofie. Naproti tomutheolog, který žije nadpřirozený ži\ ot lásky Boozi,
napodobuje život božský v onom ohledu, jenž jest

motivem a principem zjeveníunejvětších tajemstvi:Sic dilexit Deus mundum,utfi liu um da
ret (Jan 316). Pod vlivem milotsti oživrůljesŽe _nejen
víra skutky lásky k Bohu a bližnímu, \\ýbr'ž \ věda
víry, theologie, a nabývá jasnosti poznánváni a
z něho plynoucí blaženosti nadpřirozeného živoota,
_že jest predtuchou a anticipaci blaženosti věčně
in visione beatifica. Biografie svatých nám o tom
podávají doklady Tu pretházi theologická věda
v mysstickou kontemmplacl (viz sl.mmystika)
Timto vlivem milosti má theologie účastn
nýchdarech Duc ha- sv , jako doni pietatis,aintel
lectus, sapientiae etc. A jelikož řádným orgá
nem pussobení Ducha sv. jest církev Kristova,
jest poměr theologie k autoritě církevní
jakožto_poměr direktivní závislosti již na
značeným jejím poměrem k tniiosti odůvodněn.

Z předešlého jest nejen attribut theologie„ scienzlia
sacra“ (_půsvšáStná_v_věda)o\),důvodněn nýbrrižvržené v labu: Non pertinet unice zad
ecclesiasticamjůrissdictionis potestatem prop\io et
natlvo' ure dirigere theologicarumrerumddoctri

.<_/i22 Dr__M. os. _Scheeben, Handb. kath.Ill. Razdčlcnz dčili .r_\

.rlengll“vědy_2theolo ick_é jest nutno stanoviti dle obsahussbu B-oíja ověda o víře jest dle svého
formálního imaterietlniho předmětu podstatně
dogmatická, a proto 1 nelze dogmatikupova
žovati jen za sou ný druh (species coordi—
nata) č. za odvětví ů-í vůbec, nýbrž jakožto kmen
a stred veškerého b-í, z něhož ostatni bohoslovné
discipliny jako větve ze společného kmene vzni

kaj_.íZneuznávání tohoto organismu mělo v druhé
pol XVlll. věku za následek znehodnocení dog,-_
matiky i víry a tim úpadek theologie vůbec (viz ldějinyth).— Ro větvení theologie se děje
hlavně dle cíle, n\etzhody a podrružne'ho před
mětu na tři skupiny: První tvoři theologie do

šmaatická samotna, jakožto theologie x.sč., jaak
av celém středověku označována. _(VizS.Tho-'mae, Summa theolo ica.) Druh ou skupinu

tvoří theologickéodbory historicko exegetické, předev \m tedy a) biblická exegese s vý
pomoc mi odbory \ntrodukce, hermeneutiky, bib_l
archaeologie a filologie; h) církevní dějinyv nej

_širšímslova smyslu; tedy těž dějiny dogmat, p_atro
logie, hagiologie, déěínydbm-kultu at.d Tře_ti skuupín_utvořt theologick raktick ob-sa
hující normy lidské činnosíbio\:l7hledem k poselednitnu
cili člověka, k Bohu, jak se ve zjevení (dogmatice)
nacházejí neb z ni se odvozují. Hlavni odvětví
této skupiny jsou: a) křest'.m ravověda (theo

logia moralis)_,__řidíci _čínnost_ jednotlivce; b) boobsloví pas pasto,ralis) řídící činnost

kněze v liturgii éa s_právě duchovjni c) církevníprávo (ius ecclesias ',cum) stanovíc\ poměr vč
ricich společensko-právnické v církvi a pom r ke

státu (vi7.___ťednotlivéčlánky o těchto odborech). —3. Dogm ká theologie jest svým předmětem (viz
il, 2) vědou jednotnou. Vzhledem k cíli, jemuž
slouží, rozeznáváme tyto jeji funkce: 10 o

ňuje doošmatickou víru jakožto. ,rationnbile obsequium fl el" a jest jeji obranou, nazývá se pak
theologia generahs (všeobecná) neb fu nda
\nentalis (základní)a apologetika (obranná),

této funkci nepředpokládá theologie formálně a
methodicky dogmatickou víru a tvoří proto před
síň vnitř\_1isvatyně víry v theologii dogmatické.
Pročežji lze nazvati applikovanou filosofií,
jejíž první č —-a) demonstratio de vera reli
gione — obsahuuje (dle jiných předpokládá) fllo
sofii náboženství č. vědeckýrozklado konsti
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tutivuích základech náboženství: o Bohu, 0 ne
smrtelnosti lidské duše a přirozeném mravním
zákonně; b) druhá část — demonstratio de reli

gione christiana — obsahuje historickýefaktzjevení skrze ježíše Krista; a tře mon
stratio catholica — obsahuje historickou formu

náboženské společnostmi církve),cv níž zjevení byloprohlášeno, šířenoa porušené zacho
\áno (víz dotyčné články t. slocvuiku). — 2. je-li
předmm účelem theologie, dogmaze jeho pramenů,
sv. Písrn tr,adlce methodou hístoricko--exegetí

ckou dovaoditit,nazývá se theologie (dogtmaatíka)positivhí (dle některých prostě „dogmat: a). Má-lí
zjevný ráz obrany aútoku proti jmověrctlm,jme
nuje se theologie polemická (kontroversni). jak

se od XVI. stol. protig_irotestantísmu vyvinulalarminus); positivně- storíckého rázu ji dodal již
Petavíus a Thomassinus (viz V. dě' iny theol. zde).
-— 3. Theologíe, která na zákla Je prokázaných
(neb bez odporu přijatých) dogmat methodou ana
lyticko-synthetíckou jejich podstatu a souvislost

vy,kládá jejich logické iontologické příčinynjejichkonsekvence a účinky uplatňuje a oceňuje,n vá
se th. spekulativní n t steematická, též
theolo ie mu čšozr'ivčili v rověda v(lCilauebenswíssensc aft, scientía fideí). jest tzo 7je
veni Boží rozumem filosofií) soustavně vyvinuté

vedení (viz th. jako v da sNubll, b) a poměr theo
lo ie k filosofii sub V..) Nazývás se v této forměth. scholastické proto, že a) bez ohleduna
pcolemíku s haeresí a nevčrrou zásada: „fídes
quiae rens intellectum“ byla hlavnímvědeckým
úkolem katolických škol středověku, a b) že vý

těžek tétomvědy zůstal relativně specifickýmunčených škol, kdežto výsledek po
sitivní theomlougiev celku je to toožný s katolickou
véroukou věřících. Výčítka číněná scholastíce, že
zanedbávala positivní theolo ii, latí toliko době
úpadku scholastikyv maal sti jejich stou
penců XV. a XVI. století Aleč hodnotu jakékoli

vědy a její methody nelze ocenovati dleccleybnn-ékterýc ch jejich repraesentů,ant nýbrž nepo
chybných přednosti nejlepšzích pěstitelů. ([Viz dě—jiny theologie . — vlášt nt reálný obsah

theologíckéhopoznávání (dogma) vyžadujez,abytheolog byl dobře orientován o omto án

v ání samem. To mu podává poznatkosíovna ilnzaaorie„delocís theologícís“(MC 1) neb
o pramenech zjeveníz zíP sm sv. 3 tra
dice. Tato nauka stojí k dogmatíceaasi v tomtéž

pomeru, jaako logika(noetíka) kmetafysice a k ostatním odborům filosofie. (Viz Ca.rd Franzelln, De

traditione et s. Scri tura; Kleutgeln,Philos. d. Vorzeltl. Bd.1 Abttglll. B. V.0pamčm fla
ro/ie k theologiz, rozumu k víře 'ned á Cónc
Vatic. sess. ili. c. 4. de fide et ratíone vzhledem
k bludům racionalismu nové dob , které „scien
tiam humanam et fidem diviuam perperam permis
cent“. Dle sněmu vatik. jsou dvě hlavní zásady,
které stanmí poměrvvíry k rozumu a tudíž theeo
iogíe k tilosolíí. A) První zásadou est: Rozum
| víra jsou dva ruzné principy pozn vání, majtcí
oba svůj vlastní obor předmětu(„duplex ordo
_cognítionísnon solum príncipío, sed etíam ob

jecto distinctus), 7.nichž víra jezstoprltncípí oborpoznávání vyšsí( [. c. kap2 aakap

4. odst. 1.—2.); B) druhou zásadous;jest: Vírairozum majíspolečný pramen pravdy v Boh u
a tudíž nemohou si objektivně (svýmskuteč
ným obsahem) odporo ovatí (1. c. dle c. 4. odst.

3 zaoč.:ulflitdeset ratio inter se dissidere nunquam thěcto zásad A)—B) se od

vozuje násluedu'ícl pousiěr mezi věrou a rozumem:gativn é:a Soud rozumu, nachází-lí se
v evldentním odpaoru se soudem „osvícené víry“,
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jest nesprávný a tudíž jen zdánlívč soudem
rozumu; b) věrícr který nabývá učítelským úřadem
církve jistoty o správností soudu „osvícenévíry“,
jest netoliko oprávněn, nýbrž i povinen odmítnouti
zdánlivý soud rozumu jakožto fale — je
likož rozum repraesentuje filosofická věda a víru
in concrcto autorita církve, vedla se diskusse tato

v letech 60tých podi titulem: poměr a autorit os ně — a) pusoobi rozum

ve pr 'rdy,vjelikož a) důkazem včro
hodnostíosčrjnotívavcre íbilítatís)dvíře předcházi (ratioem smyslu včrouyuk,

víru doprovází (ratio
ogíckými závčry obsah

pedi

ut praeambula fídeí); j?) výklad
aspoň po my analogickými,
ut conconíltatur fídem); y)!
viry rozv nuje a sprostřcdkuje (ratio fldeí

sequa); b vírad půhsaobíve Prospěc rozumu:a) oči štujíc od ht chu a osvobozujíc
je od náklonností vášní, činí rozum pravdy schop

n jším a „giravdou jej osvobozuje od bezuzdnosti ,B) v oboru pravdy přirozené
(oB hu, o duši, o dekalogn) příměsky bludů víra
odstraňuje a svým světlem rozum podněcuje, aby
silou a methodou vlastni pravdu zjevenou i 102
umu přístupnouvyhledal; 7) víra v taje mstvi
(nejsv. Trojice, inkarnace, eucharistie a j.-davá
rozumu direktivu, pojmy metafysícké (natura, sup

posltum, ersona etc.)č_přesnčji vymeziti opravitíneb dopnl ti a přím nou terminologií ustálíti.

Tuto službu prokázaladckrřestanskátheologie filosofii
Aristotelově (viz Vi. iny doby1 atristi cké zdeAugustinus, De civ Dei l. y10.c Odcizení mo
derní filosofie od víry mčlo převrat po muv iter
minologíe ve filosofii a povšechný jeji úpadek za
násleldek. Vi7. apř. Hee ovu logiku (ontologíi).

Doějlznyfilosofie"“jsou indu etlívním potvrzením toho,zvýmméru iy av dy o poměru obou
v0předešlém odvozeno. Klassíckým toho poměru

výrazem jest věta scholastiky: philosophía alncílla thoe aíe, která se již v ep. Gregi
de magistris ltheol. Paris. 9. julíi [233 nacházi. (Víxz
Clemens, De scholasticorum sententía: philosophía
etc., Míínster1856; S. T.Iiom prol. in ]. sent. art.

' Bonva rol. brcvít. et reductio artíum ad
theologiam). rincipielnč uznává tento poměr onto

logic a tudíž a fortíore theologie Ik veškerýmostatním vědám již Arísl. Metaph.l 1.c. 2. al. 3.
2., a Platoo,podobnč De repuu.bl |. 6. c. 21. (viz

Vl. 4). Proto jest theologie nejen titulem histo
rického vývoc. nýbrž i loogickou souvislostí
idei v nerozlu ítelne'm svazku s universitním or
ganismem věd. (Viz Staudenmaíer, berd Wesen
der Universitat u. den ínneren Zusammenhang der
Universitátswíssenschaften 1839,Paulsen, Die deut
schen Universitáten, Berlín 1902, Kordac, Theo
logie v organismuv věd, v raze 1907. — 3. Po
krok theol. védy jest !. možný, jelikož a) de

positum fidel (zažloha víry) jest živé símér vdy a kvas nábo enského života; b) lidský
rozum stálého zdokonalení jest schopen, a c) do
dostává se mu dostatečné determinace potřebnou

anp likací věroučných zásad na různé 3 nové pomry životní, nezbytným porovnáním pokroku věd
profanních s naukou víry, zdánlivou jejich protlvou,

skutečnou protívou povsta lych haerest a bludnýchfílosofémů atd. Pročež učí atícanum sess. cap.
efide et ratione, alínea 5 _(slovy Vinc. Lírín.

commonit. . rescat igitur et multum ve
hementerquce proflcíat, tum singulorum, quam
omnlum, tam uníus hominis, quam totíus ecclesíae,
aetatum ac saeculorum gradíbus, íntellígentía, sci
entia; sed in suo dumtaxat gene re, íneo
scilicetdo mate, eo m sensu, eademquesen

enctilal.— čmito posledními slovy jest označent2e aobsah pokroku theol. vědy. Není totiž
eho lcílema) překonatí víru rozumem, takže
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by konečné „veškeréádogma rozumem mohlo býtipochopeno a dokáz (1. c. .
kroku theol. rozuměl Gíinther (v.atn.čl.). Timkm ně
b) jest pokrokemtheologie možný radikální pře
vrat veškerého systemu zjevení, podobnŘ převratu v astronomii, který nastal systemem oper
nikovým; neboťhtheologie nespočívá na hypothe
sách, nýbrž na nezvratném základě víly. Raciona
llsmus zrozen z protestantismu a roditel moderního

pantheismu jest s takovĚmmto radikálním převratemv theologii stotožněn voluce lidského ducha se
nazývá božským zjevením, jelikož duch lidský se
stotožňuje s Bohem v Heglověpantheismu. Ochranná
autorita víry křesťanské v konala svou povinnost,když Pius X. vydal cncykííku, Pascendt munere
7. Sept. 1910 proti modernismu (viz t. čl.ánek)
c) _le st však cilem pokrokt theologie intensivnější
prohlubování 'a extensívnějši souvislost jednotli
vých dogmat s celistvým systemem božského zje
vení a tudížtpokrokood poznání méně určitéhoamén č j stého k určlttmu ajistému, oprava
m iných názorů školy (opiniones scholae) správnymi, prohloubení a doplněmtdůkazů a p. 3.
minkou neb prrostředkem takového pokroku

ení a) ani moderniradikalismus racionalistů,
kteří absolutním postulátem „vědy ez předpo
kladů“ theolo ii nejen veškerý pokrok, nýbrž i ráz
vědeckosti o píraji (v. li, a); ani b) opportunísti

cký liberalismus některýchlkatol. theologů(Hermes, Hirscher, Gtintheer a 1., viz t.,čl.) a „mo
ernismu“ vůbec, kteří v domnělém zájmu viry

theologíckou vědu veškerým fasím „moderní doby"
(nevěry) akkommodují, scholastickou theologii vů

bec znehodnomšlaatlm e.ol vědu samu obětují(viz propr 13 y.;ll mnozi „moderní“ ochran—
nou autoritu pravdy zjevené i přirozenév církvi
katol. za obmezování svobody prohlašuji,ale
tyrannii tak zv. „veřeejn (:h o m | n č ní“ otrocky

se lpodrobují. To není pokrok, nýbrž rozkladkterrý subjektivismem haeres
XVri.yvvěku proti objektivismu autority katol. církve
začal, rozkladem nejprve pravdy zjevené, napotom
i přirozené pokračoval, a nlhlllsmem subjektivního
idealismu skončil. (Viz d !jiny filosofie a protestant
ské theologie) Orientulicim světlem pravdy jest
víra v katol theolo ii a eji organický vývoj vkře
sianské fílosoiii(phtlosoohia perennis, Augustin. c.

0|

Acad l. 3., Leibmtz). :) Pravé podmínky a
prostředky theol. pokroku mimo ty, které po
měr filosofie k theolo ii sub V. kvyládá, jsou
tyto: a) neochvějně trv ní na základě víry, auto
ritou božskou nad veškeru pochybnost zjištěné,
podobně jako pokrok filosofie na jistotě evident
ních0pnl'oprincipech rozumu se zakl d aeskepsíser kl;ádá A)uznání a využitt vědeckýchavýlěžků
minulosti a jich doplněni ev. oprava pravým po
krokem věd doby přítomné; ?) pieta k osvědčené
autoritě církevní a kritická obezřetnost v použí

ní praamenů mimo-aaproticírkevních, t. j. možná
odvaha a klídv potírání jejich bluduv, ale zároveň

v uznávání jejich obsahu pravdy. Tak dospéetheolog k pravému radikalísmu snahou po důk a
nosti a přesnosti vědecké methody a k pravému
liberalismu láskou ke katolické pravdě a důvěrou
v její moc. (Viz Scheeben, Do matik. 1.str. 4i4n.

Leo e)(l.ll Enc ci. 18. Nov. 189' Des studiis scriptura Dějiny theologie. Pří veškerreé ne

změnitelnosti zálohy víry (depositumrnfidieti)codo podstaty dogmatů(rei substantia)m heo
logie vzhledem ke způsobu subjektivního po
znávání V(modus rei) sviúj vývoj a tudížs vé dějiny. (Viz V Vinc. rin. Contmonit. cap. 29.)
Ukolem této stati je nástin podstatných fási vý
voje vědy theologické na podkladě scholastické
filosofie. jeji doplněk tvoří zvláštní články tohoto

bohosloví

slovniku, obsahující biografická a literární data zde
uvedených čelných repraesentantů theologie, jakož
i článek „filosofie scholastická“ ajeji dějiny. Dělí

se dějiny"theol. souběžně s dějinami všdeobecn'mistáru-, středo-a novověku na tři periody: A)
tristlckou, která končiŘehoíem Vel.(: 604),neb

dle jiných dobou sv. Anselmam.1109), B) scholastickou (starší), od Anse aaž do sto1.XVI.
C) no voood bou (obnovené scholastiky) od sněmu
tridentského až nes. — Mohutné vzpružem'
křesťanského života autoritou ekumenických sněmů
nicejskc'ho (325), lateránského W (1215) a tri
dentského(1545——63) mělo účinný vliv na povzne
senl křesťanské kultury vůbec a vědeckého po

kroku theolkoš-lieOba _filosofie zvlášt. Ad A) 1. Dobaapoštolsk ektivnénezměnitelnázáloha
víry (depositumblfidei), posláním apoštolů uza
vřena, byla uložena v pramenech tsma sv.
božské tradice, z nichž Písmo samo chronologi
ckou a logickou prioritu tradice dosvědčuje a zá
roveň obsahem tformou následující hlavni typy
křesfanské theeologie naznnačue. . histoorický
č. positivněgraktlcký (ve třech syno tických evangeliích, ve kutcich apošt. a v epi tolách sv. Ja
kuba); 2. dialekticko- spekulativní (v epi
štolách sv. Pavla, evang. sv.á_lana, jmenovitě c. i.,pročež byl 6 19561070;nazvart); 3. kontempla

tivně--mvstický (evang.valrApokalypsF sv. jana).Apoštolské yzná y(S)mobolumapost.),
na základě apoštolské tradice (vl. stol.) sestavené
a v ramci křestní formule slov Kristových (Mat.

28'") dle vyznání tři osob v jedné božské bytostis nepodsta nymt variacemi rozčlánkované, obsahuje

vlastní předmět (subjectum decoquo)křesťanskétheolo le (víz čís. ll., vé apošto l
ští ( lemens Rom., Ba2rnabas, lgnavtius Antloch.
Polycarpus, Papias, autor listu Diognetovi, Pastor
Hermas— viz tt. čl.) napodobili obsahem iformou
epištoly NZ. (vyjímajíc Pastora a Aióuli; lďn' duo—
ovólwv) utvrzujice věřící ve víře sv. apoštolů; ale
zároveň již předcházeli hrozícímu nebezpečí hae

resí christologických.3. Křestanšti apololgeté(jména a obsah jejich obrany víz čL gloe
tika str. 521) prokázali výkladem dogmaatů a jich
obranou proti židům a ohanům křesťanské

první služby rozumu vyškoleného antikou.Převl dajicí moment obrany jim dal název „apolo
o nastala nutnost "obrany

proti nepřátezlům víryu uvnitř společnosti věři
cích,proti haeresi afilosofemůmgnosticismu
(viz tt. čl.). Obojí obrana byla a zůstává podnes
indirektn ním odně em vývoje vědy theolo
gické. Zárodky dvou hlavních směrů tohoto vývoje
dialekticko-spekulativniho a historicko-p-ositivniho,

. vod hě apoštolskě i1.l poznatelně, se čas

určitvějl vyvljejía onen v řeckém orientě, teicitomskémocl e_ntěV orienté je kate chets ká
1.o!a v Alexandrii (vizt. si),prvni křesťanská

universita (akademie), právem hrdan na sve va
hlavnlrepraesentantyvědeckého odůvodnění
aprohioubení víry pomocí filosofie. jsou toerne nt Alexandrijskýa Origines. Prvni učí
0 filosofii (Strom. i., čnatóaywýet—769 xai aůrij

Spirioaomt'n) 16 'Ellrlvt/óv w; (5ráno; wuc 'II/Igaíovc elegiorov což ovšem dlužno vzlti cum grano salis.

Funkci filosofie vzhledem k víře správně vykazulejejím úkolem viru, proti námitkám, jakoby bya
proti rozumu, odůvodniti, víru s rozumem, theo

logií s vědou zasnoubiti (míza-(ýmyvťbrngz(Im) 1101510;051: 1) rzí-nu; tímu potaswc, l. Klementstanoví na začátku třetihor křníastanskéhostoletí
ve svých Stromatech poměr filosofiek theologíi prin
cipielně správn by i slovně ne s takovou
praegnancí formulovaný, jak se to stalo 0 tisíc
let později v theologicko- filosofických Summach

.....

WO' *:
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scholastiky Xlll. věku. Clemens (Stro_mi III.)2navarok Aristotelův (Metap al.
3_ c. 2.), že veškeré věd y 117gqui/'.oaotpt'a;cyazůvjza
„m7g (tpvamfjg)jsou vzhledem k metafysrce- 31110

soloynn) v poměru služebném ň, war-mg
„óočlac", očť (inc/n . . Věcnéjest
Aristotelova a Klementova idea ta tá ž se schola

stickou v praegnantni formuličv_jz't2dřenou: filosofiaancilla theologtae (vizzzed b_) (.)rrigi
nes (vizt.č1.) byl první, který roti různým sy

stemům nosticistmu sestavuje křesťanskou věronku
v souvisý s_yst em svým dílem není &gzwvprincipiiS), a koliv mu jeho částečné bludy vzbu
dily mnoho nepřátel.Za to jest jeho apologie
Kara Kacav (contra Celsutn) dílem klassickýtn, a
jehoobrovskédilo kritické restituce textu

Hexapla a Octapla E_nneapla),jakož | jeho

vědecké zásady exegetic (: mu vynesly ___zaslouženéjménootce vědecké exe ese.— dle
základni meethody grammaticko-historickéo pěsto

vala škola alexandrijská se záibou též methodu
allegoricko- -rn stick ou, jeg cxa geraee vy—volala na východ i na západě stečn taktéž vý

střední l_reakci (víz 79131xsqmlat'a, zavrž.v V. ekum
snému r..553) jmenovitě set so řela tomuto směrubiblické exegese kateche a škola antio

ctl ijská (viz t. sl ), kterouskoncem- třetího _století založili kněží Doro theus (z. 290 ai .
cian (z. 311 M.). Z ní vyšli ve lV. stol. Dlodorus
z Tarsu, T h e 0 d o r u s (Mopsuest ) „inter res
mu čEol“, Chr sostomus, Theododret z
aj. Ve čtvrtém stoleti rozšířila se vědecká oppo
sice obou škol 1 na rozsaah ins irace, kterou
rozšiřovali Alexandrijšti ad verbum, kdežto An
tiochijští ji__omezovali jen ad res fideí et mou.m Vt ologii službufilosofiejmeno
vitě Platonovy, od Alexandrijských ne bezvadně
vynášenou, Antiochijští buď úplně odmítali neb
jen na tormálni logiku Aristotelovu omezovali. Ko
nečně v christologické otázce h postatické
unie Antiochijští více r o z d i 1n 0 st vojí přiro
zenosti, Alexandri'šti je d n ot n 0 st osobního
spojení nzápadně ůraznovali. —6. Výstřednostem

škkolyalexandrijský.ačelí methodou historickoosriit vní lre aeus vrz t čl.) ajeho žák
ipp_o_lytus (viz t. ěl..) nen obranou víry_proti

gnosticismu hlavnim svým dílem "Els-flag má dva
190.17)IF,:cvs ctívóoy ou vaoewc (,Adversus haereses
il. 5"), které obsahuje vzácná svědectví authencie
sv.Písma a autoritykatolickétradice, o církvi
a primátu. HilppO lytus doplňujelrenaea ve
svých (ptloaoqzoépcva 7; na! a aowv aigšarwv 5157700;
Na zá )adě jest Tertullian (viz t. čl) někdyaž
výstředním opponentem směru Klementa Alexan
dnjského, kd ž na př. nazývá Platona „omnium
haeretucorum condimentarium“ aAristotela „mise

" de praescr. c. 7). V tomto velecenném díle

epraescrlptíonibus haereticorum“ _dos_védčujeauplatňujekatolický for 1 p oauuoto
ritě tradice a neomylnosti katolickénelcírkve tak

účinně, že není až podnes v této kontroversi) překonán. Ve svém „Apo logeticum' (—cus) hájí

křesťanské náboženství proti ohaanům jako Mi
n_utius Felix vesvém sptse „ “Mírněčisi počínali vtomto směru Tertullianův “žák Th .

Cyprt n(z. 258), který nám dosvědčuje veledůležitou starokřest'anskounauku oc rkvi de
tholicae ecclesiae unitate“ a o svátostech; mir
néjšimi byli též Airikáni rnobius z. )
Lac antius (z. c. 330). imští biskupové Cor
nelius, Steph anus (z.257)aDionysius se drží
taktéž směru lrenaeova a Tertullianova maximou:
Nil innovetur nisi quod traditum est.— 7. Vše
obecněin 0 charaktern patristické litera
tury tvrdltl, že na východě, v kulturním pro

A DO
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středí vzletného řeckého ducha, převládá též u sv.
tcův a církevních spisovatelů vznešená speku

lace vod konalé klasstcké formě přenesené 7e_
škol řevckéantiky ve služby ravdy křesťanské. Na
z,ápadě voovzduší praktic é a éinorcdé virtutis
romanae a státního zákonodárství imperii romani,
stojí v popředíobdobné snahy praktického ží
vota společensko-náboženského, které si me

thodu a k ideám křesťanským prisléhajíci terminologii teprv tvoři (Tertullian). — 8. Veesv. Au u
stinovi (viz t. či) dosáhl vývoj patristické v dy

svého zentthu. jeho tvůrčí a nej_universálnéjši genius učinil ho rozeným učt m a vudcem
scholastiky. Hugo dc St. Victteore(z. 1141) ve své
„Summasententiarum“ aAlexander Alensis(z.1245)

své „Summa theologiae“ podávají vlastně synopsi Au stinovy theologie dle řecké methoody a

to_rmy.uSusti nova dvé nejhlavnějši dogmatickáe trinitate (11. 15), psano prroti Ari

. anlůrn s1hlubokým spekulativně- )dogmatiekým obsahem
2. de civitatenDei (ll.vystihnouti napise a)rívsti a křesťanství,

tvoří rvní velikolepý typ afilos ofic dějin.
Osta tn díla vi7, sub v. Augustinus. —Pro základy
křesťanské filosofie,pojímajícivýtéžek pravdy
filosofie antické, jmenovitě Platonovvy jsou vý
znamny Augustinovy zásady: se je irracio
nelní; svědectví sebevědomí (conscientiae: co
gito ergo sum, stanoveno celé tisíciletí před Des
cartesem) jest východištěm jistého poznávání,
k němužvedou dvěsouběžžné ces auctor itas
et ratio, formáltti princip víry a věd , theologie
afilosofie; hlavním cílem llosotie jest Deum SCII'e
et animam (Solilo.q l., 7). Augustinova ideo
logie jest doplňkem i korrckturou ideologie an
tické Platonovy a Aristotelovy a směrodatnym vzo
rem mírného realismu scholastické ideologie sv.
Tomáše Akvinského.V psychologii vyvracípla
tonicko-manichejský dualismus důkazy o spiritua
litě a nesmrtelnosti lidské duše, hluboce pojaté
pravdy o svo00bdě vůle a nutností nadpřirozené
milosti a o synergismu obou k dosažení nadpři
rozeného cile člověka potiraji _nejen soudobý pe
lagianismus, ale předem vyvraceji oba extrémy novo
době, Lutherův přehnaný supernaturalismus a jeho
reakci, racionalismus. Pravé náboženství lze nalézti
jedinév katolické církvi: „evangelionon cre—
derem. nisi me commoveret ecclesiae auctoritas“
(Ctr. epist. Fundamenti c 5.),jejížto„cu1men“jest

edes apo stolica“ (serm. 131,c. 10). Avšak
žádné dilo patristické doby, ani Au stínovo, ne
obsahuje celistvý system theo ogie jakožto
organicky uceleně corpus dnctrinae po způso
Summy sv Tomáše a systematické theolo ie naší
doby. Monogratickě spekulativnívýkla y dog
mat, s účelem apologetickym na pevném positivnim
základě exegese sv. Písma a tradice, připravují
v boji s nevěrou a haeresí vytříbený materiál
pravdy celého depositum fidei k systematické
vědě theologické, jakmile se ho zmocníarchi
tekt genia Tomáše Akvinského. Čím byli Platon a
Aristoteles antické filosofii, tím se stali Augustin
a Tomáš Akv. křesťanské theologií, vývojem jedné
pravdy vědy a víry (přes dělící je mezeru celého
tisíciletí) duševně spojeni. V patristické obraně
proti pooahnim a manicheům byly stanoven zá
kladnipravdyfilosofie náboženství o Ěohu,
o duši a mravním zákonu; proti donatistúm nauka

o církvi (Augustinus, Optatus Milev.); proti arianismunaukao ojici a božství le
žiše Krista (Athanasius, Basilius,GregoriusNaz.
a Nyss., Chrysostomus, Hilarius Piet. se s mbolem
!. sněmu nicejského 325_1); proti apollmarismu,
nestorianísmu a monop ysitismu nauka o inkarnaci
a hypostatické unit (anathematismyCyrilla

,jlchžto obsah lze
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Alex.); epištola dogm. Lva Vel. ad Flaviannm je
vzorem dogmatické přesnosti a jasně spekulativní

dedukce theoložické; katechese Cyrilla jerus.o apošt. symbo um patero mystagogických o svá
tostech křtu, biřmování. eucharistii a liturgii rnše
sv. podávají již systematické compendíum této na
uky křesťanské, vrnně žto methoda apologeticko—
dogmaticcká se spojuje s historicko- exegetickou.
Sem patří též papež Agatho, patriarcha So hro
n ius a chlouba východos rské školy v desse
sv. Ephraim Syrus (z. 3 9). S christologickým
nestoríanismem ideově spřízněn a skutečnně v ori

cntč podporován &proto na sněmu efesskěm (431)spole ně zavržen — jest anthropologický blud pe
lagianismu a se nismu(Massllien
slum). Proti nim hájih naukuao nadpřirozené
milosti, o hřích (dědičném),o svobodně
vůli — Au ustínus, Hieronymus, Orosius, lnno
centius l., oslmuus a proov. synody v Karthagině a
Mileve, potvrzené lnnocencem [.., což Augustin vě
řicimoznamuje, dodávajc: causa íinita cst.— V so
vislosti s těmito dogmaty byly důkladně vyloženy
téžp avdy filosofické o přirozené poznatel
nosti Boha, o stvoření, o spiritualitě a nesmrtel
nosti duše; byly nmezeny pojm austálena ter

minologie v ontologií, psychologii iaanthropolo iiiVe dvou methodách, díalekticko--s ekulatívní a
storicko- positivni, které se navz jem doplňuji a
korriguji, se odráží nejen povšechný poměr litera
tury recké (ideální) a římské (reální), nýbrž i dva
směry literatury patristické v nrientě i occidentě,
jejichž repraesentanty jsou Augustinus a Hierony
mus. Hie nymus spojuje tradici školy antio
cihjsské s positivně praktickým měrem literatury
latinské, kdežto Augustin přijímávýtěžek litera
tury řecké, aby jej vy ádřil jasnou a praegnantní

formou řeči latinské. enné fragmenty ztracenýchhistorických pramenů v době starokřcstanské
n m zachoval ve své líistoria eccl. Euse biuus
Pamphili (ep. Caesar. z 340), ročež byl nazván
„pater historiae eccl.“ — oAugustinovi ne
bylo již ani přibližně podobně originální a tvůrčí
sily ducha. Sám Ambrosius (z 397), duchovní
otec Augustinův, napodobuje ve svých dogma
ticko-capologetl kých dílech proti arianismu,
apollinarismu a novatianismu Basilia Vel., oba
hoře a v katechesi „de mysteriis Cyrilla ]erusa

lemského. Víceoriginelninm jest v etthicep a anthropol.logl nituszRusgp odávásynopsi učení Au—gustínovaa theologick ho vývoje
od sněmu niccjského až k chalcedonskému. Laikové. aríus Mercator a Prosper Aquita
nus jsou věrní interpreti svého učitpeleAugustina
o milosti proti pelagianismu a semipelagianismu,
kdežto Cassian nus, založenímkláštera lerínského
(St. Honorat) velice zasloužilý, ve svých Collationes
Patrum není úplně prost bludu pelaglanského. Tím

více vyniká z tohoto kruhu spisovatelů 'ižnl GallieVíncentius Lirinensis (s.450)jako to svědek
křestanské nauky z doby patristické předané
. opramenech víry Písma sv. atradice, o je

jich logickém poměrua (o tradici): „ut id tenea
mus, quod ubique, quo semper, quod ab omnibus
creditin'n est . .; to se stane „si sequamur uni

versitatíem, antiquitarem, consensionem ; měrut .Pismmzu) „interpretationis norma
secundum ecclesiastici et catholici sensus normam
dirigatun" ncipu pokroku theologické
věd víry viz článek bohověda . .

ltalii zkázonosnou lavinu barbarských Hunů
pod Atilou (415_2)aVandalů pod Genserichem (455)
zadržuje neb jeji náraz mírní papeež Leev Veliký
(z. 461). Jeho osobnosti se historicky uplatňuje
autorita papežství na základě slov Kristových:
„Petře, ty jsi skála“ Uplatňuje se jakožto

u- ' a stoletím

bohosloví

princip jednot y a účinné autority k výchově
národů probuzených k životu kultury křesťanské
rozkazem Páně„ ocete omnes entes“ v syn
optickém přehledu dějin theologie dlužno učiniti

zmínkuo přÍl niné souvislostí amezi neojvyšši
církevníautorlto pařpežs ví apokro
vědy theo logické eriodyb vclíkš'chva1papežů&významných ekum. sněmů byly z nhyb
nou silou vzestupného rozvoje vědy theologické
nejen doby patrístlcké po sněmu nlcejs ém, nýbrž
ischolastičke dobystaršii novější. Za ehořeVll
obdržela scholastika v XI. stol. základ, za lnno
cence 111.v XIII. století dosáhla vrcholu svého
lesku, za Bonifáce Vlll. v XIV. stol. překračuje ze
nith svého rozvoje a u ada, až zase vlivem auto
rity sněmu tridentského & v naší době sněmu va
tikánského k novému rozkvětu se obroouz

12. Co následuje v době úpadku Žpatrlstické theolog-le od Leonna Vel (2.4 6121) k Řeho ří Vel.

(z. 604), „ultimo s_s.Patrum ,a jmenovlitě mezi nímXll., jsest doba kollekc a repo
du k cí dob minulé ve prospěch scholastiky středo

věké. Zač tkem šestého století se oe.bÁevily spisyseudo--Dionysia Areopagity |v nomini
bus, de hierarchía coelesti et eccl ), 1sesané (ne-lipozději) v druhé polovici pátého ommenntář
k nim sepsal Maximus Confessor voVll. stoleti,a

Scotus E_rígena je v lX sol. do latiny přeélhožilav panthcistrckém smyslu svyložil. Od šest ho až
do dvanáctého století bylo toto dílo téměřjedinou
rukovětí theologie a u scholastiků platilo za pra

men clpravé mystiky a bylo i k vůh domnělémupůvou od Dionysia, žáka sv. Pavla, velice ceněno.

Skvtšlou periodu východní patristiky uzavírá svatýjoan sDam asc enus c.754) sblrkou jejich
theologlcko- vědeckých plodů.cH1;yi) ;vaasw; (tons
scientiae) napodobuje ve své dogmatické části
(540th azgi/h); u,; óuůoóóčou m'ouwc) dogmatiku
v nynějším smyslu slova; měla trvalý vliv na scho
lastlku jmenovitě po stránce formální methody.
Po Damascenoví začínají Saraceni v Syrii krvavé
dilo ničem kultury anticko- křesťanské, kdežto na
západě již tři sta let před tím sev-ero západní
Afrika bezprostředně po velikém Au ustinovi klesá
v barbarství ohněm a mečem Vanda u. K řečeným
sběratelům této doby patří též Bo cthlus (z. 524)
svými překlady a výklady logických spisů Aristo
telových, isagogy neoplatonika Porphyria a filo
sofických SplSů Ciceronových. Boěthiův výklad
ideologické theorie jmenovaných filosofů byl ve
středověku pro vývoj theorií nominalismu a rea
lismu směrodatný. Nejznámějším bylo jeho dílo
„De consolatione philosophiaelň Neocenittelné za—
sluh o záchranu a zachování literárních pokladů
star ho věku má opat kláštera Vivarium v jižrlÍ
Italii Cassíodorus (z. c.4 69), jehož mniší byli
poukázání, opi50vánim a synoptickými výtahy „m
gens mare doctrinae ss. Patrum in rivulos vadosos
compendiosa brevitate deducere“ (Cassian. in psali.

met.). Tuťtypus záslužných prací mnichův a klá
Šterů pro vědu. Díltao obou řečených kollektorův a
synoptiků sloužila středověkému studiu za učeb

inspanii sepsal lsidorus řlispal. (za
čátkem Vll. stol.)„ Ori inums. etymmologiarnm co
dex“ (ll.XX.),jakýsidru encyklopáedietheoltogicke

C8.—

a profánniliteratu .lldeephonsus 'lole tna us
z.66 a v Anglii Beda Venerabilis (z. 735) a

šnnozl jiní sdilí zásluhy přeeedešlých. — Konsmého století za nastávajícího klidu zbranicza
číná spekulativní zkoumání jednotlivych dogmat
tradicí zachované víry. mysteriu inkarna ace
pojednávají Elherius, Paulinus, Alkuin a Pascha

sius; o pra stinací Hincmarusa Remigiuí;o svátostech eLanfrarncus a Guitmundus at
Ad B.) Doba :::/mladíky .rhzrší (od Anselma až do
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XIV.věku) zapustila kořeny svého rozkvětu v sto
letí Xlll. do historické půdy ojů za svobodu a
mravní očistu církve pod vedením papeže Ře
hoře V11.1. Doba p/Ypravy. Sv. Anselm (z. 1109)
(viz t. sl., kde těž jeho díla: Monologium, Proslo
gium etc.), žák Lanfrankův a jeho nástupce v opat
ství kláštera becovskeho a arcibiskupství canter
buryského, nazývá se „otcem scholastiky-'. Svou zá
sadou: „ci-edn, ul intelligam“ se druží k Augusti
noví (vlz V1., a.), že ho sledu'e, vyznává ep. 68
Sv. Bernard (z. 1153, v. t. SLŠuplatňuje studium
sv. Písma, sv. Otců a liturgie proti rozkladnému
zárodku racionalismu Abaelardova. Výtěžek tohoto
studia sv. Otců tvořil ve formě „seutentiae Pa
trum“ (sententiazvýrok, thesis, quacstio) dobrý
positivni scholastické speku
lace. Střediskemtechto vědeckých raci, připra
vujících budoucí rozkvět scholasti , byla kolem
polovice Xll. stol. založená ařižs á univer
sita („le centre de la vie intellectuelle du moyen
age“). Summas (: synopses) sententiarum sepsali
Hugo a S. Victore (z. 1141),Robertus Pullus (z. 1153),
Gull. Altissiodorensis. Nad jiné však vyniká a proto
„magister sententiarum" se nazývá Petrus om
bardus (z. 1164, v. t. sl.), který svými „Qualuor
libri sententiarum“ lheologicko-filosoflckou látku
více osítivně sestavuje, aniž e své uni

versálnosti dialekticko-spekulafivní směr škol?!Abaelardovy vylučoval. Alanus ab insulis (.ille, z.
1202), s lilosolii Platonovou a Aristotelovou dobře
obeznámený, užívá ve svých „articuli fidei cath." více
methodydialekticko-spekulativní. Podobnou
tvůrčí silou ducha vynikali llugo (z. 1141) a Rí
chard a St. Victore (s. 1175); onen „alter Au ustl
nus“ nazýván, tento dílem de Trinitate ll. 0 nad
'iné povznesen. Vedle positivní patristiky jest dru
hou složkou scholastiky spekulativní ferment an
tické filosofie Platonovya Aristotelov . Vlivem
literatury arabsko-židovské v polovici 11.století
si scholastika osvojuje bohatý poklad starověkých
tradici filosofie orientální a řecké. Ovšem jest jí
zlato pravdy od řiměsků bludu očistiti a toho
dbáti, aby duch k esfanský antiku službě pravd

ůplně podrobil a nebyl ji [jako později ve formhumanismu —-ohrožován. tomu směřovala po
lemika scholastiků s arabskými filosofy Averroém
a Avicennou (viz tt. sl.). — Ačkoliv dílu Petra
Lombarda ( uatuor ll. sent.) přesná methodická
forma ještě c ybí a mluva jest více rhetorická,
zůstalotradicionelnim textem přistudiutheo
logie jako současné Decretum Gratiani ro studium
iurlsprudence, až bylo v XVI. stoleti dílem mnoho
dokonalejším. Summou sv. Tomáše Akv., nahrazeno.
Tradicronalismus ve smysluneporušenéhoza
chování a věrného předání nabyté pravdy zjevené
jest charakteristickou známkou methody v těchto
.Summách“. Při tom uplatňuje jak jejich skladatel
tak jejich kommentátor své vlastní vědomosti i sou
bor vědění dotyčné dob jakož i systemisování
veškerých vědění. — 2. oba rozkvětu-1230 --1300
0340). Rozkvět scholastiky spadá v dobu založení
rádů dominikánů a františkánů, mužů, kteří dovedli
spojiti víru a vědu páskouvnitřnípříbuznosti,
a toto zasnoubení obou dokonati v mysticke
kontemplaci. Vzorem této prave mystik jest „Brevi
loquíum veritatis theologicae“ sv. onaventury.

mění to pozůstávalo v harmonii pravé ctnosti a
vážného studia, jimž celý svůj život zasvěcovali,
dospívajice k prave' moudrosti, 1) aoqn'a. Nejpřed

nějšími repraesentanty scholastiky jsou: Sv. To
máš Akv irský—„Doctor angelicus" (1225—1274)a sv.Bonaventura—„Doctor sera hicus“(2.1274
(viz tt. čl.). — Pokrok doby rozkv tu scholastiky
proti době první mízy ě. přípravy se jeví rozvo
jem obojí pružné sfly methody scholastické, kterou
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je auctoritas i ratio. Studium Aristotelovy fi

losofie se stalo nejen o stránce formální dialektiky a tudíž zlep en methody, nýbrž i celým
svým reálnim obsahem (nej rve v „organon“)
podstatnou složkou studia scholastického, a patrí
stíka latinská byla doplněna obsahem z překladů
patristiky řecké. Klassická scholastika se tím
nejen sbližuje s patristickou literaturou řeckou,
nýbrž nabývá v positivním badání i v polemice cha
rakteru vědecké universálnosti. principielní hloubky
a systemisnjícl jednotnosti. Pročež ji charakteri—
suie Theologla Wircemburg. 1, n. 218 sq. správně:
„Theolog-ia scholastica nihil aliud est nisi theo
logia patristica in systetna redacta et ad faci
iem et pleniorem intelligentlam accommodata.“ —
Forma vědeckých prací byla: kommentáře Písma
sv. a knih sentencí (ll. sententiarum), monografie,

uodlibeta a Quaestiones disputatae. jen mistři
t chto prací základných spisovall vlastni systema
tické Summy. Vznikly všecky v století XIII.a zů
staly, jako v sesterském umění gotické dómy, ne
dokončeny. Doba pozdější regenerace scholastiky
i gotiky se snaží ohoje dukonati anebo aspoň za
chovati. Řadu repraesentantů této doby začínají :
Alexander Halensis (viz t. čl.) . . ranc.,
„Doctor irrefragabilis“ (z. 1245),otec starši tran
tiškánské Školy; b 1 více theologem než filoso
fem a tím více k latonovi než k Aristotelovi na
kloněn, a jest první, který sepsal „Summam theo
lo iae“ methodou spekulativně-dialektickou.
dežlého doplňuje Albertus Magnus (v.
0. Pr. (z. 1230), “sa. vrce filosofem než theolo

šem a obnovitelem filosofie Aristotelovy ve služách theologie. jest ze všech scholastiků neiuni—
versálnější; kdo patřičně neoceňuje učitele sv.
Tomáše, nedocenl ani jeho žáka. Avšak neprávem
se mu vyčítá, že zavlekl Aristotelovy bludy do
theologie, jako by mu slepě byl oddán („Afle des
Aristoteles“, Brucker). To odmítá Albertus sám
slovy: Qui credit Aristotelem Deum, ille debet
credere, quod nunquam erravit; si autem credit
ipsum esse hominem, tunc procul dubio errare

otuit sicut nos". (Phys. l. 8. tr ]. c. 14 d. jammy
1.332). Proto opravoval, jako pozdější schola

stikové, tak i sám Albertus mnohé blud Aristo
telovy. — ještě nesprávnéjší ve své v eobec
nosti jest výtka druhá, že scholastikové zanedbá
vali positivní základy Písma sv. a tradice sv.
Otců. Směrodatný typ methody spekulativní theo
logie podává sv. Tomáš Akv. in 1., d. 2., . 1., a. .,
předloživ otázku: ,.utrum in Divinis sint plures per
sonae"? Rozhodující otázku „an siti č. že tomu
tak jest, odkazuje posítlvnlm pramenum Písma sv
a tradice sv. Otců, které přípravná epocha v kni
hách „sententiarum“ s velikou pílí a geniálností
sebrala. Petrus Lombardus uvádí k této otázce 22
citát zPisma sv. a 7 ze sv. Otců. Sv. Tomáš po
dáv ve své Catena skvělý důkaz, jak se vyznal a
jak oceňoval prameny Písma atradíce. Viz č. 11,1.

Z těchto pramenů vzniklá víra si předkládá
otázku druhou, jak věc jest; „Fides quaerens ln
tellectum“, quomodo res sit. To jest úlohou spe
kulativní theologie, která positivní předpokládá. —
Símě předešlých zakladatelů scholastiky dozrálo
v jejich nástupcích a žácích v nádherný plod roz
květu scholastiky ve sv. Tomáš Akv. O. P.
sv. onaventurovi 0. s. Fr. (v. tt. sl.). Skvělé
dvouhvězdí obou geniů zůstává typem vědecké
spekulace a mystické kontemplace pro scholastiku
celé budoucnosti, jejímž úkolem dle zásad pravého
pokroku (viz č. V. 3.) jest: v organickém vývoji
.proferre de suis thesauris nova et vetera“. —
(O významu sv. Tomáše vi'l. Leo Xlll. Encycl. Ae

teranatri51879 a Breve 4. Aug. 1880;Kleutgen S.j.Philosophie d. Vorzeit íV. d. l. Abt. a Wer
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ner, Der hI. Thomas v. Aquin ]. — st .To

másovi se druží Petr z arantaaise (později plapežinnocenc V.), Ulrich ze trassburku a generál au
gustiniánů Aegidius Romanus (doctor fundatlssi
mus). Po stra ně sv. Bonaventury stojí Richardus

de Medisavilla a geniální ijindřich Gentský (doctorsolem —Positlvn tránku theologies velí
kolepouskoncepci pěstovali, a to apolog ii\: Raymundus Martini (2.1286) — Pugio fideig; Moneta
-—Summa contra Katharos et \Valde nses; Nic. Ly
anus — Posiilla; Polyhísíor Vinc. Beauvaiský po

dává ve sv ch „Specula“ encyklopaedii věd tehdejší

doo.by — toleti Xlll., doba tvůrčích, ori inálnichgeniů, jest zárovcn vyznamno kont sy c arakte
ristických t pů. Odlišné typy filosofa Alberta Vel.
a mystika onaventury spojuje v harmonii speku

lace a kontem lace sv. Tomáš Akv. Alleproti ntěmuse staví lo. un sScotus (1266 1:08 čl.
— a lla rler, Nomencl. 11,452),nadáním předešlým

blízký, jenž vydatně užíváok a \vni kriticieprací XIII. století jm. s.v máše, sv. Anselma,
charda od sv. Viktora l Ari1stotela.K positivni práci
postrádal positivni učeností Písma &tradice, jižto
sv. omáš a jiní, které kritisoval, tolik vynikali.
— Scotovo hlavní dílo jest opus Oxoniense, kom

mentář Petra Lombardského.( — již v době Alexandra Haleského O. S. Fr. 1245) se objevil
směr staršíhokaugustinismu zásadou: vedleeoAugu
stínna žádného Aristotela, atím různost směrů fran
tiškánuv a dominikánův a proto

proti aristotelické sctholastice řádem dominikánůzastoupené. Avšak tato opposice staré františ
kánské školy nevylučovala doplňulci součinnosti

obou, jak jejími repraesezntanty, omášem a Bonaventurou, výše bylon naeče.no root Scotus
nepokračuje jen směrem frzantiškánskéškroly sta ré,
nýbrž jest zakladatelem školy nové — scoti
sttické —, v nižto křesťanskýidealismus Platonnv
a Augustinův ustupuje výstřední dialekticce. Že
však nauky Scotovy nepodléhají žádné censuře,

lh)10 k rozkazu papeže avia V. autoritativně pro
hášeno. jeho důmšslunzýnánostrovtip byl titulem Doctorsubtilis všeobecn a jeho zuásluhy o vě
deckost methody schol. nejen od řádu františkánů,

nýbrž i od Bředních zástupců neoscholastiky, jm.ve Francii Dcodotem Marie de Basly, uznány.
Střediskem kontroversi mezi thomisty a scotissty
byla pařížská universita. Od XlV. stoleti sleduji
theologové buď směr íhomistů anebos scotistů. —
Zcela jinym směrem než Scotus přetvořují schola
stickou tradici Roger Baco (1214—12920. s. Fr.,

„doctor mirabilis", :: Raym ndus Lu ius ](1až 1 5). Oneen chce vědu “a víru na širšín zá
kladě zreíormovati, Aristotelovu filosofii vnější
i vnitřní (mystickou) empirií doplniti. leho snaha,
dopiníti scholastickou spekulaci empiriivvěd při
roddních a positivní vědou historicko-kritickou ve
filologii a historii, jest spr vná a dokazzu e, že již
XIII. století si bylo postulátu doplňujících se vě
deckých method vědomo; ale excentricka povaha

poškodila jehoŠautoritu i úspěch jeho hubokých
tudii. Ve vět i ještě míře trpík toutéž povahouRtaymundus Lullus viz t. SL,) poměr víry

a vědy způsobem racionalisticko-t-heosofickým vy
kládá a spekulativní methodu o nejhlubších pro
blemech ducha mechanickou hříčkou ve svéa
magna nahraditi se snaž. . oba řechadua|.a
úpadku. Po tvůrčí činnosti století 1. následo
vala \' XlV.aX věk en dekadentní re ro
dukce plodů azděděných. ako v dě inách všeo ec
ných, je tato dobao pa eže Boni áce V111.až do
XVI. stoleti (1303—1517 dobou přechodu ze
středověku do no ověku. Převrat myšlenkový ve
filosofii a v theologioí předcházel převrat veřejného
života politicko-sociálního. 1. Ojediněle známky

'istá opposice .

.logovéřádu do
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h perkritiky z doby předešlé se uplatňují mohutnjivnominalisrn p sticismu
doby přechodné. Obojí ideální směr tvoří nejen
úpadek scholastiky veku X V. a XV nýbrž uka
zuje zároveň zárodky moderni filosofie.V no

minalismu s(.v t. čl.)vse obráží cmpírismus, kriticismusa epsis;efna1eš ém myssticismu
(víz t. čl.) moderní theosofie, ontologismus a pa \

theísmus. Nominaiismu upravila půdu již škola scho
tistická; setbu obstarali Scotovi žáci: Petr l(JohAureolus, „doctor facundus“ (5.1132), a iero—

nymus de aAttaria (f:.|„1323), 1přede všemi však Vílém Oc Om. s. 1347), „venerabilis in
cpctor" i. e. nominalismi s. ratíonalísmi medii aevi.
K těmto seddruží Io. Buridan nus (1327rektor pa

řižské university) anadvas řádoví bratři sv. Tomáše

Akv.:iV lém Dur sa Sl. PortianoR(PourÉionl),„doctor lresolutissalmus“ (2.1 ),kot ( oideovésm měRry,dánve349-—)
služby fl sické moci státu proti duchovní moci

cirkve ( ccam, Wiclíf, Hus),,Fposllnily v Německumoc knížat a ustálily se ve rancn jakožto theo

logická nauka, která měla značný vliv na sněmy
ostnici a v Basileji svými, ostlatně umirněnýmisprostředkovateli Pierrem d'A i lly (1350—142.))

a jeho žákem Gersonem, zvaanym „tdocor chri
stianissimus“ (s. 14)29). Vedle Gersona patří

k předním zástupcům této doby: ze XlV.o sto 1.
Marslllus uab en, Franciscus MaGre alnňimini (z 135_8),kte 1.5%stal
předc ůdcem baajanismu a jansenismu; z XV. stol.

(viabriel Biel( 1491),ultimus scnolasticus“.VnAnglii byl scot(istaTh. Bradward nus před
chůdcem Wíi'clitovy nauky o praedestinaci. - 3.

echách se hledalo před založen m pražské
university (1348) Karlem 1V.vědeck£ dělání
na universitách v ltalii (Padova, Bologna), v Paříži

vKoiín én Odttu,d jakož i z Anglie byly zá
rodky úpadku scholastiky na universitu pražskou
zavlečeny (Viz čl. Wi cil f, Hu s)— Bouře husitské
a válka 301etá nedaly rozkvětu theologie v Čechách
anivvzniku. Zmink zasluhujistndie biblické, jm.
překlady (bible Leskověcká č. Drážďanská, Slava
tovská (Litom.), Třeboňská, Olomoucka a jj.);

otom překlady Bratrské — vXVl. stol. (bibale
Era lická na Moravě); bible Svatováclavská (1677

až 1715) dle Vulgatylloci jesuitů přeložená, výkladyma . osti —4. Ne;ěrn nějšimí stou

pencíéscholastické tlrladiceleth století zůstali theoimni ho. _lmenovité: Pe
trus Paludanus (z. 134342),éHervacus Natalis,
mag. gcn. O. Pr (z. 1323), 10. Capreolus (z.1444),

,m,princeps Thomistarum" a zdatn obhájce thomi.smu Prvni kommentátoři sv. Tomáše na začátku

XV1.stoleti, kardinál de Vio vulgo Cajštarnus aKonrád Kóllin, vykládali Summu theol

rarius Summu c. gentes. lŠ'ositivní theolo rii psaliS. An oninus(z. 1447) Dion. Ryckel„ arthu
sianus“ ".(z 1471), ktterý obsah veškeré starší scho
lastiky v sentencích svých kommentářú shrnul, Alph.

To status, „stupor mundi, qui scibile díscuiitomne,akard.N ic. Cusanus, kter' se jmenova

ným již Gersonem stojí na rozhraní »djožbystředníové. 5. Mysstika (vizt. či., jak

chad, Kulturzustliindcf d. deutschen Volžkesí. Xlll.ahrh Bd. S. ff.), jakožto pozemská antici

Peacenebeského lpatření na Boha, jejíž zakladateem jest Augustin, interpretem Pseudo--Díonysius
a hlavními repraesentanty v době starší scholastiky

Hugo a Richard a Set. Victore, SŠ. Bernard (comm.cgentes), Bonaventuraa sv. —po
klesla též se scholastikou věku XlV.a XV. Sv.
Kapístrán 0. Capuc., sv. Bernardín Sienský a Gei
ler Keíserbersky čerpali eště z těchže pramenůosvícené víry jako predeli Pseudo- mysti

<
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doby XiV. a XV. stoleti, stejně jako nominalismus,
ztratila porozumění transcendentálního rozdilu
zároveň ímmanentniho spojení mezi Stvořitelem
Bohem & tvorem -ol věkemm, mezi přírodou bytostí
a nadpřirodou milosti, mezi theorii pravdy a praxi
života; neporozuměliobjeetktivismunábožensko
sociálního organismu cirkve Kristovy a stali se
proto, ač mnozi nevědomky, ředchúdci subjekti
vísmu haerese XIVLrvěku. istlr Eckhard O. Pr.(z. 1329),io Tau O.Pr. (z. 1357),„doctor sub
tilis et iiiui'ninatustš..a jejich žák _Íindřich Suso
O. Pr. 365), s nímž dosáhla německá mystika
svého vrcholu, jakožiio. Ruysbr oeck „ctDo
ecsiaticus“ — neměli v úmyslu vzdálití se cirkve,
ale jejich mystika se vzdáliia od osvědčené tradice
Xlli. věku. Nabubrelé fráze in deutscher Sprache“
zatemňuji jasne pojmy ustálené latinské termino
logie,subjektivnl cit neznánormyobje t' v

ravdy, která největší scholahstikyučinilanejvět
ími mystik. hvedl eprincip subiektivismu nejen k ps mystice předchůddců

Husových (Konrad z Waidhausen, Milíč Kroměříž
_ský, atěj z janova a „ ešti bratři"), nýbr

i k antinomismu stoupenců„„apoštolskýchbratřia sester“ vaidenských a k nej nusnějšímorgiím
„jamnikú“ akadamitů zahrůzných válek husitských.. sok é školy V.a XV. stol. propadaly
poznenáhla nominalismučlklášte er se neudržely
na původní své ideální výši, kde jediné theologiejakožto doctrina sacra prospívá K nominalismu
a pseudomysticismuse druží humanism us a po
všechné směry renaissance; poklad ' ducha anti
ckého světa a poklady zlata nově objeveného světa
vnikají rychle mezi křesťanský lid v nálezem tisku

okrokem véd empirických a llisioricko- kritických.
Veškerý tento příliv nových ideových směrů nebyl
v nové době e r se příčinouodvratu scholasticko
theoiogického a tím i křesťanského podkladu ve
škeré kultury evropské, nýbrž jen per accidens, t. j.
vzhledem k omezennosti rozumu a vášnim lldsským
Teprve když veškeré tyto ideové přítoky nové

doby splynuly v jediný proud náboženské revoluce,zvané re ormace, působily jako její hybné síly nej
prve odvrat od katol. církve a jeji theologie, na
potom však rozvrat křesťanství v racionalismu a ko
nečně filosofie samév ve skeepsi a nihilismu. Mo
derni směry antikřesfanské a \ důsledku athei
stické navazují vesměs ji ve svém

věku XV. na pohanské prvk antické filosofie,
kterou duch křesťanský do slu eb pravdy ojai a

jeji pohanský ferment silou svého života yneutraliva.l Když \šak ve stol. X V. duch křesťan
ské viry byl seslaben, nabýval v řečeném prostředí

pohanský duch antiky své svůdně síly a jakooukoi potlačoval simě pravdy křesťanské. A tu
nastala katolické theologii v novověku podobbná
úloha, kterou vykonala v době patristickě úloha
boje vědy filosoficko--theoiogické v církvi katolické
s rozkladeem viryv sektách ze subjektivísmu re
lormacsetále vznikajicich a s rozkladem vědy ze
skepseeideallstlckého subjektivismu nezbytným. —

obamort/tolartz'cka'.ajbru/ "rozkvětu/m
laslHk). 1. Aby této providencieini úloze katolická
theologie dostála, nastáv Vi. stolletí regene
race filosofie a teheologle scholastické: .
oživením nepřetržité tradice školy theologieké
2 X111.stole t;i 2. napra ou panujících nedostatků
starši scholastikya doplněním jejiho obsahu vzhle
dem k radikální negaci a k útokům reformace na
patnáctistyletou državu víry cirkve katolické jakož
| vz ledem k novýmvvědeckým směrúma metho
dám renaissance. Tyto směry, ovládánya duchem
pravdy křesťanské, staly se. hybnou sílou vědy ht
storicko--llnguistické, která přispěla k druhému
rozkvětu theologie jak ve vědě tak v my

:
__

_
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stice. Úloha the_ologiiv kulturním životě národů

vlastni zaručuje gi v organismu universitních vědnejen rodinné pr vo rovnocenné sestry, nýbržvv-y
kaazuje ji v nem právo prvenstvn 7ároveň však jest
7 této nlohy theologie, chrániti nezadatelný fidei
komis lidstva v náboženství křesťanském proti pa
vědé antikřesťanské, patrný nečestný boj této po
sledni p_rotítheologii a snaha z organismu univer
sitního ji vyloučíti. — 2. akosněm nicejský pa
tristice, tak byl sněm tridentský (1545—1563)
noové scholastice vzpruhou a střediskem prave

katolické reformace vědy a náboženského životav boji s pseudoreíormaci. — 3. átečnl spisy
byly \lce monografické a kontroversni než syste
matyickéo celé theologii, odpovídajíce potřebě doby.
Letni theologov(: všechn | maji v ora
dách sněmovních patřičnýviivo'ja (ožto repraesentanti
vědy (j. Laimez, A.Salmerron aj .). Vedie ísma sv.tre ..qu Tomáše/iAkv.
Orator sněmu Soto to vykládá slovy: D. Thomas
. . spirituaies doctrinae thesauros haereditario
iure vobis (se. atribns conciiii) delegavit. Theo
loglcká véda, ognovená na základě pramenú víry,
Písma a tradicce, navazuje na klassickou tradici
Xili.věku v prvním jejim představiteli sv. Tomáši,
který od té doby sloužil za lepší rukověf misto

Lombardových libri sententlarum. Prohlášením sv.Tomáše (r. 1567 em V.) a sv. BOnaventury (r.
1587 Sixtem V.) za doktory cirkve byl tento směr

regenerace scholastiky autoritativně stvrzen. Nejenřády,nýbrži university (lovaňská, kolínskán. R.,
solnohradská vs převládajícím vlivem vNěmeeckse přidržujisv. Tomáše. Scofus zůstal omezen
skoro jen na řádfrantiškánský; jesuité sledovali
většinou eklekticismus 7.obou systemu, a Sorbonna
též. Autentické dekret sněmu a římský katechis
mus tvořily podklad„ idei quaerentís intellectum'.
— 4. Obsahem i formou dělis heolo ie nové
scholastiky na obory exegetickés,epolemíc é, scho
lastické, mystické a historicko- atristickě, které se
navzájem doplňuji a touto v estrannosti patrný
pokrok scholastiky nové oproti starší dokazují. —

oboru exegese . . řipravovai po
krok již kard. leenes (l —1517)ve Španěl
sku vydáním poiyglotty a jiných exegetických
děl a založením university v Alcale (Complutensis),kterásuniversitamivhalama e
byla hlavním zdrojem restaurace vědy filosoficko
theoiogické až do konce XVll. věku. Velíkolepých

úspěchů v exegesi dosáhli: jesuité Alph. Saime

'g.

ron ](s. 1585) („bibl. theolo ie N. 7.'u'), Maltionatns
(z. ) — evangelia0m—, r. Toie_t 1596inelv.io.&e.a Sera a(s.196,
Cornelius a Lapíde (zo.1637), Bonfruesrius(z.1642);
Cornelius Jansenius (z 1576), Guíl. stius (z
til:<13)ajj. Sixtus ze Sieny razil svým dílem

:Blbllotehseca_sacra“ ( „Ars interpretandi“novée st-y. » Pole mické (kontroversní)spisy
isou sceystematícké, a vítězící síla velkych kon
troversistů spočívá ve spojení scholastického vzdě
lání s exegeticko-historickými védomostmi Jména

předních kontroversistů jsou-. kardinál |Bellarmin(z.1621),T Stapleton (z. 159 Morus,
]. Fisher, Duoerron (1618), Jac. Gre)tser |(:z. 1625),
učený kard. os ius (z. 1579) v Polsku, Canisius
(1597), jehož katechismus tvoři „summu“ křesfan
ské nauky doloženou tak četnými citáty Písma a
sv Otců. že jej lze nazvati časovým „liber sen

tentíarum“ a vydatnou positivni apoloĚii křesťanskké nauy.k — booru theologie spe ulativni
(scholastické), jšimiž hlavnímirepraesentanty zůstávají dosud řády, vynikají všestrannou učeností dia
iecticko-speioilativni a positivni exegeticko-h-isto
rickou. ze školy Františka de Victoria 0. Praed.
(. 1546): Dom. Soto( (z. 1560) se svými žáky
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Doom. Bairezem (z.1604),původcem neothomismu
č. nauky otysícké praedetermínaci (v. 1. čl.a)akartí.
Fr. Tolete m(. 1596),původceškoly jesBuitů.Ze školy thomistickě stooji v popředí: B.arth
Medina (z. Pe s de Lcdesma (z. 1616),

Didacus Alvarez (a. 1635, lo. asS. Thoma (z. 1644),Gonet.1(z 681) a jj. nim mží karm elí
tání v díle: Cuursus_Salmanticensis in Summam

sThomae“ (1679)a jj., baenlediktini: Curicl (z11309),Rouing (z. 1692 Z To aryš
stva ežlšov vMolina

.l ),“ GFregoriusde Valent Droctor
aletovía vynikají:z.l603),

Hurtado (z. 1647), Fr.nde Lugo tři.;1652), jeho bratrlo.k rd. de ots. 1660,tohtoo Pa lla

vicini(z.1k667)u.ng morální (pastorální)theolngi i a v k.an rávu požívají první autority:
Laymann (z. 1625), Sporer (z. p. 7 ), Laa
croix(z.1714)-arka d. eLugo. — kole je

suitů nejbližši jsou včhlasní doktloři2Sorbonny:Duvalius (z. 1638) a Ysambert (5.1 atri
sti cká a historicka theologie (lo)sáhlasvého
vrcholu v epochálnich dílech obsahujících celou
dogmatiku,která sepsali: Petaviu sS.j.(z 652
jemuž v tomto oboru nikdo se nevsyrovná, a oratorián Iudvík Thomassin (z. 6955,) ,vír immen

sae atque ínexhaustae erusditionís“ ([-l_urtzr, Nomencl.); Caesar Baroniu (s 1607), ehož „An
nales eccl “ sepsány proti „Centuriatorům“; k nim
se druzí Nata Iís Alexa rO. Pr. (z. 724) se
svýmísplsy„ Historia eccl.;"Theol..odogm et moralis
et Comment "litt. et moralis“, Estius (z. 1613) sal
kommentářksentencim a Galmet (z. 1757)0. .B.
se čítá k nejlepším exegetům této doby. —5. Stu
dleemidějin jednotllvychdogmat a haeresí. na
příklad de gratia, o pelagianismu, monothele'ismu_a jj., se za yvajr universita pařížská (Sorbonne
i St. Sulpice) a lovaňská, řády dominikánů, jesuitů,
oratoriáni a nově benediktínskě kongregace. Směry
těchto historických monografii odbočily častěji od
osvědčených katolických tradic a zabloudily čá
stečně v jansenismuagallikanismu. To till o ně
kterých clenech kongregací ora-oriánu a maurinů
(na př. Launnoy, Dupin, luenin a j.) — am takové
směry vedou, dokazuje vyvinutý ejich typ janse
niovy monografie o milosti, „Augustinus“ zvaný, &
Quesnelovy b udy. — S theologickou vědou
rozkvetla zároveň reforma žlvota a pravá my
stika v náboženských řádech a byla obnovena

%ravá mystika. —-V tom ohledu vynikají ve
pagělsku sv. Terezie de jesu 12.513)a svjaan de Cruce( (z. 1582).Věrou a vědou prohlou

bený život nábožensky se stal ramenexm národního umění & rozkvětu literatury XVl.a XV.!l včku
(Cervantes, Lope de Vega, Calderon). K předešlým,

světlem viry zaníceným mystlkúm se druží: Ludvíkde Granada O. Pr. 1588) asket, básník a nej

slavnější španělský řezník XVÍ. století, Ludvík dente..(11624).Nieremberg S. ]. (z.1658),
kartnl.Bervllze (z. 1629),zzakladatel oratoriánů, sv.
Frantlšek Šaleský(z.1622), Bail (z. 1669),ortho

doxní obhájce theologie froti jansenismu na universitě pařížské — čerp mystiku z čistého pra
menedila: „St. Thtomas en méditations", taktéž

Conetenson O. Pr. (1674) v eolo ia mentls
et cordis“ ajj— ,A'áxledujid"daba(l%6017pokračuje je tě směrem před;ešlé ale na její7ži
volní sile hlodal jansenismus a íilosoferemy cartesía
nismu, “ako kazily květ XllL stol. sekty frattcellů
a tiloso emy nominnali.smu Hluboká spekulace na
podkladě historicke-patristickém ustupuje syno
ptíckým rukovětim prozrazujícím závislost re
produkce doby předchozí. Proto se nazývá

]er.a
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též dolňou epígonů druhého rozkvětu scholastiky ády dominikánů, františkánů (kapucínů) a
jesuitů zůstávají věrnými představiteli tradice školy
thomisticke, scholastické a — u j suiuů —eklek

tické anebo, jak kard. de Lugo se vyjádřil—(Prolog.in theol.scho n 255q.). Moliornoviantiqua amtheologiam, quam laudat Christus Math 1513 . “

v souhlasu s pokrokem theol. dle zásad Vinc. Lí
rin. č. V., 3. — Vedle jmenovanšfh škol se uplatňují „Augustinenses“ (vizt )Základy augu
stinské škol starší položil generál řádu Augu.t
Ae idius omanus(Colonna1247—1316). Po
zd jši „Augustinenses“ sv0u theorii 0 nad řiro

zeně milostiksepřibližují krigorismu Řehoře a imini3' ke směru jansenistů. Před touto haeresi
zachránila přední zástupce školy řádová kázeň.
0 působení milostí stanoví theorii, která měla sle
dovati střední směr mezi jmenovanými školami tho
mistů i nmlinistů a jansenisty, domnívajíci se, že

je to sententía s. Augustina, odtud jmeno theoriei různ 'ch řádových kongre 

stinsk škoch patři „jurantesnin verba s. Augustuini“historiknvěLpuus v ak.ard oris (:.
l704); hlavni dogmatické odialosepsal Laur. Berti
de theol.disciplinls'.— eošk ly thomlstícke
menujeme:Billuartovovu(0. Př.z.1757)„Summa

š."l' homae, hodiemís academiar. moribus acco
modata", kard. Cottiho (c. 1730) theol. schol.
dogmatica, monograíle Droulnovy (DruveníUS)„de re sacramentaria"a Maria de Rossi (de Ru
beis) „de peccato orig.“ a „de charitatc“. — Týž
směrzachovalaškola benediktinů v Solno

':

hra dě — filosofická: Babenstuber, Rundorte

aeli-', teoh ogická: Paul Mezger (theol. Salisbur
nsis) —,Pettschachcr, Pcrri a—ižešjejichyvliv bylveNěmecku dosti rozšířený frran

tíškánskě nám ztlstavily cenné dišlooClaudius
Frassen (v Paříži c. 1680) S„cotus academicus“
etc., podobn . oy vtn „Cursus theol. ad
mentem Scoti“ , jakož i nejnovější Universa theol.
scoh l." 17 Dalmatius Kick 157.21avku času
vyhovujícicompendiasepsali jesuité: Jakob la
tel „synopsis cursus theol.“ Nočl (Natalis) com
pendtumdělSuarezovych Antoine „theologiaspe
culativa“; chleer a Sard amgma psali theol.
kontroversni, Erber (ve Vidnl 1747) theol. dogm.

spec.; nejvýznamnějšíme dni11emk závěru XVlll. stol.jest theología Wir sis od jesuitů

ve Wiirzbur u. K tvyrrtikajni1címtheeologům XVlIl. st.patři:Hus./gmo z.175 aWí .eL bi
nizův korrektninrvliv osvědčují _exjesuinteStattler a Storche alii vynikajípole
micko--hístorickýmí monografiemi chorobě
ansenismu, gallikanlsmu a tebronlan smu: Viva
' ..] (daamnatae Quesnelli theses), Fontana (Bulla

Unigenitus propugnata), Alticoti u(rSummaAugustiaua de gratia et ecclse ia), Fa .bcommnent.
k enchlridion sv. Aug.) Proti jansenistnm, galli

kánům a njosefinistůmao pravomoci círíve sali:Be 5.0 Bíanch

1758), Orsí t(z.1761),Mamachi Beccoheaccaria a Borreg S.
Roncagliav a kard. Gelrdil _(z.1802), papelžfBeeid kt učený kanonista, a sv. Alf on

Liguori i(llv7Š7),(v.t .čL) svým výtečným dílems:Theologia moralls.-— :. oběl 760 184zOpů
sobil l rozkladný kvas jannsenismu, gallikann,lsmu

febronianismu a osvětářstvi XVlll. stokleti úplnýzmatek a úpadek theologie. „ckVědeáchudoba
(misóre) závodí stejně se zatemňovánim katolické
pravdy, jaako gniorování dřívější katolické vědy

sobdivovánilmštrotestantskéa_jansenistickě“. (S:/uzber/, Dogm. \'ej více utrpěla do gma
tika, která ]byla zařazena na týž stupeň se svými
theologlckými odvětviml, ba jlm i podřazena.
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O prohlubování _víryslužbou scholastické filosofie
nemohlo býti ani řeči, jelikož sama víra a na př 
rozený řád milosti byl zaměňován s přirozeným
„mravním řádem“, něm má theologie nanej
výše význam filosofické „vědy náboženstvi“. Tato
theologie nahrazuje filosofii scholastickou filosofií
Kanta a Schelllnna.g — 2. Zejména v Rakousku
byla theologická věda tímto rozkladem zachvácena,a jen zdravý smysl věřícíhol lidu vzdoro—
valaúplnému rozkladu náboženského ži
vo „ižj na? nování císaře Karla V.! (1711až 1740) vnikl llosoflcký a kritický duch XVIll.
století do Rakouska a učinil nadvládě jesuítů ko
nec“ — pochvaluje si býv. litoměřický theol. prof.
a kanovník dr. Ginzel (Die theol. Studien u. ihre
Reform ín ósterreich, Wien 1873). Po zrušení řádu
jesuítů sestavil (1776) autenstrauch, vyzna
menán byv důvěrou vídeňského arcibiskupa Traut
sona a zednáře van Swietena, v naznačeném směru
novou osnovu theol. studií. Přes veškeré uznáni
hodné zlepšení odboru biblíckého, historického,
patrístického a praktické „pastorální theologie“ —
byla oprávněna úřední stížnost kard. Migazzího,
vytýkajpíciho,že okleštěním dogmatiky nastane úpa
děk náboženství, nevědomost uchosvenstva a bludylidu. Professor Siltacff ('llheo. Stu.d sterr
ieích. Salzburg 1857) dokazuje, že v Rautenstrau

chově osnověscházejí tyto tři podstatné momenty:kathollcita, jelíko spočívá více na basi prote
stantské než katolické; vědeckost, jelikož jest
v ní přirozený, od círk\e nařízený řád převrácen

tínol,že (vedlejší) proměnlivé složky mají před neproměnlivým základe (před dogmatikou)
přednost; a konečně chybí užitečnost ro ži
vot, jelikož pro duchovní správlu poskytoval dilempřiliš mnoho, dtlem přiliš m ř s ) se
Rautenstrauchova studijní osuolvoas malými změ
nami udržeal řes šedesát let a byla pro ve
škerá učili tě i v Německu závaznou. ež _y
něLši osnova theologických studií zůstává přesveskere podstatne opravy z roku 1856 dě
dičně z osnovy Rautenstrauchovy ještě zatížena.
- 3. Vytčen' úpadek theologie představují zejména
professoři: acicz, Ríegger, Eybel, ehem — v kan.

vu; Daanzee,r Ney,berger Geishtlttner, Wanker— vědě; i.iger. Royko (v Praze),

Gmeiner (v vŠot.leadcí), Dannernayr (ve Frýburkua Vídni) — v rk. hi storíi; mnoheem lepší
jest Engelbert Kellilpfel, 'ehož dogmatíka byla za
vedena vevvšech rakouskych učillšiích. V Bav
sk_u šířil prof. Weishaupt řád „illuminátůr“
_(vizt. čl.), a dvor duchovních kurfirstů,
jm. mohučský, neb ly lepší světských, až je a je
iikh školyssmetla rancouzská revl.uce jesulté
íexjesuíté (Laur. Veith) zůstali i v této době
věmymi obhájci víry a církevní tradice v učení.
(Viz 17svazkové dilo „Ges. Schriften zur V.erth
d Relig. u. Wahrheitf Augsburg 1790—1791,jakož
lRelíg.-_lournal, Mainz v. Exjes. Goldhagen. Srvn.
Werner, Gesch. kathol. Thcol. in Deutschland.
S. 63- 7) 4. Koncem XVlll. století byly ve
škeré katolické vysoké školy v Německua
Rakouskudilem racionalismem, dílem josefí
nísmem ovládány. anebo politííkcými změnam'
zrušeny. Moderní filosofií Kant--Schellingovu,
kterouz nadpřirozené zjevení bylo nahrazováno
(Dobmater, Zimmer Brenner a jj. , snažili se marně
se z evením srovnatí Saíler(z.8317)v,v.Wei
ler žz.1826),Salat (z. 1851)aj .,odvolávajíce se,
bez pevných zásad metafysíckvch a vědomos
dogmatických, s jakobima Hamannemmna cit Gethl) a„ zdravý lidský rozu m.“— žvli
vějšími po kovou nemožnou shoduv hylv
bludy subjeklh ních systémů, které ve svých užších
kruzích stoupenců šíříll Baader (z. 1841) vBa
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rsku, Hermes (z.1 831) ve Vestflálskua Giinther (z. 1861)vRakousku. (Víztt l.)— Proti nim
ulatňovali správné zásady vědecké theologie

eírndischmann (sen. a jun.), ber, v. Sie
llasnt, Berlage, Perrone a přede všemileutg j., Clemens (Bonn) a Móhler.

Papež Rehoř XVl. zdavrhl t.)IUdti'naHermesovy brevem 26. září 1de.kr 7 1836;Pius IX.
bludy thntherovy dekr. 15. června 1857. Vědecká
dísknsse iautorítatlvní normy přispěly k očistě se
mene slova Božího a k objasnění pojmů řádu při
rozené pravdy a nadpřirozeného ze veni. 6.

kolu stejného směru v Mnichov (Deutínger,
Oischinger, Frohschammer, uber a Rosenkranz)

odsoudil Pius lX. brevem 11. prosince 1862 danýmarcibiskupovi mnichovskému. —d). Doba obro
zení theologie od1840 až podnes. 1.Nazna
čený boj proti zbytkům racionalismu, naturalismu aliberalismuzdobbyupadkubyl negativní připravou nového obrození theolor . ositív

mjeho pr ostře dke ) at k přeru
šelné vědecké tradicí kamtolickétheologie, dle níž
hluboké její problem se neluštt konstrukcemi mo
derního subjektivismn, nýbrž dialektickým zpraco

váním objektivního zllševení,které církevní autoritav tradici jako neporu ene dcpositum fídei předává.
mecko stejt v popředí tohoto obrození;

jeho theolo ické fakulty byly na universitách
v úzkém sty n nejen se všeobecným ideovýmhnu

tím, nýbrž'| ve stálé soutěži s7theolo_ošii)sprotestantskou. Cestu razil Móhle ml hi

storlcko- lclogmatlckýml studi1e7mi, zejmésnva svouSym lík ou (vizt. čl. němu se druží Drey
(apologetikou),Klec, Staudennmaier a Kuhn
dogmatíkou na patristickém základě dle vzoru
Petavlova. Rozhodující vliv měl Kleutgen $.
(viz t. čl.) svo „íTheolo ie der Vorzeit“, Miínche
od 1853, a „Philosophie ..“Vorz (1860).V tomtéž
směru pracoval jak. Clemens (1811—1862).(Viz

čís V(.02.Historíckýmt pracemi působil Wermáší a Suarezovi, o dějinách apolo

šštikyo&theologie v Německu) &napotom Stóc keslichstádt). S trvalou zásluhou pusobi .bGbrr
esellschaft“ ve filosofické sekci (v. Hertlins,

affner,aG_utberlet,Hagemann, Scheeben, Schnei,bch 1j.);značnýpočet odborných časopisů
(„Hístorisclh--polit. Blátter“, „Katholik", „Philos

thenl. jahrb.“ atd?, záslužný podnik Herderúv Kirhe Frybu)rk), „Stimmeen aus Marria
'l'homistickou školu obnovuí odbor

nouznalostiPlassmann (Paderborn),Mlorgott
Schneíd (Eichstádt), Schtltz (Trevlr)a jj.). —
4. Na základě naznačených připrav vzrostla v Ne'
mecku velícebbohatá a všestranná literatura theo

logická. jména autorů h_ejčelněíjšíchijsou v ap ologii: Drey,Vosen Hettínger, Wlss (Fryburk),
Schanz, Schell, proti Straussovi (Leben jesu) psali.
Hug, Kuhn,Mack Se p; proti Renanovi: Haneberg,
Heinrich, Míchehs, epp; uplnou dogmatiku se

psali: Berlage, Díeringer,Schwetz, Fríedhoff, Stati!
denmaier, Heinrich Scheveben,Hurter, Oswald,mar,Pohle,Pes hajj.; ge siabiblísticle
vůbec přcdchászcelWmdíschmann,Welte, Haneberg,

Reíthmayer, Thalhofer, Schegg, Scholtz, li,KaulenKistemacker, Bisping, Gratz, Loch Allio a jj.;

v mravovědě tvynikají: Martín, Simar, llMiiller,Pruner; v pastoo:rálce [ohl (ve Vratislavi)
Schiich (Kremsmiinster), Amberger (Regensburg),
Krieg (Frýburk);ev líturglce: Kr'o'ssln, Thalhofer; v katee ice: Overberg, Schmi Milde,
Deharrbe, Willmerst; v pa eadaog gice: Dursch,
Kellner, Ohler, Rolfus, Stockel a zejména 0. \Víll

mann, v homíletíce:Schle1niger, Kleulttgen,jungmann; v círk. právu razilí cestu: ra Phil
líps (1859)a po nich v Rakousku: Beidttl,l.Schópf,
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Pachmann, Aichner, Kutschker, Knopp,_ __Harringer,Schuite (v právu manžee;iskem) v_ dě jí

nácsh Gorreps, Hófler, Gfrórer,We' , . v. H' ner, . R mo . Werner,
Fessslcr, Dóilin er, janssen, Gains, Denifle, Grisar,

Her enróther, raus, Funk; v_patrolo ii: Alzog,Bar enhewer, Nirschl. (Vizt t. . e I'ranm'
atřI k prvním buditeiům regenerace náboženského

zivota i vědy proti vládou podpoxovanému atheismu
a potlačotvanému kře__sfa_nství:Chate ubriand,eBo ai.d — Atheistická a racio
nalisticka tfriieosofeieXVIII. věku a jeji vtělení v zá
konodárství a ve veřejném životě vyvolalo reakci
tradicíonalis mu (_v t sl.). Z jeho výstřed_nosti
vznikly dva kontrěrni _směry: racionalis tlcký——Lammenaisův(.t sl.) supernaturalí
stický — Beautainův (v. t. sl.); _zmírněnýtradi

cionalismus th_áj_is poieínikou proti scholastice —— Dalším plodem filosofie XVIII.
stoetlveFrancnbvlontologismus t s .)Te
prve když byly tradicionalisníus I ontologrsmus auto—
ritou církve i vz y přemžoeny (Rosaven,
Dupont),oobživviy ve Frarnct la elgíi staré
školy theologlckě, jichž střediskembyla ka
tolická universita v Lo ani (Louvain, Lówen).
Dle jejího vzoru byly i ve Francii (1875) založeny
svobo dně ka toiickě university(Paříž, Lyon,
Lille, Bordeaux, Poitiers a Angers) Příkladu Francie
a Belgie následovala Anglie, jejiž episkopát za

ložil r. 1874 v Kcnsíngtonu (u Londýna) koliej vys.studií,kdyzepiskopát irskýjí v-Du
biinu svou universitu zřídil. j. státech
severní Ameriky povstala katolická universita ve
Washin tonu a ve bvýc arrusku kantonáini katolická universita ve Frýbu -—Ve 3 ančlrlm
se udržela tradice scholastickáupřes veškerý příval
francouzské revoluce a s ní moderních idei z Francie

a Německa (Krau_se). Reakce s_p)ravdšoobživla jak.
Beseaimes___m(z. ) ( o-noso-Cor

cm v. t. si ), a udržeiti jis)zástupci neoscholastiky Ortí y Lyra, Cuuve nsaiez
0. Pra ed. -— Do [! laie sea sciral proud _positi
vismu a materialismu ze Francie antheismus Kantův a He ův z Německa. ej
prve se tyto ideje zavádějí jakožto kvas reformy

katolických škol ve formě skr__íticismu (Gaiuppieapoli), apriorismu (Ro min' —na severu) a
ontologismu(Gi0berti) Psřitom hledi přesveš
keru logiku, řečem reformátoři zachovati dosa
vadní tradici neporušenu. Proti vzrůstající revo
lucí idei, jmenovitě proti em irismu a materialismu,
povstala reakce, která proti eglovu monismu staví
nejenzzása dy áše Akvin kBeěho( rn.hde
Grazia), nýbrž iose stanoviska moderní filosofie
proti němu útočí (Rosmini, Gioberti, Allievo a j..)
Při obrození scholastické filosofie a theologie na
základech sv. Tomáše mají předni zásluhu jesuiiě:
Liberatore, Taparelii, Tongiorgi, Palmieri, Perrone,

Franzellin ač Od r. 1849 jesuíty vydávaný p_eriod.časopis„ La iviitá cattolíca“ 'má podobný význam
a viivjako v Německu „Stínnnen aus Maria-Laach't
Patrizzi aPíanciani vynikajrv exegesi. jakožto pro
lessoři íilosofie a theologie na Gregorianě (v Římě)
maji jesuitě na četné posluchače kolleji téměř ve
škerých národů účinný vliv k šíření restaurace
neoscholastiky v celé katol. cirkv
tinger, Hergenróther,_ Hurter, GutberieLt,Nilies a j..)
Veliké zás.uhy maji tež dominikáni Ro
selii, Zigliara a Sanseverino. — V Rakousku se
theologie z hrobu racionalismu a joseeíinismu
XVIII. stol. a na začátku XIX.věku jen poznenáhla
vzkřísila zřízením diecesnich biskupských semí
nářů (seminaria ciericorrum) na základě před
pisu sněmu tridentského (s. '. XXIII, c. 18 de
ref.) za císaře Františkal. (1792—1835), když již

bohosloví

za jeho předchůdce Leopolda II. enerálni se
mináře byly zrušeny. Různě návr y reformy theo
logickeho studia za císatře Ferdinanda nevedlykcCili Moudrýnnávrhprof.th.eol Scheineraspožadavkem dukladněho vzdčiání ve filosofii a
a odb orněho vzdělánív jednotlivých disci
plinách dotyčných professorů theologie, jakož i jehozásada, žek at.oi kněz nennítolik o „učitelem hdu“
a„sluhou státu“, n 'brž sluhou vědy a církve —

byly jakožto „cenny materiál“ v archivu pot:vány. Teprve roku 1849 mohl episkopát přediožiotí

m_in|sterstvurozklad „o vzdělání kandidátů duchovostavu , v němžto roti byrokratismu uplat
ňuje zásadu, že ta o záležitost patří do oboru cír

kevní pravomoci. lánke m.)(ViI konkordátn (18_55)zařízení a správa kněžských seminařu úpně
ponechány biskupům, jichžto usnesení z r. 156

o nynějšíme čtyřletém theol. studiu ebylo vládou
858 schvál o.(ve sI. aiu nát eminariumciericor). "V chách obíraloase kněžstvood

doby národního probuzení až do let šedesátých
více pěstováním povšechného písemnictví národ
ního než specielně--theoiogického. Teprve po zaio
žení „Dědictví sv. Prokopa'j nastal pod vlivem
všcobecnoěho ození života nábožens ěho a
vědy theologicokěl.sotáievzrůstající ruch 1v echách
a na oravě měna spisovatelů a jich spisů viz
Bibliogr. č. ilt. náb.,Tumpaa-ch Podlaha, Praha 191-).
Z periodických časopisů filos.-theol. zviáštnízmínky

zasiu_huji„ asopis katol. duchovenstva“ . 8288Idka (Vychodil, Brno). Nejnověj'ši a nejdů

kladně šíadílo je theol. encyklopaedie„ Český slovníkovědny P aze od r. 909, "nakl. Kotrba,
reed.oTumpach--Podiaha. — Pro theol. fakult y
na universitách ve Vídni, v Praze, Št. Hradci jakož
ina osamělých fakultách v Oiommouci a 80an 
hradech plati podstatně stejná studijni osnova jako
v seminářích diecesnich Zavedením studia křest.
filosofie, jmenovitěna theol. fakultách, a zvlášt
ních lekcíssp_eeakui tivni theologie děje se obro
zení theologie osvědčeným duchem tradice neo
scholastické. Přidánipátého roku pro theoi studium,
aby první byl věnován výhradně filosofii, se zda býti
nezbytnou potřebou doby. Zřízení odborných vě

ckých semimnářů dává návod schopnějšm

posluchačůmk produktivni čincno_s_tiliterární. __Theologická fakulta v Innsbru kde o 1857

vyučuji jesuité, s_pojuje v upcětilelélllsiudiur přednostistaré klassick scholastikys positivní theo
logii neoscholastiky a vykazuje velmi četnoum zi

národni frekvenci posluchačů (r. 191_l_/12přes _390).Zřízením veiikěho koliegia (r. 1911/1) rien

niem filosofie vedle stávagíciho quadriennsiattheologie nabyl Innsbruck zviá tního výz_namu pro

genera:i studií fiipsofícko-tneoiožických, které důstojně representuje vědecky org n „Zeitschrift fíir
kath. eo'tiogíe Návrhy liberální pariam. většiny
v_ietech sedmdesátých k vydání zákonů, které měly
přirozený poměr theol. fakult k církevní autoritě

zrušiti,,hy_l_yzv dáním zák. 7. května 1874 530 od
ročenAj'.(] schokke, Die theol. Studien. .1. Th.
37 An_(_)nšmnim_uospisu onoho směru „Zur Reformthci tud Ost.err Graz 1873 v. an. Dr.
Ginzel) dostalo se důkladně odpovědi: ntgegnung
auf vier Artíkei d. Wiener ailg. lit. Zig., Graz 1873,

jakoož i Dr. Ferd. Michel,__Wtirdig. der bischófl.Kierikalse sErzíeh. - Lehranstaiten Wien
1872). Scholasatická theologie a filosofie má v pří
tomné době vedle p_ositivní práce podobný ukol
apologetický proti moderni athelstlckě filosofií,

který měla věda patristická proti haeresimu a__in_soíii pohanské. K poodnětu autority sněm
kánskěh o,papeže Pia IX.,obzvláště však Lva XIII.

(Encycl.l_Ae_t_erniPatrisAug. 1,879 víz De GrootOLeo d. hi. 'Ihomas v. Aquin.) a Pia X.

_

D.
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(Encycl. Pascendí 8. Sept 1907) byla vzpružena
regenerace schol. theologie, jak bylo principielně
naznačeno č. 11. Odtud byl dán pond ět k novému
vydánisv Tomáše Akv. —přičiněnímOrd. Praed.

_Romae,Polyg|.1891»--asv.Bonaventury_(.P Zeiler)-— řádem františkánů, první část r. 1882 ad
Claras Aquas (Quaracchi) Encyklika „Pascendi“
označuje neznalost ideové i historické souvislostí
církevní theologie se scholastickou filosofii a pře-_

vládající vliv moderní filosofie (Kanto_vy) za hlavnípříčinubludů .nmodernismu“ (vr „amerikanismu“ a „reform ního katolicismu“
(v t sl) — (Otheologiiprnotestantské viz čL
protestantismus. ) —-'lhcologiebiblická znamen hčerpa nou z pramenů Písma sv., a pokud
přívlastek „hihlická“ nevylučuje pramen tradice —

nebyla neznámo_uaní patristíce ani scholastice (vizVl.,1.4, 1.1 ) er,bert Principia
theologiaea exegeticae, oS. Blas. 1757; novější jsou
Scholz, _alln The d.A. B im i'hte d. N.

;Ktínibg, dZschokke, _Simmzu

První psal Bíisching, Díssert. inaug. exhíbens cpi-.
tomen theol. e solis s. literís concinnatam, Gott.

1756- následovali Semler, Teller, Hu1_siegel, Zacharta :| Nejnovějšídílaz N.Z We s,Lehrb.
d. bibl. heol. N. T. Berlin 6. Aufl. 189.'i, Bey
schlag, Halle 1;891 Holzmann, Freiburg 1896.Blbl.
th St. zákona obdržela hyper-kritický a tím roz

kladný směr evoluční theoní Wcllhausenovou (vizllerders Kirch.-Lex. čl.). ——Lite atura—mimo

uvedenou již v článktu: HurterS ,Nomenclatorlíterar.,0en1ponte. L—1\' A ossevín S. j.,
Apparatus sacer; Eelltarmin,De scriptoribus eccles.;
Ceillíers, Busse; 1'. erner, Gesch. der apolog.

. Literatur c. kath. Kirche5 BB. Perrone,
ompend.; K-uhn Einl. u. Schluss), Schwetz. Pro

patristiku: PatralogieAlzog Bardenhewer,Per
manedcr,Móhler: pro scholastíku: mimo uve
dené již Werner, Der hl. Thomas von Aquín;
Stěckel, Gesch. d. schol. Philos.; Móhler,K ..;Gesch
Herder, Kirch. —Lex. čl. Scho Iastík od Mattessa;

dějiny scholastické methody, které jsou__zároveň
apologiíscholastiky vůbec, viz dr. mann,Die schol. Methode. Herderl 1909;H. Dee

nl,fle eDie Entstehung der Unive_rcs__i_tátend. Mittelalters bisl400, Berlin 1885; 13.11 haelSJ., Gesch.
d. deutsch. Volkes ili. ]. Janssen,1]. Pro nový věk
nejdůkladněji Hurter, Nomenclattor.t 111.,pro jed
notlivé země a řády: Histoire lit. de la france,
od kongr. maurinské započatá; Bibl. híspanica,
Nic. Antonius; Storia della lett. italiana, Tira
bosschi; Bibl. O. Praedicator, Quétif—Échard;
Blbbl Franclscana, Wadding; Bibl.scriptor Soc.
jesu, Alegambe, PP. de Backcr; Bibl. Be edic
tína, Ziegelbauer; pro theol. lit. českou viz

Bibliografie česk_égl_itera___turynáboženské, Tum achodlaha, Prah Édč.
boho službaa vizgóahopocla.
bohoslužebná roucha nalézáme v církvi Kri

stově za všech dob a sněm tridentský e odvozuje
7. dob apoštolských — ex apostolíca isciplina et
traditione (sess. XXll.ccap. V. acrif. missae).
Od _obyčcných občanských rouch s_a_š_se tvarem,

mají zvlácgtni_symbolický význam, předepsána jepro ně látka barva a svěcením se výlučně boho
služebným účelům věnují. —A.) V:nik (z.r. Středo
věcí spisovatelé, jmenolvitě od IX. až do Xlll. století, hledali původ ó: křesíanských ve S2. a
obhajovali náhled, dle něhož tato znenáhla se vy
vinula a ustálila dle vzoru starozákonních rouch
bohoslužebných. Než proti tomuto náhledu dají se
uplatniti tak závažně důuvody z věci samé jakož
i ze starobylých památek, že se nedá nijak obhá
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ji_ti.Uvažuje--li se pouze poměr nové církve Krivy nagoze, vysvítá, že ona nemohla pře

vzítí leovzitíckýchrouch do své bohoslužby ObětiSZ. zbyly platnosti, byly odstraněny, nastala
noová obět nejsvětější, pro kterou se tedyj iž ne
hodil obřadní šat starozákonní. Tento určlíl sám
jahve výlučně pro velekněze a ostatní osoby litur

gické, a nedá se mysliti, že by apoštolovéa 'ejich
nástupci sige byli c tělí a mohli osvojiti. hledna věřící te' žádal, aby se 111“rozdíl novozákonní

oběti od starozákonních zevně red oči postuavil,jinak mohli zvláště křesťané z obřízzky býtiu
děniv ktoomu ještě příkré, nepřátelské
stanovisko s nagogy proti cirkvi Kristově a krvavé
pronásledov ni věřících s dos aet k dokazuje, že
nová církev nemohla pro svou bohoslužbu volíti

levitíckých rouch. Srovnají--li se ostatně jednotlivá
&. r., jak se během věků v církvi ustálila, s lítužrgickými rouclty SZ., nalézáme takové rozdíly, že
nelze na starozzákonný původ oněch soudití; shle
dáváme-li však přece u některých &.r. jakousi p_o
dobnost s levitíckými rouchy a připouštime—li_ja
kýsi vliv na zavedení oněch, přece byl jen

nepatrný a nerozhodoval. Úvahy tyto potvrzuji téžpamátky, které se z nejstarších dob, zěvlášt
tako mbách, zachovaly. Nenalézají se tam nikde
liturgické osoby zobrazeny v některém &.r. staro

zákonním; ano,ekdežto ve 52. byly různé liturgické barvyu ,byla namnoze v prvních sto
letích bílá barvae liturgickou. Vůbec on památky
dokazují, že apoštolové a ejich neblíiž nástupci

nDepřede sa___limojžíšských ..r (Dr. os. Bilczewi-skpach, Eucharistie ve světle nejstarších

p_amátekliterárních, ikonografických a epigrafický ch.Pr ze 1911, str. 261.) Taktéž v písemních pa
mátkách není dokladu, že v prvních osmi stoletích
některé 1).r. podle vzoru levitíckých rouch bylo
zavedeno nebo nařízeno. Za naší doby se vyskytl
pokus &. r. ro mši sv. určená odvodíti z obřad
ného šatu pri ožívání beránka velikonočního dle

2. Mojž. 12“ předepsaného. Pokus opírá__se o roz
LmážníčivíděníAnnyKateřin _Emm richoyy,praví, že při posle ní večeři „oblékli
všichni cestovni obřaduá roucha, která byla v před
síni, jiné střevíce obuli, bílý kabátec, podobný ko
šílí, a přes něj plášt vpředu kratší, vzadu delší,
podkasali a podpásali řemenem a vyhrnuli s__itéž širokě rukávy.. vzal každý do rukou hůl.
(„Hořkěu mučení Pána našeho ježíše Krista podle

vidění řeholnice Anny Kateřině Emmerichovy, jak

šógto Bůh __zjev_ilr. 1823" Na deský jazyk pre'_vedl
Petr loibl O. S. 2.vvyd. Bvrn 1884, str

Než všechno to ?e pouhou domněnkou, která
seggnedá doložitl, a to tím více, jelikož ony řed
pisy pouze před odchodem 2 E pta byly od vod

něny a později nebylo již příčíu_y e zyachov_ával__i,
jakož se jimi těž židé neřídíli (c ŠLMStarověda biblická, v Praze 188*, 84. Dlrč:

L. Sýkora, Umučení a oslavení Pánastnašeho jležlšcKrista podle čtyř evangelií. Str. 98. V Praze 1896).
Ze všeho vysvítá, že 1).r. křesťanská svým půvo
dem nezasahujído SZ jlnak však má se věc, běží-li

dále o otázku. zda apoštolové a_jeji(_:hnástupcové' jižv prvních dobách zavedli zvlá . . m-ěla li
tedy prvotní církev zvláštní a výlučně pro boho
službu určená roucha, která se lišila od šatů v ob
čanském životě užívaných V té přirčíině se n m
z nejstarších dob nezachovalo spolehlivých zpráv
a památek. Kristus Pán slavil poslední večeři ve
svém obyčejném šatě atak ustanovil nejsvětější
obět novozákonnitcf. jan 13'2).Apoštolove'dle jeho
rozkazu slavili napořád nejsvětějšiobět, a právem

se7můžeme domnívatí, že dle říkladu velekněze7při tom užívali svého ob ejného šatu Toto
zařízení bylo též nejpřihodnějši, uváží-Ii se, že na
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svých missijních cestách nemohli ani snadno mítizvláátnš ždyť ásali evangelium za nej
větších coblíží, nebezpečí, ano i krvavých prona
sledování. Ovšem z vnítmích důvodů nutno též
soudili, že již apoštolovéajejích bezprostřední ná
stchi při bohoslužebných ukonech nenžívali všedníc rouch, nýbrž volili alespoň taková roucha, jak

obyčejném životě byla obvyklá při slavnostních
příležitostech, tedy roucha krásnější, vzácnější a
sna l barvou význačnějši, a to všude, kde' nn to

klidnější a příznivější poměry dovolovaly. ždyťu
úctaZekabožstvu aop osvaátnným úkonům je člověkua a mu v ay jak své srdce tak svůj

vnějšek náležittě piipravile, chce- li předstoupili přednejvyšší byto Nedá však mysliti, že bya
štolové a jích nástupci neebylíse snažili úctu k nejsv.
tajemstvím vyjádřítí též vzácnnýmmib.r a tuto úctu
též probudili v srdcích věřících Tím však více
toho bylo pootřebí se zřetelem na věřící — at' byli
obrácení z pohanstva nebo ze židovstva— poně

vadž byli zvyklí na bh osulužbu, při které nejen
u Žíldů, nýbrž dle s_vědectví dějin též u Řeků, Říman ], Egyptaanů a j vesměs užíváno vzácných a
nádherných rouch. A k tomu ještě právě kroj roz
šířený po světové říši římské byl velmi vhodný a
důstojný pro bohoslužbu, jelikož se svou délkou a
řásností nejvice blížil kroji patriarchálnímu. Že
prvotni církev až do V. stoleti neměla zvláštních
&.r., různícich se od obvyklého kroje, dosvědčují
četné památky v římských katakombách, na nichž
liturgické výjevy jsou vyobrazeny. Na liturgických
osobách nalézáme tam vesměs občanská roucha lé
dob v římské říši obvyklá; z toho se dá též
sou ítí. že nebylo žádného církevního předpisu
o nějakém zvláštním bohoslužebném šatě, jinak by
na četných obrazech, sarkoíagech a jiných uměle
ckých pam tkách nemohla scházetí vyobrazení
těchto zvláštních 6.1. Avšak nedá se též popíratí,
že z obyčejných rouch některá zvláště pro boho
službu bývala určena, poněvadž na oněch starých
pammátkách pozorovatí lze jakýsi ustálený způsob,
dle kterého se co dor ouch liturgické osoby vy

(óbraczukív. Ephemerides liturgícae, 1909 P. Sixtus
lnduníenía'Vs_acra, str. 458 násl. Autor se

opírá o práce jos.W rt..a) iHlavní složky stareho římského kroje blyly tun ka (u Řeků Znam
atoga. Tunika byla spodní roucho plátěné a sá
líala až po kolena; byla-l-í delši, při práci se pod
kasala pásem. Rukávův obyčejné neměla anebo jen
krátkými rukávy byla opatřena. Slavnostní tunika
sahala až po kotníky a měla dlouhé ruákavy — tu
níca manicata, v níž snadno lze poznali bohoslužeb

a.lbu Co se týče ozdob římského kroje, je
nejvíce pozoruhodným pro vývoj &. r. tak zvaný
clavus; byl to nachový pruh na tuníce středem
od hrdla až dolů vybíhající, odznak to vyšších
stavů. Tunika se širokým prultem značila stav se
nátorský, s jedníím nebo děvma úzkými pruhy byla
znakem stavu rytířského. Ciavus byl též odznakem
státních hodnostářů. Tato ozdoba přerešla též na
&. r. Prastarýtlt svrchním oděvem říntskýrn byla
toga, řasnatý plášš,t na jehož úhlednou úpravu Rí
mané velikou váhu kladli. Avšak již v prvních slo
letich po Kr. začali si ímané místo nepohodlné
togy osvojovati řecký plášt Íuu'uuv jak u ekt'tva
namnoze nav chodě byl obvyklý, & nazývali jej
pallium. Ačkoliv pak na císařském dvoře toga zú
stávala úředním oděvem, přece přesvšecky zákazy

císařů toga vycházela v obyčejném životoěbz mod.Vůbec doznal puvodní kroj římskýza oy císa

ské velikých změn novotami, zaváděnýdmí z ReckaaGallie, a ustupoval víc a více, což ovšem nezú
stalo bez vlivu na &.r. dobách císaře Konnnoda
zavlád a jako vrchníroucho dalma tika, která ne
byla vlastně leč dlouhá tunika se širokými rukávy,
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zhotovená |z bílé vlny, ozdobená dvěma nachovými"u zaváděny ruzné pláště, 7 nichž

pozdější vývoj mešního roucha je nejvýznamnéj irmtak zv. pa naul (qzawn'lcgh tento plášt sa'hal až
po kolena, ebyl bez rukávů, toliko s otvorem, kte—

rým se ptoslrkovala hlavae(tet. Fr. Velišský, ŽivotŘekúv a Rím 6, str. 160n
při všech změřil; hrnódyz přece še vždy udnržovala
dvě hlavní roucha antického světa: tu ika a pal
liu ro;.ntanítě pozměněná, a to jak u imanů tak

lglekůva v pořímštěných krajích Malé Asie, Syriež,Afriky a namnoze na výcchodě vůbec. Poněvadž

však právě v těchto oblastech se nejprve šířila víraKristova, je pochopitelno, pročt odvě roucha

nalézáme na starých opam tk,ách zobrazujících liturgické osobya . V těchto oděvech jsou

zobrazení Kristus Pán, apoštolové biskupové, kněží,a ostatní osoby liturgické na freskách v kaat
bách, sarkofazich, na starých mosaikách v Ra

veně, Émě, Thessalonlce a na obrazech zlalýclt
skel. U ekův a Řimanův užívalo se ři slavnostecchjak náboženských tak světských vý raandě bilý
roouch; podobbně na uvedených památkách jsou

liturgické iosoby oděny bílými rouchy, zdobenýminachoovým —hPoohlédneme-lisepopísemných

památkách nejstarších dob, můžeme dle jejíschskrovných zpráv též soudili na . nich
o těchto činí zmínka, zdůrazňuje se pou epoža
davek, aby nejsvětější obět byla slavena 2včistém
rouchu, bílém & skvělém, aby se tím věřícím pří
pominala čistota srdce. Nebyly zde asi bez vlivu
výroky Pismas va,tého v nichž se mluví o bílém
rouchu oslavensců nebeských (Zjev. 34 5, 44). jinak
však není zmínky o nějakém zvláštním b. r., ruzni
cím se tvarem od obvyklého kroje. Tak napommíná
Kle etntnAlexa ntiríjský (z. 2l6) věřících.aby

k bohoslužbě bpřicházeli umytí, čistí, skvělí —
lauagoi — (vb ilem rouše), a vytýká Aim dále, že
po bohoslužbě zároveň s rouchem odkl dají rzubolžné
mravy (Miglne, Patrol. gr. tom. Vlll. .c. 22. 35.2 Paedag.l c. 11. Spag.mňtlš8.)
Platil- li onenlpožadavek věřícím vúbec, platil ovšem
ještě vícebohoslužebnýmosobám. sH' ]p
polyti, které někteří považujíz apravé ndílo Hip
FOllYtCaDŘímského (z. 235),ZŠ,lnípakjeka dou doV. stoet (cf Dr. ]. Samsour,Z klady patrologie,s s.tr 167.

Brně 1907), stanoví, aby se kolem biskupa, když
chce tajemství požívcati, shromáždili jáhni a kně |.
oděni bílými rou chš,kr sněčjšími,než má veškeren ostatni lid, zvlá tě však istýmí (Can. 37.

ed. Haneber Miinc 11.18702 Neshledáváme zdetudíž 1). r. rozdílnýchl.leod oby ej“ného oděvu, žádá
se jen, aby byla krásnější, snad ze vzácnější látk)
a ozdobnějši, jmenovitě pak čistá.áPd obně mluví
Konstituce apoošt olské, které mnozí kladou
do lV. století, 0 čistém a bílém ó. — Za;ur
šoawjg.(Mígne, Patrol. gr. l. l. 1.8. c. 12.) V V. sto
letí podávvá svědectvr sv. jeronym jeenž mluví
o starozákonných ó. r. a dále dovozuje: „Z čehož
se učíme, že nesmíme ve všedních a jakýchkoliv
oděvech v obyčejném životě pošpiněnych vkročiti

do svatyně (čsanctamsanctorum), nýbrž s čistým svědomíma cistým i rouc máme držeti (v ru

kou) tajemstvi Páně.“ Dále pak praví: „Boižiské
náboženství má jiný oděv jšři službě
v obyčejném užívánll ac(v edním) žívollě“(Comment. ín Ezech. l. ..44 Migne, Patr. lat.
t. XXV.,436). Určitějtmluvrob. r. Ltberp onli
ficalis, který o papeži Štěpánu [. (254——257) po
dává zprávu: „Híc constitnit sacerdotes et levilas
vestibus sacratis in usu cotídiano non utí, nií in

ecclesia tantum“ 4(Duchesne, Le Liber pontíf. Paris.886—1892,l.1540zpráva je též obsažena
v římském breviáři na3svátek onoho pa ežee.2 srp.
Lib. pontíf. pochází z první polovice 1. století a

_.
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jeho nejstarší část po historické stránce není ovšem
spotehlívá; než přece jest jeho svědectví pro nej
starší liturgii římskou velmi závažné a snads ahá
'eště do časů krvavého pronásledování církves (cf.

Sammsour, i. c. str. 272. Wetczcr und Weite's
Kirc enlexikon, 2. vyd. sv. 7. str 1889). Byt ono
nařízení nenáleželo snad papeži těpánn !.přece
snad zasahuje do iii. oeti. Běží v něm 0 zo

7vyk, ktery ovšem nežpovstalrázem, nýbržzaned lši
dobu se uplatnil,dtoti nositi bílý šat liturgický téžmimo kostel, evšedním životě. ove
znařizeni vysvittáf1že roucha pro bohoslužbu určená

ovažována za posvátná a že se jich proto v oby
gejněm životě již nesmělo užívati. Uvedené nari
zeni též nasvědčuje tomu, že o'. r. oné doby ani
tvarem ani barvou se nápadně nelišila od obvyk
lého kro e, poněvadž by jinak v dobách pronásle

dováni uchovni se jimi byli vydávali mimo chrámy největší nebezpeěia v pokojných časech
yla by v obyčejném životěŽbývala velmí nápadná.

vnařízeni není řeč o zvláštních 0. r., která b
apež Štěpán |. b ! zavedl, e samozřejme (c.

Eilczewskí--,Tumpac 1.c. str. ná..sl) Srovnají-ii
se tyto vývody s prohlášením sněmu tridentského
shora zmíněným, zdálo by se, e se mu přiči
avšak není tomu tak, jak vysvítá již ze souvislostí
onohodekretu. thvrdi use táríi totiž, žeeby
dle apoštolského podání byla církev zavedla zvláštní

různící se od obyčejného kroje, nýbrž pravi
se toliko všeobecně, že církev dle apoštolského
podání užívala též posvátných rouch jako jiýnch
zevnějších pomůcek, aby snadněji povznesla mysi
věřících k važováni vznešených tajemstvi nábo
ženských. e tomu tak náleži rozumětí, p_atrno
z kan. 7. sed. XXII. který zamítá tvrzení, že y
zevnějši znamení při mši sv. byla dráždidlem bez
božnosti. Dosvéděují-l-i tedy staré památky, že

. r. vznikla z lkroje řecko-rímského, tímm, že néktere' oděvy byl zvláště pro bohoslužbu zvolen
a pro ni vylučn určeny, a to již v prvních dobác
křesťanských, lze to dobře srovnati sprohlášenim
Tridentína.—Od 1.až do lV. stoleti dají se dle
toho, co uvedeno, zjistiti tato 15.r.. tunika, ku
které v mnohýchk krajinách náležel pás (cingulum),
a plášť, kterým asi od iii století byla paenula,
dŘek ků nazývaná qmwo').n;, qtslo ;, qatvóllov. a

východě zavládl zvláštní druh tuniky, zvaný dai
matika, a pheloníon; jako odznak biskupské
hodnosti se tam uvádí již v V. stoleti omopho
rion. Tunika bývala vyzdobena nachovýml ruhy,
a řimskýc culavus přijat jako odznak kněžs é dů
stojnosti. _láhni nemivaii pláště, poněvadž by jimbyl při posvátných úkonech avdil; daln tíka
byla výsadou rimských jáhnův. Ostatni liturgické
osoby nižšího řádu mívaly snad podobná roucha
jako kněží 'i oga se na starých památkách u litur
gických osob neobjevuje. Tu a tam odivali se kněží
Do zpusobu filosofů, totiž nosili pouze plášť
bez tuniky, tak že ráměa čast prsoubyiy obna
ženy. Avšak tento kroj uráažcl jcmnocit křeátanůvaa
byl jakožto méně slušný kárán. Neměla tudiž
v tomto období církev zvláštních 5. r., lišících se
od rouch lalckých ve světě římském; ovšem ne
bylo pro bohoslužbu leckteré obv klé roucho vo
leno, nýbrž toliko nejpřiměřenějš, totiž tunika a
pallium, jak tato roucha náležela v šším stavvům a
tvořila oděv slavnostní, úřední. dyž za císaře

Konstantina Vel.církev Kristova v římské říši nabyla svobody at šilas se přízni císařův, povstaly

\ciikolepé chrámy, bohoslužba se konala okázalejianátlhernéji, a proto b..r byla vzácnějšía
drahocennější. Za těchto příznivých poměrů vyví

íela se 6. r. áie, tak že tvar některých byl poZměněn a během doby další přimě ená roucha
světská příhírána a ustálená pro účely liturgické.
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Kdežto se občanský kroj víc a více dle módy
měnil, nebyla ji 0. r. dotknuta. Misto dlouhého a
řasnatého šatu starořímského ujímal se v obyčej
ném životě krátký,p řeilehavý kroi, at již změnu
tuto zapříčinil germánský (barbarský) mrav, anebo
změněný vkus a praktický smysl tehdejší doby.
Ačkoliv se Římané namnoze houževnaté drželi
svého kroje, přece se zvláště v nižších vrstvách

lidu vždy více ujímaldpohodlnější kroj, tak že starořlmSký šat byl výhradně krojem vznešenějšich tříd,
úřednictva a duchovenstva Církevsse pak hlavně

tohoto kroje držela. vždyt bjrl pro bohoslužbu navýsost vhodný ad ůstojný. ento kroj též přešel
s císařským dvorem do Konstantinopole a tím
do východní cirkve, tak že původ b. r v obojí
cirkvi dlužno hledati právě ve starořímském kroji.
Takovým způsobem vyvinul se též podstatný roz
diit tnezi &. r. a svěiským kroojem
Vlil. stoleti. Bohoslužebná tunika měla v Římě
název linea nebo camisia, v Africe, panělsku.
v Gallií již z dřívějších dob albaa; eků stlcharion, kněmužnáležíepimanikia —ozdobně
manžety. Pro označení vrchního b. r. n—ynnjěš
mešního roucha — paenuly zevšeobecnéi v tomto
období název p_ianeta. Dále patřilo k b. ;. cinn
guium a orarium, pozdější to štola (v řecké
clílrvi epitrachelion), mappa, mappuia

eků enchiríon), prol kterouž se od Vili. stoleti ustálil název manipul us. Vtomto století \y
sk uje setéž amictus čili humeral e. Dalma
ti a byla vyhrazena římským jáhnům a toliko pa
pežskou výsadou byla povolována jáhnům jiných
cirkvi. Liturgické střevíce (compagi) a punčochy

(udonos) považovány za výsadu římského duchovenstva. — Od VL stoieii uvádí se též pallium

v nynějším smyslu, jehož původní podoby nelze
Břesně určiti apež je udílel metropolitům a nédy téžbbskupům. Ve východní církvi má pallium
název oníophorion a jest odznakem biskupů
vůbebc. Berla a prst en ujaly se v tomto období

jdakožtoodznaky biskupské hodnosti. — Od iX. ažXili. stoleti vy 6. r. dostoupil vrcholu,

užoívání jednotlivych yrouch bylo ustáleno a počet
uzavřen. thurgiS tiZspleovatželé těchto dob hledali

v . jim tak o óhistorit&.r., jako oanalogii a symbžoliku. Aby seó ..r cir
kevni alespoň co do po u shodovala s rouchy
starozákonnými,když nebylojiné shod, rozmno
žován oečtb r., ovše hlavn rouch bi
skupských, pontifikálních, jakož vyznambi
skupské hodnosti v oněch dobách též v záležito
stech světských velmi vzrostl. Pro mešní roucho
zavládl název casula. Da lmatika stala se rou

chem jáhnů vůbec, kdežto pro podjáhnj' za\edenatuníceila. Dáie se v tomto obdob vyskytuje
roo,cheta superpeliice, piuvíái (cappa),od
XIII. století biret jako biskupské odznaky se
ujalymitra,rukavice,náprsn níkřriž—peeocto
raie,subcinctodrium čilisubcingulum(závěsna cingulum podobný manipulu) a rationaie

(ozdobný límecž; liturgické střevíce (původně
sandály) alťun och vyhrazeny biskupům &kardin tomu je tě dlužno přičísti papežské
fano l“'(oraie, okroouhllý límec na humerál). Ve vý
chodní církvi přijat za vrchní patrimarcháini roucho
sakkos, kterýžto šat na dvoře byzants ém ná
ležel k uřednimu úboru; v Xiii. stoleti přešel též
na metropolity. Enchirion bylo ve Xil. stol. pře
tvořena v ept onation, ozdobnou to bursupvi
sici až ke kolenům. Papež lnnocenc iii. ve svém

díle „Libri sex de sacro aitaris m stzearío“é(kmhi|.48.—.62 Lipsia 1534) vy ěítvá

18 obřadních reiuch a pontifiakálních insignií, ?ichžsymbolický význam vyklád sou to: sandály,
punčochy, amikt, alba, oralea, náprsní kříž, cingu
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lum, succinctorium, štola, tunika (tunícellal, dalma
tika, rukavice laneta, mani l, mitra, berla, prsten
a pallium. — d XtV. sto cti až na nynější
d b.n Hlavni 1).r. v dřívějších časech zavedená
byla zvykem ustálena, částečně též předpisem pro
jednotlivé stupně duchovenstva určena. Změny
týkaly se většinou jen střihu, tvaru a výzdoby ně
kterých rouch, což hlavně na mešnim rouchu po
zoruhodno Nově zavedena toliko papežská tlara
(mitra třgmi korunami ozdobená) o které se ve

XIV. století dčje zmínkas;topileolus (biskupskáčepička) zavládl v XVI.. a grem ial e (pří
kryvka na klin pro biskupoa při bohoslužebných
úkonech) zavedeno z praktických důvodů v poz
nim středověku. Ve východní církvi jsou následu—
jící liturgická r0ucha: Sticharion, orarion (štola já
henská), cingulum, epimanikia, epítrachelion (štola
kněžská), phaeloníop, sakkos, sindon (řasnatě rou
cho pro biskupa mi 5\ ěceni kostela), epigonatíon,
omophorion, panhagia (obraz B_ohorodíčkys dítkem,
visí biskupu na prsou), paterissa (berla), koruna,
orel (malý koberec pro biskupa s obrazem orla).
V ruské cirkvi maji biskupové a představení klá
štern též náprsní kříže. Maximilian-ur prim-.
Saxtmiac, Praelectiones de liturgiis orientalibus. 1.
str. 70 násl. thzer „. cile':: KPM/:mkarkau sv.
Vlt. str. 770 .tásl ) — Ojednotlivých » r. v textě uve
dených pojednávají příslušná hesla tohoto díla. —
B) Symóahkab . r. Záhy jižb . r. byla uváděna
v úzké spojeni s posvátnými úkony, zejména se

mší sv., a prřikládánnjlm symbolický význam. Především jednotlivá roucha pojímána jako znaky

ctností, kterými liturš má býti ozdoben, aby se po
dobal nejvyššímu k zi Ježíši Kristu a sv tajemstvi důstojněkonal.nToťmorální vyznam Po
něvadž pak dále při mši sv. se nekrvavým způso
bem obnovuje krvavá obět na kříži a kněz zastu
puje samého Krista Pána, přirovnávána &.r. oněm
rouchům, kterymi Spasitel při svém umučení byl
oděn, a nástrojům, kterýmiž byl tupen a trýzněn.
Tot allcgorícký význam. Začátkysymbolického
významu, a to nejprve morálního, dají se na vý
chodě doložiti již v V. stol. usv. Isidora z Petu
sia (2. kol. 440), na západě \\ sv. ehoře Velikého
(zz. ). Především bylo symbolicky vysvětlováno
omophorion, pallium, jáhenskě orarium, potom též
alba, kasule a ostatní &.r. V západní Církvi hlavně

ěstovali symboliku liturgičtí spisovatelé od IX. do

g(tll stol. a kromě morálního vyznnammuod Xlí. stoleti vytvořili těž ahegorickýv Řadutěěchto
symboliků zakončue papež lnnozcnenclll, jenž v díle
shora uvedeném velmi důk adně () jednotlivých &.r.

po stránce symbol cké npo.ednává, a to ak starozákonní tak novozakon l.c 12—63. V litur
gických knihách římskéncírkvecjecst symnbolickýyvý
znam morální 1).r. vyjádřen slovy, kterými se
při svěcení odmzdávajl a pří degradaci odebírají;
dále modlitbami, ktere římský missál předpisuje
jak knězi při oblékání mešních rouch, tak bisku
poví, když se obléká k ontiíikálni mši sv. Alle
goric ký význam nen vliturgíckých kniháchol)
sažen. (Symbolika ednotlivých b. r. se pojednává
v patřičných heslec tohoto díla.) — C.)/„alta &.r.
V tomto ohledudlužno/).r čili aramenta roz

líšovati na dvamdruhy: liturgálcképrádlo — línte—amina, tegum nta — dále ostatní roucha—
indumcntačilieoma't bneo parameenta vužším
smyslu. Bohoslužebn nprádlo určené ro liturga
má 'ti zhotoveno ze lněného anebo Ronopného

plátna, právě tak ako prádlo oltářní a pro kalichurčene(s. C. R. eccreta auth. 11.2600 Bavlněná
luínteaminajsou zakázána (Decr.nauth. n 3455
svnloně platíh ořejši nařízení pro albu a líuglíeráý;
o rochetě, superpellicí neděje se zmínka, avšak
i pro tyto jest nejpřiměřenější plátno lněné anebo
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konopné, tak jako pro cínguturm Předpis církevníspočívá na duvodech jak) 'storickýchttak: ym
tických. imská tunika, ze které se liturgická alba
vyvinula, bývala z bílého lněného plátna. Bílá
barva připomíná skvělou čistotu, která má Iiturga
zdobili; právě jako jest mnoho práce a námahy
potřebí, než selen anebo konopě krásně vybili,
podobně bez ustavičně námahy a sebezaptránt
nelze se skvití nevinnosti a čistotou srdce, jichž bo
hoslužebně úkony daji. Pro ostttm &.r. -—in

dumenta — neníylá tka výslo\ně dpředepsána: toliko právoplatným zvykem se a, aby ona rou

a byla zhotovena ze vzácně látky;,lazeměnahedvábí, zlata anebo stříbra, tak že lát y,| jich
lld vevvšednlm Zi\otě uží\á, jsou vyloučen, což
zajistě nejlépe odpovídá vznešenosti posv tn)'ch

onů. ochudé kostely hsou35těž polohedvábnélátky přípustný (Decr. aut 3543). Výslovně

zapověděny jsou bavlněné paramentš', vlněnélněné (Decr. auth. n. 3779a.d ].., n.27 V..3)a;
látky ze skelných tkanin nejsou dovolenady(Deer.

9). B . . KdežtooMojžíš
předepsal čtyři bohoslužebné barvy, rvotnt církev

užívala obyčejně bílých óvr Podobn Lak měl kroj
řecký a římsk vliv oj & r. vů ec, měl jjejtéž na barvu těchto rouch. Řekům a Římanům,
kož í mnohým jiným národům bílá barva byla
symbolem radostí, proto též při slavnostech ve
směs lid a kněží nosili bílá rouu.cha Křestanům
byla bílá barva symbolem čistoty, nevinnosti a
svaté radosti; proto se jak liturgové tak lid k bo
hoslužbě odívali bílými rouchy. Ostatně též ně
která místa Písma sv. nasvědčovala bílé barvě.
Písemné památky mluví o čistém, skvělém, totiž

O:

N
al:

0-—

cha— alba, candida vestlmenta“ p_rostě označoval
1).r. oproti rouchům obyčejného života — „quotí
diana vestímenta“ (Dr. ja:. Bil:sm.rkz'.-Dr ja:.
7'111npaC/t,l.c. str. 261). Dle Benedikta XlV. na
začátku lV. století za uklidněny'ch poměrů neuži
vala církev jiných &.7. leč bil ch (De sacrosancto
Missae sacrificio libri tres. oma 1748, str. IE).).
Poněvadž liturgická barva nebyla zákonem předc
gsána, nebyla ovšem jednota provedena, a tak mimoílou barvu zaváděny těž jiné barvy bohoslužebné.
Zvláštčod IX. stol. počet liturgických barev roz
množočván;spisovatelé těch dob rádi hledali původ
0 r. ve S'Ž kde byly čtyři barvy nařízený. Proto
pokládali za odúvodněno,aaby se mimo bílou barvu

též jiných v bohoslužbě užívalo a tak se docílillo
jakési shody s levitickými rouchy, na ktlcrécžtolik záleželo. Innocenc |||.1. ]. .)
uvádí čtyři liturgické barvy jakožto cčetnější (prin
cipaliorcs),totižbílou, er vennou zeelenou a
černo u,vykládá symbolický význam jednotlivých
barev a“uvádí dny, ve které se 'ich užívalo, což
se celkem shoduje s naší dobou ento papež při
pomíná též pátou barvu liturgickou, totiž ftalo

— color violaceus — která již v XIII. století
zavládla ve dn postní a kající, kdežto dříve v ta

kové dn uživ no barvy černě. Následující dobynepřivo ily celkem změny v tomto poočtu baaevr
tak že pouze větši jednota byla provedena před
pisy obsaženými v římském missálu, r. 157 vyda
nem od pape V Tam jest nařízeno pro ce
lou latinskou církev pět shora uvedených barev a
jich užívání určeno pro jednotlivé doby a svátky

roku církevního, jak až na naše časypl ati (Rubrícacencrales XVlll. 1—6))].iných barev při bohoslužbě

ení dovoleno užívacti;zejména jsou zavíbženybarvažlutáa d or caeruleus — (Decr. atut.h
n. 2704. ad 4). ac to 6. r. ze zlatých látek lze
užívati za bílou, červenou a zelenou barvu (Decr.
a th. n. 3646. ad 2. n. 2986. ad 5) a ze stříbrných
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látek za bílou barvu (Decr. auth. n. 3646. ad 3).

Parament má míti toliko jednu liturgickoua barvuanebo alespoň jedna baarva aněm pře

vládatl, že nemůže býtl Bocahybanohnpro; akterou2769. adbarvu vlastně jest určen (e
v 2. obně jako v obyče'ném životě barvy
mají svou scýmbolíku, e tommu t ž v životě cirkev
ním, v bohoslužbě. irkev liturgickými barvami
vyjadřuje pravdy náboženské, svě smýšlenni a city,

jak jest jimi zaujlata v různých dobáčh a při rozmanitých svátcíc svého roku. a to za tím účelem,
aby jak liturg, tak věřící lid podobnými myšlen
kamla city byli naplnění a bohoslužbu tím vrouc
neji a s tim větším prospěchem konali. Bílá barva

symbolisuie čisrtotu, svatost, radost a nebeskoublaženost vená barva značí oheň sv. lásky,
který Duch sv. v srdcích věřících rozněcuje a v nej
vyšší míře roznitíl u sv. mučedm tak že krev
svou za Krista vycedilí. Zelená barva jest barvou
naši naděje, spočívající na zásluhách Kristových.
Fialová barva symbolisuje pokornou kajlcnost
(fialka). Černá barva jest symbolem bolu, žalosti
a zármutku údělu to smrti. Východní církev nemá
tak opověděného a přesně určeného rozdilu litur
giekých barev jako církev západní. Dbala totiž od
dávných dob a dbá doooposud o velmi drahocenná
roucha, tak že užívala často _zlatých paramentú;

proto nebývá těž namnoze při obňčejných para
mlentech rozdíl barev zdůrazněn anejvýš řeádají dvě llturgickě ba bíláa er
vená. Bílá jest výrazem slavnostyní radostaí, čer
vená symbolem zármutku se zřetelem na krev a
smrt Páně. Těto barvy se proto užívá v době čty
řícetídenniho postu a při bohoslužbě za zemřelé

(„liaxzmtliamu—print. Saxoníae,l._ c. str. 73). Srvn.ltežčlánekbarvy liturgi ckk.ě Svčaníb. r.
Z které doby pochází, nelze přesně určiti. Vysky
tuji-l-i se v písemných památkách „vestes sacratae“,
jinnedezase „ícoá mehr, nelze z nich ještě důvodně
souditi na svěcení těchto rouch, poněvadž spiso
vatele těmito slovy i jinak označují předměty vý

hradně tslužbě Boží věnované, tedy poo.svátné Benedlk Xl.V (I. c. str. 427) uvádi, že již ze lV.
století vyskytují se velmi spolehlivě doklady o své

5. r. Dovolává se tam z rávy _S_ozomenovyo svěcení chrámu jerusalemsk ho, při něm bi
skupové posvětilí těž ozdoby a dary císařem Kon
stantinem věnované. l_lčkolívse zde 6. r výslovně
nepřipominaji, jest přece velmi pravdě podobno,
žeepři té příležitosti byla též vzácná l:. r. svěcena.
Jmenovaný papež odvozuje svěcení &.r. ze

a potirá náhled, že (:bylo teprve ve XIV. stol. zavedeno. Sakram ntář ehoře Vel., ktery
mnozí kladou na konec VllI. století, obsahuje při
s\ěceni chrámu dvojí formulář svěcení bohoslu
_žebných předmětů, v němž se též b. r. výslovnně
jmenuji (Migllc, Patr. lat. t. LXXVllI. Liber sacra
mentorum s. regorii M, pag. 7.1) Starý ponti
fikál, který se přlpisujebísk Egbertu z Yorku
(z. 7299), podává úplný formulář pro svěcení kněž
ských rouch (Marlena, De antíqu eccl. ritibus, |. 1.
c. 8. art. ll.). — Dřív než se paramentů k boho
službě užije, maji býti nposvěcen čilí benediko

\ány. Přeedepsáno jest svěcení v ech rouch urěiených pro mši sv., k nimž patří humerál, alba,

gulum, manig, štola, kasule, biskupská tunicellnlai dalmalika odobně jest nařízena benedikce pro
stěradel oltářních, korporálu a pally. Světíti dal
matiku jáhenskou a tunicellu pro djáhna, dále

Elluviáls,rochetu a tunicellu, není predepsáno, pose však za slušné. Právo svvětiti 1) r. mají
biskupové; dle kvínkvenálních fakult mohou k tomu
těž delegovati kněze svě diecese, kterého práva oby
čejně též užívají. eholní opati mohou světiti b. r.
pro své kláštery a kostely. Formuláře svěcení obsa
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ženyájsou v římském pontifikátu, rituálu a na koncimissálu. Delegovaný kněz užívá pří svěcení pouze
formulářů v rituálu a míssálu podaných, nlkollv
formulářů pro jednotlivá roucha dle pontifikátu
(Deer. auth. n. 3392..) Bylo--|i některého neposvě

ceněho roucha užito k bohoslužbě, nenabývá tím
Leště posvěcení (Deer. auth. n. 3162. eodl li se jlž paramenty pro svůj úkol,dnapříklad
jsou-li již příliš seešlě nebo roztrhané, ztrácejí po
svěcení, není všakd ovoleno vynaložitl je na svět
skě účeely_ Bylo-li z některého většího b. r. 7,hoto
veno jine“roucho, na př 2 kasule štola, jest
třebi nově benedikce. Ve východní církvi žen

Šednotliyá b. ». pokaždé, než je k bohoslužběoblěk — Literatura: Mimo díla v textě uve
dená: Ottam'uchran'ur, De re vestiaría libri septem.
Venetlís 1732. Ludom'au Titomau—inux, Vetus et
nova ecclesiae disciplína 'lom. !. l. 2. Venetiis

1730.11!_70.r.b'mlcrim, Die vorztlgelichstenDenk
wurdigkeiten der christ. -kath. Kirc 4 sv. ainz1827. FX Kra u,: Real-Encykloplšldied. christíi
chen Alterttímer 2 sv. Frei buurg im Breisgau 1886.
Dr. F. Prabrl, eDie abendlándische Messe v. IV. bis
Vlll ]ahrhundert. Míjnster 1896. G. 701ml, Die
Kunst im Diensste der Kirche. 3. Aufl. Landshut

. 70: Bra1m,$. j., Dle líturgische (.íewandung

lm Occident u. Orlent. Freiburg i. Breisgau 1907F. Beda Kleina/„nuit 0 Qt“ ,Die riesveríichen
Gewánder, v časop. „] inzer Qu'artal- chri-t" 1897

Dr. V lla!I,Im/er Handbuch dler kathol.

.—

1. sv. Frei bu\n'g im Breisgau Dr. .

Dsas heilige Messopter. 5. vyd. 1Freiburgi. BretísgauItek
18bohosjlužebná vydání jsou výdaje za kostelní
potřeby, t. j. zaa ony věci, jichž při liturgii nutnějest potřebi,n par. 05stiee, mešní vinno, svíce, ka
dídlo aj. Aby se bohoslužby důstojně konatl mohly,
musí býti náležitě postaráno také o všechny ko
stelní potřeby, a to ico dojakosti i co do potřeb
něho mnoožvst i. 0 to přičinila se štědrost zakla
datelů chrámů Páně i obětztvost věřících, kterí
jednak při kostelích nadání učinili, by se z nich

kostelní potřeby opagovíaly jednak i sami potřebněvěci pro kostl dodáv Nepřizeň doby_ochudíla
mnohě kostely a také ašllědrost věřících i chrámoo
vých patronů postupem času namnoze ochabla.
Tím pak se stalo, že se b v. musila _mnohdy ome
ziti na míru nejmenší. V Čechách a l v jinych ze
mích rakouských stalo se tak hlavně v době jose
finské po konfiskaci statků církevních, kdy bylo
zřizeno mnoho nových far. 'lu take' počalo zákono
dárství světské vměšovati se do věcí této ryze
církevní. Z důvodů fiskálních, aby matice nábo
ženská co nejméně byla zatížena, hledělo se do
cílíti, aby 12.0. inově zřízených farách stlačena
byla na míru nejmlenší. Podnět k rozhodnutím moci
státní o věcech těch zavdal dotaz, odkud se mají
hraditi b. a. při kostele ve Zbraslavi, jenž žádného

jmění nemá. Dvorním dekreten 2z7. abřezna 1786rozhodnuto, že povinnost tsaspazdán matici ná
boženskou, do níž jmem zrušeného kláštera zbra
slavského splynulo. By pak se vědělo, kolík ko
ste ln a.b v. potřeeubuje, má farář a úředník (správce)
předlgžiti přibližný rozpočet, jejž státní účtárna
upraví, načež se faráři vydá ono kvantum, jež se
za správně u1.n.á A poodobně jako při Zbraslavi

že se má diti Bří všech jiných kostehpch, jichž patronem jest ná oženská matice akteréž ostateč
ného jmění vlastního nemají. Gubern. nařízením
125. července 1796uloženo krajským úřadům, aby
netrpěly účtování přemrštěných výdajů za mešní
vino, svíce, olej, kadidlo aj., ježto se tim mnohdy
špatně hospodaří a více prý se účtuje, než se sku
tečně spotřebovalo. Nařízeně předkládání před
běžných rozpočtů se však neosvědčilo; muselyt
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často dodatečné býti zvyšovány, a proto žádaly
farní i hospodářské (patronátní) úřady, by &.
byla systemrsována anebo aby dotace na ně b la
vůbec zvýšena. Dvor. dekrety ze 6. srpna 18
z 12. zářl 1809 bylo to však zamítnuto; nenít prý
systemisování to možno již z toho důvodu, že ceny
&. 17 jsou příliš měnlive'. Nechť en účetní doda
tečně vždy zadá o povolení překro eného roz očtu,
dolože žádost tu řádnými účty. Všechny stí ností
do tohoto způsobu úhrady 11.1).nebyly níc platny;

ubern. nařízení pro Čechhy z 30. července 1813
tr 0 na ustanovení tom. Když však si

účetní neustávali stěžovati, že nevědí, čím se ří
dití při rozpočtu na 0. u., a že následkem toho bý
vají i odsuzování k náhradě neschválených výdajů,
byla gubern. nařízeními pro jednotlivé země stano
vena výměra tak vaná Passirungstabelle, a
to 29. března 1813 pro tyrsko a Korutany, 23. září
1824č.ro48964poecČc.hy V'měrou tou povo'eno
pro kostel sdvěma kněžími: 104že dliky mešního
vína, voskovic 42 libry, oleje do v čné lamppy 42

libry,e)na hostie 6 zL. na kostelní prádlo (pro dva
kněz 6.21 —„'$-lak v jakschově Gesetzlexikon
sv. 8,ostř?441, elfertově Kirchenvermógen str.299p c6 zl.)— lojových svíček 2 libry, na zpo
vědní lísztky24 r., na sv. oleeje 1 zl., poselné 2 zL,
kadidla 3 libry a 1 kostelní kalendář (dírectoríum)
Gub. nařízení podotýká, že hlavní fary pražské vy
stačí s menší ještě roční výměrou, ale nicméně že
peněžní částky za hostie, prádlo, zpovědní lístky
a.td ne son výměrou nepřekročitelnou. Při kathe

drálních kostelích že lze přlgustítí výjimku v příčině kadidla a lojových svr k dle tynského ko
ste lav Praze, při němž se obojího ročně průměrně
12 liber spotřebuje. K docílení nižšíchc cen ná
kupních navrhovala se veřejná licitace a také se
vskutku prováděla. Pro mnohé však zlořády, jež

z toho vznikly, bylo od způsobu toho brzzy upuštčno; srvn. dvorní dekret z 9. června r. 1825
ub. nařízení z 31 července 1825 č.332599. Onen
vorní dekret ponechával krajským úřadům, aby

v dohodě s duchovními správci stanovili b. a. dle
skutečné potřeby,oovšem za nejlevnější ceny ná
kupní, by se matici náboženské co nejvíce ulehčilo,
účetní jsou zodpovědní za nehospodářství u věcí
tě a musí nahradití, oč b. zv.preemrštěná nad roz
počet. O tom měly konsistoře veškeré duchoven
stvo zpravííí. Dlužno dodati, že peněžní částky
vyše uvedené se počítají ovšem dle tehdejší \a
luty. Výměru o. v. zevrubnějí uvádí 55 instrukce
pro účetní oddělení, schválená dc retem dvorní
kanceláře z 22. břez a1832 č 44943 29. března
1833 č. 5096 (srvn. Provínzial- Gesetzsannnlung des
Kónigr. Bóhmen ítir dasjaalhr 1.834 XVl. B. 8. 140
až 143). V instrukcí uvedeny položky, jak svrchu
naznačeny, na prádlo stanoví se výdaj 6 zl., ale
při svvíčkách stanoví se též pro každého kněze
ročně paškál 21íberní (dle gub. nařízení ze 7. ledna
1828 čís6.1. 4)a mimo to každého roku triangl.
Oleje do věčlně lampy povoleno gubem. nařízením2.20 dubna 2543 nejvýše 68 liber 14 lotů.
Výslovně se 1pravu,že kde jest více kněží, ovvšem
i spotřeba vina, svíček, hostíí, prádla, na zpovědní

lístky stoupá a dle toho se má i útčtovati, jenompři svítích že se má vždy účtovati pro jednoho
kněze 24 liber, pro každého dalšího duchovního jen
18 liber. Pří ostatních drobných výdajích za ko
štata, špendlík, uhlí do kadídelníce, vatu, struny
a,p. predevším přihlížetí, \ jaké částce
v dřívějších účtech lž schvále vbylv a že se mají
vydaje ty dle skute né s otřeby upraviti. Kde se
vyšlo s menší výměrou . v., nem se výměra ta
zvyšm ati, ežto církevní funkce celkem stejné zú
stávají. Vyměra tato b a. vydána, jak \idno, pro
kostely, při nichž &. v. hrazeny z matice nábožen

bohoslužebná vydání

ské, ale pra\íd|a la přeríesrenavíce méně í aokstelypaatronátn sou mehoatakbylaítu
b. v. upravena většinou dle této výměry
xímum b. a. při kostelích při nichž schodek v účtech
z titulu patronátu hraditi se má z veřejných fondů,
stanoven opětněv nosem minist. kultua vyučo

ní z 272.1února 1876 čís. 1622 (sbírka místodrž.norm. č.2 takto: voskových svící pro jednoho

kněze 30 llíber (rovná sez 16(82225), ro dva_2 o 61k2č42kkg),v1na2 kadidla4031b
(_ k),loleje 21bu(: 2912 kg, lojovýchsvící128lb 2k ), kostelní kalendáři kus, hostie

pro každého] kn ze 3 zl. kr, ksovsíelníprádllopro každého kněze 6 21.30 kr., oleje
psací potřebyl 0 kr., psaní zádušních účtů a

výplísů 2 zl.., posezlné2 zl. 10 kr., tiskot isy, kurendy!. 50 k. ,na menší vydá 15 zl. erejný fond
přizspějc však k úhradě těchto &. a. jen tehdy, do
káže-ll se,že schodek se skutečně vyskytu e, vina
za ěnj se nikomu přičístí nemůže, o jiný
k úhradě zavázán není a úhradu ani z místních
zdrojů, aniz přebytků zádušních ani jínakýmí opa
třeními dle rady zákona nalézti nelze. — U většiny
íar patronátu náboženské matice hradí se 1) v.
z jmění kostela farního anebo fíliálního. Tu pk

povolují se na 0. u.Vízpravidla \ětší částky; na př.voskovic 17.18í ekg, oleje 25 k, 30 k až

|39 kg; na kostellníc erádio 12.:K 60 h, ale i 22 K,3 K; na hostie 8 , 0 K 1K h; pod.
Hradí-li se náklad z matíce náboženské, připouští
místodržitelství jen normální výdaj a škrtá, bylo-li
něco nad něj započítáno. Celkem však shledává
se v účtování &.a. při kostelích patronátu jak sou
kromého, tak veřejného veliká různost, ba i zjevná
nesrovnalost. činit celkový účetzza &.v. zac elý
rok u kostelů s jedním knězem někde jen 144 K,
j1de 17 K, alei255K,27 K, 292Kaívíce,
dle toho, kolik se na jednotlivá !: z:. povoluje, ale
idle toho, ose mezi 5.1). započítává, t. ]. někde
připouští ac jinde škrtá. V rozpočtu státním na
r. 1911 praelimínováno naač. v. z matice nábožen
ské pro arcidiecesí ražskou 23.088K proodíecesí
budějovickou 16.875 ,pro králové- hradeckou 22.550
koorun, pro litoměřickou 14.583K, ceelkem pro Čechy
kolem . oMoravu platí vynos c. k.
státního ministerstvraz tvěna 1864 čís. 2111.
dle něhož pro kostely atronátu veřejného stano
ven normální praelimínÍó &. takto: voskovic 30
liber, mešního vína 30 mázů, kadidla 3 lb, oleje

52 1b,lojových slvzlček21b, na hostie 6 K h, nakostelní prádlolK1160 est nesporno, že nor
mální tyto položkzyza nynějších poměrů nedosta
čuji a že zvýšení jich jest nutné. Ve směru tom
podniknou se v příčině kostelů veřejného atro
nátu příslušně kroky. Cílem jlch jest jednak docíliti
zvýšení onoho ovolovaného maxima, jednaak\ vy
moci, mezi mohly býti započteny i mnohé
nezbytně kostelnív potřeby, jež dosud nebyly po

volovány. (Srvn. draA. Blvd/fy: KuiŠenesí theorieo běžnych bohosluž. vy.d v „Rádc uch.“ 1

.

a v T„heol. Qnartalschrift“ v Linci 1902)

Die vynlesení českélot c. k místodržitelství z 27.červ 185315.14.31 mají se každému deticíentoví
a cizímu knězi který v některém kostele mší sv.
dle své svobodně \ůle anebo dle povinností jako
katecheta, professor slouží, všechn věci ke mši
svaté potřebné vydatl darmo na účet chrámu. _

v ro střední školy platí minist. nařízení
2 23. května 1875 č. 778, dle něhož se maji &. a.
při ústav,ech při nichž jest je hraditi ze státních
peněz, zvlášť praelimínovatí a účtovali. (Srvn. E.

Mayer/[(er, Handbuch fůr den polít. Verwaltungsdienstl 1021.) Slouží- li při některém kostele mši
svatou katecheta škol ěštanských anebo
obecných, dlužno dbáíí,maby se v příčině &. v.
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vystačila s oním množstvím, jež dosud bývalo započítáno v obvyklých mezích. cstačí- li ono množ
ství, může se zvvýšený n klad hradíti 7. postačitel
ného jmění kostelního je-li kostel passivní, má
ručití za náklad ten školní obec,j ežto dle zká.
z 24. února 1873 z. z. č. 16 školní obec m obsta
rati potřeby k vyučováni školnímu nutné, a ježto
ona školní bohoslužba bezprostředně v obor pú
sobnosti duchovních správci: nenálezí. (Srvn. Vzo

rec účtů záádušních s poářebným vyskladcm oriNzuócra- Blomana, v Chru dimi 1902, SS.) —
Nestačí-li jmění kostelní patronátůSt l.soukro
mých na nutná &.». vydánívvubec, připadne po
vínnost úhrady na příslušníky farní obce dlee9 36.

zákonamze 7. květn 1874r z. řč.z50., odplněnsěhozákone z 31. proasince 1894 č. 7e 1895
Při tommdlužno dbáti 57. clt. rzák. z r. 1874, dle
něhož se má v příčin tě zachovávati dosavadní

praxe a říditi se jest zvláštními zákony; byly--lio \ěci tě v té oné zemí zvlášť vydány esporno
jest, žeej sou b. a. zrovna tak jako chrámové vnitřní
zařízení potřebná paramenta předmětem konkurrence soukromý patron měl hradití
schodek příbí 11.ze svého, nelze všeobecně tvr
dítí. Výslovně stanoveno takj rníRaa
kousy dvor. dekretem 1213.září]1913.r Helfert tvrdí
to o patronech vůbecc(srvn. Kirchenvermčgen l.

04') a dovolává se Sgubern. dekretu z 19. ledna1805 (srvn. Yakxclzlx 8,141) ale dekret ten mluví
pouze o ínešním víně, které' est povlnen opatřiti
patron, nechťsoukromník, nec t'tond nějaký. íni
sterstvo kultu a vyučování prohlásilo výnosem ze
7. 1í_sto 20. výslovně, že pro echy
není v eobecněho zákonitě platného nařízení, dle

by patron povinen byl hraditi schodek
. (Srvvn. Mayerlroferl C. N. S. 17.) le

výnosu toho, jenž platí za normálz, dány jsou pro
úhhradu b. v. tyto pokyny: Dlea_942.zákona ze dne7. května 1874 ř. z. č. 50m jmění farních ko

stelú spravovali společně správce fa farní osadaapatron kostela. Ti jsou povinni predevším za
chovati kostelu schopnost placení, proto mají nej
dříve přesně vyšetříti potreby i dané uhrazovací
prostředky a učiniti k vyrovnání nahodilého schodku
všechna zákonem přípustná opatření. Vzejde--li

or mezi účastníky, může býti úřad ožádán
o rozhodnutí. le-lí neodvratně nutno, by bťžné po
třeby kostela farniho okamžitě byly zabezpečeny,
nelze mezi tou dobou, než dojde rozhodnutí,
3th v jeho existenci ohrožovatí a možnémune
bezpečí exekuce v nebezpečí vydávati Správa ko
stela má zkusiti i jiných prostředků: sbírck, vy
zvání k obětem, zpenežcní kostelních sedadel atd.
Nelze-li jinak, nutno omezíti náklad kostelní na
míru nejmenší a uložili hrazení jeho těm, pro něž
kostel jest ustanoven. (Srvn. zorec účtů at
cit str. 85, kdež důležitý výnos ten celý uveřejněn)
lt. a. připobožnostech mimořádných, na př. zvlášt
ních slavnostech, při výstavu nejsv. Svátosti a p.,

hradí se z přebytků kostelního jmění11_ zazsouhlasu patronova — jinak 2 mílodarúva
brovolných sbírek, není- li k účelu tomu11zvláštních

bohoslužebné knihy viz liturgické kníkhy.
bohoslužebné násdoby, osoby atd. víz liturgie ké nádoby,o y.
bohoslužebnýjazyk_víz liturgický jazyk.
bohoslužebnýř řád ořádek služeb Božích

(ordo divinorum) gři některém kostele, ve far—ností, v díecesi, v cel zemí, upravený co do času
i způsobu tak, by bohoslužbou docíleno bylo jejího
dvojího účelu: oslavy Bohaaaposvěcování duší
Podstatou bohoslužbš jestmmše sv. jako střediskoia k ní druží se hlás ní slova Božího. Na obék
váhu sněm tridentský, jenž v sez. XXlIl. kalp.4
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stanovil, že duchovní správcové mají sloužiti mši
svatou v ne ěli a ve svátek a vedle toho tak ča
sto, by vyhověli úřadu svému. \rsez. V. kap. 4
nařízeno, že mají slovo Boží hlásati v neděli a ve
svátek, v adventě pak a postě každodenně anebo

aspaoňstřikrát za t den. Totéž nařizuje synodakázni 5(p. 194—195ap. 6). Po
stupem času byla volnost, která co do 6.7- du
chovním správcům púvodné ponechána byla, víca
více omezována a &.řbyl nejen předpisy bisku

Bův, ale i samé světské vlády podrobně upravován.ro Vídeň zavedenn nový &.r. CISasřkým naříze
mm 2 23. ledna 1783, pro Prahu naříz. 26. dub.
1784a téhož roku 22. srpna i pro Mo r.avu Nový
tento &.ř. pro Prahu vyšel tiskem jako brožura:

Budoucí pořádek služeb Božích a pobožnosti _jaroprahu s začátkem prvního dne měsíce máje 184

Nanneigšš íporučení. V Praze u F z Sclíonfeldu." ředmluva zní: „Nařízení KdyžJeeho cís.
král. Milost nejvýš nařídit ráčíla aby zrízem far
a s ním spojené regulování služeb Božích na po
dobný zpusob. jakovvhlavnim a sídelním městě
Viddní již se stalo, uvedeno bylo, a nyní podle nej
miloshvěji potvrzeného a s za dobré uznáním kníž.
arcibiskupa navrženého lánu to rozdělení se
udělalo: tak to nové far rozdělení a budoucí po

řádek pobožností každému na vědomí a k _dotkonalému zachování ve známost se uvádí, a při
se nařizuje, že to nové íar rozdělení a pořádek
pobožnosti od prvního máje tohoto roku začít se

má, následovněí ti, kteří k jiné lf1ařeaž posavad patříli, nyní nev tam. ale ově vykázané faře
obrátit se mají. Podle čehož11jedenkaždý nejpo

slušněji se chovat a pokračovatbude.a xConsio Gubernii, vPraze e.23 duhu 1784.Fran
tišek Ant. hrabě z Nosticů. nPeter Lehrltter. “ Násle

duje pak 17žparagrafu pořádku toho v tomto znění:„91.aždémarmm kostelev nedělia ve svá
tek bude ase držet krátké ranní kázání pro čeládku,
potom později pro ostatní íarní osadu němeecké
anebo české podle nejvic obvykklrě ' ečí osadníků.
Služba Boží se vždy podle řeči pozdějšího kázání
řídit musí. 2. Denně v a ém farním kostele
jen jedna ír e s požehnáním, ve všední den s vy
staveným cíboriem, v neděli a ve svátek ale s vy
stavením monstrance držet se bude, při čemž přede

psané normální písně s \arhanami zpívali se. Us Víta a v těch kostelích, kde
ordinámí kůr _ie,denně chorálni mše při varhanách

anebo bez varhan, dle povahy času, bvezI1instrumentální muziky se zpívat bude. 94 eclěli a ve
svátek v každém farním kostele zpívaná emše 5 lnn
strumentální muzikou anebo, kde žádné takové mu

ziky není,chorá1ně se držet bude. 9 5. V těch kosteiích, kdevve všední den obyčejná mše s požehná
ním \; čas zpívané mše pripadá, bude se místo
mše s požehnáním veliká anebo zpívaná mše vy
stavením monstrance konat. 9 6. Odpoledne \s'ne
děli bude se konat křesťanské naučení, které tak
zřízeno bude, aby také dospělí lidé při něm, a
sice vessvé řeči naučení dostávali. 9 7. Denně,
mimo soboty a _svátky Panny Marie, bude se litanie
ke Všem Svatým se všemi k té litaníi patřícímí
modlitbami i s tou za země áua, všeobecná mo
dlitba a 5 Otčenášů a 5 Zdr vas Maria za všeo
becně potřeby hlasitě s odpovídáním lidu říkat, a

k posledku požehnání s cíboriem se dá. V soob tua ve 5\ átky anny Marie však místo litanie ke Všem

Svatňm bude se litanie loretánská s atřícími k nímod itbamí, Salve Regina (to jest drávas krá
lovno), modlitba za zeměpána, všeobecná modlitba

50tčenášú a 5 Zdráva za všeobecné potřeby
říkat. 9 8. V těch kostelích, kde obyčejný kúr jest,
budou se nešpory denn cho,rá1ně v neděiia
svátek také s varhanamiěbez instrumentální muziky
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konat, tak sice, že v neděli nešpory mezi kate
chetským vyučováním a mezi svrchu zmíněn' 'mi

předepsanými modlitbami zpívat se budou. .e farních kostelích v postě v neděli, ve středu a

v pátek díleem před polednem, ldoílem (dpolednepostní kázani držet se budo O.Co se mši sv.
knne, ty v metropolitním kostele sv. Víta u dvou
postranních oltářů spolu se mší u velikého oltáře,
v ostatních kostelích ale jen u velikého oltáře
každé půl hodiny se číst budouu, aby jedxn každý
jíst bl, že v určitý čas jistě mši dostane. len
v ne ělí a ve sveát k při zpívané mši malá mše
u postranního oltáře číst se bude. 5 ll. Processí
Božiho Těla v ten svátek ráno na Hradčanech
z metropolitního kostela se vyvede, při kterém
všichni duchovní přítomni býti musí a s kterým
strahovská fara se spojí. V neděli mezi oktávou
Božího Těla před lednem na Starém městě
z hlavního farního kostela týnského; na Novém
městě z hlavního farního kostela sv. jíndřícha; na
Malé straně z hlavního farního kostela sv. Miku
láše processí se povede, tak že všichni faráři ka

ždého města se spoj/í a dáleji než se obyčejněchodivalo,oojbedou tu takén edělí ráno v kol
legiátnim farním kostele na Vyšenhraděprocessí se
uvede. rocessi ve svátek sv. arka a

v ostatní tří křížové dny A) z metro olitaního kostela se povede, a sice na dens ofar
ního kostela na Strahově, v rvni křížovq den do

Lorety, v druhý do kostela ašech Svatýc ; v třetíale do kostela sv. jir'. ale straně od sv
Mikuláše jelikož z hlavního farního kostela na den
v. M a do ks aPP. karmelitánu; a první

křížový den do farního kostela sv. Tomáše; vdruhý
do farního koste kP. Marii pod řetězem anebo
u maltézrů; v třetí do kostela vlašského špitálu.
C) Na Starém městě z hlavního amiho kostela
tynského na den sv. a do farního kostela

Duchu; v rvní křížový den do farního ko

stesla u Matky Ožl na loži anebo nyní kk sv.Klimentu; v druhý den do farního kostelak sv.
Martinu; a v třetí den do farního kostefa křižov
níkú. Na Novém městě z hlavního farního ko

stela sv. jlndřlcha, na dens va.Mark dookollegiátního farního kostela u sv. Avollínáře; v první kří
žoov den do farního ko tea sv. Petra; v druhý
do arniho kostela u sv. těpána, a v třetí den do
kostela sv. Vojtěcha. Z Vyše hradu na den sv.
Marka, a skrze tři křížové dni k Panné Marii
v šancích. 13. V pašijový týden budou v římském
rltuálu pře epsaná jednání a ceremonie se konat a
zachovávat, také v Zelený čtvrtek odpoleened ko
stely se navštěvovat a nejsvětější Svátost oltářní

se ctít, naproti tomu sic obyčejné Boží hroby a večerní ceremonie při vzkříšení přestanou. g 14
dlent 40 hodin a vystavováni nejsv. Svátosti oltářní
v oktáv Božího Těla v těch veřejných kostelích,

ve kterých až posavad žobyéeiúné bylo, také budoucné se zachováá, onee každého dne
místo muzikální litanie s přede sanými na každý
den modlítbamí zavírka se u íní a požehnání
s monstranci se dá. klášterní kostel
u 'eptišek následující pořádek se udělal: 5),

V jejich kostelích kde ordinární kůr jest, mů e sedenně chorálntrn še jako konventní mše s varhanami
zpívat. Kázaní v neděli a ve svátek pro ně a pro
jejich strávnice a domácí od jejich kazatelů v uza
vrenem kostele konati se budou. neděli a ve
svátek v jejich kostelích mše s požehnáním s vy
stavením monstrance bude seedržet a odpoledne
předepsaná ve farních kostelích litanie a modlitby
rikat, a na konec požehnání s ciboriemmse dá; při
mši s požehnáním v nich dokonce nic nahlas se
modlit ani zpívat se nebude. Ve všední dny odpo
ledne mohou se sice předepsané ve farních koste
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lich modlitby modlit, nedává se ale požehnání s ei
boriem. Tichéa malé mše u velikého oltáře,
! také na některém 0postranním oltáři dle počtu
kněží, a kdyby snad tam byli cizí duchovní, jeedna
po druhé seetětou. — Pro muž ké klášterní kostely

aevšecky ostatní veřejné kostely, kde žádná faraten pořad týče se také muž—
ských klášterních kostelů, a všech ostatních ve
řejných kostelů, kde žádná fara není, toliko s tou

moko,u že v nich žádné kázani, žádná mše 5 po
žehlnáním a žádné křesťanské cvičení se nekoná,
také popoledni služby Boží bez požehnání se

:

skonči. Na tena žádn jiný způsob mají se služby
Boží jak náleží řik adné v urrenč od ordina
riátů hodin dr et. Toliko ve špitány .
lech, v kterých vlastní duchovní patsýřovvé jsou,
mohou pro ty, kteří ve špitálech zůstávají, služby
Boží tak, jako u klášterních panen, tak kázání
v uzavřeném kostele se držet.“ Nyní následuje
Rozdělení hodinypro služby Boží, které v lt) farách města Prahy, též na Vyšehradě, skrz celý
rok začátkem měsíce máje r. 1784 konati se bu

ou“. Z nich doslovně vyjímáme zde pořádek
služeb Božích: a) „V kanovnickém kostele u sv.
Víta neděli a ve svátek. V létě od 24. dubna
až do\,posledního srpna ráno v 5 hodin, od 1. dne
měsíce září až do 15. dne měsíce října v půl 6.
hodině, od 16. října až do 1. ún v 6 hodin, od
2. února až do 23. dubna v půl 6.r hod. začínají se
tiché mše u velikého otláře a dvou postranních

oltářichatrvaji vlétě ()jakov zimě až dodiny inclusiv. mše s požehnáním. V půl
9. hod. jest české kázádní s modlitbami. V půl 10.
hodině 'est malá mše. V 10 hodin jest nentecké
kázánt llhod. zpívaná mše, pl'l kt ré malá mše
n postranního oltáře se čte, & ve 12 hodin jest po
sledn malá mše. Taks služby Boží dopoledne
skončí. Denně před mší s požehnáním v tom
kanovnickém kostele rekvie císařské za zemřelé
vsoké pány země (Svaté paměti) se konají, před
tmí císařsk' mi rekviemi ale hodinky duchovní

první, třetí, está skrz pul hodiny se hdržejí; předhodinkami drží se Matura v létě v 6 hod a v zimě
pul 7..,hod a posledné po zpívané mši devátá

hodinka se drží. Odpoledne od 2—3 hodin jest
křesťanské vyučování v německé a české řeči; od

—4 hodin jsou kanonikální nešpory s varhanami,
potom litanie ke Všem vatým, v sobotu a ve

svátk Panny Marie ale litanme k P. Marii s patřicími ní mo htbaml, s modlitbou za pána mě,
všeobecná modlitba, potom 5 Otčená ua 5 Zdrávas
Maria za všeobecné potřeby, na to požehnání s mou
stranci, posledně následuje komplctář a matuti
num cum laudibus. Ve vsední den čtou se malé
mše jako v neděli a ve svátek po hodinách od
rána až do 12 hodin, jen že po celý rok denně
v 9 hodin tak zvaná Summa se zpívá, a po ní 0
žehnání s ciboriem se dává. Odpoledne po do 0
naných chorálních nešpořích bez varhan a kom
pletáře ve 4 hodiny jako v neděli a ve svátek li
tanie ke Všem Svat' m v sobotu a ve svátky P.
Marie ale lltanie k Marii s patřícími k ní mo
dlitbanti, s modlitbou za pána země, \šeohecná mo
dlitba,apak5 tčenášů a 5 Zdrávas Maria za vše
obecné potřeby se říká, potom následuje požehnání
s ciboriem. Oltář kuupříjímání velebné Svátosti jest
u hrobu sv. lana Nepomuckého. Kterýžto pořádek
služeb Božích vtom hnlavním kostele tak zřízen
est, že druhé kázání, které sic obyčejné německé

iesth, ve svátky českých svatých patronů sv. Vojuckého, sv Vítaa Va
clava v české řeči, a takn aty dny rannískázání
v německé řeči se drží.“ — Následuje pořádek
služeb Božích „ve farním kostele na Strahově, u sv
Mikuláše, ve farním kostele Panny Marie pod ře

O
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tézem anebo u maltézrů, ve farním kostele křižov
níkú s červ. hvězdou, ve far. kostele Matky Boží
na loži anebo nyní u sv. Klimenta, ve 1ar.kosíele
sv. Ducha, sv. Haštala, sv. ]akuba, pří hlavni faře

v Týně, při faře sv. Havlaa, ssv. hartina, sv. líljí,sv. Vojtěcha sv. Apolináře, těpána,s V.]in
dřicha. sv. Řctra, pri faře na Vyšehradě (sic); pro
všecky ostatní kostely, kde žádná fara není, a pro
všecky mužské klášterní kostely; pro kostely klá
šterních panen; ro kostel ve viašskěm špitálc.
v ostatních chudych, sirotčich a pracnich domích,
v té kapli pro vlašský národ. " Uvedeen zde budiž
zkráceně pořádek služeb Božích na př. u Matky Boží
před Týnem. V neděli a ve svátekv 6hod. v zimě
v létě první mše svatá, o půl české ranni ká

zání, v07 hodin mše sv_. 5 požehnáním, o půl 8.,v 8a opůl 9.1iché mše sv.; v zívaná

mše sv. 3 při ní tichá mše sv. upostrannlhoz oltláře;v 10ho d. druhe' české kázání, v 11 hod.a
tichá mšc sv. Odpoledne ve 2 hod. české kateche
tické vyučování, litanie atd., požehnání s mon
stranci. Všednihodne v hodín rvni mše sv. a
tak dále každé půl hodiny malá m o sv. až do 11
hodin; o půl 12. mšecsv. spožehnánim. Odpoledne

e4 hod. litanie atd.,,goželmání scíboři Podobnýpořádek est více mén 1 při ostatních farních ko
stelích. rožura obsahuje dále pořad kázání post
ních, uvadí podrobně, v kterou hodinu kde jest
jaká pobožnost, a zase ta ona pobožnost kde se
kdy koná. Následuují v druhém oddilu normální

zpěvy, litanie a modlitby, kterak ony v í—trazepřitomto novém nařízení ekonání služeb Božích
Písně uve

k všeobecné %ootřebě předepsány hyly“.
deny: ranní: uď Bůh pozdravený a Nyní řr_ocltlomé tělo; večerní: Za dnešní tento den a
noční hodinka Ke mši sv.: Ti, ,se kořime a
Na deen hnčvu, na den žalosti (koreckviem).
kázáním: Kriste, tvá naučení; po kázání: ČBože,
pouhé světlo čisté. K slavné zpívané mši sv My
zde, Pane svrchovaný. Litanie jsou ke Všem Sva
tým a loretánská s obvyklými modlitbami. Tento

nový pořádek služeb Božích měl dle dvor. dektretu1. 24 září 1785 býti přizpůsoben i pro měs ta
vennko,v stanoovenní hodin pro služb Boží mělo

se ponechali vikářům a krajsk' 'm úřa ům. Kde bybylo více různých jazy m1 se k tomu vzítí
zrelel při bohoslužbě a při katechesl. Mše svatá
nemusí ovšem b' 11všude každé půl hodiny a ne
třeba k tomu zv áštní kněze ustanovovati, ale po
čet mší sv. más dle počtu hodin vhodné npra
viti tak, aby věřící se mohli dobře vystřídati. Gu
berníálním nařízením z 3. srpna 1787urgováno za
vedení nového pořádku tam, kde se dosud tak
nestalo. Již dříve dvor. dekr. z 9. července 1774

zakázáno konalipslužby Boží v pozdní hodmu, takže započalya 012 hod. a končilyteprve 0 2. h.
od oledne. Dvorním dckrcteem ze 17. května 1784
narizeno zaříditi bohoslužby v sousedních farno
stech tak, by se věřící dobře mohli na služby Boží

dostati zvláště tam, kde7jest jen jeden kněz. Dledvor. dekr. za mělo se střídavé ko
nání služeb Božích v kostele mateřském a ve fi
líálkách i nadále zachovati. Exponovaný kaplan
měl při svém kostele konati služby Boží ne pouze
o svátcích, nýbrž poc elý rok (dvorní dekretz
zříá11785). Pro mše sv., které se každé půl zh.od
sloužiti mají v Prazze, má konsistoř vybratí kněze

jen starší, kteří se plro duchovní správu nehodí(dv. dekr. z 27. října 1786 č. 1189),aamá se před
pis o těch mších sv. plniti jen potud, pokud starší

duchovní a bš'vvali řeholníci nevymrou Potommmajík sloužení m 1 těchvy silánl býti kněží z klášterů
(dv. de kr. ze 4. května5 1787 č. 408). Konsistoř má

egostaratio o,to aby ve všech hlavních kostelíchpra ských ještě ve 12 hodin v neděli a ve svátek
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mše sv. sloužena byla. (Gub. nař. z 10. září 1788
č. 55..—982) Noový bohosl. pořádek narážel ovšem
na mnohých místech na odpor, ale dle dvor. dekr.
z 8. čerrvna 1784 nesmělo se na něm bez nejvyššího
povolení nic mčnití. Teprve po smrti císaře josefa
nastalo poněkud u věci té uvolnění. Dle dv. dekr.
že 17. března 1791 č. 20 se sice nový b. ř
všude zachovávatí, ale biskupům se povoluje, by
mohli zavésti i iné modlitby a písně kostelní pro
veřejné služby oži o svátcích apro soukromé po

božností; ovšem se musí nové ty písně„a modlitbypředložiti zemskému úřadu k schválen Te'ž mo
hou býti veliké mše sv. 5 instrumentální hudbou:
ína venkově smí býti zavedeny sobotní večerní
pobožnosti, ale jen bez požehnání; v poslední den
vroce smí se konatl kázání a pobožnost na po
děkování Bohu. Ostatně se ponechává biskupům
zúplna volba sv. obrazů a ostatků k veřejnému

vystavení a vůbec i ustanovení Áíořádku bohoslužby; ovšem že stanovený poř dek musí býti
při tom směrodatným. Také mohou bez předcho
zího dovolení sami povoliti 1pobožnosti soukromě,
ael tak, by nařízený 11.7'. tim rušen nebyl. Další
uvolněni stalo se dvor. de r. e14. června 1793
č. 4751. Celkem má se trvatí naznnovem &.r'. a maji
vlády zemské i krajské na vlastní zodpovědnost
bdítí nad tím, b se žádné nové pobožnosti neza
váděly, zvláště pak ne staré pouti a procesí, a nemá

věcci té nic ponechávati libovůli biskupúv a
faráuřův.Ale přece dovoluje jeho Veličenstvo, aby
se 1. smělo dávati požehnání s monstranci, kde se
to vidí záhodno; 2. kde jest více kněží, mohou se
současně sloužitl dvě mše svaté, z nichž jedna

u postranního oitánřeponěkud později má započiti.Dvorním dekret z 23. března 1798 č. 51830
volen výstav netjsv.Svátosti na Veliký pátek a Bi
lou sobotu na postranním některém oltáři, dvorní
dekret z 27. března 1801 povoloval opět zřizování
Božích hrobúv a ambrosíánský chvalozpěv při nich
večer na Bilou sobotu. Pro Boží hroby stanoven
i spolu vzorec, dle něhož se na postranním někte
rém oltáři mají upraviti. Dv. dekr et z 25. března
1802povoloval,by vklášternich kostelích,
při nichž není fara, směly se s pm olením ordina
riátním opět konati veřejné služby Boží jako jindy
ale nesmí se tím nijak rušiti předepsanýb
v místní farností, aniž se smmí tim dáti podnět
k odstranění farních služeb Božích. Ale jinak se
trvalo neústupné na zavedeném r". a konsistoř
nesměla vydati samovolně žádného nařízení v při
činé veřejných pobožnosti, dokud si nevymohla
k tomu zeměpans kého svolení. Srv. dvorní dekret

zé16.l7edna195č.12139 127.únor 17.51'95(:D.ra Fr. Kryštůfka Dějiny cirkve katol. 1.256“
Bažkkdyž sami stavové zemští žádali, by omczen

Eoblo7žností směly se dle uznáni biskupův opětonatí jakozdříve byli odkázáni na dvorní dekret1791. Dv.d ret z 15. ři na 1799
č. 117.1152řuařiazovai bisku ům,k by uložili v em kně
žím modliti se po služb ch Božích v neděli 5 li

v jeho řeči modlitby za otřeby církve a od

vrácení Šohrom (aniž by se však o papeži zvláštnízminka íníla) a připojili pak pětkrát Otčenáša
Zdrávaa.s řipomenouti dlužno, že císařskýmai
dekrety byl upraven nejen ořádek farních slu
žeb Božích, ale že podrobn nařízení vydána byla

ipro plukovní kaplany, jak majíslužby Božípri vojště konati (voj. reg1.z r. . září
1807), dvommím dekretem z 9. října 1783 ustanoven
0.1“ pro studující gym nasíjní, míníst.listem
z 20. února 1779pro osluchače filosofie a
částečně i pro bohoso ovce; dv. dekr. z 3. října
1786 č. 2414 i též pro šlechtičn v ústavech;
dv. dekr. 1. 21. listopadu 1789 č. 4 stanoven
ó. ř. pro žalářované osoby v kasematách.—

n.
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V podstatě své zachovává se &.ř. v Čcchách až
dosud zcela tak, jak v době josefínské zaveden
byl, a pozdějších změn nových v něm mnoho není.

vi111.ckoncil pražsk r. 1860obíral se též

l;. ř. a stanovil v tit. lll. cap. 11.7Deexxtemo ordinein celebratione missarum (pp —78) toto: Aby
ó. ř, který všude s_tejný býti a l7í1710vůlíjednotlivce
se ponechati nemůže, náležitě byl ustanoven, bi
skupové za pomoci vou kanovníků prozkoumají
dosavadní &. r'. při jednotlivých kostellch a uprav1
jej tak, aby co nejlépe vyhovoval oslavě Boží
i zbožnosti věřících. se ustanoví pro
kazdoudiecesi magister líturgiae (v.t.), který
by bdělnad zachovávánim sv. obřadův, p_ochybnosti
lušiil anedbalce napomína Far sám jsa vzorem
pořádku, necht zařídí služby Boží tak, by se jich
osadníci pohodlně účastníti mohli. Totéž platí, kde
jest více kněží. V mistech pak, kde jest více ko

satclů,nechť se duchovní správcové dohodnou o tom,by věřícím nejvhodn ěji posloužeuo bylo. Sta—
naovená hodina b_ohoslužbypřessne buď dodržována.
Současně nebudiž více mši sv. slouženo; nelze-lí
však jinak, nechť se slouží jedna jaksi slavnějí
u hlavního oltáře, ostatní pak, pokud jen možno,
v odlehlejších kaplích anebo u odlehlých oltářův,
ale znamení zvonkem neeubdiž při nich dáváno
0 &. r'. pro pražskou arcidiecesi pravi se v aktecoh
syn ody prražs 1.p.1873vca 1 (pp 27ss.):
Faráři maji návštěčru bohoslužb co jen možno
usnadniti a hleděti všellke' překážky odstraniti.

V Praze trváá. ř. již stolet, ačby 51duchovníívéřícípřáli, aby se časověji upravil. Ale i na venkově
měli by se sousední duchovní o 0. f. nmzá em do
hodnoutí, by osadníci snadno se mohli zuěastníti
bohoslužby v sousedním kostele. Proto zachová
vejte duchovní správcové v Praze dosavadni pře

depsauý &. ř. bedlivě, ale podejtež k. a. ordinaíátu svén návrhy na vhodně změn Pro venkov
navrhnou vhodné opravy k. a. vikár. B. ř. budiž
s kazatelny věřícím ohlašmán, ale vedle toho
i vhodnými plakáty veřejností ve známost uváděn.
k. 1900 nařízeno v pražské arcldlecesi, aby vedle
postniho mandátu na dveřích chrámových na zvlášt
ním blanketu ohlašován byl ». r' toho onoho ko

stela. Vedlet se A. r'. předem oznamuje téžv edním 131mm věs . ., jenž ve
mnohých farnostech pražské narcidiecese již zave—

den jestadobře se osvědčlu'c. Spolek sv. Bonifácevydal roku 1909knížku str., v níž uveřejněn
podrobný pořádeko lslužeb ožích ve
všech kostelích král. hlav. městta Prahy a
obcí sousedních. Budižještě podotknuto,že
se státní zákonodárství do úpravy a'. r'. nyni ne
mísí a věct tu autonomii církve zcela ponechá\á.
Právo to _přířknuto církví čl. 15. zákl. st. zákona

221.čprosínce18267 ř.z. č. 142, jakož ig 14. zák. ze
7.k věttna1874ř. č.50. Omezení4jakési stanoví však5 17. ož zákona z ro eněhož může
vláda tzakázati veřejně sluužlb4Boží, když by se
jim příčilyveřejnéohledy. — [iber ordinís di
vínorum, kniha, do níž se za isují vykonané
služby Boží, vede se pro každou arnost zvlášť, a
to dle roku církev ního. Latinské záhlav1 má ru
bríky: den nedělní (sváteční) obsah ranní exhorty;
kdo ji měl; ranni mši sv k o sloužíl; obsah á
zání; kdo je konal; kdo mělzpívanou mši svatou;
obsah odpoledního křest. cvičení ve farním kostele
anebo po vesnicích; kdo je konal; kdom ne
špory anebo požehnání. Poznámky. Rubriky vy
'plňJi se \ jazyku mateřském a má se tak duihne po funkci za čerstvé pamětí. Do lil). o. div.
zapisují se i funkce 0 význačnějších dnech všed
nich, na ř. májové pobožnosti bohoslužba na
den sv. Silvestra a pod. c-áli se některá
funkce, uvede se v příslušné rubrice přiěína toho.

-— Bohuněk

L.o d. jest podkladem, dle něhož se pak vyplňují
rubriky tabclae functio num spírítualíum
: consig1natíooperumqspírítualium v tkde výkazy ty ředepsányjs Lk

Bohosudov Bohu ov](Maríascheín, šej
nov), fara v dí.ec litoměřické, ve vikariátu te li
ckém, liberae collatíonis; duchovní správuv vy 0—
nává farář za pomoci tři kněží z kolleje jesuitské;

mimmo to jeden kněz z téže kolllelje působí jakokatecheta na šk obec.a měšš.;f :17 59k ,127
ak., 16 ž., 3 starokatol., a13 bez vyzn., poutní místo
mariánské (roč komunikantů). Na m1

de 16. června 1426 po bitvě u Ústi 300 něm.

tiřův od husitů bylo Elarobplto,Bbyla postavena v du3m stromě soošPka arie Bolestné; později vy—
stavěna kaplička, 1507z budován hrab. Albrechtem
z Kolovrat kostel, jenž Z1.4října 1515 posvěcen d

minmistrátorempražského arcibiskupství jan5em ázěj- v [:*-ěazvládloluterstvi. R. 1584 Ruu
dolf ll. odevzdal kostel Jiřímu z Lobkovic, po němž
dostal se jesuítúm chomutovským, kteří tu zřídili
residenci, již vdov nna Marie z Blellebenu roz
z Pichelberka r. 16650 dkázala statek svůj Sobě
chleby. R. 1677 zřídiliotu jesuité gymnasium pro
chudé hochy, 1701položen základ k nynějšímu pro
stornemu kostelu, jenž171706 yldo stavěn. Po zru
šení řádu zachráněn byl poutní kostel pouze tím,
že zřízena tu 1786 lokalie, jež 1798 povýšena na

roboštství; prvnim proboštem stal se exjesuíta
aternus Schafer. R. 1 navrácena proboštská

budova Tovaryšstvu Jež. a zároveň zřízena fara
obsazovaná knězem z klerus světského Od roku

18,53'1854 jest v B-ě bisk. chlaůecký seminář (založený péčí biskupa Au. Bart ille), pro nějž byla
nynější budova r. 185 vystavěna, a spolu sou

romé mnasium; řízent obou ústavů svěřeno
suitům, kteřít znovu se usadili a kolilej
znovu založili (nyní působí tu 26 kněží, 3 schola
stukově, 13 koadjutoru; celkem 42 osoby). Srvn.D
Lu d,!cr Das soziale Wirkeen der kath. Kirche in

der Díóz Leíltmeritz (1903), 40, 50, 87, 384; Košua'r',Poutníckám 31-228 215.
Bóhrin el'sla ]lřl Bedřich, evang. ref. theolog,

71.1812v aulbronnu ve Virtembersku, byl 1842—53
pastorem v Glattfeldenu u Curychu, potom žil v Cu

rychu a Basileji,zaměstnávaje se literárními pra

:“ (b

cem1;z.1879ljleí;.y1.„Díe KircheChristiu.
ihre Zeue“v(obširnelc1_rke'vní dějiny v životo
pisech; l 2nn2..vžd.c1| 11.524 .Pa\ \el,syn předešl., od 888.hl farář_u sv. Petra

v Basileji, n:.spic11u(._llsouk1'.docent aod 1896 prof. círk.déjn111 egoire, Lebensbild aus der franz.

Relvglhutíon'(1578), „Káthe, Luthers Frau“ (1888).htlíngk Artur, u. 1849 v Petrohradě, od 1876
soukr. docent, od 1879 mř. prof. v Jenně, 1886
ř. prof. na technice v Karlsruhe- vydal 0několik
spisů proti katol. církvi („Rómisch oder Deutschf'."

BS “Schillerru. das kírchlíche Rom“, 19053 j..)oh Ý

Bohum š1.1iml,Amadeus,Fílotheus,Theofil, Gottlíe ) blahosl devátýarcioiskup
hnězdenský (od r. 1167), resignqval 1172 a žil jako
poustevník poblíž svéhor odiště obrova; z. 1.ervna 1182.-—Viz také hesla Amadeus, Filo
t,heus 'lh eo il.

Bohumilav. Filothea, Godele
mílíce, fara v diec. budějovické, ve vik.

vodňanském, příp. již ve XlV.stol. ,npatro: dědi
cové Arnošta Lumbe šl. zMaloníc; duch. správu
vykonává farář; data statist. 1914: 1956 katol.;
oh v. čes.

Bohumírviz Gottfried.
Bohuněk, kněz na koncr XV věku; se sal zprávu

: štŽFíIChBUkp.v knihovně roudnické). 'irečck, Ruov



Bohuňov — Boič

Bohuňov, farakv dlec. brněnské, v dek.ckém, přip. jižk 01. 1390, pozdě i lil. k Ollešnicii,
Letovicům aKi-ctínu,1787lokalie, 885fara; paaztron
matice náboženská, duch. správu obstaráva farář;
data statist. 1914: 1067 katol., obyv.

Bohuňovice (Boňovice), fara včdisec.0.10m,
v dek. velkobystřickém; patron: kníže jan z Liech
tensteinu; duch.s \u vykonává íarár za pomoci
kooperátora; datsapstatist. 1914: 2654 katol., obyv.

Bohuslav v. Timoth
Bohuslav (Wusleben), sfara v diec. pražské.

\e vik. borském, přip. již ve XlV. stol.: patr. hr.
Alexandr Kolovrat-Krakovský, duch správu obsta
rává farář; data statist. 1914: 1120 katol., 3 ž.;

obšv. n m.ohuslavice, 1. fara v diec královéhradecké, ve

vik. opočenském, přip. již ve XIV. 1stol., v XV.!Istol. fil. k Nov uMěstu n. Met., 5 fara; pa
tro :osj ryt. z Dobcnína; 1duch.spr. ob
starává fargříd19li4rY19B7MkaMol298akatol. augšp.

2 bez v zn.; ob v.vyzn., 20 akatol helv. vyzn.,
č farav diec. brněnské, v dek. bučovíckém,
př pomínaná již ve X.lV stol., patron: knižcjem

..iechtensteinu; duch. správu vede farář; 1914n:
144 ka.,to| l akat.; obyv ské.

.Bohusudov viz BoavhosudsoBohusz Frant. __vspisovatel polský,

„. 1746 na Litv,é 1761vvstoupil do Tzrušeni řádu žilnnějakýč as za hranicemi, potom
ve Vilně, kde stal se prelátem kapituly kaihedrální;

z. 1820, přel. z franc. „Filosof bez religií __uvažanj;w towarzystwie“ (Viln02 ,1786), .r). Dodate

doksiažkiKopczynskležo,Poprawa bledówwustnej

es—

N

i pisa|_1ejm „O pocczqtkach na
rodu jšzyka litewskiego“ (t. "1806); v rukopisezůstala ůležitá jeho pr:áce „Sumaryczny wypis
z akt kapituly wileňskiej.“

Bohuš zeevZ ole vlz Zvolský ze Zvo
Bohušin (Bo ušín), jara v diec. královéhradecké,

ve vik. náchodském, přip. již ve XlV. stol.; pozdénjílil. k Čes. Skalici, 1730 fara znovu zřiz.; patro

kníže Bedřich $_c9h_aulmburg-Lippe;odu.ch správu ob
starává farář, 1169 kat0.1, v. čes.Bohu vice (Bloušovicel _n.Ohři, faravdiec.
litoméřuické, ve vík. litom., již ve XIV. stol;
patron: opat strahovský; MHRsprávu obstarává
knéz kanonie strahovské, 1914: 2982 katol., 32
akatol., 6 ž., Obyv

Bohutice(Bochtitzjm fara v diec_.brněnské,

vdek. olbramovickém, zi spaatr Anna
delová; duch. správu obstarává rář; 1914: 645
katol., 57 akatol., 18 ž.; obyv.

Bohu tin, fara v diec. budějovické, ve vlk. bla
tenskérn, přip ve XIV. stol., později zanikla a bylak Příbrami; 1787 10kalie, 1856 lara patron

matice náb.; duch. správuesobstarává farář;p 1914:2983 katol., 13 ž., obyv.

Bochart Samuel, ev. reform. theoloagubml_t_)licista,
u. 1599 v Rouenu, stu.d v Sedananu a b_yl
farářemv Caenu, kdež u.1667;díla jeho vynika_j_ldkladnostl aučenosti: „Geographia sacra [ P
5. de dispe rsione gentium et terrarum divísíone
facta in aedlf. turris Babel; ll. Canaan s. de colo
niis et serm _Phoenicum“ (Caen 1646 a častěji),
„Hierozoicon sive historia animalium S. Scripturae“

(Londýn 1663, Frankf. 1675,4 .v.yd v Lejdě 1712Z);1628 polemmisoval s jesultou veronem („Alctesdela
Conference, tenue á Caen entre S. Bochart et Fran

cois Véron“, 63063zal„Opera omnia" \! Lejdě 1675,\ Kolíně n.R. 1
Booche1(Bouchel) Vlavřinec, vyníkajíciprávník,

advokát pařížského_parlamentu, z. 1629 (dleejinýcch306) :.; „La bibliothěque canonique contenant
par ordre alphabétique toutes les matiéres eccle
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siastiques et bénéflciales qui ont e'té traitées par
L. Bochel dans sa sonnne bénéiiciale, :. laquelle
ont été ajoutés,arrets,rég1enments, declarations,
ordonnances et notes sur les meines matiěres selon

l'usajše présent“; dílo tov dal _KlaudiusBlondeau,ad\o át parlamentu.v Pařym
Bonche Pa\ e19_.j. z provincie litevské, u. 1613,

byl rektorem kolleje a professního domu ve Var
šavě, provinciálem provincie litevské a představe
n 'm projessního domu ve Vilně, kdež :. 1696, .rf.

la\is iuris canonici“ (Vilnu 1'_707)aaj.
Bocheúczyk Ondřej, zvaný tak dle rodištěsvého Bochné — jinnak i „Lube czyk" řečený,

poněvadž nějaký čas v Lubelsku žil; n. kol. 1500,
stud. na univ. krakovské, stal se knězema kanov
níkem kapituly lvovské; proti reiormátorům vydal:

„Tumultuaria resp_<_>_nsioin Iibellum Philippi Melanchtonis nuperrlm dc Ecciesiac auctoritate et

veterum scriptis impie editum“ (Krakov 1_540);mímoto.: .rp. „Baptismus Armenorum“ (Lvov1544),
„Bellum theologicum adversus T“urcas (Krakov
1545).

Bochiis de (Brontrlus) ojeroným O. Cap., rodem z Florencie, x.y„Mn anlhon sive harmonia
novisslma continens concinnatlones theologicas tam
sacrarum historiarum, uam non sacrarum ab o. c.

usque ad nativitatcm omíní'_'_(Ben. 1656). Srvn.
IluBrlacr,_Nomencl. lil3 (1907),sja n, roodem z Bruselu, oddal se theo
log"0 aIl|byl nějaký čas ilným posluchačem Bellar
mmovým; později vyda se na cesty po ltaln Polsku,

sku &]. zemich; vyniklt také jakožto básnik,
; .rp.„Parodia heroica Psalmorum davidicorum;

observationes ph sicae, ethicae, politicae et histo
ricae, in eosdem salmos egraecis _latinísqueaucto
ribus et vita Davidís“ (Antver 1608)__;_sebranýÍjeho spisy vydal Fr. Svertius \: polin
Srvn. Hurter, Nomencl. 103 (,1907) 499.

ochoř, fara v xdi_ec.olom., v dekanátu přerovském,zríz.1884e dovánim z farností přerovské
a vlkošské; benef. lilberae collatlonis; duch. správu
vede farář, 1914: 1461 katol., 4akatol.; obyv. čes

Boch res __.,Švmuč. v Persii, totožný se s\. Bicmore (v.
Bochri (71123, 301090, otec onoho Séby, jenž

způsobll vzbouření proti Davidovi (2 Král. 20).xBochru (1153), druhý syn Asclův (v. t); LX

nepokládá jméno to za vlastní, překládajic: nngó—
!OXDC (111101),

Bóchtišó (Bochtjesu), znamenitá rodina nestori
ánská; ze členů jejich bu ež zde uvedeni: jáhen

., osobni lékař llaruna al Rašída (787), od něho
zachoval se obšírný list k patriarchovi Tlmothemi l.,
s nimžvedl mnnsohésory; ehos yn Gabriel (z.
828) dal podnět k p eloženl básni Řehoře Vel. &
k zhotovení opisu hexaplárni Septuaginty.

BochwicFloriau,gg,polsjrgšspisfvaíelfilosoficko
náboženský, n. Obraz "838ejmyšli na pamintke žonie i dzeciom“ (Vilno ),

„_Ob_razmyšlí mojej o celach istnienia czlowieka“
842), „Pomysly o wychowaniu czlowieka“

“W

1Boiano (Bojano, Boiancnsis dioeř<_:.),bisk.
v Itálii, v círk. _províncíi beneventské, v X1.stol., statistd ata: 90.3ka 01.,33far, 134kostelův
a kaplí, 173 kněži světští, 19 kněží řeholních.

Boickmann Patrokglus, řeč.„Pellifex“,0. Min.
v Soestu \ XVl. stol., ago r. 1532, byl nějaký čas
magistrem theol. v Osna rtlckn; :p. „De justilicatí,one bonis operibus et sacrifÍcio Missae contra

BernardumRothmannum,sa11asStutenbernddictum“,spis ten zůstal v rukopi
Bolt! Lazar, srbský s;)sisovatel,u. v Dobanovcích

ve Slavonii, stud. v Karlovcich a na peštské uni
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versitě tarář ve svém rodišti, _apozději voj. kaplanpluku Řadoševičeva; .rp.„ nik mužem u slav.
serbskom knižestvu slavnim,avmžertvu riznatclnosti
i blagodareníja vodrnžen“ (Vídeň 1 15), „Srbska

ramlmatika“t(rkp.). Srvn. 'a/afwl', Gesch.d .stldsl.Eit-113410ů1.
Bo"íchot Vilěm, franc. sochař, u. 1735v Chalon

sur-Saóne,z.1814v Paříži; zhotovílkamenné obrov
skéssochy dvou andělů pro koslel v St. Marcel-lěs
Chaton, polovypuklinu „Vítězství střídmostl nad
nestřídmostí“ pro retektář opatství St. Benigne
v Dijonu, polychromované sádrové sochy čtyř;
evangelistů pro kazatelnn v kostele sv. Rocha
v Paříži.

Boíleaau Ljakub, 71.v Paříži 1635, :loktor sor

bonnský, kanovník sv. Kaple7(St. Chapelle) a děkantheol. fakulty v Paříži; z. t. 1716; vydal veliký počet
rozprav o různých otázkách z oboru theolo ie, círk.
práva ;: círk. dějin; ve spisech těch, vy ávaných
většinou pseudonyi'nnč a psaných tónem jízlivým
a ironickým, jeví se býti často neorthodoxnim;
z nich uváddímze „Eclaírcissement sur un passage
de saint Auoistín, cíté dans le livre de laP esrpetuíté de la “(1667), „Recueil de diverses piěces
concernant les censures dela taculté de theologie
de Paair '(l 666), ,De anliqnis el majoribus epi
scoporum causis liber" (1678), „De antique jure
presbyterorum in regimine ecclesiastlco“ (1676),
„De adoratíone eucharistiae 1ibrído"( 685 .,
residentía canonícornm“ (1695), „Historia flagellan

tium“ (1 e sannguiHnecor porls Christl postresurreuclionem“(1681),„ Historiapcontessionis auri
culazris“(1683). Srvn l-thar, Nomencl. lV,742—745.2.aja.,nj kanovník u sv. llonorata v Paříži; z.
1735; :p.„ Probleme ecclésíastique“ (ojansenísmu),

„Lettres sur 2disth'nen—ts3suu'ets de morale et de pie'té"(Pa.ř 1737 arel, kazatel svého času

Eroslulý, nyní5v)'/.apomenuti upadší, z. 04.udvik August., franc. architekt, u. 1812v
řiži, :. 1896t.. nadšený ctitel gotického slohu, zal.
odbornou školu pro ornamentální řezbu k účelům
chrámovým, 1853uveřejnil ve spise„ Nouvelle torme
architecturale“ návrh na kost,el \ němž po prvé
užito systemu železné konstrukce (litého železa
k sloupům a obloukům); vystavěl gotický kostel
St. Eugene v Paříži, kdež onoho návrhu prakticky
užil; .rp. „ESquisse scéno r.aph de l'église de St
Pierre d'Alre“, „Delart rel g. et monu . , „L'é ils
St.dtlugCnee'(185 5. ,at rář diec. paři ské,
vydale„l_.es Discours du Verbe éternel tait hommeChris t“ (Pař. 1894), „Les Epitres on

loesLettres ltispirées de l'a S.t. Paul, Paraphrase“
11892), „Le Livre de lEcclésiaste" (t 1892),ivre de ob, Paraphrase“ (t_.1893), „Le Psaumes
ou les O es inspirees du roi David, :Paraphrase“
(1893) Srvn. Hurter,1\'omencl.vi,7Bolllott_lan 0.M 8; xp. „Lettres
sur le Secret de la Contesslon“(1703), „La vraye

Pénítence, ses motifs et ses conditions avecl des
rétleoxions" (1707). Srvn. Hurtar,N0mencl.1V.,

neburg"jan Kristian ,pán na Breitenblachua Díppach u, .1622 v Eisenachu, z. 1692 v Mohuči,
vynikající učenec a státník, konvertoval 1653, by1
ne'.v dvor. maršálkem aprvním ministrem kuriirsta
mohučského, 1665 nevinně uvězněn a důstojenství
svých zbaven, jeho korres ondenci (s Leibnitzem
a j), sloužící hlavně účelumiirenickým, uveřejnil

Gruber, „Anecdota Boinehurgica" (2 7145)Bolreau aku b 71.1 vstoupil do To
varyšstval 25, z. 1677; .r; proti protestantům kon
trovcrstícké spisy: „La vie de lair, dans la
quelle sont traitez les principaux points de contro
verse entre ceuxde l'Eglise romaine et ceux de la
reli lon prétendue rétormée“ (Paříž 1656),„Le vieil
lar noyé ou Response a un presche imprímc par

[" m

Boichot — Boisdettre

le síeur Majendie" (1662),„La coníormíté de l'Église
romaine d'aujourd' hui avec l'Église ancienne“66

Bol l. du, Anttonín Mikuláš, 0. Praed.,
v Pařisži,z. 1697, vyd.: „Catholica b. Judae epistola
ad sensum literae ordinate explicata et ad rectam
christiani hominis institutionem veterum patru et

novorum explanatorum face lbreviter íllustrata“ (Psi644), „Detensio B. V. Mar et piorum cultorum

íllius contra llb. i7ntitulatnm.aMonita salutaría B. V.Mariae etc.“ (17 — 2. du, Filip oibaud,
94, s). „Discours sur les preuves des miracles

de Moise“, „Discours sur les pensěes de Ms. Pas
cal“. — 3. du, erard, ongr. rat., ". v Orle
ansu 1629,1;696 .r). s velikou píli a učeností

dějiny církďvepařížské až do r. 134542„Historia ecclesiae parisíensis“ (1. sva 1690, po jeho smrti
1710). — 4. [indřich, frazric.ref. thzeolog. u. v Mon
taubanu 1862,stud. vMontaubanu, Berlíně, Erlan
gách, od 1888 prof. syst. theologie na theol. takultě
v Montaubanu; :o. certitude chrétienne
Essai sur la titěólOgie de aFrank“ (1887). „Essai

rles origines de la philosophíe ludeo-alexandrinc'I (189 ela conaissance religieuse.
Essai critique sur lese recentes discussions“ (proti
A.ug Sahatíerovi, 1894, „Les oeuvres dn Christ
et les oeuvres du Chrétlen“ (1899), „Sentiment
rcligieux et sentiment morarl“ (1903), „Le Réveil
religieux au pays dc Gallcs“ (1906), uelqucs

rétlexions sur la psychologie dessuRéveíls" (1906)e,„La pers onne et l'oeuvre de (,1906)
conception modernist edu Do me'u's.(1908) „La va
leur de l'expcrícncc rcligieuse (1908).-—5..Karel
otec předešl., franc. ret. theolog, „. 1826 v le
(DrOme), stnti. v Genevě a Lausannu, od 1849 farář

ve Vigjanu,od 1853v Montmeyranu, od 1858 v Alaisu,
pozd 1 prof. apologetiky a morálky na theol. takultě v Montaubanu, z. vMontpellieru; měl
vynikající účastenství v jednáních ref generální
synody 1872; vyznání víry _synodou tou přijaté
nese jeho jméno: „Conteession Bois“; redigoval
„Revue de théologie de Montauban“ ; :p. .,el..Sur

turel“ (1 , „Le Snrnaturel, Réponse a Mr Alh.

néville“ 1(|86)1),„De la valeur religieuse du Surna
m-lel“ „Évnangíle et Liberté“ (1869), „Les

lises rétorméesl du 16. siecle etoleurs academies“. L,udvík z.7016,k rozkazu Col
bertovu počal lsiestavovatizákony kan. práva tran
couzského, ale dokončil toliko první svazek, jejž
mnohými poznámkami opatřil a druhý svazek
k němu připojil Dionysius Simon; dílo to častěji

bylo vydáno pod tituleml 68„Maximesdu Droit cano
mquede France“(Pař.116861,1693,73)—7. du,_M kiuláš, 71.kol 1602, byl prof.Písma sv.
na univ. lovaňské (od 1654), z. 1696, rozhodný od

půrce jansenistů, kteří jej hanoplsy tup;lll y.! „Explicatio regularum utriusque iuris“ (Lovan1653),
„Quaestiones de auctoritate pontitícia“ (t. 1665.
1666), „Ad 45 propositiones in praxi pernicíosas et
nuper damnatas tractatus o' (t. , emí
cae lectiones in Actus apostolorum et practicarum
quaestlonum resolutiones“ (1666).— u, Re
natus . .; od tímto falešným jménem
vydán byl spis „Čollectio nova Actorum publíco
rum const. Clementinae „Unigenítus“. Benedícto
Xlll. oblata' (Lyon 7,25 sbírce té obsaženy

jsou dokumenty jansenistícké, kdežto dokumentyenuínni jsou opomin Sommervogel soudí, že
je to kompilace jansenistův úskočně jesuítům na
vrub připsana

Bolsdettre Karel indřich René de. hud.
skl. franc., u. 1838 ve esoulu, přišel záhy do Pa
řlže, kdež vzdělal se v hudbě a vystoupllr. 1864

oprvé jako skladatel; z jeho skladeb uvádíme:
„Cantique des Cantiques"l pro soli, sbor a orchestr,

A ....

Ami—„É



Boise — Bolland

biblické scénly „Moise sauvé des eaux“, „Messe
sollšeninseelle“

eXšyllopolítana dioec.,) dieceseveSpoj.Stgtech everoamerických, obsahujici stát Idaho,
zřiz. papežem i.\em Xlii. 1893; katol. 15,000 vět
šinou irúva Němcův a 4000 indiánů; 34 kněží,
5 farních škol s 9511žáky.

Boisgelin Jand e DeoRaymu nd de Cuce.
1732 v Rennes. od 1785 bisku l_avaurský, od1770 arcibiskup aixský, výborný ře nik konal pro

mluvu při korunovaci krále Ludvíka XVi., statečný
obhájce církve v národním shromáždění, odepřel
složíti přísahu na občanskou konstituci kleru, musil
prchnouti do Anglie, zřekl se arcibiskupství svého
1801, 1802 jmenován arcibiskupem tourským, 1803
kardinálem, z. „Considératíons sur la paix
publique, adressěes aux chefs de la Revolution“
(1791), „La Psalmiste, traductlon des Psaumes en
vers francais, précédée d'une dissertation sur la

poěsí_e sacrée “ 1799.
Boisli (Boisllus, Boisilius).l _s_v.,lpřevor kláštera

Melrose ve Skot 664, ářsv. Cuthberta,pam. 23. února (tukBollandistů 9m;
Bois-le-Duc víz Hertogenbos
Boisrobert LudvikAntonin Gaston, n. 1592

v,Caenu kanovník vRoueinu, ;. v Pařiží 1662. pohnul kard. Richelieua k založeni akademie fran
couzské; :p. několik praci dramatických dle cizich

UV.

Boissarie dr., ředitel lékařského hureau pro zkou

mání uzdravení v Lourdech; sp. „Lourdes Histoiremédicale“ (Paříž 1891), „Zola; le roman tl'hi

stoire““092305 „Les grandcs guérísons deeLourdes
Boisserée Snlpic (u. 1783 v Kolíně, z. 1854

v Bonnušsavbratr jeho Melichar (71.1786 vKo—líně s 1 Bonnu), zasloužili o povznesení hi
storie uměniv mecku, a to sbíráním uměleckých
památek (veliké jejich sbírky zakoupil bavorský
král Ludvík l.) a poodněcováním k činnosti uměle
cké (Sulpic hlavně k chrámovému stavitelství ve
slohu gotickém, Melichar ke skiomalbě), dále ve
likou publikaci o své sbirrce a 81111íc spisy: „Dom

zu Kóln“ 2), aukunst am 2iederrhein vomVii.—X1|i.ahrhundert'(18301842—
„Uber den empel des hi.Gralsř (1834),„Die Kaiser

dalmatika' 111der Peterskirche___'in Rom“(1842). Vlastni
životopis Sulpice B—g—___y_'dvy 1862.__Boisslěre, de la, aneus, 1,707
z. 1777, .r). „Traité deso vraMisemiracles“ (1763,
.Traitě de l'esprit prophétique“ (1767), „De la v
rité et des devoirs qu'eelle nous ímpo_se“(17BeissleuAntonín .1623,z.1191vLyonu,
vstoupil do Tovaryšstva 1643, asketický spisovatel;
z ieho spisů zvláště se cení „Le saint Evang'lle de
]. Christ“ (přel. do růz. jazyk v) a „La voye de la

__ezrtecrtíon“(osmidenní exercicie, rov. do nčkol íkacl-)
aBopissi FrantíšekS ]., 71.1855, vstoupil do
Tovaryšstva 1876, nyní superior ve vídeňské resi
denci sv. Stanislava vynikajici kazatel; některá
kázání jeho v šla tiskem (také v čes. překladu).

Boissonet íkt orrDian el, 1797, proof bibl.
studia v semináři valenckém; „.n-p. „Dictionnaire

alphabetlco-métlhodíque des ceremonies et des ritessacrěs“ (Paříž 1847, 3s 'vv., v Mig eově .Encyclo
pédie théologi ue“), „Dictionnaire"des décrets des

diverses congr gations romalnes“ 1,857 jakožto
26. svaz. Mignemz „Nouvelle encycl theol.“)

Boissy 1. de, t_hanasius Alexander Klement, u. 1716, z. Ahrégé et concorde
des livres de la Sa esse“v(Bařiž 1767), „Manuel
des salntes Écrltures (1789),De la ede ieu
et de la predestination“ (t. 1787).—ga“ dee, Lu d
vik Michael, člen Akademie nápisův, :. 1788,

44, fara ,
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rs„ „Sur la vie du grand prčtre Aaron“ (1761),
„ iss. criti ues pourservird'eclaircissementsal'hi
stoire des (]uifs avant et deputs ]. C e_td supplément á l'histoirede Basnage"(251784).

Boithaz ates sv., mučedník v Persii, pam. 20.11
stopadu.

B 1 sv., muč., spolu se sv. Thalassiem v ls
soudunu v V. stol.., pam. 30.řrijna

_Booivlnlusjan de Villeneuve __(qMsgr. BoívineCadet), u. 1663,z. 1726,vydal icephoríGre

lž_)ra_ež17Byzantina historia" s cennými poznámkami
Boixilus,2františkán, :. kol. 1526v Barceloně v po

věsti světce.
oizot Ludvík Simon, franc. sochař, u. 1743

vPařiži, .-..t. 1809; zhotovil několik soch pro ko
stel sv. Sulpicia v Přaríž a.j

boojácnost (timidítas ajlest nezřízený strach předpohromou na věcech snýcc.h ime: „nezřízený",
neboť prostý jen strach apředpohromou jest vlastně
jen lidskou, dosti přirozenou slabostí, která teprve

tehdy stává se nezřízenou, jestliže křesťan boji sepohrom) kterých b nem báti se, nebo jestliže

z bázne tě_opomíji věciŽkteerýcch by pomijeti neměl. B _přlt,či se (nedostatkem) statečnosti; jest
hřichem jen lehk'mm, může však snadno k zanedbávání vážných povinnosti svádčti.

Bojan, knižreobulharský, mučedník v 1x. stol. Viz[(u/lla, Círk. le., 41.3
0 ano vízrBolano

Bajanov, fara v díec. královéhradecké, ve vík.chrastském, příp. již ve XiV. sto patr.: kníže
Frant.t_los. z Aueerspergu; duch. správu obstarává
farář s kooperátorem; stat. data 1914: 1886 katoL
1 akatol. augšp. vy.zn, 189 akatol.he1v.vyzn., 3
židé; obyv

Bojan vicče51. Dolní, fara v diec. brněnské,
v dekanátu hodoninském, připomínaná ve XIV.stol.,
\ XVil. stoto.1 111.k_Hodonnínu, 1753e 1785 10k.,1845 fara; patron . . císař Frantxi ek Josef i.:
duchovní správu obstarává farář, data stat. 1914:
2546 katol., 12 ž.; ov.by čes — orní, fara

v diec. brněnské, v dekanátu hustopečském, př815p.již ve Xiil. stol., později zanikla, 1784 7

paatr. náb. matice, duch.o_správu lobstaráěrsáfarář; data stat. 1914: 908k ,4 ž.ov.by

Bojnnowskli. E d m u n d, zaltt)žli11845ve Hně7_dně
kon egaci ch_udýchslužek P Marie Nep. Počet2.1grmá . 00, ladém věku vstoupitl do
kongr. máissíonářůveV arvša ě, \ sv na kněze 1824,
stal se 1853 ředitelem semináře rečené kongregace,

1854; vynikajici kazatel; :p Bože we

wszytkie níedziele roku w košcíeloe parafaialnymsw Krzyza \v Warszawíe na chwale aopo

wiedziane" (2 sv. 1853_,___2.vyd. 1854). „Slovo Bozena passyach opowiada
Bojenický Fr. ]., pseudonym Frant. Slámyt..

Bojkovice, tam v diec. olomoucké, v dekanátu
gozlovickém, přip.pjiž v patron: hrabě

tto Serényi; duch. s£rávu v\;esdelfarař s kooperá-_torem; stat. datla 191 2015katol., 3 akatoi., 3ž.;
čes

Obšokcis(Bokki) viz.Bocci.
Bokim Utah.-j, Vulg. „locus fientíum“, neznámé

místo u Galgaly, východně od ericha, kde lsraelitě
andělem pro neposlušnost po ára'ni plakali aoobě

šovalicmtam Hospodínu oběti. Srvn. Sedláček, Kn.oud
Bokkiau \'iz Bocciau.
Bolland Pe tr, farář v Ladenburgu n. Neckarem

kol 1445, potom ve Schríesheimu kol. 1495, dle
svědectvr Tr themíova muž uečený,v efilosofil, ma
ihematice a theologii zběhlý, jenž napsal „sermones
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multos, oratíones elegantes atque ornat'issímas epi
stolaas“.

Bolanden Konrad vízrBeÍdSChoff.Bolani Dominik 0.17 d., rodcmz Benátek,

1588 biskup cydonsk' ona Karětě,z. 1613,1měl značnou účast na díle „ ncillorum omnium am gene

ralíumlaquasmlšírovíncíalíum collectio“ (Benátky 1585).
Bol omlíník, Bcnátčaa,n art. líb., magistera dr. líIosofie,z2. 1,496 47).„Disputatío de concepti

one B. Mariae Vírgínis“ (Argentinae 1504), kniha
vzácná, v níž B. hájí nauku katolickou proti ná
mítkám odpůrců

Bolcanus sv. vviz Olcaanu s.
Roldetli Mario Antonio 11.19.lstop. 1663

vŘímě. B. téměř po 501et kustodem kata
komb (custode lcle' sacrí clmlteri), ale jméno jeho
jest neblahěho významu pro podzemní Řím. Při
nastoupení úřaduyzastal katakomby na mnohých
místech v témž stavu, jak byly ve století 11.a 111.:

tresky, hroby, nápisy atd. b ly neporušeny. Za jehomdooby však uvedeny v neut šený stav nynější. eho
věk a on s ním neviděl v katakombách nic jiného
než velikou okladni iostatků svatých mučedníků:

tzyesbřly hledeťny a z (Říma po katolickém světě roían.y B. si však při tom nepočínal se žádoucí
přesností. Když pak někteří spisovatelé prote
stantští používajícel spisku Mabillonova (EusebiíRomani ad Theophilum Gallume istola de cultu
sanctorum i notorum, Paříž 1698) proti němu vy
stoupili vín co ho z lchkomyslnosti při určování
ostatků, tu 10 B-mu nařízeno, aby ve zvláštním

sglseů ospravedlnil methodu svou i svych předúůdcv. Tak vznikl spis jeho: Mario Antonio
Boldetti: Osservazíoni sopra i cimíterj de' santi
martírí ed antichi Cristianí di Roma, ag iuntavi la
serie di tutti quelli que in varie parte el mondo
si trovano. 2 svazky in folio, Roma 1720. Dílo
mělo tedy ráz více méně osobně apologetický, ale
ípří tom směru jeho bylo y ro potomni svět
neskonalě ceny, kdyby byl B. zpeněžll vědecky
své vědomostal své poznatky. Svou neurčitosti
při popisu, ří audávání okolností, při reprodukcí
stává se dío toto pro nás pramenem pochybné
jakostí, ačkoliv obsahuje mnoho věcí]a udajůTježmy již ník nebudemme moci kon lovati. Tyto
stinné stránk díla B-ho bychom spíšteoželeli, kdyby
se byly zac ovaly dcnniky, plány, kopie, otisky,
jež si svědomitě \edl a shotovoval pro novýssva
zek Roma sotterranea nerzozulčny dru B-ho,
]. Maran oni. Na neštěstí padla celá biblíothěka
tohoto u cnce téhož roku, co vyšlo dílo B—ho,
zhoubnému požáru za obět. věcí sem spada"\
cích nezachovalo se nic. Z díla/? -ho byl učiněn
vý ah, jenž však tiskem ne\yšel. Osobně byl B.

kn sz mravů bezúlhonných, šlechetný a pokorn'. Z.ímě 4. pro 794
Boldewin (Balduin) de Wenden, opat bene.d

kl. sv. Michala v Lilnebur ,učený kanonlsta, rádce

(]:jůalřeZikmunda, od 14' arcibiskup brémský, z.
Bolduci(Bolduc luS) Jakub OCap., kol.

]1580 v Paříži, z. 1646 t., vynikajici kazatel a7[theo
:p. „Ecclesia aute legžem" (Lyonl 6626), „De

Écclesta post lcgcm; l(Paříž ). „Commentaríain librum job“ (t.1 ,1638, 2sv. fol.); „Expositio
in epistolam b. ]udGaelA (1.630) Srvn. l—lnrter,
Nomencl.

Boleboří (Glótztersdorf), fara v díec.1ítoměří

cké. \peatvík. chomutovském, přípoom. již ve stol.XV.; r.: město Borek (Gůrkau); duch. správu

obstarává farář:mdata stat. 1914: 1349 katoL, lakatol., ob v.
Bolek (Je rard S. _l.,z. 1716, polemisoval s lluy

Rensenzsío svobodě vůle. Srvn. Har/er, Nomencl.

<
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BoleluckýzHradíště Matěj Benedikt, „. po
1630v Kroměříží, stud. u jesuítů v Praze, od

1663 farářKu sv. Votěcha na Novém městě v Praze,
.=.169U, v dal r.16€8 jaz kem latinským obšírně
dílo o sv. ojtěchu „Rosa Očmica, sivc vita sancti

Woytiechí aglnomíneAdalbertl, Pragensis episcopí,
Ungaríae, Poloníae, Prusslae apostolí" (str. 526
116v ta'-'). PřehošněáUBlátka trpí nedostatkem kritického soudu a výě dal spis svůj vyzdobiti
vyobrazeními ze životaB sv. Vojtěcha (kreslil K.
Skréta, ryl Kašpar Dooms), faksimilem autograíu
s.v Vo,těcha a mapou Čec hlazykem českým vydal
B. 1682 veliký list foliový, na němž otištěna y'est
pise|_'t„Hospodine pomiluj ny“ s některými pozn tn
kami hísto ickými a s obrázkem sv. Vojtěcha. Srvn.
Pad/alta- iltlzr, „Album Svatovojtěšské“ 33—34,
X_ra'rl-Yažck,„Sv. Vojtěch“ 23—24; Podla/m v aso
pise čes. Musea 1895, 314—316.

1301e.slav Knížata čeští tohojména. 1.130

Ieslaivl. (929—967), ml. syn Vratislaval. a Drahoarzpv uúdělnýnm knížetem v Zálabi, dal se
zllákatísoclšlechticů, kteří nebyli spokojeni s vládou
zemského knížete Václava Svatého, bratra jeho,a
nejen svolil k jeho zavraždění, nýbrbrž sám první
ránu mu zasadil. Počátek zemské vlády B—ovybyl
sice nepřátelský duchovenstvu; než z ráva legend,
že téměř všichni klerikové, jež sv. ácla\ při ko
stelích usadll, b 11vyhnáni z ech, je jistě upří
lišena. dpor evil se proti statkovému nadání

chrámů, a ne rotl osobám duchovním. Po Jakdlouhou dobu .setrval vodporu k zásadám sv ho
předchůdce na truně nevíme; podle legend již tře

tího lé_tagsovolil veřejnému uctívání sv. Václavaadav přcns ti tělo jeho do Prahy, přidružil se k cti
telůín mučedníkovým. Vrstevník té doby, Wídu
klnd, svědčí, že I?. byl panovník mocný, vládnoucí
nejen ve středních krajinách Čech, ale i nad kme
novýmí náčelníky při hranicích země.Za néo bi|
skup řezenský Michal (r. 942—972)posvětil chrám
sv Víta na hradě pražském. Děti B-ovy byly ne
jennupřímně oddány křesťanství, ale podporovaly
a šířily ústavy církevní. Z nich Strachkvasjin k Krí
stián zvaný, poslán byv na líterní učení do ezna,
při al tam řeholi sv. Benediktaa, Mlada, sestra jeho,
sta a se spoiuzakladatelkou a rvní abatyší klá
štera u sv. ]iří na hradě ražsk m; Dobra čilí Do
bravka pojavši za manže a knížete polského Meči

slaval., byla mu pomocnicí při uvládění křest'ans'kchřádůdoPoslka.—2.oB s7alvll.(od96. le

do 999) dovedl ke konci jednání o založenídbiskup
ství pražského, než, jak sePpodobá, již dB—a l.,otce jeho, bylo zahájeno. Pikázav pak ke stolič
nému kostelu spotřebu pozemského zboží, přikročil

hned k druhému velikémutdílu, to jest kz aloženia nadání panenského klást au sv. jířín ahíadě
pražském Ve výsadní listině téhož kláštera, ježohříchuuse nám nezachovala, bylo psáno, že B.
založil a zádušlmo atříl 20 kostelů. Vzhledem

tomu kronikáři čo ti dali mu přijmení Zbožný,
kdežto otce jeho zovou napořád Ukrutným. O povaze
B-0\ě svědčí události ze života druhého biskupa
pražského sv. Vojtěcha _fjakkolít žbiskup žádal Sl
omocí knížete učiniti apřítrž zloř dům :: zlým zvy

emí, jako bylo kupčeni s otroky, rušení
svátečních dnů trhy a služebnými pracemi, nepo
řádná manželství, sňatky duchovenské: b'. váhal
propůjčítí svého ramene. Příčinu naznačuje leto

pisec, řka: Knižeenebřl svůj muž, ale byl v mocisvětských velmožů eprve když biskup odcho
dem z ech a přijetím řehole v Říměp rojevil
úmysl zbýtí se úřadu, v němž nedostávalop se mu

potrebné podgory,gqkníže vzcho 11se k činu a zesněmu zeínsk ho r. 992 vydal n kolík úchval, cír
kevnímu životuupíospěšných. Ktěže době připadá
založeni benediktinkého kláštera v Břevnově spo



Boleslav — Boleslavský

lečnou praci í štědrosti sv. Vojtěcha a knížete B-a.
Netrvalo dlouho, a již zase dvorská šlechta zosno
vala pikle proti bratrům sv. Vojtěcha jako přísluš

níků rodu, jenž v oblasti, zabírajícímigi dvě pě
tin elch, zachovával si vévodskou jak sezdá byio na ně uvaleno podezření, že se kloní na
stranu ypolskéhookníž. Boleslava Chrabrého, s nímž
h'. 11.nemel dobreho přátelství. Zatím, kdy Vojtěch
meškal odruhé mimo diecesi, B. ll. ohlásil svou
nemilost jeho bratrům a vypravil vo sko dobývat
sídelního hradu jejich Libice nad idlin Po
\zetí hradu čtyři svnovč Slavníkovi i ženy “a děti

jejich bg"s povralždění roku 995. Na konci životasvého sktly pomoc družině benediktinských
mnichů, aby vystavěli klášter na Ostrově při vtoku
Sázavy do Vitaa.vy — 3. Boleslav lil. Ryšayý
(r. 997—10031, nejstarší syn Boleslava ll., neuměje
s mocí sdružiti rozvahu, zvrhl se v ukrutm'ka,před
nímž ani bratři jeho jaromír a Oldřich, ani jíní
příbuzní nebyli bczpcěni svými živo Podle
jisté pověstí i biskup pražský Thiddag uznal nzea
dobré přebývati mimo diecesi, ab uchránil se ná

silnosti se strany knížete. [Vaci — Panovníci
polští B. lVeliky nebo
Chrabrý, syn Mečislava La Doubrav y aPřemsylovny, í'.—992 0 , zprvu knížee,
korunovati na krále, podporoval šíření křesťanství,
zvláště hlasatele víry: sv. Voojtěchaa Bruna Quer
iurtskěho, založil biskupství hnězdenské a kolo
březské a několik kiášterův. — 2. B. li. Smělý

—108_0,panovník ctižádostivý a krutý, sám
vstavil si 1076 korunu královskou na hlavvu, az

vraždíl sv. biskupa krakovského Stanislava, začež
upadl vaklatbu, aven nu a z. ve vyhnanstvívKo ech 1081.—.3 B. 111.Křívoůstý 1102
až 1139aválčil s Pomořany, k jichžhpokřestění povolal sv. biskupa Ottu Bambeers

Boleslavl. Mladá, děkanstvív dhíec.litoměřické,ve vlk. mladoboleslavskěm; patron: město

Boleslav, duchovní správu vede děkan se dvěmakaplany; na vyšším gymn. a na v rcálcc pů
sobí proiessoří náb., na školách m ššf.aobecných
tři katecheté; stat. data 1914: 17.969 tel, 36

akato1., 408 ž, 104bez vyzn. Vnědejšikoilej; giarístskě (1786 spolu s gymnaSícm z osmono

přeložené) žije na ten ]čas jediný kněz. Zásluhoudra. Frant. Kordačez 1899 diecesní konvikt sv.
Bonaventury B. byla1původně kníž. hrad zal. Bole

slavem ll., v podhradí vznikl záhy farneíkostel sv._Víta; později fara přenesena ke kos suv. Jana
Křt. oba ty kostely patřily řádu johannítů, který
za faráře dosazoval kněze své. Mimo to byl tukostel Nanebevzetí P. arie. V převratech husit
ských zavládlo v B. radikální kališníctvi a ozdějí
bylo tu hlavní sídlo Českých bratrů. V dob kalíš
nícké ve stol XV. a XVI. vystavěn b i nynější děkansk kostel Nanebevzetí P. Marie. 0 bltvě bělo
horsk byla B. rekatolísována; 1793 byla fara po
výšena na děkanství. — . ará, děkanství koli.
kapitoly v diec. praažske' ve vikariátu generálním;
duch. správu vede kapitoiní děkan za pomoci tří
kaplanů; stat. data 1914: 5630 katol., 15 akatoi.,
50žží.dů — Boleslaví. dal tu postaviti hrad (anebo
Spíše starší knížecí dvorec tu stávavší nově opev
níti) a v něm zbudoval kostel sv. Kosmy a Dami-_
ana, na jehož prahu da1929 dne 28. září zavraždittí
bratra svého sv. Václava. Opodál stojící kostelík

sv. Klementa byl snad vystavěn již knížetem Vratislavem na poč st.,ol dochoval se v původn í
podobě, s nástěnnými malbami z X. nebo z prvé
pol. Xi. stol. starému onomu kos telu sv. Kosmy
a Damiana přistavěti dal kníže Břetislav 1. kol. 1042
basiliku sv. Václava, kteráž b ia nově sklenuta na
konnci XVI. a ve druhčpool. Xčil. stol. Znameníiou
památkou románského stavitelství jest krypta pod
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přesbytářem. Břetislav ]. založil v 3. r. 1052 kol
legiátní kapitolu za pokání za to, že z Polska od
nesl tělo sv. Vojtěcha do Čech; kapitola nesla jméno
patronův onoho prvotního kostela, totiž sv.Kosmy

a Damiana. Z nejstaaršíclh stanov metropolitní kapitoly pražské z rokui eod vídáme,
novníci staroboleslavští die sstarobylého obyčeje
přicházeli do pražského velechrámu k slavností vý
ročí posvěcení chrámu a k slavnosti sv Víta; v ty
dny bylo jim v chóru vyhrazeno místo za arcijáhny

a měli ] podíl na porcích na ty dny připadajtciých,jaako kanovníci metropolitní. \bouřích usitsk
uchýlila se kapitola do Žitavy; statky její rozcitvá
ceny. R. 1434vrátili se někteří kanovníci a pokoušeli
se o obnovení ka ítoiy, ale s neúspěchem, jelikož
císař Zikmund byť většinu statků kapitolnich dal
v zástavu. jelikož kněží katolickýhs enedostávaio,
přitímali kanomíci místa arách. eTaké \e stol.

[. aXVll. kapitolanjen živořila Na poč. XVill. stol.
jšn probošt a děka ěmlí při'my z benefícíí svých.robošt měl na sněmu zemském misto před preláty
řeholnimi (za proboštem vyšenradským a před vel
mistrem křižovnnicckým). Presentačm právo k pro
boštství měl císař jakožto král český, kollace dě

kanství náležela arcibiskupu pražskému. Kanovníků
býlvaio na počátku XVlii. stol. deset, ale pou etituiámích, kteří výživu svou měli z jiných benzeficíí

vB—íani nesídielí. Také probošt zřídka v B.
zdržoval. R. 1755zřízeno z príspčvků soiní pokladny
prvé kanovnictví sídelní, r. 1757druhé z daru svět.
biskupa pražského A.nt Vokouna. R. 1783 ok-a

novníků 16, ale z nich pouze jediný byl kanovníkemsídelním. Čisař Josef i nařídil, aby kapitola skla—
dala se z probošta děkana, dvou sídel. kanovníků

graebendovaných, čtyř sídel. kanovnhíků bez80praaeendy a ze šesti kanovníků čestny R. 180
a\ ůrck, far. v Horních Krůtech, zalcožil třetí praze

bendu; v poslední době zřízena praebenda čtvrtá.
Všecka místa kanovnícká jsou ilberae collatíonís
arcíb. pražského. R. 1844skládala se kapitola 2 pro
bošta, děkana, tří sídelních kanovníků a šesti ka
novníků čestných. V letech 1857—1866ptovedena
byla reorganísace kapitoly, zejména innotné poměry

kapitoly(bščš urlovnányaraoresidence proboštská zbuboští, kteří dříve sídlívali
mimáoB.,přebý\ajíod1873vb'. stále. Nyníjsou mimo
probošta a děkana čtyři sídelní kanovníci a šest

kanovníků čestnných. Vkbý\alěn1Nj)ře_dhradí b-skémstával již od Xi stoi.k ostel P. arte, v němž cho

ván by|_starobylýe kovový relief P Marie s ježíškem (viz0 němv lMadonny české), ke kte
remuž konán pouti od dávných dob, zejména od

druhé _pol. )( 1. stol. Na místě giůvodního kostelavystavěn v letech 1617—23 nynj ší poutní kostel
mariánský. R. 1653 usadili se v B. jesuíté; zprvu

dva kněží bydlilí v sdomě proboštském;1658k upílí si jesuíté dům vůj. Nová tato residence při

vtěiena byla pražské kollcjí sv. Klementa. Roku1 — vysiaěv nová baudov pro residenci.
R. l678 přičiněnímzvláště P. jana Tannera zbudo
váno bylo prí cestě z Prahy do B. vedoucí 44 ka
plíček nákladem 44130rýnských. V letech 1686—89
vystavěna byla při residenci kaple sv. Ludmily.
V residenci sídlili tři členové '10\aryšstva, kteří
horlivě působili jakožto kazatelé a zpovědnici.|Re
sidence vzala za své zrušením Tovaryšstva. Péče
o poutníky připadla pak zase kanovníkům staro
boleslavským a kleru světskčmu. Poutí bývají dosud

hojně; ročně počítá se na 351300eoggooutníkův. Srvn.
Podlaha-bizum Soupis památek X 
Kořna'r', Poutnická místa, l—44.; Gratis/t,
Brandejs n. Labem ,101 n., lil., 3077rn.

Boieszaslavskýjan,k kněz utrak\., děkanv Žatci
Kázání o bohatci pekelníku ado r. 1581), vydal„

(V Praze b. r)Lazarovi, nebeském měštanu“.
A
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Boleslavští, název Českých t_>ratří(v. t..)
Bolestná P. Mar ev. č 3,Bolgeni an V1 cS. j., 73 v Bergamu,

vstoupil do ovaryšstcvea1747, byl prof. filos. atheol.

v Maceratě, po zrušentí řádu byl theologem poenitentiarie v Řimě;z t.1811; byl horlivým, ač ne
vždy šťastným odpůrcem jansenistú a josefinistů;
.r). „Essame' della vera idea della santa Sede“
(1784, častěji vyd.), „11 critico corretto ossia ri
cherche critiche sopra la Letterra 111diu nteo
logo Piacentino (Tamburini)“ (1786), „Confuutazione
della Censura all' Esame della Vera"idea
Seda e al Critico corretto“ 1786). „Ris osta al
qucsito: Cosa é, un appellante. (1687),„ tato de
bambini morti senza battesimo eposto in confuta
zione d'un libro delS. G. Guadagnini“ (1787,1824),
„L'economia della fede cristiana“(1790, 1832). Srvn.
Hurlcr, Nomencl. 5—617

Bolchovitínov Eugen, theologa historik ruský,
u. 1767, stud. adu ch. akademii v Moskvě (do
1785),stal se prof.avoronéžského semináře; po smrtí
manželky své 1799 vstoupil do stavu mnišského a
stal se praefektem duchovní akademie petrohrad
ské a spolu učitelem filosofie a rheíoriky. Když
P. Gruber S. ]. předložll caru Pavlovi [. (1796 až
1801) návrh na sjednocení církve pravoslavné
s církví katolickou napsa . arozzkaz metropo

lity moskevského „Kanoničeskoeizslédovanieo__pag;
skoj vlasti v chrikslianskoj cerkvi“ (1800),osvěcen na biskuap , 1808 stal se biskuprem ve
ologdě, 1816v Kalugě,1822 mctropolitouvva

jevě;z 1837; s). celou řadu historických spisů,
7. nichž vyniká: „Slovar istoričeskij o byvšich

v___Rossllpisateljach ducho_vn_ago čína“ (1818,1827).vnn. Bow ISB—
erolchovskij Aleksij,] 9slpis.rus., vydal „Raz
suždenie o knigě imenuemoj pravoslavnoe i apo
snolskija cerkve vostočnya, sočinennoj kievsoom
mitropolitom Petrom Mogiloju“ (Petrohrad 1804).

Ialronícri, Nomen 13.127.3okop, srbský spisovatel, archimandrita
kláštera rakovackého,metro. kons 8

.W. „Saveršen vinod elac“ ( udim218t16)a.Srvn.iai—M, Gesch. d. sli sl. Lit. 111.. Dčfzkl

Boling'broke 11ar_ry Saint-1012111, 84891-173-stZátnik,politický a filosof. spisovatel, u. 167 171.5
četných spisů jsou „Letters on the Study and ]Use
of History“ (1751) důležity pro dějiny deismu (v. t.);
b'. snaži se \e spise tommpodati přirozený výklad

všech náboženství, popírla7jezjevení.jeho vyd. Maletv 55153—
Bolivar jan 0. Praed., vynikajici theolog, prof.

na univ. sala mancké; .rp. „Salmanticae_ lecturae“
2 sv. fol.). Srvn. Huf/zr, aNomenc .,l.V 674.olivaren. dloeec. viz Rlob mb.

Bolivie, iihoamer_i_ck_árepublika, jež r. 1825 od
Španělska s—odlou ;má rozzlohu 1, 20013 km1,800.000 (dlue jilalýcll 2,300. 000) obyv. ., 7.čehož

490/Ílndián1', 250/0b ěloc11,11 0/0 mestizův. Až nadivokých Indiánůcjsou všichni nábož. katol.,
jež dle ústavy z 28. října jest náboženstvím
státním. Prvními miss:ilonářliv b--i b 1i františkáni

(1539) R.15511řizeno biskupství La lata, jež po
výšeno 1609na arcib. s biskupstvími:1 Cochabamba(1847), Santa Cruz (1605) aLa 608). Celkem

B-i

Sebr. spisy

jesest v asi 280 far, asi 650l*)kozstellůva kapli a

ím_410 kněží. — Evangelicke missie působí mezind
Bol11 1. Ant 0111'n 8.1., 71.v Praze 1721, vstoupil

do Tov. jež. 1736,stud. vOlomouci vysv. na kněze
1748, třetí probaci vykonal v jičín 1750, ůsobil
na školách jesultských v Brně 1751, ve nojmě

152,zve Vratislavi 1758—54,v010mouci 1755,\ Pra suv. Klementa 1756—1766(1756—64před
našel 2filosofii a exp. fys., 1765 byl akad. svátečním
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kazatelem, 1766 děkanem filosof. fakult ), od 1767
vHr adci Králové theologem biskupa kr lovéhrade
ckého Feřmana Hanibala hr. 7.BlUmegenu; po zru
šení řádu stal se 1776 farářrem v Kučerovénna Mor.,
kdež :. 22.červce 1792, odkázav celé jméni kostelu;

rp.„1nstitutiones philosophicae accomodatae_usibusacademicis“(sv.,vPraze12756,—571760),
„th/ledltationesphilosophicae de inquirenda veritate“1758), „Institutiones philosophicae activae“ (t.
t759), „Commentatio ethica de prudentia politica“

(1.1759), „Dissertatio philosophica de modo pro
a andi motiones per nervos“ (t.1760), „De liber

tatis humanae natura et proprietatibus'l'7_t. 1761),„De principio rationis su ficientis“ 1), „De

natura animae humanae ejus emque 7pr_opriis sta
tnibus“(1.1761), „De origine mali“ (t. 16 ), „Dissezrtationes philosophicae varli argumenti“ (t. 1762),
„Dissertationes de proprietatibus aěris“ (t. 1762),

„Disserta tiones de7ar2gumcntisdemonstrantibus existentiam [)ei“ (t. 17)2), „De vi corporum“ (t.
e corporum cohaeslone “ (t. 17 „Laudatilo fu

nebrís Francisci, Romanorum im ratoris, paren

tantec universitatc Carolo-Ferdinandea“ (t. 1764),corporum vi motrice et inertia“ (_t_.1764),„1n

stltutiones polemlcae ln us_u7mseminarii e iscopalisRe_ginae--Hradecensis“ (t.167.) Srvn. elu/, je
suiten 245—246.—2. JosefA Al.,f 11.1869 v Klein
laufenburgu v Bádensku, farář ve Fautenbachu
v Bádensku, pracuje hlavně v oboru kalechetickěho
názorného vyučováni; vydal: „Das kath. Klrchen

jahr“ (1905, 14.v 1911), „Das hl. Messopter"
vyd. 1911), „Kinderbeicht durch Bilder

l.1911),„ Das Vaterunser“ 51909),
„Die kath. K ch und Ewlgkeeit“ 1909),„Kalender fiir die lieben Erstkommunikanten“ (1909
M„eines Lebens sch'ónste Tage“

Bolla an (Giovanni), ital. malíř,u. v Parmě

kol. 1650, z. 1735, od nměho_jsou četnrétoltářní i ná
sténné obrazy v Par Ma giarista,1751 vstoupil do rřádu 1769, byl od" 17 4 prof
dějin na král. akademii v Kološváru; .)). „Prim
lineae Historlae universalís ln usum studiosae iu
ventutis Claudiopolitanae“ (3 sv., 1798—9). Srvn.
lla/(ínyi, Scriptores piar. scho1., n.

Bolland (Bollandus) janS .j., hagiograf, rv:.1596v Julemontu (u Lutichu), vstoupil do lev.

1612, Et vysv. na kněžství stal se 165 studijnímpraefe em v Mechlíně; 1630 povolán byl do Ant
verp, kdežz apočal pracovati na obrovském díle
„Acta Sanctozrum“, kteréž učinilo jméno jeho ne

sr__nart_e|ný.m imo to uveřejnil několik menších1630 předmluvu k Roswcydem obstaranemu

vl;__dálni„Následování Krista“, v níž hájí autorstvímáše Kempenského, lat. překlad italsky psaného

díla P. Krištofa Ferreira; „_Narratio persecutionisin variis aponiae Regnisa 128—30* (An 685),
„ ita s. iborii episcopi“ (t. 1640); dal takévpodnět
k vydání rychle (během 8 měsícu) sestaveného dila

T1ma)go_rim1 saeculi Socletatis lesu“ (Antverpyje ož pak nepřátelé 'lo,varyšstva zvláště
_lansenilsté, k útokům svým zneužívali. B. z. v Ant
< G

Bollanciísté — tak slují po zakladateli a prvním

vydavatel Bollandovi (v. t.) pracovníci"na veliko
lepé publ_ikacihagiografické„ActaS toru m“Plánk |u tomu nastínil Heribert Rosweyd ._l,
jenž k tomu účelu po dlouhý čas vellký počet ruko
pisů sbíral a ceele dílo na 18 svazků roz očetl
(2 sv. měly obsahovati život P ježíše a P. arie,
1 sv. svátky svatých, 12 sv životy svatý,ch 35sv
martyrologla, oznámky a rejstříky). Po smrti Ros
weydové svěřili představeni us ořádáni zanecha
něho jím materiálu třem kněžím ovaryšstva, mezi
nimižbyl Bolland, jenž učinil návrh, aby plán Roos
weydův byl rozšíren. Bolland pracoval na obou
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Obr. 44. Jan Holland S. J.

prvních svazcích, obsahujících měsíc leden, 13 let.
Za spolu racovniky obdržel P. Gotlrida Henschena

. lela Papebrocha S. J., jimž připadl
úkol, nashromážděný dosud matteriál do lňovati
v knihovnách německých, rakouských, špan lských,
italských (zvl. v knihomě vatiklllské). Generálové
řádů dali jim doporučení ro všechny představené
klášterů, aby jim při badnni byi nápomocni. Aby
b'. ziskali prostředků k zak vnní knih a rukopisů,
vyhledávali mecenáše meziLIcírkevními a světskými
knížaty (vetsinou členy rak. rodu panovnického),
jichž obrazy pak na znamení vděčností ozdobovali
jednotlive svazky. Nashromážděný materiál byl
ukládán v Antver ach do musea k tomu účelu zři—
zeného. Vždy pa bylo pečováno o dorost pracov
niků. Prvni svazek, obsahujici svátky svatych pri
padajici na l.—l5. le ,vyšel \ Antverpách 164
s nadpisem „Acta Sanctorum quotquol toto orbe
coluntur, vel a Catholicis Scriptoribus celebrantur,
quae ex Latinis et Graecis, aliarumque genntium
antiquis monumentís colle ',t digessit, notis illu
stravit loannes Bollandus ši. ]. theologus, servata
prímigenia Scriptorum phrasi. Operam ettstudiuum
contullt Goclefrldus Henschius, eiusdem Societatis
theologus". -—2.svaz. obsahu' ici 16.—31. leden vyd.

téhož roku 1643.—7.53 ebruar iíl. (l. —6.ún.),v d. 1658.—4. sv Feabzruarii il. (7.—l6. ún.), vyd.

1 58. — 5. svaz.: aFebruarii lll. (17.—29. úln.,v)vy.d1658.— 6. svaz.: Martiil. (1—8) 1668, po
smrti Bollandově nese titul: „Acta ClSanctorum
Martii a loanne Bollando S. ]. colig coepta,
(iodeírido Henschenlo et Daniele Papebrochio eius
dem S. ]. aucta, digesta et illustrata“. V čele svazku

O)
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tohoto jest životopis Bollandův a 'eho podobizna.
V tomto gvazku —-532zaujťmá článek o bl.
Anežce (.eské. (Bt. A netis acztas, vita monastica;
Acta ad impetrandam anonizationem. Vita scripta.
Nomen fastis sacris insertum; Monasterium Claris
sarum exutructum, abalienatum, restitutum. Ossa
a. 1643 reperta an B. Agnetis? Míracula recentiora;
Epistolae W. s. Clararae ad B. Agntem; Compen
dium vitae a Pisano scri)tuin, Alníndcompendium
a Bartholdo Pontano scrllptum Vita ex codice
S. Pragensi; Alia Vita ex MSS. Bohemicis concín

nata a Georgio Crue io S. J.) ——7. svaz.. Martii il.(9.——8.1 1338, dedik. Frant. Barberininiu;

v čele svazku jest „Martyrologium ven. Bedae“;str. 12—25 zaujmmá stat nadeesapaná „De sanctis

iscopis Slavorumaagostolis Cyrilloet Methodio".(5uae gentes a ss. onstantino Philosopho sive
Cyrillo, et Methodio eius fratre sive Methudioo,
cónversae; SS. Cyrilli et Methodii res gestae, rae
cipue ex historia 'lranslatioonis s. Clementis apac
Mart; Alia de actís SS. Cyrilli et Methodii narratio.
Sclavonice versae a Cyrillo Scripturae, ab ntroque
missae cantatae Papa app obante; Chronolo ia
a ostollcae praedicationis sso Cyrilli et Metho ii;

ita cum translationes s. Clementis, ex MS. ran
cisci Duchesne; Vita eorundem sanctorum Cyrilli
et Methodii exM.S Blauburano; Lectiones eccle
siasticae de iisdem sanctis C rillo et Methodio ex
veterí MS Breviario Olomuc.: ohcmorum conversío
pers. Methodium episc. ex MS. coenobii Budecensis
in Vita s. Ludmilale Vlr.t)-— 8. svaz.: Mart ii lll. (19.
až 31. bř.), vy.ld -—9. svazz.: Aprilis l. (l. až
10.dlub.), vyd. 155. 10. April IS ll (ll.l.dub), vyd. 1675. V čele2svazku položeno

pala2eogratické pojednáni „Propylaeum antiquarinm
circa veri lsacfalzsi disscrimen in vsetu tism embraA rilis lI.l (22.30—.dub.,) vy
16575.Str.1117s4—205v novány sv. Vojtěchu; stať tu
zpracoval Henschenius (Tempus vitae et martyrii.
Corpus Gnesnam delatum: ad illud peregrinatur
Otto lll. imperator; Acta vitae et martyríi duplicia
eduntur: alia varia indicantur; Reliquiae s. Adal—

berli, varia ei templa i.cata Memoria in saárisfastis; Vita auctore monacho coaevo ex Codice
Ms. Pragensi collato cum variis edítionibus
Vita auctore altero monacho coaevo, ex
Ms. Pra ensi cum editione Snriana collato; Historia
translatřonis ex Historia Cosmae Pragensis in Bre
viarium relata; De relatione corporis Pragam, dis
sertio Bohuslai Balbini, lib. 3. epítomes Rerum Boo
hemicarum ca ..4). — „svaz., vyd. 1)8 „Pr-0
pylaeum ad cta Sanctorum Maii. . auctoribus
Godetrido Henscheni et Dannieele Papebrochio,
operam ct studium conterentibus Francisco Baertio
et Conrado ]anninooS. ].“ Vénoávno p p. Inno
cenci XL 3 špan. králi Karlu ll. Obsah: ivotopis
bisk. Petra jiřiho Odescalca, Danielis Papebrochii
conatus chronico-historicus ad catalo um romano
rum pontificum, cum praeevio ad eum em apparatu
Godetridí Henschenii atque Petri Possini, a s. Petro
u_sque ad Paschhalem ll. deductus. Conatus chro
nico--historici ad catalogum romanorum pontificum
pars secunda a Gelasio Papa ll ad . .N. lnnno

centium XI. s jhonýmia mědirytinamsiVpzobobizen
papežů, jich náhrobku a.p. 13. Maii !.(1.—4 kvv._)_,v.yd ] V ele svazkua pojednání
o kalendárích reckém a ruském (se zmínkou o sna
hách sjednocovacich): „Ephemmerides Graecornm
et Moscc,orum horum figuratae, istorum metricae,
latine reddittae et onbservationibus variis illustra
tae“ . Na str. 88-91, při životopisu sv. Zikmuudn
jest stať nadepsaná: „Translatio corporis contro
versa inter Pragenses et lmolense sv '
Maii ll. (5..—ll kv), vy 680.— ' Maii
lll. (l2. -16. kv.), vyd. 1680; v čele 1jsestvpojednání
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„De episcopis et patriajcltis sanctae Hierosolymitanae ecclesiae“. Nas jest stat' zpra
covaná Papebrochiem: „De B. loanne Nepomuceno
ecclesiae mctropol Pragensis s. Viti canonico,
presb. martyre Prag et N Bohemia“
(hlavnč na základěg zpráv Balbínových, jehož ži
votopis sv. jana Nep. tu otištěn, mimo to připojena:
„Oratio ad b. loannnem Nepomuc., quam tribus lin
guis, Boheemice, Germanice et Latine scriptam, et
in tabellis ante ejus tumulum appensam, populus
pie recitare consnevit, ad veberum descriritap"). -
16. svaz.: Maii W. (17.—19. kv.),v vyd. 1685, na
svazku tomto pracovali: G. chschenius, ale vy
dání jeho se nedočkal (z. 1681; jméno jeho vyskytá
sennicméně i na dalšich svazcích, az do svaz. 23.
včetně); Daniel Papebrochlus, František Baertius,

Konradjan—ning. »— ..svaz: Maii V. (20.—24 kv.),S\a1z.: Maii VI. (25.—28. kv. ), vyd.
1688.1— 19. svaz.: Maii \'11. (29—31. kv.), vyd. 1688;
v čele jest podobizna a životopis Henscheniův,
jakož i pojednání jeho „Exegesis historica de epi
scopatu Tungrensi ac Traicctcnsi“, dále ,.Sertes
episcoporum et archiepiscoporum Mediolanensium

ue ad annum Christi 1261, ex vetustis catalogis
Nřss. Bibliothecae Ambrosianaae, a GHeHnschenio
transscriptisl ct a D. Papebrochio illustratis“. 20.svaz: juniil (1l..—6 čna),v 111695; svazek tento
dedikovan císaři Leopoldovi? v čele jest, ,Conradi
janningí ro Actis Sanctorum hactenus editis opus
cula apo ogetica, reposita antirheticis adm. . P
Sebastiani a S. Paulo provinciali Carmeli Flandro
belgici“. Na konci svazku jest obšírně pojednání
„Commentarius de vita, cultu, translatione 5. .\or
berti, praemonstratensium fundatoris, Magdebur

gensium archiepisc. iet Antverpiensium apostoli“;na str. 878— |suje se přenesení ostatků sv.
Norberta do strahovského chrámu v Praze, po
pisuje se mřižové sacellum v chrámu tom (s vyobr.

sacella a oltářeLpro ostatky sv. Norberta zrizeného .junii II. (7.——16.čna), vyd 16
dedlk. císařovně Ele;eonoř v čele est pojednání,

jež sepsal Mikuláš Rayaeus S. j.: „ raactatus praetminaris de acoluthia ofticii canonici pro ccclesiis
orientalibus Graecorutn, in solentni commemorati
one trium Doctorum Basilii. Nazianzeni et Chryso
stomi“. Na str. 1038—1042“est stať nadepsaná
„ofranslatio s. Viti ex italia in Bohemiam sub Ca

01V. 22. svaz.: junii iii. (16.—19.mČna, vyd.
I17001,dedik. cus. josefovi; v čele est pojednání

žLeges palatinae Vjacobí ll., regis a'o.ricae“.svaz. 11 —24. čna vy . 1707. Na
str. 65mmezi „praštermišsi“ jest zmínka o králi čes.
Václavovi, zemřeléem r. 305, kde mimo jiné se
praví: „ejus Acta fuse inveniuntur explicata in
Chronico Ms. Francisci canonici Pragensis coaevi;
unde si ea nobis integre transscribat aliquis, de
liberari poterit, an sint supplemento huius mensis,

em per modum collorarll inserenda, ins
vindicandae aliquando ab ecclesia Romana sancti
tatis, si non dcsit, qui causam promoveat“. Stt.r
&'3 828 obsahuji Papebrochiem zpracovanou stat“
„De sancto Ivano, eremita Bohemo in dloecesl Pra

gensi (De cultu, aetate et scriptorzibusVitae, Actaauctore Bohuslao Balbino S. j.). — 4..:svaz junii V.
( 170.9 Pri tomto svazku přibyl
k Papebrochiovi, Baertiovi a janningovi spolupra
covnik nový: jannKřt. Solleriuus S. j. Svazek tento
aedikován císařovně Vilhelmině Amalii; v čele jest
S lleriovo pojednání: „De patriarchis Alexandrinis
cumappendtce deinitiis, erroribus, institutis Coptojacobiticls'. Na str. 88\ ečlánku věnovanémsv.
Eurosii Papebrochius vyvrací mínění, že by světice
ta pocházelaz Čech; na str. 1410—1443 jest Hen
scheniem zpracovaná stat„ De heato Henrico Zdiko,
episcopo Olomucensl in Moravia, ordlnis Praemon
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stratensis“ (1. Ex Commentariis P. Bohuslai Bal
bilin S..j; 2. Ex ioamte gubravio, episcopo Olomucensl et aliiss). — 25. junii Vi., vyd. 1715;
obsahuje společnou práciajanningovu a Solleriovu:
„Supplementum addendorum, mutandorum, corrri
gendorunt in quinque tomis de Actis Sanctorum
einsdem Mensis“, a mimo to „Martyrologium Usu
ardi Monachi ab additamentis expurgatum, casti
gatum et quotidianis observationibus illustratum

opera et studio loannis Balptistae Sollerii“. Svazektento, dedikovaný cís. Kar máv ele životo

pis zesnulého aspolupracovnltka Papebrochla (z. 1714)od jana Pini . . 26. sva jnnii V.,ll vyd.
1717, obsahuje práce janningovy a Solleriovy:
„Pars II. Supplementi addendorum, mutandorum,
corrígendprum in pri Tomis de Actis San
ctorum ejuusdem mensis.sltem pars altera Martyro
logií Usuardi Monachi“. Prvá část obsahuje mimo
jiné obšírně pojednání o basilice sv. Petra v imě.
Před části druhou Sollerius uveřejnil šest marty
rologií („martyrologia Hieronymiana contracta“
Gellonense, Rhinoviense, Richenoviense, Augusta
num, Labbeaanum, Corbeiense, Re inae Sueciae). —
27 svaz.: juliil . 1.3—3. čce), 1719, na titulu
jakožto autoři uvedenl jsou: Konrad jannin, jan
Křtitel Sollerius (Sollier) a jan Pinius ( ien).
Slazek tento dedikov opětně císaři Karlu V1.

Včelo položenajanninv m'a dissertace: „De Xiivsaanctis ex Syria ln mbr am advenls“. .
juulii il. (4.——9. čce), vyd. 1721, dedik. cisařoavně
Alžbětě; v čele jest nekrolog spolu racovnika Fran
tiška Baertiar 1719zemřevšiho. tr. 136—148ob
sahuj.1statj Priniemzpracovanou: „De S. Proco io
abbate contess. Pra ae in Bohemia“; str. 350— 59
stat' téhož autora: e S.A gela Bohemica, vir

gline, ut volunt carmelitanaá — 29.5svaz.: julii ili.cev), vyd. 1723, dedik. opětovně císaři
KlarluV1.;na titulu uvedeni jako autoři tohoto svazku:
jan Křt. Sollerius, jan Pinius, Vilém Cupcrus (Cuy
pers); zemřelému s olupracovníku janningovi (jan
ninckovi,1-1723)v nován nekro v čelo svazku

položený (mimo jiné jestvvněm ozajimava zprávao jeho pobytu v raze r. za příčinou těde
ckych prac1); na str. 793—810 obsažena stať Pi
niem sestaven „ . Hroznata martyre ordinis

Prlaemonstratensis ln coenobio l'l'eplensi in Bohe» 30. svaz. juliilV. (15. -19. čce), vyd 1725,
deldik. arcivévodkyni rakouskě Marii Alžbětě, ke
třem pracovníkům na předešl ěm svazku uvedeným
přlbyl Petr Boschlus (van der Bosch). V čele svazku

jest Boschiovaapráce:„ ractatus historico-chronzologicus de patrtarchis Antiochenis'í — '
jnlii V. 4ečce,v) 1727, dedik. arcivévozd
kynl rakouské Marii Magdaien —.32 svaz.: |ulii Vl.

28.čce), vyd. 1729, dedik. arcivévodk ni rak.
Marii Terezii; v čele svazku jest práce iniova

„Tractatus ltistorico-chronologicusde_Iitluršiamozaiu . ), vy

1731, dedik. a_i-civělvodkynirak. arii Ann —34.svaz.: Auuusgusit l. (1.—4. srp ), vyd 1733, dedik. cís.
Karlu Vl. v čele svazku jest Cuperova práce: „ e

patriarchis Constantinopolltangusti 11.(5.12—srp.,v)17l35.
ustilil. (13. 19. srp.) yvyd. 1737. dedik. Franti
uiiL Lothrinskému a arcivévodkyni Marii Te

rezii; v čele.tlŽStsnekrolog Petra4Boschia (z. 1736).“BUS -(
dedik. civs.zKarlu Vl.
autoři: Pinius a Cuerp . v.
25. a 26. srp. ), vyd 1741,sdedik. cís. Marii erezii;

v čele jest nekrolog jana Křt. Sollerla (z. 1740);

'ako nový spolupracovník uvadi vsae na titul. listuJan Stiltingus (Shltinck). — 39.5 August '
27. 31. srp., vyd. 1743, dedikovázno arciknížeti

rak. josetovi; v čele jest nekrolog Viléma Cupera

nautitulním4 listu uvedeni jako
A
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Obr. 45, Koliej sv. Michala v Brusselu, sídlo Bollnndistů.

(z. 1741.) — 40. svaz.: Septembrisi. (1—3. záři),
vyd. 174,6 dedlk arcivévodkyni rak. Marii Anně;
k Piniovi a Stiltingovi přistoupili noví spoluprac0\
nici: jan Lipmcn s(Limp ajan Veldius (van

de Velde). V čele jest pojednmáníiPiniovo „De diaaconissis't — 41. Septern 5.11 (4.——6. září),
vyd. 1748, dedik. sarclkn. rak. Karlovi; na titulním
listu uvedeni jsou jako autoři: Stiltingus, Limpenus,

Veldius (z. již 1747) a nový spolu racovntk Konstantin Suyskenus (Suyskene) ele jest pojed

nántuStiltingorvo: „De conversione et fide Russo
. ouzgrá-vy42o kultuzsv. Viktorina vaČechách(v l

tembrislll. (7.—.11záři), vyd 1750,dedlk.sarczivevod
kynl Marii Kristine. Na titul. listu vyskytá se vedle
Stiltinga Limpenaa Suyskena nový spolupracov
ník jan erierus (Perier). V čele jest životo is 1
spolupracovnika jana Pinia (z.1749)a po 'ednám Stil

tingovo„ De tempore natalis. Gre orzíířÍ)azianzeni“.—.s43s.vaz: Septembris 1V
dedik. arcivévodkyni rak Maru Alžbětě Nay tit. llist—5%!

jsou jako autořizuvedeni: Stilting, Suyskenus a Perierus. —44. sv :SeptembrisV.(15.—18.záři), vyd.
1755, dedik. arcivévodovi rak. Petru Leopoldovi;
na tit. listu vedie autorů předeešl. svazku uveden
Urban Stickerus (Stycker), jenž však z. 1753, tedy

řed vydáním svazku. Str. 339—363 obsahují stať

molnstantinem Su skenem sestavenou o sv. Lud„De s. Lu mila, viduammart., Bohemiae du
cislsa patrona“ s připojeným Kříštanovy'm životem
sv. Ludmily; na obrazové příloze 'est nahoře stří

brná herma sv.zLudmily, dole pohhied na náhrobekjejí. — 45. sva Téhož roku 1755 jako zvláštní

svazek vydali Bzoilandistélobšírnou obranu proti výtz různých stran lněným; svaz ek ten nese
titul: „Acta sanctorum Bollandiana apologeticis li
bris in unum volumcn nunc primum contractis vin
dicata. Seus supplementum apologeticum ad Acta

Bollandiana SáencitcissaímoDominnoaNostro Papae Benedicto Xl\'.d —s46. Septembmris VI.
(19.——.24záři),e “51181751 dcdisk.arc1vévodkym rak.

Marii Amalii; k yStiltingovi, Suyskenovi a Perierovi
příhyl jako no sgolupracovntk jan Cleo (Cle);
v čele svazku jest tiltingova dísserttace: „De fratribus Dominijacobo, joscpho, judaeetSimone, qua
quaerítur, an ullussvexzillis fuerit inter apostolosdundecim“. — 47. Seplem bris Vll. (25.——28.
záři), vyd. 1860, dedik.zarcivévodkyni rak. johanne
Gabriele. Str. 770—844 zaujímá stať věnovaná sv.
Václavu, zpracovaná Suyskenn;em k ní připojen

životy sva.zVáclava sepsané Křištanem a Karlem 11)
4.s8 :Septembris Vill. (29 a 30. září),vvyd.1762, dsedík.arcivévodkynirak. josefinč.— 49.5

Octobrisi. (1. a 2. října), vyd. 1765. dedik. arczi
Čcský slovník bohovčdný ll.

vévodkyni rak. Marii Karolině; jako autořiuvedeni

jssouna titulním listě: Stiltingus (jižjako zesnulý),
uyskenus, Perierusstjiž jako zesnulý a nově pri

byií pracovnici: Cornelius Byeus (deB ye) jakub

Bueeus ajos. Chesquíerus (Ghesquiere). V čelesjsou
nekrrology62 .jana Stiltinga (z. 1762) a P. lana Pericra (z. 17 —50. svaz: Octobrís il. (3. a 4. října),
vy.d 17768, d2edikarcikniž. rak. Ferdinandovi, autory
tohoto svazku byli: Su skenus, B eus, Bueus a Ches
quie 5—l.svaz ctobris il. (5.——7.října),v d.
1770,dcdik. arcikněžně rak. MariiAn tonii.—

nim řádu jesuitského 1773 ohroženo bylo další“vždávám dila Dům Bollandlstů měl býti 1775proměn 11
ve voj. školu, ale cis. Marie Terezie vyjednala s bel

gickou vládou, že Bollandistům vykázán byl r. 1778za příbytek klášter Caudenberg v Brussel
dému ustanoven ročnl lat80011. (1451tr..“R. 1780
vyšel 52. svaz.: Octobrs lV. (& a9. rlj ), edik. rak.
arciknížeti Maxmiliánovi; autory svazku toho b_vli:
Suyskenus, Byeus, Bueus, Chesqulerus a ako nový

spolupracovník lgn. Hubbenus (Hubens) čele jest
P. Suyskena :. 1771). Str. 1054—obsahuojistat ja ube ueem zpracovanou os

Vintíři.— Cisar josef ll. rozkázalr. 1784,že každého
roku mustbýtivydánjeden svazek, a celé dilo že musi
býti během 10 let hotoovo. Tomuto rozkazu nemohli
b'. pri nejlepši vůli vyhovětí avydali dalši 53 svaz.:
Octobris V. (110.211.řij.) teeprvel786 v Bru.sse1u
Svazek tento, deedik'ovany'arciknížeti rak. Františku
josefovl, zpracovali: Byeus, Bueus aan Krt

nus. Nato zakázaljosefll. r. 1788 alši vydávám
díla, jelikož prý pro učence nemá valné ceny o
zdeji však prece dovolil r 1789, aby bohatý archiv

a knihovna B-ů prodá ny byly| praemonstr. klášterutongerlooskému, 'enž'si v radil právo, aby dilo

směl dále vydávatl. R. 1794vyšel154. svaz.: OctobrísV1.(12.—1|'.). a titulnlm listě jsou uvedeni
jako autoři: Byeus, Fonson, Anselm Berthod .

(.. 1788), Bueus a nověv\;ychovaný dorost : pra
covníióůcřádu prlaaemonstrtského Siard Dyckius

CpršlanGoorius (van de oor) a Ma
jí./ŽŠ“SDtalsius( talz)n.Svazek dedikován jest papežineed potom konányh or|i\ě přípravy

pror další svazek, pa část iž byla vytištěna, když
1796 po přivtěleni elgie k rancn kláštertongerlooský byl zrušen Mnoho z nashromáž dě

ných pomůcek B-ův bylo při tom rcozccehvá
na štěstt rukopisy dány do burgundské bibliotheky
v Brusselu Na dlouhá léta byla práce B—ůvpřee
rušena, ačkoliv itrancouzská akademie a sám .\a

polleon přá'iližsi, aby dílo bylo dokončeno. Teprvežv Be gii vešlo ve známost. že v P&
řižlidružina učenců pod patronátem ministra vyuč.
Guizma dila toho chce se podejmoutl, probudila

22
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se národní pýcha Belgičanův, i bylo vysloveno
přání, aby dílo to v Belgii členy obnoveného To

varyšstva ]ežtšova bylo dokonáno. Belgická vládaposkytla k tomu účelu roční podporu 000 franků
(vyplácena byla až 868), načež Tovaryšstvo
zřídilo v Brusselu zase družinu B-ův. lbylo r. 1837,
po přestávce čtyřicetileté, přikročeno k dalšímu

"dílu. R. 1845 vyšel svaz. 55.: Octobris VII. (15. a

16. řivj.)ve dvou částech, praci ]. van der MoerenHe cke, dedikovanýpapeži ŘehořixV.l—
N sledovaly svazky: 56.5 a.:z ctoobris Vlll. (17.
až Zli-rij., vyd. 1853,dedik. král. princt belgickému
Leopoldovi; jako autoři uvedeni jsou: Josef van

Hecke, Benjamin sBossue, Viktor de Buck,Tinnehroek.— :Octobrile. (21.a22. říši),
d. 1858,dedik. belglškšmu princi Filipovi; autori:ecke, Bossue, Viktord euB cka Eduard Carpen

tier. V čele jest nekrolog P. Ant.“l' innebroeka. —

58. svaz.: Octobis xi(23. aa24.n] ), vyd 1861.—
59. sv Ocobt |(ř2'5ya vcl.y 1864;ke spalupracovnrilkům gibyl _Remiglius de Buck;v čele jest cbjemná t ěr třetinu celého svazku
zaujímající práce P. ]. Martrinova: „Annus ecclesia

sticus graecwsigvlcus't 60.5 Octobris Xll.—29. řij.,v) 86:7 k pracosvniiztůmpři předešl.

svazcich uvedeným Xpřibšě)Jindřicich Mattaegii. —61. svaz.: OctobrisX —31. n na), vyd. 1883;
autoři: Hecke, Bossue, Viktor a emigius Buck;

v čele svazku sou nekrollo y zeni elých spolupracovníků: _Ios. ecka (z. 4), Ed. Carpentiera (s.

1868),jindr Matagiieaa.1 1872):z „Martyrologiumex coodice Bernensi“. 62.5 Novembris l.

(1—3 llstolpl), VYd'J1887, autosřia:zKarel deaszcdt,Vilém van ooft a jos. de Bacck.er — 63.5. :-No

vembrisll. il.—4. listop.), vyd 1894; autořia:zKarel
de Smedt, os de Backee,r Frant. van Ortroy, jos.
van den G eyn, Hippolyt Delehaye a Albert Pon
ceiet; v čele svazku jsou nekrologia zesnulých

spolupracovnlíkůssá Benj. Bossue (z. 1882), Rde Buck (. 880) aViktora de Buck(s 1876) avya

dáni mar-tyroloťiaDujeroncymskélio,jež obstaral janKřt.deRossi udv.Du assrt. 541nnn. vob
širnc stati věnované sv.cWolfegangovi jest odstvavec
„De episcopatu Pragensi primum constituto“ —65.
svaz.: „Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris“,
vyd. 1902, obsahuje edici Delehayovu: „Synaxarium

Obr. 16. Knihovna Bollanzlistů v kolleji sv. i\liťhflln \' l'tiiisselii.
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ecclesiae Constaiitinopolitanae e codige Sirmon
diano nunc Berolinensi, adiectís synaxariis selectis“.

:Novembris lil. (5.—8.l.lstop ), vyd.1910.

Dílo B-ův ást“ coodo obsahu sveho veliké ceny ve
decké, zvl gro církevní dějiny a křest. arc aeo
logii. A zároveg joedto jedna z největších vzácnostíbibliografických.0 d ván byl v Benát

kách patisk dila, qehož vyšlyBb_43 svazky. ViktorPalmé v Paříži vy al (0od r. 86) v přetiskuvve
škery svazky starší. — B. uveřejňují kritické práce
hagiologicke v orgánu svém „Analecta Bollandiana"
(vizs az. |., 406); mimo to důležité pomůcky ha
giogrsafické: katalogy hagiografických ruko isů, re

pertorium hymnolo ické a p.ocl dr majiB. sídlo v krs nové kolleji sv. Michala
v Brusseluvviz obr. 45.a 46.); v budově té jest bo

hiažtájejich bibiiotheka obtsahujíci 150.000 sva.,z donoou za „Ana a“ dochází na 600 histo

riclli(ývchma filolořlických_ecčasopisův Srvn. A. Sci/midirchenlex * Les Boilandistes et
i'hagiographie" (Pař. 1866),lSal.lRoubíček, „O účasti

řádu praemonst átske'ho v díle nBoilandistů ActaSa nctorum" v K 1 CÍL De 771,ch

„Bollandists“ v „The Catholic "Encyclopedia“R Il.,

ťBarussepežský,.r'aůf „Chri
Boilandus vin BdoilanBolle de, j.H m.prelát

StoBlořlajaAntiquiTestamenti“182 ersizu (Porýnsko),
vstoupil do3Tov. ež. 1853 1862——64 pobyl v Syrii
a byl prof. theol. v Ghaziru; potom byl prof. vych.
řeči na ehořské univ., konsultorem pro vý h. ritus,

od 1877 praefektem vatikánské knihovny rninit!; z..1 5; :p. „Brcvis chrestom arab (i ),
&'dal nejst. syr. překlad básni sv. Řehořem(Bejrút
l

Boliger Adolf, ev. theolog, n. 1854 v Holzi
benu(a výc.),1 sou.kr docent filos v Basileji,
1 vHornim Entfeidenu, 1891 prof. systems.theol. v Basileji, od 1905 far. v Curyc ;.„rp

Problem der Kausaiitát“ (1878), „Anti- Kaunt“(1882),„Beitráge zur Dogmatik und Ethik(1 8,90)
Wegz uquott fíir unser Geschlecht“ (19C0).

ollius Daniel, varhaník v Mohuči,ve službách
tamního kurfirsta--arcibiskupa jana Schweikarda
z Kronenbergu (1604—26), složil „Repraesentatio
hariiionica conceptionis et nativitatís S. loannis
Baptistae inter natos mulíerum niaximi iuxta san
c_tiimjesu Christi evangelium sec. Liicam compo

Bollo de, Petr 0. Praed., rod z Cambrai, vý

mluvný kazatel, 158095gen. vik řádu, 1587 převorv LyOně, :. kol. 159 - .r/l. „Áuthentica probatio
sacrosancti missae sacriticii ex solius s. Scripturae
testimoniis" (Lyoni 1176 , „Oeconomia cano
nica seu de ss. catholicae Christi familiae ministro

rum officio“Č(Lyon 188).Bolm č.1 Gabriel, františkán llI. řádu sv.
Františka v Dalmacii; n. na Cressu kolem r. imo,
studoval ve Rjece, Záhřebu, potom ve frant. klá

lšteře mllánském, stal se lektorem bohosloví v Mi.Od 1698 řednášel filosofické a bohoslovecké
předmětyna lavotoku, 1704 a120byl provinci
álem. jako lektor přivedl do pořádku archiv glavo

:.:p „Popis' 1izvadak“ (1702),jako summarium
Šití-chivu. Srvn. lvančn', Povj. crteo samost. lil. redu
sv. Frant. 1910, 178m —2. Pettr, františkán lil. ř.
sv. Frant. almacii; n. na esu kol. r. 1710.
Bohoslovecká studia dokončil v klášteře sv. Anto
nina Paduanskeho v bresc. provincii. Zastával různé
úřady, r. 1740 byl tajemníkem a regentem škol
Poiozině, kam přicházeli žáci z ostrova Kr ana
Cresa, totiž z klášterů na Glavotoku, sv. Magda
leny na Dubašnici, v Osoru a Martinščlci. Čtyřikrát
byl provinciálem, čtyřikrát visitátorem dalni. prov.
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z. 1794 jako stařec 841et' .Srvn. Ivančic; Povj. crte
o samost. lll. redu sv. rant. Dc'.k!

Bolo Jindřich, gen. vikář v 1Lavalu, souč. spis. a
kazatel franc.; jeho díla vynikají erudlcí a úchvat
ným slohem; některá znich měla několik vydáni;

(ZPnich1ššnikaji zvláště: .aLaeTrag ic du Calvaire“), „La Sublimitě de la priěre“ (t. 1893),
(Histoire de l'Eníant Jesus“ (1. 18 ), „Les jeunes

),)„Pour les &arěs dela vie. „Les

agonies ldu Coeur' 893), „ e Lendemain de lavie" (t. 4) La Rélsurrectionde Notre-Seigneur
jesus-Chlrist“ (t. 1897),„Philosophie de l'homme heureux (.t 1898), „LEvanglle du Coeur de jesus“
(t. 1 1)

n
titles“ (t.1896

(Bononiaybyla věnována Pippinem
papež. to lCl, povznesla se obchodem a stávala

ce neodvlslou, měla _vynikajtei účasten
ství na vypravách křížových, jakož i ve spolku
lombardskych měst ve snahách za svobodu vůči

císařskému i papežskému panství; . 1. 4.u n.byl tu Karel Klementa Vll. korunován
na císaře. o 0 y rancouzi 1796 byla B. ři
pojena k cisalpinské republice, pozdě'i ke krá ov
ství italskému, 1815 připadla opětně cirk.s
1821,1831 a 1848vvypukl nepokoje čelíci proti

papežské vládě, 1859odpkualaB. od pap. státu a připOjjila 1860kkSnr dnis u.——V B-i již záhy ujalo
se křesťcanství prý ]ižs působením sv. Apollináře

ravennského. šmrvýmpověřeným biskupem jest sv.
Zama( po něm následovali: sv. Fausti
nus (Faustiníanus) 01.312, sv. Basilzius (kol. 330),s(:,. 400), Felix z. Z.),s etro
nius ( zpozdějšich biskupů4vynikají: Mik.
Albergati(l417-—44),VavřinecCampe i(1523-25),
Alex. Campeggl (1526—53). R. 15826byla B. povy

šena na arcibiskupství a Bodřizeno mu šest biskupství: Modenn,a Reggio, arma Piacenza, lmola a
Cervia. Prvním arcibiskupem byl dosavadní biskup
(od 1566) Gabriel Paleotti (z. 1597) nástupců

vynikají eAlexander Ludovisi (1612—21, potomnípapež V.), Proosper Lambertlnl (1731—54,
potomni papež)(Benedikt XIV.,) Fil. M. GuidiO.S .D.

(1863 71, pootom kardinál-g4biskup frascatský), Lucidus M. Parocchi (1877— .1903),k |nál Dom.

Svampa (od 1894). — NĚM náleží k cíarkť.lprovincii
b-ské(pouze5mbiskupstvíto aenza a 1mola.— Statist.data 38,9 far 862 kněží svět
ských, 187)řeholních.k —toV B-i kon 11byl 1317 pro
\inciálni sněm pod předsednictvím arcibiskupa ra
vennsského, prrvní diec. synoda slavena za biskupa
Huberta (1303—2;2) synoda z r. 1374 zabývala se
mravním povznesenlm kleru. Prov. synoda r. 1586
měla především ten t'tče,| aby provedla úchvaly
sněmu tridentského. (jenž částečně v B. zase:da1
1547,sess. 1x. a X.).— -s á universita (studium
generale) vznikla z prastarých škol městských (dle

pověsti Lala/eno bylo v Idi.ivl:“yg'ššistudium již Theo
dosiem 408— xu. stol. pěstgťánotu hlavně řimské50právo novou methodou kola

Brávnická obdařena byla záhy různými praívilegiemi.řednáškamiGratianovými (kol. 1150 jh oná
stuupcův o právu kanonickém stala se B. kolěobkou

vědy církevního práva. Zdárným pěstěnim římského
i cirk.x rávan a.B pověsti světové a byla veXll.— V.stol. atbtejlvyššívědeckou autoritou v těch
oborech, říkaloseeo ni: „Bononladocet“ a velebena
bylajako Materstudiorum“,„Materlegum“.Zvláštní

fakulta thčeologbyla zrřízena teprve lnnocencemVl.
&360), ač theologie již dříve tu byla řednášena.choiárové dělili seeod Xlll.stol ve dv korporace
(„universitates“): „citramontánů“ a ultramontánůf'
v jichž čele stál zvláštní rektor. bboje dělily se
zase v několik (13—18)s pin dle národnosti
(„nationes“). Čechové tvořili llž ve stol. Xlll. jednu
z těchto skupin ultramontánnich; rektor byl z nich
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volen vždy po 21 letech.! po založení universitypražské mnoho Čechů studovalo v B-i. [a'-is
dovall tito vynikají i mužověz . rDama
sus Boěmus, probošt mělnický ]indřich, arcibiskup
Arnošt z Pardubic, opat Opatovický Neplach, arclb.
an zjet:.nštýna Srvvn. Denrzi/!t, Die Entststehung der
niversitáten des Mlttelalters (1885), Fiflín,

Anfánge der Rechtschule zu Bologna (1888)265Kulturní styk Čech s cizinouu7(189 )254
Bolognett 1. Albert z Bologně, 71.1538, p

liuzný a žák Paieotrinv, 1vyn. prráv ník; b 1 bisk.v Massa Marittima 1579— od 1583kart inálem;

lpovéřován důležitými misscmia p litickými, mimomé byl nunciem v Polsk těpána Báttoryho

v letech()1c581—85; spěchaje zodtud ke konkláve,
z. v Cel 1585,5x6. „Disgutatiomde leg iure et
aequitate' vc(lŘim 157 rgeó. ServB.M z,Bologně výborný kazatel, prof. hohosl.

vUrBolognů; Pavel V. ustanovil ho 161 en. řádu,jmenoval jej 1624biskupem nicastrským
Nicastro ;z „Dogmata catholicae fidei“

není zn mo, vyšlo- li dílo atoto tiskem).
zrmPale a,t arcijáhen a gen. vik.

t,amtěžz1564,.rp. ernla Dei raedestina
tione et- reprobatione'b (Paduíal i.)010 nininli l.b,_laku Bolon 71.1651
(dle jin ch 1664), z. 1734 (dle jiných 17 )l',zhotovil
veliký pocet náboženských obrazů pro kostely
v Bologni, lmole, Benátkách, Římě a i.; obrazy
jeho vyznamenávaji se hlavně effektním temnosvi
tem; v bolognské pinakothece jest jeho obraz:
„Uzdravení posedlého“, v kostele sv. KarlavBologni
obraz „Sv. Karela sv. Aožmbr řt.,
malíř a mědirytec, „. 1611 v Bologni, z. Illtiiit—lt
žák Quidona Reni: provedl náboženské obrazy pro
různé chrámy v Bologni, Rimini, Ferrařea Gu-a
stalle. — 3. Ludv ik, 71.v Bologni 1447 praotciv.

právaváBmoogli'tlave Ferraře, od pap. lnnocence \'lll.povo tma, Alexandrem Vl. jmenován se

nátorlem římským, ]uliemmll 1506 jmenován senátorem boloonsgsmkym; a. 1508; spisy jehoosvědci sice
o pili, ale nevynikaji zvláštní bystrosti ani hloub
ku vyd_.„Episstolae decretales Gregorii lX. suae
integritati restitutae cum notis ac tabula concor
dante decretales cum Decreto“ (1472), „Tabula
brevis ad facile inveniendum omnes textus et etiatn

omnes|_tglossas singulares in utroque iure“ (1495),„ertReporium dl reum in rubrlcas decretalium“

(1488), „Syllězbbgianthonsive collectio tlorum inmDecretum nterpretationes novae ado es
textus utrtusqueturts (1495, 97).„Consi1ialoannnls
eAnania cum suis additionibus“ "(1481), „De in

duBgentiis“lw(1489, 154.8)010 Vilem, u. v Antverpách 1590, prof.
filos. a kanovník v Lovani, z. 1669; r_ú.„De iudice
controversiarum religionis“, „Funus reformatae

enae“, „De ementita antiquitate tidei seu sectaecalvinisttcae“

Bolonia sv., vpam. 16. října, dle jiných 17. čce.,
panna a mně. Vignory (dep. Haut-Mames), zevznešených pohanských rodičův, umuč.

vBoloniensis dioec., někd biskupstvíBkoulogne

vBolotov lVasilij Vasiljevič, vynikajícícírk. Dhistorikrnský,n esk prrchii, stu d1869
v duch. semináři ttveerskěm, aka
demii etrohradské, 1879stal se magistrem bohosl
1896 osáhl stupně doktorského, byl professorem
na duch akademii petrohradské; z. 1900, :p. „Uče

nie Origena o sšjlatojTrlroicě“, magisterská disser
tace (Petrohr. l Qi),ě„T1akoe ponimalnie učeni'aOrigeno sv.Tro“(Christ.tenie11NŠmeckanjabogoslovskaja literatura" (t.l
spornyja preimuščestva pravoslavnoj katloličleskoi
Cerkvi pred vsěmi drugimi christianskími ispověda

!



Obr. 47. Raffael: Bolunsků mše.

nijami“ (překl. spisu Overbekovat. 1882), „Kistooríi
vněšnago sostojanlja konstantinopolskoj cerkvi pod
igom tureckim“ t. lnostrannaja bo oslov

skaja literatura" (t. 1882, t), „Razskazy Dioskorao chalkidonskomsoborě“(1884,1885,v lášt.
otisku v Petrohr. 8851), „Žitíe886blažennagovAfu,veepi
skopa lpemdžeskago“ (t. , „ pisan e dvuch
cthiops ích rukopiseij,požer1886vovannch v biblioteku_Spb.dhnc.eAkadm "t.( 1 , „ ěskolko stranic

iz cerkovnoj istorii Ethiopií“ (t. )1'89„Líheríj,
eggskop rimskij, i _sirmíjskiesogory“ (t.1891,) „Ar
c ímandritt tavennisiotov Vikt rrpí dvorě konst.v 431 g.“ 1892), „Michajlovoden Počemus obor

sv larchistBatiga Michaila soveršaetsja 8 nojasbrja“nl god mučenlčenlčeskoj končlny sv.

evan gelistz?Marka“ (t. 1893),„s_vědkydrevnich měsjačes ovov poměstnych cerkvcj" t.1893), .Baltasar

i Darij Midjanín: opyt rěšenija ekzegetičeskoj pro—blemmy“ (t. 896), „Zaměnyponjatijaaůsm; vvosto č

nych jazykach' (t. 1897), „Časoslov ethiopskoj
cerkvi“ (t. 1898 „Theses uber das FÍIÍOQLe;(v „eRvue internationale de théoloige“,1898)

lstorii cerkvl siro-persldskoj“ („Clhrist. čt. 1899217,1901), „Traktaty (;elasija 1.“ (t. 99), „Opisanie

čctvertoj ethiopskoj rukophisi bíblioteki Spb. du
chovnoj Akademii“ (Petro t“). „GOnenie nachristian pri Neroně“ (, Christ 1903), „K vo
pro su ob Acta martyrum Scillltčanorum“ _"(_t.1903),

„tPcrcvod bogoslužebnnych kníg na fínskij iaz k“
t.1906), K istorii lim elratoralraklía“ („Vizant. remennik" 1907). „Le jpo ístoríí drevnej cerkvi“

(Petroh raad 1907), „lstorlja cerkvl v period do Kon
stantina \'elikago“ (t. 1910). Spisy 'eho vynika'í
zevrubností a kritičností. B. byl nephtelem pape
ství a vyslovil se také proti přijetí kalendáre re
gorlánssk ho Srvn._Palmi'm, i\omencl. 237— 41,80 0:1. mc. 11.9,

šolsec Jerony0,m theolo a lékař, u. v Paříži,
vstoupil do řádu karmel.., priklonil se k nábožen—
ským novotám, prchl do Italie, kdež studoval me
dicínu. Později přišel do Genevy, kdež dostal se

s Calvincmve spor o praedestinaci;CalvindalFj1551 uvězníti a potom z města vypověděti.
různých osudech vrátil se B. do lůna církve katol.

Bolsec — Bolswert

a usadil se jako lékařv Autunu, kdež
„Histoire de la

in (v Paříži 1577,
vlat. překl. vKolině 1582),
„Histoire dela vie et des
moeurs de Th eBěze“
(Pař. 1582,vlat. překl.vln
golstadtě 1;584) oba spisy

jsou ipatrněpsány tendenčn , ntno jich užívati
s náležitou o atrností.

Bolsenna ansinium),
v ital. provincll římské

v kraji viterbslkém, severozz.áp od bý
valo tu biskupstvmía((“íams
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s biskupstvím orvietskym.
— Bolsen ská mše.
1264 za Urbana IV. (1261
až 1264) prý kterýsi kněz
při mši sv., kterou sloužil
v B—ě,převrhl z neopatr
nosti po konsekraci kallch.
A 1 svoji nedba
lost, složil korporal, ale sv.
krev jím prosakovala a

naaněkolika místech uká

zaly se krvavě skvrny v podobě hostií. Dle jinéverse něz z ěmec (dlen kterých variantu :
Čech), zmítán pochybnostmi o Svátosti oltářní ode
bral se do íma, ab nabyl jistoty. Na cestě, když
v B. mší sv. slouží, hostie po konsekraci očala
krváceti. Pohnut touto událostí prý Urban l jenž
zmíněného roku s dvoremsvým v Orvietu se zdržo
val, zavedl všeobecně esvátek Bož. Těla. Korporál
do sud v Orvietu se ukazuje. -—Ale příběh tento nemá
historického odkladu, bulla Urbana 1V.týkajicl
se svátku Bo ího Těla ničeho () něm neví. rovněž
tak není o něm zmínky v „Le enda aurea, a nad to

v literatuře Xll.—XVl. stol. asto vyskytuil se podobná vypravování. Legenda o b-skě m |_vys

tuje se po prve svi.tAntoncínaFlorenckého (z l )
v C„hronica“ 111., .19, 13, 9 1,v Raynaldových „Atnn cecclf' k r. 1264 11
v rozšířené podobě u aBenedikta XIV., „Comment.
de festis“ l., 212 elíce známou stala se pověst
o b-skě mši obrazem Raffaelovým ve stancích va—
tikánských; umělec znázornil výjev dle druhě zmí
něné verse, a spoluujakoby papež sám býval byl
mši tě přítomen. Mistrně lu kněz znázorněn vúžasu,
lld zvědavě VZhlÍŽlk oltářl — jen papež zůstává
klidee—n jeho víra je tak pevná, že zázraku nemá
zapotřebí (viz obr. 47 Aluma/ia, „Studien

zu den mittelalterlichieneMarienlegenden“ v „Sitzungsbe er rAkademie“ 113; Kuhn,
Geschlchlte der Malereinl.,r566—567- Tvrš, 0 pod
mínknch činnosti umělecké 8—9.Baisenheim viz Bolzenh rei

.Bmsmann Ant., farář díecese mtinsterskě. ;. 1880,
p sp val apolog. články do časopisu „Natur und
01řenbarung“.

Bolswert1.80ětius, mědirytec, :: kol. 1580
v Bolswardě, vzdělal se v Amsterodanlě pod vli

. Bruyna; provedl zdařile rytin dle Abr.
Bloemaertsa („Klanění se pastýřů“ , r. 618) a dle
Rubensa („VečeřeePáně“, „Kristus na kříži“ a j.);
2. v Antverpách 1633.— 2. cllelte, mědirytec,
m1.bratr předešl., 71.kol. 1581 v Bols w;ardě prvn

jeho “datovaný list jest „V ezd zKrista do jerusadlc Davída Vomckbonsa 1612, provedl
zedařilérytiny dle Rubensa („Nanebevzetí P. Marie“),



Boltazzo — Bolzano

Van Dycka („Kristus na kříži“, „Korunování Krista
Pána tmovou kor nou"n); :=.v A t rpcáh 659Boltazzo Ludr\ulk, 1845 v Pr esině u Padovy
oslepl ve věku dětském, dán 1856do ústavu siepcu
\ Padově, stal se tam 1864 učitelem hudby, 1872
varhaníkem při kostele sv. Antonína, a vediet oh
1896. učitelem hry na varhany na městské hudebnoi
škole. B napsal mnoho dobrých chrámovýchsskla

deb vokálních a Bro varhany; vydal také školu provarhany (spol. s avancllem) a bohatou anthologii

staBrší_chi nově' šich sakl deb pro varhany
traffic ( eitraffio) Jan Antonín, milánský

maliQřlze školy Leonardov_,y %. l467v iláně, :.1516; eho dí a prozrazují vesměs vliv Leonardůvt;
několi jeho obrazů Madon chová se v různých
galeriích evropských (v Londýně, Miláně, Berlíně,
Benátkách, Prešpurku), obraz Sv. Barbora“ z roku

vmuseu cís. Bedřicha v erlině. Hlavní jeho
dílo jest veliký obraz Madonny se sv. anem

bastiánem a s podobiznami dárců, jejž kol.
r. 1500 maloval pro kostel „Misericordia“ u
logně, a enž nyní v Louvru se nalézá. Srvn. Timm:

Lex. der Ktinstler,lV ., 256—

Boivíto (Boivituss)toFrantišek, theatln v Neapooli na poč XVI.! ; :). „Vita beati Aveilini“
(Neapol 1622), vydal tClaracciolovo dilo „De sacris
ecclesiae neapoiitanae monumentís“ .1

oBernard, ti\eolog,fiioso a mathema
tik, 71.1dne 5. řljnna 1871 vPraze, kdež otec jeho
Bernard, rodilý Vlach, měl obchod kupecký, stu
doval na novoměstském piaristském gymnasiu, na
čež v letech 1796—99 absolvoval filosofií. \'yho
vuje pak přání otcovu, aby užil jednoho roku na
rozmyšlenou v příčině stavu, jemuž by se odd_a_l,
nevstoupil hned na universitu: teprve r. 1800 při
hlásil se za posluchače bohosloví. Vzácně nadání
duševní, vynikajici prospěch ve studiích a vážná
povaha mladého bohoslovce upoutaly záhy pozor
nost professorů; interes budila pověst jeho jako
výborného mathematika Kdyžroroku 1804 vešlo
známost císařské rozhodnuti, aby filosofická studvia
doplněna byla vědou náboženskou B. onal
zkoušku způsobilosti k přednáškám“o řečene vědě
tak skvěle, že ze ské gubernium a ordinariát na
vrhli jej za profgssora a zatim oručilí mu úřad
učitelský (r. 18055). Než s rozhodujícího mista ne
dostalo se souhlasu k tomu, aby bohoslovec, který

nebyl ještě knězem, obdrž_el stolici vědy náboženské; teeprve o rok poz kdyžB . osvědčil se
v provisorlu, při'ai svěcelni na kněžství a došel
hodností doktora ilosofie, bylpotvrzenvprofessure
(v říjnu r. sko Ileega jeho ve Vídni
Jakub Frint vydal prvý dílaPříručky vědy nábožen
ské pro kand\dáty filosofie a dožádal se toho, že

dotčenš spis, ač podával jen asi třetinu učebně
látky, yi prohlášen za uč_ebnici ro filosofy. Druhýdíl téhož spisu vyšeeir tetí teprve r. 1813.
R. při svych přednáškách řídil se zprvu knihou

F_rintovou,dodávaje ovšem, o čemv prvých svazhje jíchře byla. V rozniluvách s tehdejším
ředitelem filosofíckych studií, opatem strahovského
kláštera Mllonem riinem, stýskával na neúplnost
učebnice, i na jiné nedostatky její, zvláště na to, že
autor nevysiowje definice stručně a přesně,
leckde zbytečně šíří se řeči a nevaruje se mělkého
zdůvodd;ňování načež byla mu dána rada, aby od
ložil knihu Frintovu & přednášel, jak za dobré
uznává. Tak učinil r. 1811, kdy výklad své měl
již sepsán. Avšak rada nebyla veesho ě s úřed
nimi ře pisy; naopak podle instrukce z r. 1809
ředite měl nad tím bdíti, aby professoři užívali
předepsaných učebnic, ežto „není jim dovoleno
uchylovati se od zása v učebnicích uložených,
natož zavádětí jiné knihy nebossve's eši ' shlee
dají- ii, že by možno bylo učebnici zlepšiti, af před

G_\

řn

333

nesou řediteli návrhy oprav, on pak ge povinennávrhy 1 sv doblozd ní o nich ozn mii zem
skěmu gubemiu“. i( úřadu professora náboženství
náleželo konati exho_rty studu 'ícím; Povinnost tuB. zastával horlivě i dovednly, takz řečmi dů
rnysině zpracovanymi jimai srdcep osluchačův

obohacoval jeojich_cucha. úV letec h 18013—155tráda1
Brsni choro aylv adě zastupován Bened.feífirem 1. řádu praemonstrátskěho. Když potom
zase nerušeně a s velikým _ús ěchem pracoval na.
kathedře a kazatelně, nový reditel filosofických
studii Fr. Wilhelm shledav při hospitacícll, že vy
učování náboženství neděje se na základě přede
psané knnihy, vyzval B-a, aby rukopis svých vý
kladů předložil úřadům ke schválení. Než B.n
pokládal ještě svůj system za dokonalý a neupo
slechl; načež ředitel Wilhelm učinil o tom zminku
po prvé i po druhévsemestrálních zpráváchk e
berniu r. 1817. temžr ešk oiním neprosp lo
v náboženství z 800 studuujících 170, jimž při
zkoušce 17. přisoudil známku nedostatečnou. Na
to studijní dvorní komise připísem ze dne 12. pro
since 18l7 uložila zemskému guberniu, aby dolo
vysloviti důtku 8-o-ví, protože se uchýlil od pře
depsané_učebnice, \ aby v zvalo ředitele Wilhelma,
by opatřil k úřední potře ě vldímovaný opis škol
nich přednášek B-ových a podal zprávu o tomm,
'ak se stalo, že na filosofii vp_Prazenebylo šetřeno
instrukce stranny dozoru na učební e, a Čím zaviněn

eávný-n e__rospěch řl zkoušce z náboženeditelWPilheim cht je si usnadniti zprávu,
pob_idi B-a, aby uvedl ve spis, co by chtěl pově

....

ne káz ai na při
činy vědeckého neprospěchu některých studujících;
na jejich neúplnou znalost němčiny, nedokonalou
přípravu na filosofii, z míry veliký počet studují
cícch v pos ncmháách; i pz z,anl že kiassifikuje
přísně a tim dodělává se příznivých výsledkův \\ ve
liké většiny žactva. Aby_ospravedlnil uchýlení od

předepsané učebnice, přednesl dos_tloobšírný posudek o kn ze Fríntově, v němžm ojlné výtky
uvedl, že zpracováni některých kusů"1v ní okládá
za hrubě chybné, ba že některé chyby'její
bijí do očí. jest se tázati, zda při tom pomysiíl,
že příkrý úsudek o knize nebude asi lhostejný
úřadu, který ji za učebnicí approboval, a že stěží
utají se před Frintem, tehda již dvorním farářem
eVídni a řeeidtelem nově založeného ústavu pro

vyšší vzdělání světských kněží u sv. Augustina
tamže. Prohlédajice ke způsobu, jak' m 5. v roky
své zdůvodnil, máme za to, že věci otčené obře
si uvěvdomil; nicméně jednak roztrpčení vzbuzené
důtkou, jednak popud samoiíbosti nedaaiy mu uskrov
niti se ve vývodech. 0 knize Frintově, která tehdáž

po druhé tiskem v dávána a do latin p e
křádána, jíní znalci soudil mnohem příznivěi.
ditei Wilhelm ve svéz záprávě ochváiii síce B-a

pro jeho učenost, zbožnost, příkladný život a horlivost v úřadě; také však dal alevo, že není
srozuměn s úpra\ou, ba i obsahem jeho předná
šek, váeděj, že roiessor náboženství nemá na
ukami čiře filosofickými předbíh_atl výkladům pro
fessora filosofie a ujímatí mu půdu) nemá tuze ši
rokým pásmem učiva přetěžovatí pamět žáků neob
návalem abstraktních pojmův a učeneckých dedukci
míjeti se s jejich chápavostl, nemá seznamovati je

se všemi námitkami proti náboženství, nemáteext!z Písma uváděti po řecku těm, kdož teprv řečtin
se učí. l prosil ředitel, aby stalo se opatření, by
studium vědy náboženské filosofúm bylo usnadněno,
ježto by jinak mnozí z nich při zkoušce neobstáii;
též aby zavedením učebně knihy přestala povin
nost ejích op\isovatí přednášky: a poněvadž na
čtyřech filosofických ústavech v Čechách užívá se
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knihy Frintovy, a odtamtud posluchači scházejí se
ve lil. ročníku v Praze, by i tuto příručkou byla
jím řečená kniha. U gubernnia duchovenský rada
pročetl přednášky B-ovy, načež o jeho návrhu
uloženo bylo řediteli Wilhelmovi, a y nařídil B-o-vi,
že má ze svých výkladů vypustiti řeč on ekoneč
nosti světa, v nauce o nejsv. Trojici přidržeti se

knihy Frintovy, ve výkladě o transsubstanciacizeti se pře latého zdůvodňováni, vůbec pak

dbátí náležitě mízy v podávání látk učebně, a pokud nebude zave ena učebnice stru nější, řídili se

knihou Frintovou.e O něco později jevily se již zlénásledky toho, semné obraně své od
soudil knihu Frlntovu. Ve Vídni totiž vzali na pře
zkum spis jeho Vzdělavací řeči, vydaný roku 1813,
a shledali v něm závadné výrok. Thesi zvlášťre
voluční jevila se věta: „Přijde as, kdy zavedeny
budouuústaavy, jichž nebude lze tak strašné zne
užití jako naších nynějších, čas, kdy nikdo nebude
za to míti, že zasluhuje vážnosti a cti, protože on,
jedinec, tolik pro sebe urval, kolik _bystačilo, aby
tísícové ve svýcch potřebách b li uspokOjeni.“
Kromě toho 3. přllil oleje do o ně řeči, kterou

proslovil dne 15. listopadu 1818, \R'ukládajestudum, jak on nazírá na postupúřa proti učitel
ské činnosti jeho směřující. leasy instancí, jímž
b 10 se vyslovlti o závadných výrocích, pohnuly
sudijni dvorní komisí, že projevila císaři Fran
tišku ]. své dobrozdání, aby B. nebyl zůstaven při
professuře na filosofii; načež císař reskríptem ze
dne 24. prosince 1819 rozhodl, že B. má bytiihned
odstraněn se stolice učitelské, a pražskému arcib.

ordinariátu že j,“est prozkoumati jak tištěné řečijeho, tak manus ript přednášek a podle výsledku

Bolzano

šetření zakročiti proti vinníku, i nepřipouštěti ho
k zastávání duchovního úřadu, dokud ordinariát
nebude ubezpečen, že v náboženských názorechjest za jedno sučením cirkve katolické. U praž
ské konsistořes vyslýchali paak B-a 26.a 27.
května1820. Hluboce dojat osvědčoval 3., že ne
měl nikdy úmyslu uchýlitii od nauky církevní,
ani strany poddanských povinnosti křesťana, ani
ve věci jině kterékoli, a že jen mimoděk propustil

vlýroky, kterým lze jinak roozumětl, ' myKonečn úsude radů konsi.ntornich, jimž

arcibiskup Václav Leopold rytíř Chlumčanský poručil vedení procesu, byl, žel? . „svým smýš ením
jest v pravdě pravověrný křesťan“ a „toho hoden,
aby nemilost spravedlivého panovníka byla o
něho odv'krácena Arcibiss'kup tudíž neuznal za
dobré vyslovitl nad ním suspensi ab officio, ano
ve svém podaní ke studijní dvorní komisi přimlou
val se za občanskou rehabilitaci jeho. Zatím cí
sařským reskriptem zeendne 11. června 1820 dekre
továno bylo 8--ovi výslužné z milosti 300 zl. ročn,č

při tom zůstalo přes další návrh studijni ko
mise, císaři prřednesený, aby B. stal se učitelem

náboženství na jiném místě, než býval, anebo adjunktem protessora astronomie ve Vid —Tčš il-li
se A veliké vážnosti v úřadě učitellském (žáci
jeho píši, že kouzlem osobnosti své a způsobem

vyučování upoutával všecku pozornost jejich, že
jeho exhorty otvíraly jim nové světy, že s laskavosti vycházel vstřc jejich dotazům a žádostem
v soukromých rozm ulvách), po roce 1819 trpký

osud éjeho zjednal mu další a hlubší sympathie.Odt B. oddal se zcela svým studiím a spi
sovatelstovi. Po léta přebýval u svého přítele Jos.
Hoffmanna v Těchobuzi u Pacovaa, kdež chovali

jej téměř ve zbožně úctě a lásce; později usedlrvale u svého bratra v Praz Aby mohl snaze
opatřovati sí pomůcky literární, hrabě Lev Thun
zHohenštejna r. 1843vvykázal mu roční příspěvek

zl. K charakteristice jeho náboženské báda—
vostí a směru duševního stačí uvésti vlastni v_ýrok

jeho: „Vvyznávám, že jsem zvlášť příznivým řízenim nebes již v mladistvěm věku své ípadl na
mnohé poznatky, jichž dalším zpracováním, jestliže
se nemýlím, a jestliže mnozí jinl lidé, kterým jsem

poznatky ty oztnámil, nemýi se se mnou, budouodstraněny,a způsobem velmi prostým a ka
žděmu člověku srozumitelným, i sebe větši obtíže,
s nimiž posud potkávatí se jest v nauce o mrav
nim principu a mravnosti vůbec, v učení o mož
nosti zjevení a známkách jeho, v důkaze o zázra
cích, kterě potvrzují božskost křesťanství, v nauce
o neomylnosti církve,o žskěem vdechnutí Písma
svatého a o mnohých jiných článcích náboženských. “
V době,kdy plochý duch čassu spokojoval se na
mnoze povrchními názory na věci velmi důležité,

slíb vážného badartneIeBa neúnavného pracovníkab i vzácným laes Bdočkav se toho, že viděl
hubokě stopy výchovně, lidumílné a vědeckéč
nosti svě na hloučku přátel a následovníků ideál

ních snah,'g48žTl1život lsvújzassvětil, zemřel dne 1.8prosince l gické, vzdělavatelně a filo
sofické spisy “ehoejslou: „Erbauungsredena ndie
akademísche jugcnd“u (Praha 1813), „Athanasia
oder die Grunde fLirdie Unsterblichkeit der Seele“
(Sulzbach 1827; 2. vy 1 5 h
kathol. Geistlíchen annyden Ve .
Die kathol. Kirche Schlesiens" (t. 1827) „Ansichten

eines freisinnigen kathol. eTheolo en ílber das Ver
háltniss zwischen Kirch taat“ (t. 1834Š,
„Lehrbuch der Religionse\vissenschat')t“ (t.1834W issenschaftsle (t. „Uber das

Recht nder Gcistlichkeínt, ihren837Í..ebesnsunterhalt vonPeesor en zu bezi die nicht ihrees Glaubens
sind“ (Stutgart 18138eve Pflanzových „Freimilthige
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Biatteť'), „Prtlfunámder PhilosjÚopel'iieddeessel. Georg.Hermes“ (Sulb nBe rílt des
Schónen“ (Praha 1843 v poíUcdnánídceh krá. české

solečnosti nauk), „kUberide Periectibílitat desSathoiicismus“ ([ ípsko f845), „Erbaiiun sreden an

die akademísche ju end“ (Praha 118499—1 52, 4 sv. ),
„Was ist Philosopie“ (Vídeň1„0be1r dieĚintheilung der sciičnen Kililnste84 raha 849),
„Kurzgeiasstes Lehrhuch der katholisch-christllichen
Relí ion als der wahren góttlíchen Oifenbarung“(Buy šin 1849), „Erbauungsbiichleín fiír die (ie
bíidetcrcn unter den kathol. Christen“ (Vídeň 1850),
2.sv ), „Dreí philosophísche Abhandiun en u. vier
akademísche Reden“ (Lipsko2 1851), „ aradoxiendes Unendlíchen“ (t. . vyd. Berlín 1889),
„Uber die Standcswahl“851(Ě'raha 1853), „Bilchleín

voni besten Staate“ (posud ikievytíštěno).jiné spisyffi-ov) obsahu mathem ckého a sociologického
sou: „Betrachtungen liber eíníĚeeGegenstánde derlementargeometrie“ (Praha 1 04), „Beitráge zu

einer begriindeten Darstellung der Matiiematík“1810), „Der binomische Lehrsatz etc.“ (t. 1816),
„Rein analytíscher Beweis des Lehrsatzes, dass
zwischen je zweí Wertheen, die ein cntgcgenge
setztes Resuitat gewáhren. wení stens eine reelle
\Vurzel der Gleicliung liege" (t. 1 17 v po ednánich
král. české společnosti náuk, česky vy al Stud
níčka r. 1881 v „ asopíse pro pěstováni mathema
tíky & fysik "), „Die drei Probleme der Rectífíca
tion, der omplaiiation und der Cubirung etc.“

(Lipsko 1817), „Vorschlag zur Verbesserun einigerArmenanstaiten“ (Gotha 1831 v „Al.lgem nzeíger
der Deutschen“), „Leben Franz Josef Rilters von
Gerstner“ (Praha 1837v pojednáních král. čes.sspo
iečnosti náuk), „Versuch einer objektíven Begrtln
duun deer Lehre von deer Zusaurnmensetzung der
Kra te“ (t 1842, t.). „Versuch einer objektíven Be

gríindung der Lehre verbden drei Dimensionen des
Raumes“ (t. I843, t.), „D V.]. Edler von Kromtbholz nach seineeLm dWírken" (t. 1845, t.),
„Ober die Wohlthžttígkcit“n(t. 1847), „Vorschlae
zur Behebungdes unter eiiieiiibeirachtlichen Thei e
der Bewohner Prags sich greífenden

Nothstandes“ (t. 184847),„[Uber das Verháltníss derbeiden Volksstiimme in Bo'hmen“ (Vídeň 1,849)
as ist Vaterland und Vaterlandsliebe" (Praha

1850), „Versuch einer sehr einfachen Erklgirung der

Aberratíon des Lichtes t.1854). Zespisů B—ových
vzešly překladem české (knihy: „Nová dobrá rada“(Praha 1847, vydaal Jan Václav Rozum), „Stručně
sestavení a odůvodnění učení katolického co pra

vého zjevení Božího, pro vzdělance vůbec a pro
vyšší školy zvláště“ (t. 8501),1„Řeči vzděiavaci akademieké miá “.(t 1884— 8,45 v). Srr.vn stat
For:/a Alexadndrlabarona Hel/trh;, Bernard Boi

zano, v pojednáních král. českes sÉolečností náuk1909,Vl, autobiografií Bolzanovu( ebensbeschreí
bung des Dr. Bernhard Bolzano) vydanou v Sulz
bachu r. 1836 a spisek Bernard Bolzano od Man“
Cemi'anovť-R1W0w (Prah 881.)

Bolzenheimg(Bolsenheiml) Bartoloměj, do
íníkán, ». v Bolzanu v Tyrolsku, prof. theol. ve

trassburku a později v Paříži kol 1385, magister
s. palatii, žil ještě 1395; :p. „ln lV líbros senten

tiarumeerI sio“tiBolzon osefMarla, 71.1668vPamiě z. 1753,

kanonistaz ítJal. vydal několik traktátů ispeciálních.O(Pol ymartíum), někd.b .v ltalíí;

GaBms aSezríes 677) uvádí bíski_ip z let$k540—1015.Bom ardieeríl e...zmSj ,.,.rpDecisiones
pístorienses sive reísponsaiheoiogicoo-moraliadeere

stítutíone“ (Pístoja l740)_„De contractibus“ (t 1752).rin i Ant., karinovník kath. ko

stela v Padově, -. 1726, „be carcere et anltiquoeius usu ad haec usque teiiipora“ (Padova 17.13)
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Bombay (Bombaj). Po obsazení Portu alcí 1534
působili tu míssíonáří ze řádu frantíš ánskěho.

Uzemik ské podřízeno apoštolskému vikariátudekkans ěmu („vicaríatus ap. regnoriim magní Mo

goiis“), zřízenému 1637,,jsnž později zván b | víkaríátem bombays ietec1720—185 byli

jeho s_práv_cikarmelitáni, 1850—1 kapucíní, od1858j 1688 byl ap. vikariát proměněn
v arcibiskupství, prvním arcibiskupem stal se jiří
PorterS.).(1188 . cí.rkprovinciíó-ské
náleží biskupství: Trinčinopolí. _Mangalúra Puna.Z celkové populace jes pouze 17.242

kattol. kneži evropskýchŽůsobi tu66 domorodých
18.Katolická učílíštěb- sk náležísknejlepšímvlndíi,
zvláště kolie Xaverská (E_ymnstum a kurssy imi
versitní) s i 50 žáky a (: lapseckákollejP .Marie5230 chovanci a 310 extern

Bombeili Rocchus. 1837—581; :p. „Storia crítíca
dell' orígine e svolgímento del dominío temporale
dei Papi scritta su documenti originali et auten
líci“ (Řím 1877), „L'ínfailibíiita del rom. Ponteíice
dil Conc. Vaticano, díalogo tra un teologo ed un

razíonalísta“ (2Mčílán1872), obě tato díla zakázána
dekretem z cce 1877, autor před smrtí se po

rBOll'i'IDEI'g(van Bomberřherrg) Daniel, humanista, vyn. knihtiskař z A první mezi kře

sat'any, jenž vynikaLicimzpůsobem pečoval o vydávání spisů hebrejs ých, 1515zal. proslulou tiskárnu

vB;enátkách z ní vyšly cenné Bombeesrgskéé“ hebrejskě bible: (víz či.„ bí,bie vycfáni', 11.,214, 216)

B. vsydaaazlporvprvé oba talmudy: babylonský ve 12toi. 15 p esntis v 1 fol. svaz 1524.
dále sjeadznotlívéčásti talmudu a hojně jiných spisů
rabínských. . z

Bombini Petr Pavel, 1.1575 v Cosenzev Ca

labrii, vstoupil dolT V.Jež., pozděi do kongregace somaskú, :. .r . m.j. „ísputatio de

summo pontifice“(lŘoimr.:1_ 19).Bmommel van Ric Ant, ». 1790
v Lejdě v Hoilandsku, byll řed. semináře v Haege—
veldu, 1829 stal se biskupem v Lutichuu, ::.t. 1852;

zaujímal zprvu stanovisko zprostředkovaci. pozdějivšak v stupovai rozhodně na obranu práv cirkv_e
katoiíc é a katol. školství, :). „xExpossé des vraís
principes sur l'instructíon ubl.“ (Lutích 1840),
„Analyse de l'Ex osé“ (t. 1 1). B. měl dlouhý

or s knězem ii. Moensem, jenž vyučoval na
olách náboženství, aniž by si vyžádal kan. missi

od svého ordinan'a, aleeposléze senpodrooil.Bommer (Benedictus 418.Ve sal o). Dia

ríýsta, u. 1771 v Mostě, působil na cškolách řádo,péosleze odr ako prof. kiass. řeči na
tereziánské akademii ve idni; :p. „Oratio ln pro
vincíaiibus Píarum Scholaruum comitíis ad Patres
congregatos habíta XIV.Calendas luiias in Bohemia
Litomislií anno 1803'; „Eucharisticon Aug. Rom.
lmiaeratorí Francisco ll. ob servatum Schol. piarum
institutum nomíne Prov. Boh. et r."

Ilommercatusviz Bonmercatu
Bomontu :, víz Beaumont Marie, li., 45.
llommpar Marcellin S. j., 71.1556, s. 1“ ,.přel

do lat. někt. polem. spisy Lud. Rícheoma (v. t.),

zyl. ,_,_ld(ololhatri_a1513Huguenotica seu Luthero-Caivinlsica“

vg_ompiani Roblesrt, malíř a sochař ital., u. 1821ímě byl prot. a posléze presidentem akademie
sv. zjeho maleb v nikají: „Sv.
Cecílie“, „Kristus trním korunován“, „ anebevstou
pení P “ „Martyrium sv. Romana" (nástěnná
malba v chrámě S María v Trastevere v Římě),

freskya v_S. Lorenzo in Lucína, v S. Paolo fuori le

Wu!

muuraa
Bompliano (Bompianus) lgnác S. j., u. v An

koně 1612,z. 1675v Řiměný „Historia pontificatus
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GregoriibXlll.“rtugŘhími 1655), „Historia christianarumreruma hristi ad nostra usque tempora“

Bomtempo Jan Dominik, hud. skladatel or
tugalský, u. 1775 v Lissaboně, od 1833 ředitel rál.
konservatoře t., 2. 184, solžil m. i. několik mši

a rekviem ana pamět Camoensovuon, rie del'lncarnatioiun.vs1636, u
ila doř .usv.Voršily, :. jakožto představená v O.Starcelii spise o modlitbě rozjímavé,

jenž také"do ital. běl přeložen a1676 dán na index;spisek ten m lně yl připisován ctih. Marii Guy
ardov (z. 1672.

Bon B(Bova) a Doda, sv., paannya mu—čednice v Remeši; Mart. Rom .d „Rhemis
sanctorum virginum Bonaee tmDodae“; viz Bov

...sv panna ze řádu řeholních kanovnic, 71.3kol.
1156vPise, :. t,.1207 pam 29.vkětna.—3.B.
Donna, manželka prvého tercíáře 7.eřádu sv. Fran
tišk a, Luchesia, s nímž 1221 obdržela : rukou sv.
Františka roucho kajicné; :. 1242, pam.5. rp.
4. B., řeholnice egyptská v Vll. stol., uctivaná v Tre
visu v ltalii; pam. 12. ř.í

onal. jan, 0. Cístz.,kardinál,vynnikajícíspisovatel liturg. a asketi n.6091 doví (v Pie

montsku), vstoupil dodřáduŘcist. kon 0rnegacefulien
ské 16 27 s ud č.stař se v1mladémještě věkuo opatem, třikráte (1651, 165 ge
nerálem kongr. fulie sk,é 1669 kardinálem-kn zem,
z. 28. října 1674 v ímě'; s obsáhlou učenosti po

jila se u něho Eravá pokora a hluboká zbožnost,:p „Psallentis cclesiae harmonia. tractatus histo
rlcus, symbolicus, asceticus de divina psalmodia
e_jusquecausis, mysteriis et disciplína deque varariis

ritrbus 0..ng ium ecclesiarum in psasallendis divinis(| 653; také od titulem „De divina
psalmodia“, Palř. 1366).„ rum liturgicarum libri
duo“ (Řím 1671, Psi. 1672, 1676se stati „De az
et fermentato', jež setkala se u některých theo ogů
s odporem,; „Via compendila dDeuern per motus
anagogicos et preces iaculatorias“ (Řím 1656,1657

asi.), „Manuductio ad coelum, medullam continenss.rupatrum et philosophorum“ (t. ) „Dc sacri
ficio missae" . ), „ e discretione spírituum“
( 671), „Principia et documenta vitae christianae“

( ím 1673, lPař. 1674 1675), „Horologium asceticum“ (Pař.1676), „Testamentum bonum ad prae

parationem ad morten1“(1676). Sebrané jeho spisyvy.d vAntverrchpá 1677, .i,678 vA 69,
1723,1739,v Ben.1752, 1764,vTurině 1747—1755
(38v.) korrcspondcnce jeho v Turíně 1754,v Lucce
1759. .llurter. Nomeecn
Valerius . Fran hud. skladatel, 1560

v Brescii, byl' ředitelem kůru ve Vercelli, Mondovi,
od 15961 všši.tl1eoretická dila: „Regale
de contrapoMnltloně:'(15 ), „Esempii della passaggi
della consonanze" (1596 ' dvě kni y 8hlas. mšr a
motett (1591 a 160), 3hl. mše a motetta (1594),
dvouchórOvé introity (1611), čtyřchórové nešporni

(žalmya(1611), lamentace (1616), 4hl. litanie a laudes
bonaabeneficii viz či. jmění obroční.
bona ecclesiae viz čl. jmění církevní.
bona fabricae viz čl. jmění záddíiušn.bona matrimoniiviz manželstv
Bonacchi Frant., u. v Pistoji 1685, :p.: „De

sermonibus et martšrio s. Zenonis episcopi veroncnsis libri duo“, „ e martyrií titulo &s. (Jregorío
s. Juvenali narniensi tribuuto et in E. Dupinium

dezjoanne Jejunatore notae“ (Pistoja 1740), „De
s. enoms ep. veron. epocha diss critica7;5accessltde martyrio s. Zenonis diss. 2.“ (Ben 51); „La
debolezza del Lume naturale della meln7teumana
a conoscere lddio, Critica metaíisicaa, in cui si esa
mina l'opinione dl Cartesio circa l'idea innata di

— Bonafons

Dig (Pistoja 1718). Srvn. Huf-ler, Nomencl. lV.,

Bonacina Martin, 'šgrtnbaiídmfmoralista (probabilista), 11.v Milán ráva v semi
ná' pak rektorem švýc. koleje v 1 il,áně od 1619

ímpětheologema kard. Aldobrandiniho, poslézebiskupem utickyma apošt. nunciem ve Viduní; z. na

cestě do Vidně l$l; sebrané jeho spis?evšdánv Lyoně1624,1639.1678 s doplnkyv n kác

1754. [Ilsavní jeho dílo: „Theologia moralls“ (Lyon14,62 v.) V' tah z díla toho podali Ricci, de _la
Val,Goffart, on olini. Z ostatních jeho spisův
uvádíme: '1ractat'us de Christi incarnatione“ (Mi
lán 1629), „De legitima electione summi pontificis',
„De beneficiis', „De contractibus et restitutione',
„De sacrosancta Christi íncarnaiione“, „Des
nia“, „Tractatus tres de legibus, peccatis et prae
ce tis“. Srvn. u,rh:r Nomencl.

onacorsi (Buonaccorsi) de, Filip, humanista
u. 1437v mignano (Too,skánsko)z vŘím Ě
sdruženi archaeologické„ Academia Romana“. Ob
viněn by ze spiknutí proti pap. Pavlu 11. 1468,

rchl z íma a Řecku,o dlouhém bloudění po

gyptě a ]. dostafse do Uher ke dvoru krále Mat.Korvivna, potom o,Polska kde král Kazimír lv.,

jenž užival ho k dňplomatickýmčpooslánim do Vídně,ima, Benátek a Cařihradu, sv 11mu vychovatel
ství svých dětí, zvláště syna a nástupce ana Al
bertal., jehož 3. byl oblíbeným rádcem. ). mimo
iné „Historia rerum estarum in Hungaria et contra

urcas“ (nově vyd. wiatkowski |_veOLvově 1891),„Vita Attilae“ (1531);zz. 1496 VK
Bonaacosa (Bonacossa)]akub,rřakčv.deCa no

nica“, kanovnik a prof. kanonického práva v Bo
logni ve druhé pol. Xlll. stol.; posléze byl audito
rem contradictoarum; z. 127 ; ). „Quacstiones“ ,
jež ]an Ondřejův často cituuje.

Bonaccosi Elttored dí Ugoóřmalířve Ferraře,činný v lctcch14,29—1448 :. d1453; provedl
několik freskových maleb propněkteré kostely a
kláštery ferrarsk

Bonacursius : Bolog ny O. Praed, 11.v Boloomg
kdež vstoupil do řádu; přestoupil později do řecké

řádové provincie, kdež strávil maul)let (1230—75),
zabývaje se otázkou sjednocení eků s církvi ka
tolickou, :. kol. ] ; :p. „001711 M1174“ ii)-1105111:
117:m'atew;;, Thesaurus veritatis iidei“ (řecky a
latinsky o hlavních sporných věcech).

Bonacuursus (Booan rusius, B orso,
Buonacors i), první biskup katharů v Miláně kol.
1190, vrátiv se k pravé v1ře, :p. .Manifestatio hae
reseos Catharorum“ (vyd. D'Achcry, Spicil. l., 208,
„Migas PL. CCI 77F—)2.

Bonačic Jerovnim B až. z Milny na ostrově

Brgču, archipresb ter v Nerežišcich a 1760 biskupib niku, 72 \lauk karstjanskis novim

načínom u kratko istumaien. 2(I.vyd Bentátky1643.)
Srvn. Lj',ubnf Ogledalor 11.346 Diu.B Fr ant. Ma als. oann e Ev., pia
rista, n. na Sicílii 1705,vstoupil 1725 do řádu,

sobil jako prof Crhetorikyv imě a Urbinu; s. v Říměvzydai Carmina ex antiquis lapidibus notis“
(Řim1751,175'3) Srvn. Schaller, Lebensbeschrei
bungcn 73—74; yora'mi, Scriptores Piarum Scho
iaruml., 278—

Bonniirensis283dioecesis viz Buenos Aires.
bona tides viz výše čl. bezelstnost.
Bonafon ..1 Evvasiu s.0 Vl.a1Umbr.,.,.rp Exer

cgíamti'lodogmatico-poleumica de Ecclesia militant3e6“
po zruš. řádu nazýván „abbé de Fontenay,
.r). „Antilogies et fragments philosophiqueszou coi
lection méthodique des morceaux les plus curieux
et les plus interessants sur la religion, la philoso
phie, les sciences et les arts extraits des écrits de
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la philosophie moderné“ (Amsterodam 1774—76,

ae Spei František, jinakřečenjiCrespin,karmelitán belgický, n. 1617, lektor tl os. a theol.
v Lovani, z. 1 7; .„Comm ennat rii tres in unl
versam theologiam scholasticam' (Antv. 1662,6 sv.),
Apologemaareto rtuum seu retorta disp. apologetica
Ete ígnorantla 1nvlnclblli et opinionum probabili
tate pro Pros nnFag ani doctrina contra doctri
nam de probabilitate ill. D. _joa Caramuells“ (t.

1665), l|,Christi fidelium parochiale apologeticum“(Brus 1647), „Christi fidelium contritionale cum
55. synlodi trid. et antiquaefacultatisthleolog. lova
niensis víndiciis etvendiltGiis' (Mechlín1667), „Cly

peus contrltionalis“ (t. „Histtorico-theologicum Carmell armamentarium“ (Antv 1669, prot
Henschenlovl a Papebrochiovl S. ].), „Commentartl
tres in uuíversam Aristotelis phitosophiam“ (Bru
sel

Bonaert viz Bonartius.
Bonageta de, Petr, mlnorlta v Arragonll, jenž

o transsubstanciacl spolu se svým řeholním spolu
bratrem lanem de Latone (v. t) hlásal názory, jež
zavrhl papež Řehoř X1. 8. srpna 1371 („1. Quod sl
hostia consecrata cadat seu prolclatur ln cloacam,
lutum seu aliquem t_urpemlocum, quod, specíebus
remanentibus, sub eis esse desinit corpus Chrlsti
et redit substantia pauis. 2. Quad si hostia conse
crata a mure corrodatur seu a bruto s_umatur, quod,

remanentibus dictis speciebus, sub eís desinit essecorpus Christi et redit substantia panis. 3.
si hostia cousecrata a iusto vel a peccatore sumoa
tur, quod, dum species dentibus teritur, Christus
ad coelum ra itur et ln ventrem hominis non trai
ciutu.“r Srvn mzíngcr--Bannwart, Enchiridion sym
tciolorum'“ (1908), str. 224, č. 578—580.

Bonagratla1.z Bergama (rodinnáýmjménemBoucortese) 0. Min., doktor obojího pr va, odpůrce
spirituálů, jeden z hlavních vůdců ve sporu o chu

době Kristově jelikož veXveřejne konsistoři protestoval proti ulle Jana XXll. „Ad conditorem ca
nonum', vydan 8. pros. 1322, byl1323 odsouzen
na jeden rok do žaláře, 1328 utekl se se svými

přívrženci k Ludvíku Bavorskému, začež dánHspolus nimido klatby, z.l347 v Mn ově —2.2 bs s
heimmu (llabsyenzsis) v Elsasslku,kapucín provincie
švýcarské a později rakouské, kazatel, kontrov
slsta a theolog, :: ve Frýbur ku v Brýsga\v serku
3. března 1672; sp.. „Summula selectarum quaesti

onum regublarBiumin specialem usum FF. capucinorum“ (Frýb. vyd. vKoltně 1667, 3. vyd.
v Lyonč 1671),r„Brevlculus selectarum quaestionum
regularium" (Kolín 1668), „Elucidatio quarumdam
quaestionum et locorum theologicorum de sacra—
mentis, in quibus S. Bonaventura doctor seraphi
cus a quibusdam doctor-lbus gravlori censura per

stringitur“ (Kolín 11669),„Disce ptatio de matrimoniishaereticorum“ (tl „Libri duo quaestionum, in

quibus quaeritur caůgsa: ocliel multi religiosia rellglone cathollca deiiclant“ (t.! 70)

_lBonaguida (Arettnu s), právník 6Xlll.věku, rotlý z Arezza v Toskánsnsku, za papeže lnnocentia
IV. (1243—1254) advokát římské kurica po
tcssor kanon. prá a v Arezzu. Od něho jest: Glossa
k dekretálkátn Rehořelx pa “ —
„Margarita“ , jest to sbirka právních thesl s udáním
pramenů (tišt v Tract. plurim. doctorum (Marion)
1519); Summa introductoria super ofticio advoca
tionis in fnro ecclesiae (vyd.A ath. Wunderlich

vAnecdota, quae ad process. civil. s ectant, Got.841), De dis ensationibus et rivrlegiis tract.
(lLugd. 1549 et cnet. 1584, to V.) & Consuetu
dines curiae Romanae (srvn. Schulze. Gesch. d
Quellen etc. 11., 110 nslas..) Dmb.
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Bonajuncta sv., šlechtic ve Florencii, ze spolu

zakladatelů servitského řádu,spolu se sv. AlexiemFalconierim (vizl., 279), z Mar.t Rom. 31. srp.
Bonal 1. Antonín, sulplclán, kanonlsta, 2.1901.

ve věku 78 let , .rt.: lnstltutiones canonicae adusum semínariorum“ (Pař. 96, 2.,sv) „Institu
tiones theologieae ad usum lseminariorum“ (6 sv.),
„Summarlum instltutionum theolo carum", „Trac
tatus de virtttte castitatis', „Théo ogle ascétique“.
— 2. Fra tiše k 0. S. Franc. Obs., .r). „Le re
stieu du temps“ (4 díly, Lyon 1667, v lat. překl.
1709)a aym ,vyssv. na kněze
1626, povýšen na doktora theol. 1628; stal se ka
novnikem ve Vellefranche, zal. kongre aci kněží
ži' lcích pospolu v duchu sv. Františka
byvajicích se hlavně správou seminářů („k
ace P. Marie“ n. „kon regace Bonallstů“), rale
ongregnceata_neudržela se dlouho; s lynula s kon

gregaci missi'nl.kteráž zase 1752sp ynnula s Laza

risty. B.:Máš; urs dethéologie morale' (Pař.1768.vyd.t. do lat přel.PetrLaur vToulouse1674),
„Explicaizionllttérale et mystique des rubriques et
ceremonies du brévia eet du missel falte pour

l'usage des séniinaires“c(Lyon11.1679)Bonal sté viz
Bona1d1. August Jindřich, vicomte de,

synnB—a sub3. uvedeného, .r). „Sagessc de l'hglise

catholique dansala cauonlsation des saints“ (Pař
839. —.2 Fr 728 1., 71.vMe nde 1551, vstoupil do Tov. ježal 2, z. 1614, přednášel theol. mor.

a_byl rektorem různých kollcii; :p. Repso ea o
Iogetique a l'- Anticoton“na(Pont-a- oussonn 16 O),jest to obrana P. Coto (v. t.) proti anonym.

sĚiku nico;ton" „La dlvlne oeconomie de
l'nglise“ (Lyon 1612). „Pratique chrétienne ou may—bien vivre“ (Pont--a Mousson 1622).

“k Ga riei Ambrož, vico nte de,
Monně (Monna)

3." dl :
tranc. filosofa stbátnik, ». 1754 v
vRo uueerg v doběr evoluce vystěhoval se 1791
do lleidelberku, vrátil se tajně 1797, stal se po
zději radou v minist. vyučování, 1815 a 1822 po
slancem za dep. aveyronský; byl horlivým obháj
cem církve a trůnu, 1823 nován pairem; po
červencové revoluci uchýlil se "do soukr. života
: 1840v aříži; .rp. „Recherches philosophiques

ur lesaprěmlers objets des connalssances morales“( 8, 2 sv vdílet mpodal svůj filo
sofickýas stem, o němž viz čl.mtraditionalis
mus“), hěoorie du pouvoir politique et religieux"
(3 sv. 1796,4. . )„ ensees sur dlvers su
jets et discours politiques“ (2 sv. 1817), „Demon
str ation philosophique du principe constitutif de la

societéé"č(1830);l.sebra ehouspiNř vydány v Pař.8 a"kJak ořlc, syn pře
dešleho, 1787 vdMonně, vysv. na kněze 1811,

stal se 1816sekretárem bisk. besanconskěho, zúčastnil se jednání o konkordzt tmě, 1823 bisk.
v Le Puy, od 1839arcib. lyonský, od 1841 kardinál,

s. 1870v Lyonu, byl horlivým obhájcem zásad ka
tolických a rozhodným odpurceme vyučov. zákona
z r. 1847. jelllo řeči vyd. Migne v O„r. sacrés",ser. ll., sv XlV 5. Vlktor rovněžssyn B-a
sub 3. uvedeného,—71.1780 vMoMnně, rektor akad.

montpellierskě, :. 1871 v Rodezu; .r). různá filos—e.ol díla „Les vrais principes opposěs aux er
reurs du X X. siěcle“, 1833; „Moise et les geolo
gues modernes“, 1835, „Observations adressées a
M. Marcel de Serres sour son ouvrageintitulé: De
a cosmogonie'u 1841; „Encnore un mot sur Pascal,

es jésultes et l'ienselŠinement“ 1845) a obranu tiosotie svého otce( („ e la vie et des écrits deM.
c vicomte de Bonald; Défense des principes phi

„tosophiquesdeM de Bonald",1844.)
Bonanni(Buonannl) Fllip S l.,n.1638v

byl od 1676 archivářem professního domu v
ímě,
tmě



338

a 1698 správcem musea Kircherova t.; z. 1725;
.r). „Gabinetto armonicopíeno d'istromentí sonori“
(Řím 1722, 2.vvy. ní acintamCerutiho t. 1776).BonanomeAlb.p tl-B'Pra v,?raze u 1724,
z. 1785 vydal několik"menšíchaspisů : oboru mo
rálky. rvn llurter, Nomenci. V.,

onar Horatius s.,n 1808,presbyt. pastor, po
sléze v Edinburku, kdež z. 1889, skootský básník

náboženský (f„Hymns of Faith and Hope“, 1861;The Song 0 the New Creation“, 1871aj.), mimo
to vydal také popis cestys do Palestiny a na

poloostrov sínajský 1857—11-voVinceenc 0.P ,od 1583sekretář
kongregace indexu, od 15891.mfgíster S. Palatii, od
1591 biskup geracký v Calabrií,z 1601; :p.„ is
corso intorno all' origine, antichitá, virtu, bene
dizzione, e ceremonie che usaailsommo pontefíce
in benedire gl' AgnussDei“ (Řím 1584,1621,1700).

Bonartius (Bonaert,Gutekunst Olivier S ],

u. v Yperenu 1570, vstoupil do v.._]ež 15902
1654: 44ln Ecclesíasticum commentarius“ (Antverpy ,.ln Estherem commentarius litteralis
ct moralis“ (Kolín 1647), „De institutionc, obliga
tione et religione horaarum canon:'carum libri tres"
(Doua11624), „Concordia scientiae cum fide“ (Haag

Bonascia (Bonasci)dBartolomě malíř, řezbářa architekt v i4501 27;

jediný jím signovaný obraz „Pletá“ z r.1485zales v „Galleria Estense" v Modeně; možno

štunvsjalj'tjpisovatitaké některé fresky v dómě moen

Bonasone (Bonasoni, Buonasona) Gíullio diAnto i.tal malíř a mědiiecryt u. v Bologni;
byl činný0v letech 1531—74v rodlšti svém av Římě;
mezzi jeho rytínami jest také řada rytin nábožen

sk' clt (výjevy ze života P. iježiešonat, íranc. kněz, prof. ilosotie; .r). „Cours de

philosophie completemlent adapté au programmeotticiel e"1883 (Pař. 1885).

BonatoPetr, mědirytec, " v CampolongoG(uFBalsasana) 17651766, :. 1820n žák

čvinný Římě provedla dle (_Jorregia rytinuG„Maotlearamabílivs“ a „v.Š
Bonattl Guídoo z F0rlí, ]0. Minn., vyn. astrolog

a fysik, n. kol. 1230 vCascli ubFlorence, dlejlných
ve Forli, přivrženec Veltův; v z lorence ggg
puzen, vstoupil v Bolo i dob řádu, kdež :. 1
nebe „Theoria planetarum' (1282, tištěno

tlréaltigilabjudiciaria, libri decem“
(Augšp 11491, llĚaKsiBuonadl ř.t S. |.n, . 140; po zrušení rádu

gen. vikář marseKiIIský; odpralven v rev. franc. 1792;„Hérodote historien du peuple hébreu sans le
savolr“ (1785

Bonaventura, 1. sv., církevní učitel s názvem

doctor serřafhicus (serafinský), enerál řádu bratřímenšíích (' sv. Františkaa), isu z Albanaa
kardinál svaté římské církve, u. 1221 v Bagnorejai
v státu církevním Rodiči B-ými byli jan z l-idanzy
a Maria Ritella, členové nížši šlechty vlašské, kterí

zbožnosti a štědrosti bylinulidu ve veliké vážností.B-ovi bylo na křtu sv.d an V dětském
věku upadl do těžké nemoci ano olil se smrtí.
Vyvázl však z jistě smrti zachráněn sv. Františkem
Serafinsky'm, zakladatelem řádu bratři menších.
Zarmoucená matka B-ova slyšic, že sv. František
na svých cestách přibyl do Bagnoreje, utekla se

kmně us prosbou, abŘ 'i dítě uzdravil. Františekvyhověl její prosbě. ciyž vzal František maleho
ana na ruceaaezahl děl se do jeho dětské tváře,
yl v té chvíli osvícen od Boha, že toto dltě bude

jednou k velikě ozdobě církve sv a řada jeho.nadšení zvolal: ,.0 buona ventura' t. ] iaaké
to štěstí pro můj řád a celou církev sv. V témž

Bonanome — Bonaventura

okamžiku nabyl hošík zdraví a šťastní rodičovméodté chvíle nazývali jana Bonaventurou.
svém zázračném uzdravení vypravuje sám sv.mB

v životě sv. Františka (Legenda maior, l:prolqguspag. .). Matka B-ova zvděčnosti k sv. ranti ku
slibila, bude-ii to vůle Boží, že vychová syna pro

řád žsv. Františka. Dočkala se té radosti, nebotžbylo B-ovi 17 let, vstoupil r. 1238 doř
sv. Františka. Kronikár řádu sv. František Wadu
dinng a vydavatelé „Acta Sanctorum" 14. _uliíla
jiní tvrdí, že B. vstoupil do řádu sv. Františka až
tvepr e r. 1243. ylnost toho náhledu zcela jasně

dokázal Pamtilo de Magliano 0. M. v díle „Storiacompendíosad 1.8 Francesco e De' Francescani'ť
(Cf. Analecta iranciscana tom. ili pag. 3.5 not. 7.

5 not. o vykonaném zkušebním roce (no
vicíátě) věnoval se B. studiím v Orvietu a po tomto
průpravněm studiu byl r. 1242 poslán na zdokona
lení se v dalších studiích na universitu pařížskou.
Tam studoval pod výborným učitelem Alexandrem
Haleským až do B.byl mí'láčkem tohoto
učitele, který vid; B—u5mravů bezúhonných a 
ziho charakteru vyjádřil se nejednou, že se z a
jako by v B-ovi Adam byl nezhřešil. (Cf. Bernardi
a Bessa Catalo s eneraliuum Ministrorum Ordinís
Minorum p ve sv ch spisech častěji

Erojevýujesvou vděčnost Alex. haleskému, nazývajeosv m „otcem a učitelem ak znamenitě stu
doval yB. pod vedením tak výbeméh o učitele, _toho
důkazem, že byl již po třech letech r. 1245j me
nován bakalářem. Tehdejší generál řádu bl. Jan

Parmy, pozoruje znamenité vědomosti B-ovyve
vědách bohoslovných, nařidil mu téhož roku, ab
přednášel svým spolubratřím v klášteře v Pařií
o sentencich Petra Lombardskéh o a o evangeliu
sv. Lukáše. V téže době en naaněk

Záhy se pokusil pérem šir íšlveřežtsoisži odati plodeysvhoéduesacha.Taksplmalýs terýnazval
Pharetra (toulec), obsahující nejkrásnější výroky

Obr. 49. Agnolo Dronzino: Sv. Bonaventura. Obraz v akademií
norenckě.
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hlavně z Písma sv jako mladý kněz sepsal dva

pěkně spisy o přípravě naomši sv. od názv :So—liloquium a Amatoríum. ul24 zemřel slavný
mistr Alex. Haleský a téhožkroku jiný učenec řádu
sv Františka na universitě pařížské, lan z a R0
chelle (Rupella) Nástupcem jejich stal se jan

. Zastával však úřad mistra jen do roku
1247, kdy byl zvolen za generála bratři menších.
Byl nucen vzdáli se své hodnosti na universitě a
navrhl za svého nástupce B-u. Ač byl B-a mlád,
přece_nezklamal důvěry v něho kladené a zastá
val úřad jako lincencíát na universitě pařížské až

o 1255. rednášky konal or sentencich PetraLomrbardskěhora Písmmu . osvé posluchače
sepsal své přednášky. Výklady tyto jsou psány
jadrnč, slohem srozumitelným, žákům přístupným.
R. 1255 byl nucen b'. své prednášky na universitě
přerušiti pro nastalý spor vlády s papežskou Sto
lici. V téže době vypukly také třenice mezi svět

skými professory vysokých škol pařížských a učencia mistry z řádu.sv Dominika a sv. Františka. Onino

totiž nelibě nesli, že veliká část učitelskýcho stolicna universitě jest zastoupena oběma těm řád .
„\'clibost tato časem se proměnila v nenávi'st, která
den ode dne rostla. Konečně roku 1252 usnesii se
světští učitelově universitní na zvláštním statutu,
dle něhož žádná řehole neměla míti více než
jednoho učitele na universitě a také ne více než
'ednu učitelskou stolici Ct. Denifle, Chartularium

L'nzivlersitatisParis. tom. pag. 226n 200 etpa g.5 orrtento stále se přiosrtlřoval,ač pa
pe2žinnocenc V. zvláštním listem: moenaaflore
virtutum sacra Religio“ veepros ch napaden' ch
řádů vystoupil. Konečně došlo k vyloučeni ř du
kazatelského (dominikánů) z university (4. února
1254. '=rantiškánům dosud tento osud nehrozil,
přece však spěchal generál řádu bl. jan z Parmy

oPa řiie, aby řád svůj proti nespravedlivým ná
jeozdůmchránil. jeho přičiněním se stalo, že všechna
kyselost universitních professor-ů roti írantiškánům
bylaodoklizena. rend ášel k ídně dále až edor. ] éhož roku nové hořlavinny byly vrž
do sporu university se žebravými řády (františkánys
a dominikány). Byla uveřejněna kniha „introductio
in Evangelium aeternum“, která oplrajic se 0 do0
mnělá zjevení opata Joachima de Floris prudce
útočila na svěíský klerus. Kniha tato dala proku
rátorovl university pařížské a kanovníku : Beau
vais Vilémovi de St. Amour podnět, že vydal han
livý spis proti řádůmžebravým nadepsaný: „Tracta
tus revrs de periculis novissimorum temporum'ť
Ovšem papežskou Stolicí byl tento hanopis odsou

zen k spálení a původce jeho přísně otrelstán (Cf.
Wedding, 12256n. XXXL emfle, C artpag. 33111 28). Než ani řádově žebraví'l nemlčeli

výpadům na ně činěným. jako sv. Tomás Akvi
ský dominikány, tak zase sv. B hájil františkány.
Vydal dva obranné spisy: leden nazvaný „lnnomi
nato Magistro frater Bonaventutura, čili e tribus
quaestionibus" a druhý, zvláště namířený proti Vi
lémovi de St. Ammour „De pau ertate Christi“. Po
zdčji sepsal B. ještě jiné sp sy k obraně svého
řádu, jichž korunou jest spis vydanýr ouk 1269,
zvaný „Apologia pauperum't chtor okolností
není divu, žeB byl teprve r. 1357salvně povýšen

za doktora. šako učitelpbyl B. miláčkem svých posluchačů, je dovedl přesvědčili, dovedl je pro
věc nadchnoutí. Povahy byl mile a přívětivé, ve
svém jednáni skromný, života svatého. S jeho ve

likou učenosti byla srojena svatost života. Vědo—mostí b i tak obsáh ých, že bez přispění shůry

.—

nebylo lověku možno za celý lidský věk jich si
získati. Pamět měl B. výtečnou a řečmkeern byl
na slovo vzatým. jeho řeeič ypln vzácných
myšlenek a rad, vyznamenávalyysle logi nosti. jeho
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souvěkovci se s ne'větši chválou o něm zmiňují.
Takn apř. dominik n Ptolomej zLukk) piše:
jest uchvacující v učení, ale predevším v kázání.“

Gerson zase, známý kancléř university pařižsklé,staví B-u na přední místo před)jinými misíryu
versity. Nepřekvapiio tudíž nikoho, když na řádonvlě
kapitole bratří menších slaven dne 2. února roku
1257 byl B. jednohlasně zvolen za generála řádu,
ač mu bylo teprve 36 let. Dosavadní enerál bl.
jan z Parmy poděkoval se totiž ze sv ho úřadu,
akdyž otcově na kapitole shromáždění na něho
doléhali, aby jim označil hodneho sebe nástupce,
jmenoval jim B-u. Kronikář řádu Waddii_ng (An
nales Minorum 1256 XXXVII.) velice se mýlí, an
klade zvolenís B--y ageneráia na 2.
(Cf. Chronica lsr. Salimbmc pag. 137.) Prvninkrlásný
okružní list svým podřízeným bratřím poslal H.
jako generál dne 23. dub. 1257. V listu tom hlavně
na srdce klade svým bratřím zachovávání evan e
lické chudoby; ukládá jim dále, aby byli vždy e
trní ve výdajích, nebyli obtižni svým dobrodincům
a byli skromni v požadování almužen. Rv st-u
puje hned od počátka svého úřadu zvláště proti
těm spolubratř'im, kteři šlepě'iich známého
Eliáše Kortonskěho sv. řeholní chudo u přestupuji,
opirajice se o rozmanité výsady. Pap. Alexander lV
když se mu dostal do ruk) tento prvníi list H-y,
byl velice potěšen. Poslal : Víterba B-ovi list „Ut
ministerium tibi commiSSum“ . . ovemb.

anno pont. 3., v němž chválí horlivolst jeho, sou
hlasí s jeho grogramem a dávám lnou moc,aby rozmanit tv výsady řeholi seu příčici mohl

odstraniti. Tímto listem ješltěsevíce utvrzen a po—silněn ve své snaze hOPll . tně vedení
řádu. Zvolna, ale jisetě pocai čeliti jedsnollivýin zlořádům; tepaje chyby,d val na jevo vůči chybuji
cim mírnost, laskavost aávlidnost, sám předcházeje
vždy dobrým příkladem. Kde toho však viděl po
třebu, dovedl i rázně zájmů řádu hájiti, jak jsme
již viděli, a proti přestupnikům řehole vystoupiti.
Ovšem jeho vrozené otcovské vlidnosti se oby
čejně podařilo, že nebylo třeba tak přísně proti
spolubratřím zakročovati. Podřizení, vidouce jasně
zářící dobrý příklad svého vrchního představeného,
sami se přičiňovali činiti to, čeho od nich žá
dal. Pomluvou sv. B-y jest, že příkře a bezohledně
zacházel se svým předchťnicem v generalátě bl.
Janem z Parmy. Tento ctihodný muž byl totiž ob

žalován, že gest zapleten v bludná učeni opata
joachima. Uk zala se ovšem brzy cjeho nevina. Sv.B. vážil si svého předchůdce a ovolil mu. aby
si volil klášter k obývání dle své libosti. Bl. jan
zParmy vyvolil si klášter v Greccio nedaleko
Rieti, kde až do své smrti vsedlstva ,bohumílý
život (2. 1289). (.Cf Gaspara da 17/0111: aula, Gesta

e dottrlna dí s. Bon tura palg. . — PamíiloI. c. pag. 451. Anaiectaa fr. tom. ll pa. 350nnt.o 9.)
jako geenrál pracoval B. na organisac svého řádu

Ohrangičiljednotlivé provincie a navštívil provincízeitalské, francouzské a částteččně těž německé. Mn

vmytýkajisv. B—ovivelikou laskavost, což jistě jestujen ke cti. Za svého generalátu konal B. pět
generálních kapitol; na šesté kapitole, konané zá
roveň s velikým církevním sněmem v L onu roku
1274, vzdal se svého úřadu několik tydnů před
smrti. jeho neméně slavným nástupcem byl jeronýrn
z Askoli, později papež Mikuláš lV. Počinání své
jako představený zjevuje sv. B. v překrásném
spisku. Spisek jest nadepsaný: „De sex alis Sera
phini“. Praví v 7. kapitole toho dílka: „Předsta
vený má zapotřebj nejvyšší obezřetnosti, aby dovedl kráčeti prostředn cestou mezi nemirnou p_řis
ností a hříšnou shovívavostí. Bude-li totiž nemirně
přísný, bude také málo milován od svých podda
ných, a tito budou pociťovatí malou ochotu vyko
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nati to, co by právě bylo nejužitečnějším a nejnutnějším. ]e-i však zase naopakp říliš shovívavý,
brzo se zahnízdí mezi podřízenýmivlažnost v kázni“

Krásné toto dilkoa jakož i jiná dvě: „ltíneraríummentis in Deu „ltineranum mentis in ipsam“,
sepsal B. auhořea Alverno, kamž touhou po po-_
kojí a klidu3se uchýlllr 1258 as val tu mezi
svými bratřími až do roku následujícího. Z Alvemy
vrátil se sv. B. zpět do Francie kde v Narbonně
konal dne 4. dubna roku 1260 s bratříml první ge
nerální kapitolu. Shromáždění otcově za předsed
nictví generála B-yu es se na prvních řehol
ních stanovách. Mají dvsanáctoddílův a jsou známy

od názvem „Constitutiones Narbonnenses“ a po

cmaj. slovy „Quoníam ut ait Sapicus“. (Cf. Opera. onaventurae edit. Quaraccrltom .Vll Archiv
fitr Literatur u. Klrchengeschícnte“ tom. i. (1891)

ga% 87.) Tyto stanovy tvoři jádro všech pozděj1C stanov řádových ale ylo u_stanoveno na
této kapitole, aby bratří z provincie aquitánské

(Provence) slmavilisvátek sv. Martiálad dne 7. červ.ence Shro áždění otcové prosili též generála

B--u, aby se sal životopis sv. Františka, jejich zakladatele. a tim če em odebral se sv. generál
hned po kapitole narbonnskě do Italie, aby tam
sbíral materiál mezi souvěkovcí sv. Františka.
V srpnu téhož roku zúčastnil se B. posvěcení no
vého kostela na hoře Alverno. (f Garpare opus
cit. pag. 87 seq.) Když měl potřebný materiál po
hromadě, odebral se B. zpět do Paříže, kde sepsal

životopis sv. Františka. Psal tu světec život světce.máš Akvinský, přítel B-y, navštívil jednou
sv. generála. Zastihl B—ujak u vytržení mysli sedi
nad rozepsaným životopisem sv. Frantí e
odvažuje se světce vyrušovati, pravil sv. aTomáš
bratřím: „Pojďme, nechme světce a nevytrhujme

ho, neboť pracuje opět pro světce.“)(Gasp ar' opuscit. pag. 93. Wad 1260 XVIII.) Pro duchovní
čtení při stole zpracoval sv. B. ješttě menší živo
topis sv. Františka, rozdělený na 9 čtení. Životopistento nazván nor S. ranciisci“ na

rozdíl od prvního velikého žřvotopciisu,který nazval„Legenda malor S. Fran Oba životo
isyBbyly nejnověji vydány rokusc11893od učených

otcu františkánů v koolleji sv. Bonaventur v Qua
racchi u Florence (Cí. C/mmna X_X/ta' gener.
pag. 328) R. 1263eshledáváme se s B-ou v Padově
při slavnosti přeneseni tělesn' ch ozůstatků sv.
Antonína Padovskěho. O letnicich tě ož roku před
sedal pak enerální kapitole v Pise shromážděné

e20. kv tna. Byly tu stanoveny některě před
pinse týkající se církevních hodinek a liturgie, ja
ko i nařízenymmonhe' věci, směřující k oslavě bl.
Panny Marie a svatých. Tak nařízeno, aby seeko
naly svátkys a._ty,sv. Anny, Navštívení a Po
četi bl. PannyvMar e. B.byl totiž vrouclm ctitelem

. Panny Marie a rád se chápal kaž edane pří
ležitosti, aby i jiné povzbudil k téže úctě a lásce,
jakou sám choval k nebeské Matce. Nařídil na téže
řádově kapitole, aby večer, to jest na sklonku kaž
děho dne, na trojí znameni zvonu třikrát pozdra
venim andělským byla uctívána na paamátku slav

niého vyvolení sveho za Matku Boží. Dále nařídil,aby od Narození až do Zjevení Páně chvalo
zpěv církevní _bylyzakončovány veršem: Gloria
tibi omine, qui natus es de Vírgine. (Cf. Cim:

nim XXIV gen oag. 329. - Garpaare opus cit.pag seq.B) tedy byl, který dal v církvi sv.
podnět k oně krásné modlitbě „Anděl Páně“, která
se rozšířila na celou církev a koná se třikrát za den
na znamení zvonu. Mezitím poznovu osiřel stolec
sv. Petra dne 2. říjnn,a a teprve následujícího roku
1265byl opět zvolen nástupce zesnulého Urban IV.
papež Klement lV. Novy papež již dávno znal vě
hlas a svatost generála ybratřimenších B-y a proto
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vyznamenal B-u, povýšiv ho za arcibiskupa v Yorku
v Anglii. Stalo se tak bullou ze dne 24. llst.126_5
počínající slovy „Summo Pastori _jesu Christi vi
cario" (Warming 1265 XIV.). apež mezí jiným
o B-ovi píše v ní takto: „Poněvadž jsme uvážili
přísnost řádu tvého, tvou bezúhonnost života,
skromnost chování, obezřetnost v jednání, ustále

nost a počestnost tvě osoby když Řsme pak dáleuvážili, že zastáváš již delší čas„ ta slavně úřad
generála svéhor ' ádu věrně a svědomitě k blahoo
dárněmu užitku po řízených a slávě řádu; oně

vadž jsme konečně nahlédli, jak sežpříčíňuje rozhodně a statně o řeho kaázeřl že podporován
milosti Boží vždy ke1 všem a všude jsi vlídný a
laskavý: proto ustanovujeme tě mocí apoštolské
své pravomoc.í se stal arcibiskupem a
pastýřemf' Pokorný B. byl mto vyznamenáním
rozrušen. Hned, ak se dalo, spěchal k papeži a
vrhl se mu k noh m. Prosil hlavu křestanstva tak
dlouho a úpěnlivě až Klement lV. jmenování B--ovo
arcibiskupem odvolal a ustanovil pro stolec v Yorku

in_ěho.(Ber1mrd a Bara eopus cit. p. 700.) uspool'eným srdcem vracels do Pařariže. aby před
sedal generální kapitolef která sem byla svolána

1266 Jednání této kapitol se většlnou vztahovalo k obnovent kázně v řá u sv. Františka dle
sv. řehole a stanov. Za tou příčinou vydal sv. If.

encykliku, ve kteréž přáníZi_kapitoly k bratřím jasnětlumočena. (Wa ddingl 266V dává věrný opis
tohoto okružniho listu.) Právě tento list B-y jest
výmluvným důkazem, jak velice sv. enerálovi
B-o-vi ležel na srdci prospěch řádu. Přičmčním sv.

byly také odklizen spory, jež vznikly mezijeho ř dem a řádems omini k němuž zavdali
podnět inkvisitoři víry obou těchto řádů. V téže
době musil sv. B. znovu vystoupiti na obranu
svěho řádu. Objevil se hanopis namířený proti vy
znavačům dobrovolné chudoby. Písatelem jeho byl
Gerald z Abbeville, arcijáhen amienský a mistr

vysokého učení pařížského (=. 8. listop. 1271 nebose mu hanopis dostal do rukou, ne
lenil, ale sepsal již jmenovanou „Apolqíia pau

perurnm" (obrana chudých), ve akteré bystře porážíprotiiníka žebravých řádův obhajuje chudobu,
kterou dobrovolně zachováva"!abratři menší (Opera
S. Bonaventurae tom Wadding 1269 n.

Vl. squ' Zatim iiž jak záležitosti řádu, tak i církvevolaly u zpět do vlasti, kamž svolal na r. 1'
do Assisi novou generální kapitolu. (Chronologia
historico-legalis pag. 28.) atěto kapitole navrhl
a prossadlliB, aby ve všech řeholních chrámech

jeho řádu byla každe sobot osloužena mše svatáke cti Panny Také oručil otcům shro
mážděným, aby a\I'Fybídlikněze- kazatele, aby hodně

často kázall lidu o Matce Boží a dopovručlovallvřele její úctu. Po smrti papeže Klementa lV.(1268
zůstával pro nesjednocenost kardinálů stolec pa
pežský neobsazený. Tři leta již nebylo hlavy kře

stanstva. eTu vakš s.v B se zasa ilo volbu nověhooapp jeho vážnosti a výmluvno_stise po

dařilo, žee konečně byl zvolen dne 1. září 1ž271vý_
tečný Teobald Visconti z Piacenzy za pape řiljméno . Sv B musil byti přítomen
!eho korunovaci (27. března 1272). d na to

.v červnu svou pátou generální kapitolu
v PiseBa vrátil se pak do aříže Tu z jara konal
n přítomnosti mistrů vysokých eškol a jich poslu

chačů s velikým výsledkem přednáškyclo prvrvni kapitole první knihy Moojžišovy, zvanéo eků Hee

xaemeron. Přendnášky ltytoé jichž bylo 023, zachovalyse nám po zvem „ septem víslonibus seu

luminaribus“, n(Cí. Analecta fr. tom. lll. pag.t..1 ) Než sv. If. nemohl dokončíti tohoto z služ
ného díla. Došel' jen k pátému vidění. Byl totiž jme
nm án papežem Řehořem X. dne 3.června téhož roku

w—Ě0=
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brevem „A nostrae promotionis auspiciis“ kardi
nálem a biskupem z Albana. Poněvadž papež znal
pokoru sv. generála B—y,psal mu výslovně: „Moci
tohoto listu nařizujeme a přikazujeme tobě, abys
neklada žádných překážek, podrobil se tomuto
našemu rozhodnuti. Také ti přikazujeme, abys
ihned, bez váhání se k nám dostavil a věnoval se
s námi B_ožímzáležitostem a službě cele církve
svaté". Um slem peže bylo, získati věhlasného
B-u pro pr ce druhého sněmu ] onského. Sv. B.
ihned poslechl a odcestoval do lorence k papeži.
Právě si odpočíval po namáhavé cestě v malém
klášteře svých bratřl v Mugellu, asi šest hodin od
Florence, když se dostavili poslové papežští, přl
náše'ice mu odznaky hodnosti kardinálské. Sv. B.

ráv o obědě umýval v kuchyni nádobí, když
Byli ohfášení poslove. Hned na to se odebral B.
do Florence (Garpare opus cit. pag. 164 seq.),
kdež b 1 posvěcen za biskupa a pak s papežem a
kardin ly se odebral do 1. onu. V listopadu t. r.
dclazili do města, které m 10 již po druhé hostiti
hodnostáře celé cirkve svaté. Hlavni záležitostí,
pro kterou tento sněm církevní do Lyonu svolán
byl, byla otázka sjednocení církve vichodni se
zapadni. Z rozkazu papeže ehoře . převzal
sv. 8. pořádání celého sněmu. Nikdy se neukázala
zdatnost B-ova v takovém světle, jako teď,
řídil záležitostí sněmovní. jemu přísluší zásluha,
že Řekové takovou ochotu dali na jevo, sjednotítí
se s cirkvi zapadni. Ovšem záležitost ta táhla se
již od roku 1232, ale řádům žehravým přísluší lvi

odíl na zásluhách, kterých si získaly o sjednocení.
Ria návrh sv. B-y byli čtyři slavní bohoslovci řádu
sv. Františka: jeroným z Ascoli, Raymund Beren

'us, Bonagratía a Bonaventura z Mu ella vysláni
k ekům s pozváním, aby se dostavll k sněmu
do Lyonu. Dne 7. května 1274 byl slavně papežem
zahájen církevní sněm. Po prvním sezcnl s 'nody
ohlášeno bylo, že se blíží vyslanci Řeků. u na—
řídil papež, aby konáno bylo mimořádné sezení
sněmu, kde sv. B. měl k shromážděným otcům
nadšenou řeč na slova proroka Barucha 55. Po
třetím sezeni došli očekávaní ekové a složili ve
svátek sv. apoštolů Petra a Pavla ři slavně mši
svaté, kterou sloužil papež, slavn vyznání viry
katolické. I tato slavnost nabyla lesku zásluhou a
výmluvn'm slovem sv. B—y.Bylo to jeho poslední
kázání. ne 6. července bylo konáno čtvrtě slavné
sezeni sněmu, kterého se ještě B. zúčastnil, stav
se účastným radosti sjednocení řecké cirkvg s la
tinskou. Veliké oblibě se těšil sv. u. u Řeku, kteří
ho nazývali „ utychiem“, což značí tolik jako
„ošt'astnělý“. již po třetím sezeni b 10 pozorovati
při sv. kardinálovi B—ovi, ak jedn ni sněmu vy
cerpává jeho síly. Přemá al se, než byl nucen
ulehnouti právě v dobu, kdy ro nedorozumění

mezi papežem a kardlnály stran volbŽypapeže bylopáte sezení odloženo místo na 7. a na 16. čer
venec. B cítil, že jeho život se chýlí ke konci.
Odvrátil tudiž mysl ode všeho pozemského a maje
oči upřeny na Ukřižovaného, připravoval se na
smrt. Papež sám udělil mu sv. pomazání. Zemřel
v noci ze 14. na 15. července r. 1274 ve věku 53
let, oplakáván od celého sněmu a celého řádu
bratří menších. Pohřeb jeho byl tak slavný, že
ani žádný papež tak slavného pohřbu neměl. Pří
tel sv. zesnulého Petr z Tarantasie měl pohřební
řeč. V pátém sezeni sněmu sám papež promluvil
o zásluhách B-ových. Vydavatel sněmovních jednání
(Lao'be', Concilia XIV. 505 edit. Venet. 1731) píše:
„Bonaventura, výborný svou svatosti, byl mužem
Výtečné a vynikající učenosti a výmluvnosti, byl
milým zjevem, lahodný a vybraný ve svém jednáni.
Byl dobrý, laskavý, něžn“ a soucitný, pln ctnosti,
milován od Boha i od li i... A pán propůjčil mu
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takovou spanilost, že každý, kdokoliv ho viděl,
cítll se k němu láskou puzena.“ Nebude se tudíž
zdáti přehnaným svědectví kronikáře Waddinga,
že „ž dný z jeho souvěkovců nebyl sličnějši, svě
tějši a učenější nad něho." (Wat/ding 1274 XIX.)
ako sv. František byl zakladatelem řádu bratři

menších tak byl sv. b'. Iš'ehoupevnitelem a ochráncem. jeho tělesné poz statky byly uloženy v řá
dovém chrámu v Lyoně, později (1494) uloženy do
nového kostela, který k jeho cti byl postaven.

Než r. 1562 od fanatick'ch kalvincův ostatkš jehona veřejném místě sp lcny. jen hlava sv tcova
byla zachráněna; pravá ruka již dříve před tím
b la darována do jeho rodného města Bagnoreje.
Sxtus lV. dne 14. dubna 1482 prohlásil B-u za
svatého a Sixtus V. dne 14. března 1588 vřadil jej
do seznamu učitelů církevních. Věru žasneme,
kd ž uvážíme, co sv. 3. za svého poměrně krát
ké o věku v konal. Považme jen, co starosti a
prací Spočiva 0 na jeho bedrách, kolík cest pěšk
většinou vykonal, a při tom, jak jen mu čas vyby ,

řednášel svým bratřím bohosloví. Palnětliv své
rehole kázal těž ho'rllvě slovo Boží. Ve sbírce
eho děl. kterou spolu s jinými trantiškány pořídil
. Fidelís Fanna, obsaženo mnoho jeho kázání.

Než jistě daleko více řeči a kázání konal B., než
v této sbírce obsaženo. Veliký kommentář sv. B-y
na sentence Petra Lombardskěho vyniká nad jine"
cenou vnitřní, ba ve svém oboru jest dílem prvého
řádu. Používal při tomto kommentáři výkladů svého
učitele Alexandra Haleskěho, než překonává jej
velice často svou bystrostí, jadrností, přesnostl a
původnosti svých nahledů. iný spis sv. B-y zvaný
„Breviloquíum“ s olu s „tinerarium" totéž do
kazují. l výklad ísma svatého, které B. sepsal,

jlsou studnou prehlubokou pro všechn kazatele.ak sepsal kommelltáře ke nihám: E klesiastes,
knize Moudrosti, k evangeliu sv. Lukáše a sv.jana,
vedle jiných menších praci. jakou cenu maji jeho
díla asketlcká a mystická, na to se pte'me veli
k ch mužu, jakým byl na př. sv. Frantlše Saleský.

otěž plaíl o jeho spisech o řeholním životě a ře
holní kázni; ovšem že všechny, jak se do nedávna
uváděly ve sbírce jeho děl, nejsou jeho. Teprve
novým vydáním děl sv. B—ybylo zdravou kritlkou
rozhodnuto, co jest praci jeho a co ne. jeho ži
votopis sv. Františka byl za středověku oblibenou
knihou a do různých jazyků b 1 přeložen. je tak
vzletně psán že dle úsudku zanamova stačí jej
uvésti v ř vázanou, a povstala by z něho ve
lice krásná báseň. Že sv H. byl též básníkem,
toho důkazem jest spís „Phllomela“, který mu upi
rati nelze. Titul serafický“, který bývá přikládá
B-oví, jest netoli o čestný ro něho, nýbrž
čuje celou jeho povahu. ako Dante (Paradiso,
Canto 12) sv. Dominika a Františka vedle sebe
stavi a nazývá prvniho Cherubínem pro jeho osví
cenost a druhého Serafíncm pro jeho žár lásk ,
tak nám před oči uvádí jiné dva muže, sv. Tomá e
Akvinského a sv. B-u. věru, ne neprávem může
býti sv. Tomáš nazýván Cherubem a sv. b'. era
fínem bohoslovecké školy. Tomáš jasně a přesně
označuje ve svých spisech hranice mezi pravdou
a bludeln, a drží se více způsobu Aristotelova, jest
více scholastikem než mystíkem, jest andělem školy
své a veliký v potírání bludu. B-a však zase více
z ůsobem platonickým se snaží proniknouti k jádru
v ecll věcí, jest scholastikem, ale zároveň mysti
kem. Dovede vždy spojovati vědu se žárem lásky,
dovede ji využitkovati pro život, snaží se čtenáre
k pochopení a zažiti pravdy v chovatí. Tak sou
dilo se vždy o těchto mužích. ak soudil Sixtus V'
v bulle „Trlumphantls eccleslae', tak soudil Tri
themlus (De scriptoribus ecclesiasticis c. 464 ). Nej.
jasněji se vyjádril Gerson v knize „De examina.
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tíone doctrinarum (1. 21 ed. Antverp.) Doba Ger
sonova odchýliia se značně od smeru obou sva
tých učitelů TomášeKa B-y, rtoo tím pamětihodnéjši jsou slova: „K yby se mne někdo zeptal,

koho mezi mistrybotpovažuji za nejschopnějšího, odpovím U--a, neb jest ve svem učení důkladnya
spolehlivý, zbožný,sraved1ivý & poučný. Varuje
se dle možnosti všect všetečností a nezaplétá do
svých spisů jako jiní cizí výroky anebo světácké
nauky z dialektíky a fysiky, naopak, kde osvecuje
ducha, tu vynakládá všechnu svou pili na nábož

ost a zbožnost srdce. Tot důvod, proč od ne o
božných učitelů, jichž počet bohužel jest vel ky,
máloobývá používán, ač prece není učení, které by
stálo výše, více směřovalo k Bohu, spasíteinčjši a
pro bohoslovce líbeznější bylo nad jeho. Velice
mile působí též veliká skromnost B-ova, jež zvláště
v knize sentencí se jeví,a zůsobb, sja kýmvybírá
a posuzuje mínění jiných katolíckych spisovatelů.
Veskrze se vyslovuje pro mínění obecné (senten
tia communis), kde totto kolísá, snaží se náhledy
katolických učenců dle možnosti svésti na jednu
prostřední cestu; kde pozoruje nějaký nedostatek,
pomáhá raději, než by se do hádky p0u.štčl A tot
zajisté ten nejsprávnější způsob, yovšem mnoho

se ho nepouuž.ivá Spisy sv. B-y vydané zprvu
'ednotlivě,(odal znovu vy ati společně Sixtus V. velVatikn 5881—99).V dání to v sedmi tolian
tech obsahuje 94 sp lsy. Bylo znovu otíštěno v Mo
huč1(1609), v Lyonu (1678). Vn ovmé raíd,
ovšem ne k vlastnímu prospěchu, obylo otištěno
v Benátkách (1753).Mě10 to býti kritické vydání,

jak to označovala slovaa„tDiatribahistorica-chrono
l:ogíBco--crítica“. Nežb ráce chatrná bez ceny.Benedikt Bonelll,uyčenýroPantiškán, sepsal roku
1767 a vydal v Bassanu proti této kritice „Pro—
dromus ad omnia opera Sancti Bonaventurae“
s úmyslem vydati znovu díla sv. B-y. Než b i již
stár na tak ohromnou práci. Vydal jen částku t chto
del ve třech toiiantech v Triden té se 45sspisy sv
B-, mezi nimiž se nalézá tež kommentář z evan

get sv. _Ianna, který bjistě též sv. B-ovi náleži.Stotařicetdevět spisů bylo vydáno a připisováno
B-ovi, ovšem mnohe zcela mylně, jako na př.

Dvesex alis Cherubin, Summa de essentía et in
vísibiiítate Dei, Diaeta salutis, De septem itine
ribus aetemitatis, De mystica theologia, De pro
tectu religiosorum, Compendium theologícae verl
tatis, SpeculummB. V. Marariaeajine. f. P. iia'eh':
a [anna Ratio novae collectionls etc. Tauriní 1874

pag 28) Za to zase jiná díla až do té doby nezn má nalezena a vřazena mezi spisy sv. B-y.

Nejnovější vydání vyšlo v Paříži u firmy Vives
5 svazcích Než, ponělvadž i toto vydání děl sv.B-y nevyhovovala, počal řáád sv. Františka praco

vati na novém vydáni técrhto spisů. V Quaracchi

v koiieji sv. B-y ujalo se této záslužné práce víceučenců řádovýc a po dlouhé práci objevila se na
literárním trhu nová v dání spisů sv. B--y v 11 svaz
cích (od r. 1882 ). Literatura: Vedle uve
dených četnýchs isů jmenují: P. Ludovicu: a Co
.rtfoplqm'a0.1v'el.„Seraphícus Doctor B. in oecu

menicís cath. Ecclesiae aConcíiíis cum Patríbusdogmata detiniens“. Rom 874. P. [.n/lomu; Ma
rangom' Min. C0nv. „Víta dl S. Bonaventura dottore

sera hic0“t,Padoval 1.874 P. Orlaleva Gramóatlirta[i:/r: a„S.B eil secondo Concíiío di Lione“,

Roma 1874;a'olmgímo Farah: da Sommu,—maOFB. 8.5 Ver ine“,Torino 1874. Gmp/mzda
211ml: Smarta 0. F. esta e dottrina del se
raphico dottor S. B.",Firenze 1874. Ignatia: Sci./er

Frr. „8. B-ae principia de concursu Dei ge
nerali ad actiones causarum secundarum coilecta

et S. Thomae doctrina confirmata“. Ad ClasrasAquas1897.P. [ndamraBmamart 0. F. M S..B Ordi

—1

Bonaventura

nls Fr Min. Minister Generalis“ , Quaracchi 1897.

Antonia da Vincenza 0. F. „Vitah di San It“,Roma 1874. Baroni Almandra 0.1- ,La scuola

Francescana, guidata dal suo seraphico dottvolreS.“ c 1886. zrllmumr'cr „LaV edi
Saint B.",Paris 1858. P. Leonard Lamr/lem-O. 'S. Fr.
„Der heil. B.“, Kempten1909. /W/ l.m/.——SvB-ovi
přičítá se modlitba „Sacrosanctae“ o ukončení
breviáře a „Transtígq dulcissime“, čkovná mo
dlitba po mši sv. Do češtiny přel. ze s isů B-vých,
pravých i podvržených: Lívot Krista ána“, volne

zpracování d1e„Medítatíones vitae Christi“ aíínychramenů od nejmenovaného dominikána ve
Fil-lv.stol (rukopis v univ. knih. pražs.,ukázky ve

Výboru z lit. čes.1. av Menčíkových Rozmanito—stech 18); „Ossedmi chodbách“( De septem iti

geribuls aeternitvatis“) ve zpracování 'lomáše zetítného (vyd. tko v „Knihy naučení křest.“

7), „Žižvotsvv Františka“ (rkpz 1524vuniv.knih. pražss;kč) „ŽívotPána a S asiteie našeho
ježíše Krista a přeblahoslavene anny a Matky
jeho Marie. Podle sepssání sv. Bonaventury. Věno
váno Bedřichovílantkraběti z Filrstenber ,arcib.

olomouckému, od duchovenstva děkanství přerovsk V010oumoci 18531859; Slavík,
přeloožqiijakub Deml 1912 a tei laž troku poznovuOldř.Novotný. -—2.a Amab iO. Carm.v Bor

vétce 5. pros.1691;deaux, 5. v pověsssti
(3 sv.,,3 1676—1685a

'azykem život sv. Marttiaia
rvn Hurlzr, Nomencl. W., .A

(de Here dle Carm., :p. pode jménemjakuba

de Vemant proti Frant. pBonichonovi (v. t. spis:„Defense de N. S. P.l ppe et des nos seígneurs
les cardinaux, archevesques et evcsques, et de

l'empioy des religleux medians contre les erreursde ce temps'j (1658 a když některé věty ze spisu
toho universitou par žskou byly zavrženy. vydal naobranu svou spls: „La doctrine ancienne des theo

logiens de la tacullté de Paris, opgosée ala cen
sure taite p_arla meme tacuite d ans surdle livrede l'autorite de N. S. ieP e" (1664, 2.v .

4. Badu arius viz RP 1 Peeragy sub 15. —

5. Barberini ctih., O. Cap., 71. ve Ferraře, od
1740arcib.ferrarsky;by1rádovým provinciálem,apoštolským kazate em, konsultorem kongr. ritu a
sv.ootticia, examinatoor episc.: vymikai jako proslulýkazatel, 1740 byl mezi kandidát důstojenství pa

pežskeho; :. 15. říj. 1743; „B" rediiche dette nel
s. Palazzo Apostol. “ (3 7sv.,divise in tre tomi“ (t.152).
bi., bratrla kiO. F. M.,7
celony, vstoupil 1640 po krátkém manželství do
kláštera, za1.a řídil od 1662 v italii čt ři kláštery
zvané „ritiri“, které tvořily nové odv tví („rifor

meila“) ímskéJ&Govinocíenreíormátů; B. 2. 11. září
víměŘ- hlášen za biahosl. — 7. Bei

iluti 0. Min. nv., v skotis ta, n. kolem 1600
v Catanii vyučoval drahnč iet spolu s Bartolomě
jem Mastriem v Ceseně, Perugii, Padově; xp. s o
lečně s ním kommentáře ke Scotoví a j.— 8. o

naccursus b1., ,lpocházetlolze vznešenérodiny pistojske, 11.kol. pol Xsl.ll ., mčl činn
účastenství v bojích mezi Veif a Gslffbeiliny,obrá

cen sv. Filipem Beniotiem, smí i1 se se svými neřáteií a vstoupild rádu; :. v Orvietu 1313,úcta

jeho scshváiena papežem Piem VII. 1822. Pamm.rescie, r. v Brescii
na konci XV. stol. , : „Regula musicae planae

(1500, častěji znovu avyd.z);rjiny483311211“spis: „Brevlscollectio artis music al v rk se.
—1.a.s.E1 liaa,.OS.Fzrnc.,zPaierma, pro. fil.
a theol. v Římě a konsultor několika kongregací;

v.„ „Synůpsislw7oecumenicorum orientalium concilíorum" ( 687); „Conciliorum oecumenícorum
schema“ (t. 1700).— 11. a Fasano, O. S. Franc..,

...;1



Bonaveri

„Memorabllia Mlnorltica provinciae s. Nicolai
(Š Mín. reg. obs. ab a. 122—1635 ( ,2
12 : lsea u Brescie, Min., vikář generála Čres
centia zjesi a zástupce jeho na prvním sněmu

lyonsnkém, průvodce lzlegátil13bl. Jana z Parmy nacestě do Cařihradu .z Laangres (Lin
. Cap. provincie lyonské, vstoupil

do řádu 1613, :. kol. r. 653: :p. theologickou
summu pod ná vem „Bonaventura Bonaventurae
et Thomas, seu unica geminaque theologiae summa,
ex omnibus tere sanctorum Thomae et Bonaven
turac placitis in cadem pagella hinc inde e regione

dispositís conclnnata, inter quae si videtur essedlssidium, aut bneigna expllcatlone componitur,

aut problematlca disputatione eventilatur“ (3 sv.,Lyon 1655—73), ve kterémžto spise srovnává na
\zájem učení obou učitelů církevních. — 14.Ma
0 Min, L eucharistie et le mystěre du Christ

d'aprěs 1' rcriture et 8la tradition. Elévations et

goniensis),0

considerations“(Pař.1815.z y(„Ba
duario , „ aduarius".„Paduariusš blah.
(pam. 10. čna.),0 .1332; vstoupilirme
do řádu v Padově, stud. v Paříži, kdež byl deset
let rot. theol., stal se 1378 generálem řádu, 1379
kar inálcm; z návodu Františka z Canary, knížete
padovvského, proti němuž hájil práva cirkve, byl
1388 (dle jiných 1381, 1386, 139090, 1396) usmrcen
od najatých vrahů střelou: luku na mostě anděl

ském v Římě; byl přítelem Petrarkovýmm(při jehopohřbu měl řeč), z jeho sipsův šly „Com
mentaria in quatuor libros sen :entlalrum" (Norim
berk 1491, 2 sv.), „Vita Christ seu meditationes
devotae in vitam Christi“ (.t 1412), .Speculum BB.
V. Mariae“ (Augšpurk 1476), „Sermones de teem
pore et de sanctis“ ( w011147<.), „Opuscula“ (Ko
lin 1486, Be . 1477 trassburk 14953:|Norimberk
1499). Některé ze spisů těch připisov ny sv. Bona
venturovi.—16.as. Pattritio, O. S. Franc., .r
„Pentaleuchus sacaramentalís seu disp. 5 de sacra
mentis uxta mentem s. Augustini doctor-is mariani
et subtilis“ (Pasov 7. Pct r,.O Mim.,:.;

poznámky ke komment řůmva quodtlibetům PetraTartareta (Ben. 1607,25 efol ePo
tentia bl., O. S Francv
tenze v Lukanii, .
z. 26. října 1711; za blahosl. pr_ohl.
listop. 1775. 9. zTo eli ve Forolivie
ve stol. XV., kněz řádu Serlvitů, převor-_kostela a
kláštera u sv. Marcella v &imě Opustiv samotuu,
v níž po celý rok se skrýval a na modlitbách trval,
menován od Sixta IV. papežským kazatelem, a
lásal slovo Boží v Etrurii, územi papežsk em a

v Benátsku. Ku konci roku 1488zvolen jednohlasně
ener. vikářem svého řádu, při čemž stále kázal.
. 31. března r. 1491 v Utino, kde měl postní ká

zání. Pochován v kostele P. Marie Milostné, po

zděšipřenesen do Benátek. Pověst o jeho svatostiířila stále a B. veřejně uctíván, kterýžto „cul
tus ab immemorabili tempore“ potvrzen dekreteem

C. 1 5. září 1911. Viz AAS 1911, 659 n.

Bonaverl (Bonaveroa)Dominik Mariia, médirytec, 71.v Bonogi 1640, nejznámějším jeho

dilem (jsou rytiny dle ofresek Correegiových vpoli d mu parmského. Zhotovil take ryt. dle Alba

ního („Křest Páně“), L. Carracciho o(„Kázáni sv. janaKřtt"), A. Carracciho („Lot ajeh odcery“ ), Canu

tihoBo(„Umučení sv. Kristiny“).BonnavinoCristoforo(pseud. Ausonio Fran
chi), ital. filosof, n. 18821vvPegli, zprvu kněz, od
padl 1849a sal čir I1racionalismus, od 1860bbylprof.v Paviilod1a.kad milánské, „La

tilos delle scuole itali“ Í,(1352 2. fees),L „||razlonalismodelp (31,856 id1854). „L
tere sulla stor. della ofilos. mod.“ (2y sv. 1863); di

— Bonelli 343

lem „Ultima critica“ (3 sv., zMIHBán1890—93) vrátil
se kthomismul a k cirkvi;Bonavltab ,kovář, úd třeltího řádu sv. Fran
tiška v Lugo vl ltalii, z. 1375; pm ..bř

Boncor de s. Maria, klerikbasilik vatikán
ské kol. 1340, círk. básník; jeho „Novus iiber hym.

norum acl orationum“ vyd. v „Analecta hymn. meduaevi“ XL
Boné-Bronevič Vladimir, advokát rus., vyd.

sbírku listin vztahujících se k dějinám rus sektář
ství: „Materialaly k istorii i izučeníju russkago sek
tanstva i raskola“ (2 sv. 1908—9). Srvn. Palmz'm',
Nomencl. 241.

Bond viz Bondiu

Bondi Klement S.S]., itažl.básník,n.1742vMezzanu, vstoupil do Tov. 1760 po zr.uš řádu
byl od 1797 bibliothekarem arcikniž. Ferdinanda
v Brně, později při vídeňském dvoře, ;. 1821

Vídni; vynikal zejm básnilctvi satyarimckédmš
%„ „Giornata villerecciaa“(Parma 1773), „L( Ior. 1777), „Le conversazioni" (Ben. 1783)m řel.

básně Ovidovy a Vergilovy (3 sv., vVidiceňzl180%).
Bondil Ludvlík ]er onlým u(Pro—

bly prof. bib studiav a1Rozději ka—
vence 1790
novní em ři kathedrále v Digi-ie,; J)). „Le
livre des saumes traduit sur l'hébreu et les an
ciennes versions, avec des arguments, des obser
vations critiques sur les differences del'ehébreu et

de la Vulgate. et des notes explicatives, philolm
giĚues'imlittéraires“ (2 sv 140)d)leinus, O. Praed. vGentu,
gen. kazatel aovikář kongregace hollandské, hor
livý obhájce církve, z. 1516; „Catechismus iidei
catholicae", „Annotationes in evangelia quadragesim

Bondone viz Giotto
Bondonnet OS.

lživéquesldu Manas“ (Pař.1Bon 1.Jind řich, něm.katol. paedagog, „. 1813
v Droishagenu ve Vestfálsku, 2.1893v Hatten—
heimu uErbrachu, prof. na mn. v KoliněvaDiissel
dortu &na ryt. akademii v edburgu, od 1856řed
gymn. v Recklinghausenu d 1859 v ohuči;
v době kulturniho boje 1873 dán na odpočinek,
__rp.„Gedenkblátter fůr Schule und Leben“ (11873a

e.l syn předešl, 71.1844 v Bedburgu
( orýnsko),adr. fil., gymn. prrof. na odp v Dilssel
dortu; vydal nekolik spisů : oboru lat. filologie;
jest spolupracovníkem časop. „Christliche Kunst“.

Bonell josef, c. k. okr. inspektor a řed. škol
v Brixenu, u. 1862 vBrixenu t., red. od 1904 časop.
„Kath Volksschule“.

Bonelli 1. Benedikt, zvaný „a Cavalesio“ O. S.
Franc., n. 1704 v Cavalesiu v již. Tyrolsku, lektor
filos. a theologie, gen. definitor řádu, :. 1773; mu
učený; svěřeno mu bylo generálem řádu nové kri—
tické vydání spisů sv Bonaventury; jsa však již

pokročilého věku a obávaje se, že bý velikého
úkolu nedokončil, vydal pouze cennš'„ rodrommusopera omnia s. Bonaventurae“( assano 1767)
a rovněž důležitou sbírku 45 do té doby netiště
ných spisu Bonaventurových „Supplementum ope
rum omnium s. Bonaventurae“ (BS 101.,'lrident

1772——74;) mimo to několika spisy obl'asnil dějinydiecese tridentské; z nich uvádíme: iss. iniorno
alla santitá e martirlo del b. Adelpretlo o Albreto
vescovo di Trento“ (Trident 1755), „Dissertatio

apollogetica sul martirio dcl b. Simone a Trento“
(1. 77), .,Nloticie istoroico-critiche della chiesa diTrelnto“ (1.1 řlvržencem rlgorosnějšího

směru v ltheolozgi2imolráiniř tSrsvn. Hmlcr, Nomen.c|V., 117»-1 s.l.z Laonu, missio
nář v Maklguua ToakinuKu, :.t1638; .rp.„ ettere an
nue del Giappone degl' a. 1625—27“ ( ím 1632).

B.l vyd. „Les vies des
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Boněnov iPu nan), fara v diec. pražské, ve vfik,
pIáankěm, přip.r 1492, později kzaalniklal,byla fil.k Habrovým Kladrub ům, 1785 tak e, íaaar

patron.: matice náboženskámduchovní správu vedefařář; 1772 katol., obyv.n
]. lsaimá13.51 O. S.A .Er .,
vstoupil 5do kl. sv. Kateřiny

v Kaziméřl (předměstí krakovském); z. .ůn. 1 71;

:p. „Commentaria in quatuor libros sententlarumz.řich O. Praed., něm.b sník, u. v Ber
žil v doběr1324—49; .r). kol. 1340 dle lat. předloh
sbírku 100 veršovaných a rýmovaných bajek a po
vídek, nadepsanou„ Der Edelstein“; sbírka ta byla
velice oblíbená a byla tiš t. již 1461 v Bamberku,

jakožto první tmišttěnákniha německá vůbec, znovuvyd. Pfeiffer .

Bon erba vizSBonherba.BoneiusszeS er ígnana, kanonistafranc.,dok
torldekretů hpřikurii rimske; potommpr.of v Bologni,„Quaestiones“ často uvádějí se od
pozdějšíchhkanonlstv

Bouerus viz Boner.
.Carm., franc., z 1545; prrcea

jakož i výklad

atusO. S. B., pře

Bonesael jan
jeho z oboru výkladu Písma sv.,

sentencí zůstaly v|..rukoplisenoBonet ]. (Bonn or) on
vo

dlouho pokládán byl za tspisovatele známého církevně--politlckého traktátu „Somnium Vlridarii“;
S„ommum su er materia"schismatís", „Apparri

tron maitre ljean ae Meun L'arbre de battailles“,
tišt. 1481 —Šu'(B ozvet) Milkulá
Mim. z 'líoursu, prot. theol. vBPaříži, „toDocorpaciflccsu“ n. „proficuus“, skotlsta, 7účastnil se 1333

porad bpařížských doktorůvo tak zv. „visio beatifica“ byl s dvěma soudruhy vyslán papežem Bene
diktem Xll. do Pekingu k velikému chánu mon ol

skému, abykvzkvétající tam missie byla post ena(zdá se však že B. poselství toho se nezúčastnil),
1342 stal se biskupem maltskýmn, 1343; :p.:

stilla in Genesim" , „Comment, in Arist. mĚZapŠŠJ.,phys., praedlcamenta, theol. nat“ (ttšt 19 i),
„Tractatus de Conceptione .IV.'tates e doctrina Scott" aj. Ben ),..

Bonettsté, theologové, kteřínoldvolávajtce se

k mínění Mík Bonetaálv. t.) tvrdili, že slovy umíra
jícího Spasitele (jan l 6) sv, jan stal se skutečnýmseyn m .

Bonet--Maury Amy Gaston, franc.ref. theolog..,
71.v Paříži 1842, stud v Paříž,i, Geneevě a trass
burku, 1869 pastor v Lejdě a Dordrechtu, od

873 v Beauvaisu, od 1879 prof, círk. dějin na theol.fakultě v Paříži; :).: ,.aGér oot, préccur
seur dela Rétorme au XlV. siěcdlecl(1878), „Les ()ri

james du Christianisme unitaire en Angleeterre“(1883), „Arnold de Brescia, précurseur de la ré

formleIde"la papauté au Moyen-A e“ 1 ), „j. von
Doe mergret ies rets du Cgonciledu Vaticansur lll'lnallllbíllté duécPape“ (18 „Le Congrěs
des reli ions á Chicago“ (1894), „Histoire de la
líberté econscicnce en France“(1900, vyd. 1908,
„Les précurseurs de la Réforme et de la liberté
de conscience chez les peuples latins du Xll. au
XV. siecle“ (1904), „L'lslam et le Chrlstianisme

dans l'Afríque du Nord“ 9()7906),„France, Christianisme et Civilisation“ (1
on Antonín Ma u. v Bologni 1849,

sloužile v letech 1868—70 vleavojště papežském, od
1876bbyl spolupracovníkem listu „Osservaoore Ro
manoo“ a přrsspíval do mnohých 'iných katolických

žurnálův italských, k jeho podnětu uspořádán byl
it;—pbgresprotizednářský v Tridentu 1896, z. v Řttěm

Boneott M OrPa c,d, .r). „Existentia Dei
eiusque attributaA" (Ben. 1770),

Boněnov — Bongiovanni

kolBolnfigll(B4uonflg>ll) Benedikt, ital. malíř, 7114520, erugii, z eho děl zachovaly
„Klanění sv. tří králů“ a „Zv stování“ v pinako—

tshece v Perugii, „Klanění sv. tři králů“v .

lerli v Londšité, a řada korouhví(. gonfaloni")l vznik—
lých v dob moru a předstřavuících P. Marií chránící pláštěm svým věřící ipy, jež vysílácroz
hněvaný Kristus, nejznamenitějším jeho dílem jsou
freska v kapli městského paláce v Perugii, na němž
po 42 létap va.l

Bonflchi F(_Baonficchi)Pavel. hud. skladatel, 71.

1769, vstoup il do řádu srervitů, 1789 žilv Římě,otom v Parmě a od 1 viM láně, kdež od 18-9
byl kapelníkem při kostele sv. Kláry;zz..1840 Chrá
mové jeho skladby zůstaly většinou v ruko ise.

S. B., u. .1040

y v.

biskupství, z. 1115jako poustevník. . ,adu 5 sv.., jeden ze sedmi šlechticů, kteří
zaloMžititřád servitů; Mar. . na

80an lAntonlín, humanista,n.'v1427vPatrlž
none il(IAscoli), .,. 2, 489 povvolán od Matyá eorv her za učitele královny Beatrix;
v Uhlrnáchžollještě za krále Ladislava, ..rp „ruRe

hungarlcarum decades uinque“, zahrnující dobuod r. 364 do 1495 (Basilej 15431568, Frankfurt
1581,Kolin1680aj..

Bonfrěre (Bonfrerius) jaku b S.]. , u, 1573VD1
nantu (Belgie), vstoupil do Tov. 1592 před—
našel v Douai filosofii, theologií, exeežgesi&hebrej
štinu; byl jedním z nejlepších exegetů své doby;
2.164 v Tournaí; :p. „Pentateuchus Moysis com
mentario illustratus, praemissis quae ad totlus
Scripturae intelligentiam manuducant praelo uiis
perutilibus“ “(AntverpyB1625, zvláště důležita 13011„praeloqula“,v nichžB 'ecÍn ismuusv vubec,
o knihách kanonických a apokryfních, o inspiraci,

o textua hebre ském, o Vulgaté, o překladech řeckýc j.), „io,sue judices et Ruth commentario
illusthrati.lAccessit Onomasticon, ln quo locorum

Scripturae s. seu quo mfít ín Scriptluralmentionominibus propriis luxmamřfertur“(Pař.1 l, 1659),
„Onomastlcum urbíum et locorum s. Scripturae seu
liber de locis hebraicis ab Eusebio graeco primum,
deinde ab Hieronymo latine scriptus. in commodio
errn_ordinem redactus et variis addítamentis auetus“
(Pa ř. 1631, Amsterodam 1707, Př ..1719 Ben. 1758),
„libri Re um et Paralipomenon commentario illu
strati“ ( oumat 1643, celýnnkálad této knihy vzal
za své řipožáru tiskárny). Zmíněná „Praeloquia“
otiskl ignc_ve své sbírce „Scripturae SacraeCursus“ 2.

Bonfrizlerr Placidus Maria 0. Serv., 11.ve
Florenci 1657, od 1697 prof, theol. fakulty t.,
1732; vydal Pokračování (obsahující léta 1705 až
251) letoopiSu řádu servitského, jeež byl započal
vydávatl Alois Maria Garbi („Annales S. ord. Fra
trum Servorum B. Mariae“); mimooto .r). ,Dome
nicale ovvero DiISISCOI'morali per tute le Dome
niche dell anno (Florenc 1722,17241736), „Docu
menta moratia biblíca cum auctoritatlbus SS. Pa&
trum“ (t. 1727), „Diarío Sa ro dell' ordme de' Servl
di . V.., in cui per clasc edun giorno dell' anno

si leegge de la vlita d' un relífgoipsoo religiosa di dettoordine" (Ben
Bon ardt FILA :s). „Die ucharistie, der Mittel

punkt es Glaubens, des Gottesdien stes u. Lebens

ger"88Kirche)fitr tieferes Verstándnís er'órtert“(PaderOI'

vBangalovanni(Bonjoannes)1. Antonin; 71.1712,výbor obeznalý v literatuře řecké, získal si ve
likých zásluh o bibliotheku sv. Markav Benátkách,
spolu s A. M. Zanettim vydal důležité katalogy:
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Bonghl — Bonifác

„Graeca D. Marci Bibliotheca codicum manuscrip
torum per titulos digestta“ en. 17404),a „naLati
ct ltalica D. Marci Bibi codiccum manuscripta per
iitulos digesta' (t. 1741), mimo to vydal: „eThodo
reti opuscula duo prrlmum ex cod. ms. bibiiothecae

\indobonensis vulgata" (Ben 1759), „Leontli monachi hleros. quae am ad historiam ecclesiasticam
spectantia e graeco vcrsa (vM si„ho c-o
iectio ss. concil. et decret. “,Luccaa 1752), Eughyamiův
Kommentář k žalmům ve lV. svaz spisů Theoty
iaktových. ——2. ernard viz Bonjoannes. —-3.
Dom. , s isek jeeho „Neejkrásnějšikniha ze všech“přel.do ešt..J Říha kah(Pr a1.900

Bonng Ruggero, ital.politikastátnlk, ;: 1828
v Neapoli, zúčastnil se hnutí r.1848, 1859 stal se
Prof. ital. lit. v Pavii,1860 poslancem, 1865p ro.f
nm. lit. v Miláně, 1867 r.of dějin sta ověkur ve
Florenci, 1874—76 ministrem v uč. v imě; byl
nepřítelem cirk. instituci; :p. olX. e 11 aapfuturo“ , 11 conc e e i'eiezione odel Ponte lee“.av
„Leone 7211!c l'ltaiia“ (18778—7), „Leone mm a
overno italiano“ , „Leone XIII, studi", „Francesco
'Assisl, siudio“, Arnoolod da Brescia, studio“

(1884—85—), „Vita di Gesů Cristo per il po polo“
(1888,dáno naindex 1892) a j. , v posledních letech
svého života stávalse konservativnějšim a zasazoval
se () dohodu mezi Vatikánem a Quirlelná

Bongus (Bong) Petr, kanovník vmBergam .
z 1601, .r.:p „De 1m stica numerorum significatlone“(Bergamo1583,11599).

Bonbhera (Bonerba) Rafa 10. S. Auu.g, pro

vinciái sicilskýi theolog arcibiskupa palermskěho,
1681 ;. „ í'saputationes totius philosophiaae peirquatuor tractatus distributae“ (Palermo 1671),„V1

darium in plures partes condivisum,1n qulbuspelr
piura quodlibeta tota iiorescit theologia moralis“

(i. 1671, 6174), „Sacri problemi sopra gli evangeliíQuaresima rcsoluti“ (2ě.,t 11,66 1667; lat. prek
\ Mohuči

onhoff Karel, ev. theolog. n. 1865, od 1893

pastor ev. ret. obce v Lipsku; .r). „Christentumund sittiích- soziale Lebensfragen“ (1900), „esj
und seine Zeitgenossen“ (1905), „Die Unhaltbarkeit

der Forclerung eines Konflrmatlonsgeliibdes“ (1908),„Gestalten und Legend n“ 1908).
Bonhomlnl (Bonoml,nBuonhornmi) Jan, Frant.;

„. 1536 v Cremoně, stud. vBoloŠnir a Pavll práva,důvěrný přítel sv. Karla or., stal se 1572
bisk. verceliským 1578 pap. delegátem a visitáto

rem diec. novarrskc a comské, 1579 pošlán od pa
peže Řehoře XIII. jakožto nuncius do vycar, 1581ke dvoru císařskému ve inld 3 do Kolína n. R.,
2. 1587 v Luttichu; byl to muž rázný a horlivý, jenž

má velikou zásluihu o cirk restauraci ve Švýcar.sku,
Nčmeckua Lp|„|lšltaforíiia1ionisecclesiasticae
decreta genere“(VerceH 97), „Abntiquorumpatrumsermones et epistolae cileIs. Eus bio cp. verccilensi
et \ita eiusdem“ (Milán 1581), dsvělat. básně v hexa
metrech: „rrBorromeis“(o sv. KarIu Bor.) a „uEcha
listion“ (oi_)i1věu Lepanta); obě vydal Lukáš orgo

liláněl ; jeho zprávy nunciatorske zc výcar
vyd. Steffens a Reinhardt v „Nuntiaturberichte aus

der Schweiz“ (Solothurn 1906), zprávy z KoiilnskaVyd. Elises v .Ytlntiaturberlchie ans Deutsch lannd.

i. AbthhoDle b' Nruntiatur“ (Paderborn 1895).
ranc., doktor s_orbonnský,bibliothekář eřádově knihovny v Pařiži na kooinc

Xerils :p.„Consultat10n sur la socciété desncs-sli/iaeons“ (Pař. 1748), „Revelation de l'a ppa

rltl_onvisible dseJesus-C-hrist lau Saint-Sacrement,:_lrrrivée 21Mar eille dans i'él ise des eondeliers
&la Pentecóie"s e(.l 1754), „Rei exions d'un francis
cain contre l'Encyclopédie de l'édiiion de 1754“,
„Anti-Uranie ou Le děisme com aré au christia
nisme,iettres en vers adresséesá oliaire“(i. 1763).

_
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Boni, hbr..- 733, Septuag..' Baví, 1. levita z rodu

Merari, uvádíase mezi předky Ethanovými 1. Paar.a, jedenz přeedků Semeje, uváděného

igezíllprvnímiIobyvatelljerusalema po obnově města.
Bontl Mauru s 5. _I., u. 1746, z. 1817, učený

archaeolog a bibliograf, spolu s Bartol. ambou
„l)egli autori classici sacri,1profani, greci

eylatini bibiiotheca portatiie“ (Ben. 1"i9e3)Bonicelii 1. Alexander, u. 1686v Vel. Lo
šinju, 1733 farář ve svém rodišti, později kanovník
osorsky', :. 17 _; . „ va nauka mnogo korisna
za one, koi parvi put im u prisiupiti na sv. ispovid

i sv. priěesijenje" (lBenAtky 1i71162).Srvn. Ljubič,Ogledalo 11.460[DtU..) — 2.V c.n,1:17 5,z .1855,
.rp. „Trattato sul Calendario ed Otficiature proposite
per "la chiesa di m ".

Bonlcontlus (Bonincontrus), syn znamenitého
právníka bolognského Iana Ondrejova (ioanncs
Andreae), stal se r. orcm práva civil

niho,žir. 1347professorem práva kanon. v Padově,pk lv Bologni, kdežb y113150pro účast v poli
tických 7ápletkách stat. Napsal traktáty de ap ei

iationibus, de accusat. et inauipsit.,5xa ]jiné.] Leh50sgisy jsou v 'ir.act univ. jurrvn. S:!mlhK. . 84.
Bonifác (Bonifacius, Bonifatius). 1. B.a

kla sv., křest. anžele v Adr etu v Africe
vod bě cis. Maximiana'; Mart. R. 30.srpna „Adru
menti in Africa sanctorum Bonifacii et Theclae,
qui beatorum duodecim filiorum martyrum parentes

07:

PDM Alll.5

uerunt“. — 2. sv. muč. v Africe, spolu se sv.

Dionysii (v. t..) cMar-t. Rom., 6. pro 3. biahkartus., arcib. ský, syn hraběte Tonterbu
maše [. Savoyského, \'stourpil do řádu karlus., od

1232 bisk. belleyský2aovaieneký, 1241 arclb. canter
burský, z.v.18 1838 p.rohl za blahos |.4. de Ce aO. cMiln.,opředstavený provincie fran

couzské 1507—10, 7). spolu s Claudieln5l1Hugonis„Firmamentum trium ordinum“ (Pař. 12).— 5.
sv., biskup ferentský (v Toskánsku)1V VI.stol.,
z jeho života podává Řehoř Vel. zprávy v Dial.
I., 9. A1arl.Ram. 14. května.— 5. Jan S. _]., palliči,

paeda og, z. 1606; :p. „Christiani plnlEI'I1inst7ltutiones a olescentiaeque perfuglum“ 588 7aj.);
„De sa \lente iructuoso epistolares libri V“60(1606);
oobji vyd. v n m. řekl. v „Bibiiothek der kath
Pádagogik“ XI, 33—574 „Historia virginalis. de bb.
Mariae perpetuae V. atris praepotentis Dei vita
et miracuiis“ (1605,1610, 1628). — 7. sv. č.

jáhen v Karthagině v Africe, spolubse (sv. Liberátem (v. t.). Ma ll. R. 17. srp — 8.1) v.), bi

skžup:ausannský, 71.1188v Bruselu, lstusd.vPařižl, 129222— magister theoL t., potommdómský
scholastik v Kolíně, od 1231 biskupv Lausanně ve

výc., resign. 1239, stal se svět. bisk. v Brabantsku

(Cambrai) a v Nizzozemí, z. 19. ún. kol. 1260. —9. orano :. 1349,:p. „Chronicon mutinense

1306—425"v(avyd.Muratori, SS. rer. it. X1, 93—1302.— atý, řádu sv. b', aposštol Němcu.
prvotně sWinfrid zvaný, narodil se kolem roku W5
jako syn anglosaského velmože v království Wes
sex vjižni Annglii. V sedmém roku byl dán za obláta
do benediktinského kláštera Exeter, v jehož okolí
hledali jest rodiště Bonifácovo. Crediton lKirton),
místo 13 kilometrů od Exeteru vzdálené uvádí se
teprve ve zprávě ze XIV.stol. jako rodiště. Touže
po vyšším \z dělání, vstoupil do kláštera bened.
Nutshalling (nyni Nursling) mezi Winchestrem
a Southamptonem, kterem stál v čele vzdělaný
opat Winbert. Zde se stal učitelem klášterní školy
a \ 30. roku sveho ěvkukknězem. llorli\ěese za
býval vědeckými studiemi a již tenkrát byl zván
k synodálnim poradám. Zaiouživ po obrácení po
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hanských národů, přibyl s několika soudruhy na
jaře 716 mezi Frisy, ale pro jejich válečné nepřá
telstvi s křesťanskými Franky ničeho nepořídiv,
vrátil se na odzim 716 do svého kláštera. Po
smrti opata inberla 717 zamítl své zvolení za

j ho nážslupce a odebral se na kpodzim 718 doŘíma , papež v kázal pole mis
sionářskzáčinnosti a potrebným p ornocenstvim ho
opatřil. ehoř li. učinil lak listem ze dne l5.kkvětna

r. 719, v němž jmenuje Winfrida novým gménem
Bonifác na pamět římského muučedníka onitáce4. kv.), dal mu plnomocenství k a oštoiské čin
nostivšeohecně, německých krajů zvl šťnevyznačiv,
ale ůstné mu roz zal odebrali se
měl křtiti dle římského obřadu a dalšich instrukci

íma si vyžadovali. VDurynkách se B-ovivaln ě
nedařilo pro překážky vychazc íci od tamních ne
hodnýcckhkněží. Proto dozvéd v se osmrti tris
ského krále Radboda křesťanství nepřejiciho, ode
bral se do Fris pomáhat biskupu Willibrordovl,

a poté 722 k Horním ?essům, lehŽ tisíce Kristuziskal. Na zprávu do rma o takovém úspěchu
ovolal Řeřor ll. Bonifáce k sobě a posvětil bo

. Iisto adu 722 na biskupa v.„ „iuraamennmtu“v MG. p. HI., 265 nn.). S přim uvnými listy _pa
pežskými odešel na jaře 723 k franckému major

dommu|:Karlu Martellovi, jenž mu dal“ list ochranný.(MG.i: .270 nn.) 'Í'u pracoval s dobrýmuúčin
kem r. 723L& 724 v Dolních Hessich, kde v Geis
maru u Fritzlaru pocital posvátný dub Donarův
a z jeho dřeva vystavěl ve Fritzlaru kostelík ke
cti sv. Petra a od ara 725 snažil se v Durynkách

obnovili čistotu krcst'anské nauky a zachovávánícírkevních zákonů. Na sdéle 1, že jeho samotné
sily nestačí, ab se vyhovělon polř bám tak mno
hých nově obr cených, jmeenoval ehoř ., ná

stupce Řehoře Ii. (-|-n/731), B—earcibiskupem a nařídil mu biskupyjme vali a mezr ně missionářské
území rozdělili, určinlěvohraničené diecese zařizo
vati a vůbec celé cír viv Němcích dáti organisaci

s těsným spojenim se středem katolická cirkve.Roku 737 nebo 738 nastoupil třcti cestu do ima. Za
8\ ého celoročního tam pobytu získal pro svou missii
ze školy anglosaské, založené r. 727králem wessex
ským pobhže sv. Petra,z datné pomocníkvaakoLula, Dcncharda, Burcharda, Wynnebaldaa illi
balda; jiní mnichové aj jeptišky jako Lioba, Walburga, 'lhekla, Chunihilt, C nnilrud, Berchlgit přišly
na jeho žádost z krajův anglosask ýcchdo Německ

rozsziřgvat křesťanskou víru a vzdělanost. Vraecejea s hodností papežského legáta, stanul
v Bavořích a s pomocí vévody Odila zorganisoval
je cirkevně. Vykázal Pasov biskupovi Vivilooví,
posvětil jana pro Solnohrady, Erembrechta pro

rýsinky, Gaibalda pro Řezno, přeedscdai provin
ciálni synodě bavorské, založil kostely a kláštery.
Posvětlv ještě 22. července 740 Wiliibalda ve Fry
sinkách na kněze, odebral se do Durynska a Heš
senska a založil bisku ství ve Vírcpurku, Bura
burku a Erturtě, jež sv řil Burchardovi, Wiltaovi
a Wiliibaldovi; tomuto později (743)odán onvě
biskupství Eichstádt. Po smrti Karla Marlella (-,—741)
slavil, vydatně jsa podporován jeho nástupcem
Karlomanem, majordoniem Austrasie, 21. dubna 742
prvntko ncil na německé půdě na neznámém místě,
a 1. března 743 syneodu v Estinnen, které směřo
valy k zavedení kázně mezi duchovenstvem, a mni
chům a jeptiškám poručily řeholi sv. Benedikta.
Pro Neuslrii posvětil na přání Pipinovo r. 744 nově
jmenované biskupy pro Remeš, Seny a Rouen. Aby
mohl důrazně v stupovati v církvi francké,
nován byl pape ským legátem pro celou říší řran
ckou, nejprve v Auslrasíl, pozdeji také v Neustrií.
Na říšském koncilu franckém na jaře 745 byli se
sazení bludařšli biskupové Aldeberl a Klement,
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a nehodný biskup mohučský Gewilip, a Kolín byl
vyhlédnut za arcrbiskupské sídlo Bonifácovo. jenž
dosud nemělž ádněho biskupského sídla. _ežPap
Zachariáš dal již k tomu svolení (MG.. Epis1.st ili.
323n , než pro různé překážky k tomu nedošlo,
a Bonifácovi dostalo se za to uprázdněněho biskup
ství mohučského. Na valném říšském sněmu franckém

747, který se jeví jako vrchol reformační činnosti Bonitácovy, by a všecka ustanoveni týkající

se církevní organisace a kázně obnovena, a shromáždění biskupové deali vyznání víry a prohlá

šeni, že chtějívždy bytl poddání nástupci sv Petraa jeho rozkazů ve všem osiušni. 752 posvětil
B se souhlasem pa achariáše Rsvéhověrného
žáka Lula za své o ebiskuupa koadjutora (chor
episkopa), a Pipin, zatim již král, svolil, aby byl

jeho zástupcem v Mohuči, avvšak jen jako biskupkoliv 'ako metro r.a . při své apoštolské

čilnnosli yl oddán rehoh benediktinské jeho spolupracovnici byli téměř všickni mniši, kn epři

družil i počet jcaptišek. Pro tyto založlimlžklášteryAmóneberg, Ohr ruí, Fritziar, aubcrbischoisheim,
Kittzingen, Ochsenturt, Heidenheim a jine; nejslav

nějšim jeho štípením . zaiožeený klášterFulda, který r.751 papež Zachariáš potvrdil a přímo
Stolicí apoštolské podřidil. Zjednav eště svým
klášterům a kostelum od Pipina královský list
ochranný, rozhodl see.!ž zbytek svého života věno
vati opět missionářské činnosti mezi po an.y ježto
b_yloprávěu rázdněno biskupství ntrechtské, dal

si áB.oproti n rokům kolínského biskupa své staréona toto missionářskě území potvrdili od pa

geže Štěpána 111.a Pipina z jara 753, potéo odeo Fris, na vých. poobřeži zálivu Zuider
ského nmoho pohanů pokřtil a několik kostclú
vystavěl, přezimoval 753—54 v Utrechtě, na jaře
pokračoval ve své miss. činnosti směrem k severu,
až o svatodušnich svátcích 5. června 754 bylo
pohanův usmrcen u nynějšího města Dokkum v Se
vemlm Hollandsku se svými soudruhy a jinými kře
sťany, celkem 52 osobami. Tělo B-ovo bylo převe
zcn0 do Utrechtu, potom do Mohuče, posléze
ochováno jaak si byl za živa ustanovil, v klá
ternim kostele ve Fuldě, kdesse dosud v kryptě

dómu jeho hrob uctívá. Velechrám svatovítský
v Praze chová několik částek jeho ostatků, z nichž

niejznaěnějšipřinesl z Nizozemska r. 13722Kar e.ll\'byl na synodě anglické přijat mezi pa
tronry An lie, a od iX. stoleti uctívá se v Německu
všeobecn. Svátek jeho se slaví 5 červn, a před

stavuje se s knihou mcčcm probodcnou, ježtoesvatouknihou chránil svou hlavu roti ranámn řátcl.
Tato kniha, zvaná „Kodex agyndrudin“, obsahu
dogmatického, přechovává se dosud ve Fuldě.
3. byl velice vzdělaný a zanechal po sobě lite
rárni parnálky.— SpisyB pera omnia cd.
(jile s, 2 sv. Lonndýn 1844; něm od KbIba 2 s.,v

Rezno 1859.Listy 8-02;"Z? vydal 7:13? v Bibliothecaorerum Gcrmanicarum m ili. on. Mog Ber
lini 1866; Dilmmlcr, Š. Bonitatii et Lulli epistoiae,

MG. Ep. 111.215—433. (Ber. 18920);Ibásně vydalDiimmler v Poetae lat. aevi Car — 9; lřl
itns gramm tika ktcroou onallezlkard. Mai
(1' 1854), vyd. v Classici auctores VIi., 415—548.
Pochybné pravá jsou ká7án icta B.
a Po enitentiale e. (V. Kurt/z, Saint Bonitace,

Apgendisce186—191) \'ejstarši životopisš, Vitaeu od mohučského kněze Willi aida, od
řezenskěho mnicha Olhkiha od nejmenovaných
autorův utrechtského, mohučského, miinslerského
a jiných, a jsou vicekrále již vydány: Cam'rmr,
Ant. ti.V, Serarius Rer. Mo iii.; Surius,Vl.;
Mabíllon Acta III. 2.; Ac.t SS Emi ;Perlz, MG.
Scr. ll.; 7afe', Moo.n Mooungn;tlna Niimbergzr, Vrati
stav 1895, Willie/m Levis-on (nejnov) , v. Núm
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by„,gu De sancti Bonifatli Vitis. Commentatio,
Vratislaviae 1892. Novější: Sex/m, Mainz 1845
1351; Zimmermann. Einsiedeln 1872; Kult/mann,

Pade rorb 1895; G. [(ať/r „Lse aints" , Sai_r_it
Bonitace,"Paris 1902(něm od Eltestesra, 1903) spdavkem Bibliographie critique S. ., str. er3

až 195, kde jest bohatá literaturaevodypočte_naa posouzena. Protest.: Mlžller,Amsstroe |870 inc/(„
1881; Williamson, Lond. 1.904 Nejnovější vědecké
dílo o sv. B. vyšlo ve sbírce „Weltgeschlchte ln

Charakterbilgern“ , „Die Bekehrung der Deutschenzum Christ Bonifatius. on urtav

.lŠfÍlngfzf. Mit 59 Abbildun en, Mainz- Kirchheim
9My mám_e4K__dosudyjen ž votopís v „Cirkevntmroku“odB.1 — a kae/u'ovč

„Církevvítězná“ 11.499lnn. /V;'čk/—11.Boní
tác 1., sv., papež, 28. Xll. 418—4. lX. 422, jako
kněz římské ctrvkve byl hrbu Zosimově
27. XII. za souhlasu lidu kněžími římskými zvolen
28. Xll. za papežea a29. Xll. ve chrámu sv. Mar
cella posvěcen. Proti němu postavil se jako papež
archídiakon Fulalius, který se 'iž v den Zosimova
pohřbu s několika kněžími, jáhny a zástupem po

bouřeného lidu zmocnilkchrámu lateránského; blskup osti sky. nássilně ubyv přineucn, Eu
lalia 29. II. tam konsekrotval. Synnnachus, ohan
ský p_,raefekt císaři Honoriovi doporučil ulalia
jako řádně zvoleného, Bonifáce vetřelcem nazý
vaje, načež císař 3.1. 419 odi tem Eulalia potvrdil,
Bonitacia pak vypověděl z íma Římský klerus
však a císařova sestra Galla Placldía se ho ujali,
a císař jej po dvou synodách 19.11. 1. 419
v Ravenně uznal. K vyvarování se podobným
zmatkům Honorius z Bonicfácova popudu r. 420
nařídil, aby se budoucně konala volba papežská
beze všeho ucházení se, kdyby pak byla rozdvo
jena, že jest neplatnou a ma se diti zon va. —
Proti Maximovi, biskupu valenckému v Gallií, od
delsi doby podezřelému z bludů manichejskýeh a
z rozličných zločinů, svolal B. biskupskou synodu
na 30 X. 41 do Valence; podpor an jsa sva
tým Augustinem, potíral peíagianismus. V lllyriku

hájil patriarchálních práv__římského stolce proti tamě ším biskupům i císa iTheodosiovi 11.,který
edi tem 14. Vl. 421 podřildíl celé lllyrikum _arci
biskupu cařihradskému; avšak na intervenci císaře
Honoria, jehož omocí se B. dovolával, odvolal
pak Theodosius tento edikt ještě téhož roku a B.
snažil se poměry v lllyriku urovnati zvláštním po

selstvím. Spor o hodnost metrooaolity mezi biskupem a_rleským a vienneským v allii srovnal, po
ukazuje na can. koncilu nicejského, dle něhož má
každý metropolita právo_své ve své provincii hájiti.
Liber pontificalis pravío ,., zapověděl oso
bám ženským, světským i řeholnízm, dotýkati se
žehnaných p_okryvek (pallia) a je práti; rovněž

ŠĚ'EOVédČIpřijmouti do staavu duchovního veřejo úředníka (curialis), osoby prodlužené a otroky.
Památka jeho jako světce slavi se dne 25. října.
(Lib. ponttit. ed. Duchesne, ]. 227, jaffé, Regesta
pontit. Roman. Lipsko 15551. 52; Mansí IV. 387;

Hcfele Konz. -Ges ch. 11" 122 sqq., 13_3 sqq.)_ —2. Bonifác ll, papez l7.l — X. 532,
tman, syn Gota Sígibalda, obdržel jaklo archidla

kon od papeže Felixe IV. biskupské pallium s prá
vem nástupnickým a byl také po smrti Felixovč
22. září ihned v julské basilice konsekrován; ale
většina římských presbyterůva asi z odporu proti
tomuto ustanovení Felixovu zvolila jáhna Dioskora,
jenž vttýž den jako Bonifác přial svěcení, a to

v basil_i__celateránské, ale po nece ém měsíci 14. X.530 zemřel; potom uznala také jeho strana B-a 
šedesát římských presbyterů zavrhlo písemně pa
mátku Dioskorovu. ano presbyterové tito výslovně
slíbili neprotiviti se budouci designaci papežova
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nástu.pce Prohlášení, každým !. presbyterů na
psané a podepsanně, bylo v archivu uloženo, a B.
ve schůzr duchovenské ve chrámu sv. Petra usta
novil svým nástupcem áhnaaVigilia, ale později
pro odpor mnohých op_tně shromaždiv u robu
sv Petra duchovenstvo i senát římský, ustanoveni
toto odvolal a listinu o tom veřejně spálil.
nárokům cařihradským hájil B. a
svých patriarchálních na synodě v ímé (7. XII.
potvrdil také usneesenl synodk onaných ve Valenci

a r. 529 v Oranži, a tak sem igelšialánskýéblud za
vrhl. b'. 11 jest první pape ťméno není
v římském m_artyrologiu. Liber plontit. ( 281) chválíjeho zvláštn dobročinnost v době obecného
hladu. (]affén l' 111; Mansí Vill 729, Hetele, K_onz.
Gesch 112738 a násl.; Grisar, Rom. etc
& násl.) — 13. Bonifác lll., papež,

až 12. XI. 607, rodei Říman, jáhen cirkve římské,r. 603 apokrisiarius ?čehořev při dvoře řeckého

císaře Foky, byl teprve poVellzzměsíčnikaanci po smrti Sabinianové (2.2 2.
za římského biskupa. Za účasti 72 biskupův a čet
ných kněží zapověděl na římské synodě umlou
vati se o biskupové nástupci ještě za jeho života
anebo si k volbě již nějakou stranu získávati; te
prve třetí den __popohřbu biskupové mají„ klerus a
synové církvve“ přistoupiti k volbě. Proti názvu

biskupa cařihradského jako __;Šatrlarchyoekumenického protestoval u císaře koy, který, protestu

jeho vyhovuje, nazýváB církev římskou „caputomninm ecclesiarum“. B. řiěinoval se, aby od

stranil v severní Itálii rozkol, vyvolaný sporemo třech kapitulách, ale nezdařilo se mu o. Li.b
pontif. ]. 316, Jaifél [2 220, Hergenróther, Photiusl.
195 — Po smrti jeho 12. X1. 1197teprve za deset

měsíců zvolen byl 14.5Bonifác lV., sv., apež15. iX 608— ; byl synem lékaře jana

v městě Valerii vvíkbrluzzíh, vychovánŘbyl v be
nediktinském klášteře sv ebestianadvsnlšiáně.jakopapežoobdržel darem císařre Fokyd pdohan

'ychrám Pantheon a změnil jej ve0schram kře
sfanský, _uložil v něm velmi mnoho — asi na dva

náct vozů —kuostat ' _svatýchvz okolí římského akatakomb a zasvětil jej 13.1! 609 ke cti Panny
Marie a všech svatých mučedníků, proto nazývá se
tentoc hrám S. Maria ad Martyres nebo dlcz

vněj_šiho tvar S. Maria Rotunda b'. shromáždeil610 vllžímě synodu za účasti Mellita, bí
skupla londýnského, a upravil na ní některé zále
žitosti (t. zv. keltské zvyklostii) mladé církve an

lické. Zemřel v klášterním ůstranl r. 615 snad

amátce. _(Be a Ven. HlsS_teccl 11 4; Lib pontif.317; jat ié l'- 220; Mn .501 SS.; Migue Patr.
120.80-Hefele,Konz-Geschlll2 64)— 15.130ni
fác V., pež Xll —22 X. 625, odnilý
z Neapole apbývalý arciknězl titulu sv. Sixta v tmě,
staral se o zorganisováni zkvétajicí cirkve anglické,

jak atrno z listu z r. 619 k Mellitovi,_ tehdy již
arci iskupu canterburskému, a cJustoi, biskupurochesterskému; témuž justovi, k yž po smrti Mel

litově r. 624 nastoupil na stolec canterburský,g_r_o
Ěůjčilvpallium a právo jeho metropolitní roz iřil.věd' o sňatku northumberlandskélm krále Ed
wina s Edilbergou, dcerou křesťanského krále

_Etl_ielberla,_jež také již byla křestankou, vybízellistem Edw a, aby se dal pokřtiti, a Edilbergu.

aby se o pokřtěni svého manžela přičinila, aes li
stem i dary poslal, ale6vyplnění_ssvé tužbys nedočkal, zemřelt 22. nse dal pokřtiti

teprve r. 627 B. byl ke každému Vlídnlýt&aštědršobzvláště však k duchovenstvu; vyda
která nařízení o platností světských testamentův a
právu asylovém chrámů, oss'vat ch ostatcich a j.
(Beda Ven. Hist. eccl. 11.c. 7., ib. Pontit. ]. 321;

*
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jaffél2 222; Mansi .547 ss.: Migne. Patr.l lat. 80.—).Bo niíá c Vl., íman, byl jako presbyter se
sazen an řes to beze vší kanonické restituce r.

po smrti Formosově ve zmatcích římských kterousi
dovou stranou za papeže zvolen,,alegoO 15dnechzemřel; dle některých b 1 zap uzen aroniu

za papeže nepovažuje. ( ib pontif. ll. 228; _laísíéhlcŠ
-;429MansiXVll. 24; Baroníus X. 641e.)— 17. Bo
n-itác V11. 1974 a 984—985—), dříve Bonitacius
Franco, synŘim ana Ferruciho,kardinál jáhen,papež
.ského trůnu zmocnil se násilm azpra vu ossmrti
císaře Ottty (z. V.973), kténrý byl nedávno řím

éop měry urovnal, vyvolal Crescentius de Theo
dora (sn Thcodor'y) bouři proti papeži Bene
diktu Vř, uvěznil ho v dAělskěm hradě, který
tam huď hladem byv umořen nebo zardousen za
thnul, a pomocí strany Crescentiů dosedl na
s olec papežský pode jménem Bonitáce Vll. Kar

dinál Franco, jenž se násilností proti Beneldiktu Vl.činně zúčastnil, udržel se však jen uhého
měsíce, a byv s ranou císaře Otty ll zatlačen,uunikl

v sr nu 974 z ima s poklady chrámu sv. Petrado ařihradu. Místo ně o zvolen byl za souhlasu
císaře Otty ll. Benedikt Vll.. který Bonifáce ex
kommunikoval. Benedikt Vll. zemřel r. 983a
něm 0 ět za souhlasu císařova nastoupil v listo

7padu 83 an Xl\'.; ale když nedlouho potomX.“ 983 císař Ottá ll.zemře1. vrátil se kardinál
Franco z Cařihradu a v dubnu r. 984 uvrhl papeže
jana XlV. v Andělském hradě do vězení a také
nejspíše dal ho usmrtit 20. x. 984 a dosedl opětně
na stolec papežský. udržels se naaněm sedm mě
sícův až do svvě náhlé smrti v červenci roku 985.
Rozvášněný lid mrtvolu jeho zohavil, po ulicích
římských jí smýkal a konečně u jízdecké sochy
Marka Aurelia pohodil; následujícího dne ji du

chovní fzémilosrdenství pocKhovali.e(Lib. lpontif.211257; jafí ěl2 485; Heíee,1 Konz.
634 a asi.) — 18. Bo ííác Vlll.,papelž 24.63)ztll.
1294—11. X. 1303, dříve Benedikt Uačtano, ze
šlechtické rodiny katalanské, jež již delší dobu

ývala v Gaětě, odkuaž se jí dostalo právě
příjmi Gaětani. Narodil se kolr 1235 v Anagni
: otce Lofreda Gačtano a matky Emilie z hraběcí
rodiny Segni, byl te y po přeslici spřízněn s pa
pežt lnnocenttemlll ehořele., AlexandremlV
vzdělání nabyl vTodi, nejspíše také v Paříži, stal
se doktorem kanonického i civilního práva, pak
kanovn' kem v Todi, Lyonu a při basilicc vatikán
ské v Římě, pak protonotářem při kurii, r. 1281 za
Martina lV. kardinálem jáhnem, v prosinci 1291za
Mikuláše lV. kardinálem knězem u sv. Silvestra.
lako kardinál konal důležitá poselstvi do Francie
a Sicilie, byl Coelestinovi V. v posledních dnech

Bontipfiakkáturádcem při jeho resignací(l3. Xll. 1294),v konklave konaném v neapolském pa
láci Castel nuovo dne 24. Xll. zvolen sám za pa

dpeže, přijal jméno Bonifáce Vlll., odebral se ihnedoímRma eze všeho zřetele ke Karlu ll. Neapol
skému a byl tam 23.1. 1295 konsekrován a koru

nován. Obávaje seezcela důvohdně, že by slabý adobromyslný Coel íV. moh naan se státi
v rukách pletichářských odpůrců ístástrojem veřej
nému pokoji velmi nebezpečným, kázal ho přivéstl
do Rímma ke d\oru svévmu, když pak Coelestin
z touhy po samotě dvakráte unikl, dal mu zřídítí
v zámku Fumone poblíž Anagni poustevnickou
cellu, v níž pod bezpečným dozorem dlel spoko
jeně od polovice mesice sr na 129:295 až své
smrti 19. V. 1296. Evropské poměry byly za0doby
jeho velice rozkvašene; v ítně mocná rodina
Colonnských budila nepokoje, v ltalii zápolily

bchod v Oriente republikysabenátská s janovskou, Janov válčils Pisou, abyla v nepřátel
ství s Florencii, Matheo Visconti nabyv vlády v Mi
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láně přičiňoval se podrobiti si Lombardsko, Sl
eilšti hájili svojí samostatnosti proti nárokům

Karlal 11. z Anjou, v atšmecku přeli se o královskou korunu AdolíN ssavský s vévodóu rakou

ským Albrechtem, francouzský k. ál Filip N. l.Sličnýválčil s anglickým Eduardeml. o majetek an lický

na evropském kontinentrě a v boji tomto zis al siFilip spojence v Edu oví vasalovi, skotském
králi, janu Bulliolovi, Eduard pak měl za spojence
krále německého Adollla Nassavského a vasalla
koruny francouzské Hugona hraběte Flanderského
— a ta to rozbouřenou Evropuc chtěl papccž H.
jako hlava křesťanského sveta u vědomí své úlohy
a v duchu velikých svých předchůdcův upokojiti na
vlastní její prospěch i na prospěch v. země, kde

nedávno r. 1291 poslední zbytky anstvi křesťanského bny vyuvrácen) jižo pogátku své vlády

ggmýšLllelna ozdstraněni některych zlořádův a již1294 souhlasu kardinálského odvolal
přílišné milostzía udělené předchůdccem Coelesti
nem V. Hne vdeco po svém nastolení 24. l. 1295
oznámil encyklikou knížatům evropským tuto udá
lost, s nadšením ři tom rozmlouvaje o slávě a
moci církevní. Ac politické jeho snahy celkem
úspěchů neměly V ímé byla to mocná rodina
knížat Colonnských, jež se proti 3. postavila; kar—
dinálové jakub Colonna i synovec jeho Petr Co—
lonna dah srce při papežské volbě své hlasy B—ovi
ale brzyodostali se s ním do sporu když Colonnští
tři bratri Jakubovi vinill tohoto před papežem, že

spravuje společn' rodinný majetek je zkrátil.
těie ]lm ku pr vu pomoci, zntepřátelil si jakubaa stranu jeho v rodině. oColonnové kuli

píkle s Bedřichem Sicilským oproťtipapeži, takž ze
B. rozhodl se k vůli vlastnímu bezpečí vložltl

svoji posádku do některých collonnských městazámku , otí tomu se však Colonnově vzepřcli,
vzdálili se papežského dvora a rozšiřovali pochyb
nosti o platnosti papežské volby B-Ovy, prohlašu

jíce ji()za neplatnou,c což také manifestem 10ic,Vm.milí papeeži i kardin . pot
zmocnil2se jnějichmajetku, město Plalaněstrinuzbořil,

paak rodiny Colonnských rozešli se po
_B—ovýchnepřátelích, všude proti němu podněcu
jíce. většími obtížemi spojeny byly
spory mimoitalskě. V Dánsku ujal se [? arci
biskupa lundského jana Granda proti mladému
králi Erichovi Vl., který dal tohoto horlivého ob
hájce práva církevního r. 1294 uvrhnouti do vě
zení pod záminkou nebo v domněnce, že měl účast
na násilné smrti otce jeho Ericha V. Grandoovi pod.-.
řilo se uniknouti z vězení do Říma a B. stihl roku
1298 krale klatbou a Dánsko interdiktem; spor
uk0nčen byl r. 1302, kdy B. ustanovil _lanaGranda
arcibiskupem v Rize a na stolec v Lundu dosadil
legáta svého lsarna. — V Uhrách po vymření krá
lovského rodu Arpadova r. 1301 nabidli stavové
korunu českému králi Václavu ll., kterýž ji však
přijal pro syna svého Václava lll., zasnoubeného
již r. 1298s Eliškou, dcerou posledního Arpadovce
Ondřeje 111.(1290— 1301) ale B. kázal mu odřici
se království uherského, uznávajc na trůn tento

pouze nároky Karla Roberta Aznjou.vnuka Marie,sestry krále Ladislava l\/. (1272—1290) a Karla ll.

Neapolského. Take království polského měl se naB-ův rozkaz vzdáti Václav II., nabyl man
želstvíín s dcerou a dědičkou po hkoráli polském
Přemyslu (z 1296) a volbou knížat a pánů pol
ských r. 1300, ale Václav nedbaje výhrůžky s úspě
chem práva svého válečně hájil proti Karlu Rober

tovi, jejž německý král Albrecht na přání B-ow

_.

podporroval — erncku uznal I?. za krále

AdolílaNassavského a nechhatěl 1p0 jehossmrti(2.V 11298) uznati Albrechta Rakouského, dřívěj
šího lAdolfova soupeře; to přimělo Albrechta, že
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vyhledával řátelství u B—ovaod ůrcc, Filipa IV.
Fiancouzsk ho, s nímž také osobn se setkal 8. XII.
1299 v Quatrevaux. Teprve když podařilo se A1
brechtovl některé sobě nepříznivě německe kur
firsty podrobiti, dostalo se mu —ovauznání za
krále s nadějí na korunu císařskou 30. IV. 1303,
Albrecht se pak od Filipa IV. odtrhl. — Také do
školských záležitostí B. zasáhl, když anglický král
Eduard ]. 1272—1307) svého vasala skotského
krále jana alliola (králem 1292—1296) pro spo
jenství s Filipem Francouzským válečné napadl,
porazil, za'al a do vězení v londýnském Toweru
uvrhl (r. 1 ) a království skotského se zmocnil
l;. ohrazoval se proti tomu listem V1 1299
tvrdě, že Skotsko jest lénem římské stolice, což
Eduard v souhlasu s parlamentem anglickým sice
popíral, ale jana Balliola na svobodu propustil,
s čímž se b'. konečně spokojil. Nejpamatněišim
a pro uějiny obecně, pro vliv a poměr rimskeho
stolce ke světským panovníkům nejvýznamnějším
byl B-ův spor s Filipem íV. Sličným (1285—1314),
králem francouzským. iž z Xlí. stoleti, z dob Jin
dřicha lí. Plantageneta (1154—1189), měli králově
an ličti jako vévodové aquitaiišti v lénu francouz
skž uzemi Guienně a Gascogne, kterýžto poměr
způsobil časem mezi Anglií a Francií třenice a
boje; také roku 1293 ze sporu rybářův anglick ch
s trancouzskými došlo k válce Eduarda l. s 'ili
p m IV., v niž Eduardovi pomáhal hrabě Quido
Flanderský, vasal francouzsk' a Adolí Nassavský,
král německý. již Coelestin . 2. X. 1294 pokf ušel
se o smír, a za týmž účelem i B. hned po svém
nastoupení 2. 11.1295 k oběma králům poslal po
selstvo s listy, v květnu (25.) ak téhož roku na
bádal k miru Adolfa Nassavs eho — ale _válka
trvala dále a Filip r. 1295 zmocnil se lstí Quidona
Flanderského a propustil jej teprve roku následu
jíCiho, když se byl svého spolku s Eduardem zřekl
a dceru svoji Filípku, tehdy již snoubenku angli;
ckého prince Eduarda, Filipovi vydal jako rukojmí.
Filip [V. sám smluvií se zase () iomoc se skot
ským králem janem Ballíolem, kterýž však r. 1296

adl Eduardovi Anglickému do rukou a ztratil svo
godu na kolik rokův a korunu královskou navždy.
V této vřavě válečné vybízel b'. 13. Vílí. 129Gopětné
ke smíru a oba krále zavázal ku příměří na dvě
léta — do 24. Vl. l — ano, přivedl je k pro
hlášení, že jsou ochotni sjednání míru přenechatí
papeži. Ale smírný tento uspech zmařen byl spo
rem papežovým s Filipem. již v září 1295 podráždll
B. krále tim, že odděliv od veliké diecese to_ulou
ské část, zřídil nový stolec biskupský v Pamiersu,
aniž se otom s králem oniluvil, a za prvniho
biskupa ustanovil pamierského probošta Bernarda
de Saisset, osobnost to králi nemilou. Filip také
těžce nesl, že mu na stížnost Quidona Fiandcr
skěho papež prostřednictvím biskupa z Meaux v_y_
týkal, že nechce Quidonovi dceru jeho vrátiti.

K těmto mrzutostem přibyly lještě nově, závažnější. Válečné svě útraty hradií si Filip l Eduard
ze statků církevních, rozličné, těžké, mimořádně
poplatky na duchovenstvo uvalujíce. Když si klerus
opětovně do neoprávněn'ch daní stěžoval, vydal
B., srozumév se s kardin y, 25. 11.1296 bullu „(_ch
ricis laicos“, již pod trestem klatby a interdiktu
papežskému stolci reservovaných zapověděl uklá
datl duchovenstvu beze svolení Apoštolského stolce

všeliké dané aáioplatky, a také je platiti. Zápovéd'tato byla přikr ; bylyť sice cirkevni statky v prjn
Cipu prosty všech poplatků, ale bylo již obecným
přesvědčením, že ma'í duchovní také přispivati na
potřeby státní, jeliko take církevní statky ochrany
státní požívají; atrno to z Can. 19. sněmu íll. la
teránského r. 1 79 a Can. 46. sněmu lV. laterán
ského r. 1215, ale neměly se poplatky ukládati bez
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souhlasu biskupů a kleru, ano sněm lateránský lV.
k tomu dodat, že i Apoštolský stolec má ři tom
býti vzat v potaz (consulatur). 'l'akě Filgp sám
listinou 2 měsíce února 1294 (dle nov. stilu 1295)
praví o takových subsidiích, že jsou ex sola gratia
et mcra liberalitate, třebaže v praxi onoho usta
noveni o radě papežové dbáno nebylo. Přikrost
zápovědi obsažené v bulle spočívá v to , B.
stanovil klatbu a interdikt na neposlusné a že
z trestů těchto nikdo, ani král ani cisa , vyjmut
nebyl. Bylo tedy mimo všecku pochynnost, že
bulla, ač zněla obecně, zvláště se týká :rancie &
Anglie a že ji chce b'. oba krále přimět míru,
ježto nebudou moci válčiti, když jiui církevní statky
neposkytnou k tomu potřebných peněz. 3. také
kázal ihned legátům svým bullu ve Francii a Anglií
prohlásiti, ale právě v těchto zemích setkala se
s odporem, v jiných 'í knížata přijala bez od oru.
Eduard Anglický 3. |. 1296 žádal od shrom ždě
ných tří stavů za mimořádně berně na válku
s Francií a Skotskem, a šlechta istav městský
ochotně je povolili, ale klerus, maje v čele arci
biskupa canterburskěho Roberta z \Vlnchelsea,
odepřel 14.1. 1297 žádaný příspěvek dáti bez sou
hlasu Apoštolskěho stolce dle bully „Clericis lai

cos“. Král gohrozil mu proto ztrátou práv občanských a sv tských íěn, ano pokoušel se násilím,
zabaveiiiiii statků a vůbec majetku, zlomiti odpor
duchovenstva, a již také domníval se, že se mu to
zcela odaří, když válečný nezdar v Gascogni a
vpád rancouzského vojska do Flanderska jej při
nutily hledati s duchovenstvem m'r a chůzí
10.Vlll. 1297 prohlásilo pak duchovenstvo, že sub
stdie králi bez souhlasu papežského poskytnuty
býti nemohou, ale že souhlasu takového jistě možno
se nadití, vyloží-li král s praeláty papeži nutnou
jich potřebu. K větší ještě povolností přinutilo
krále skotské ovstáni Wallaceovo, tak že v ří'nu
a listopadu 1 7 prohlásil, že budouciiě žá ná
nová berně bez souhlasu kleru a obou íaíckých
stavů vybiratí se nesmí. Tvrdšiho odporu než
v Angllí doznala bulla ve Francii. Tam nejen kle
rus, ale také ostatni poddaní mnolio trpěli těžkými
berněmi a znehodiiocením peněz, a byla stížnost
proti tomu na místě — ale král Filip soudit, že
bullou zasahuje papež neoprávněně do jeho korun
ních práv. Nevzepřel se však roti bulle přímo,
ale pod přísnými tresty zapovědě dekretem 17.Vlíl.

96 vyvážetí ze země bez zvláštního jeho svo
lení všecko stříbro, drahokamy, potravu, koně,
zbraň i směnky, jež byly splatný ve Francii, jiným
pak dekretem zakázal cizincům vůbec zdržovati
se ve Francii. Dotknul se tím B-a vellce cítelně,
ježto tak přestati mély všeliké příspěvky a sbírky
na mimoirancouzské učely církevní a ježto vypo
věděl tim ze země také pa ežskě vyslance a všecky
nefrancouzskě držitele rancouzských beneflcií.
Proto také již 25. íX. 1296 vydal b'. novou bullu
„Inetfabilis amoris“, kterou sice Filipovi vytýká
jeho bezprávně počínání, ale dřívější svoji bullu

šškládá daleko mírněji, a činí tak ještě listem ze. lX. 1296 „Excitet nos“, a dále dvěma listy ze
7. 11.1297 „Exiít a te" a „ omana mater ecclesia“
a listem ze 22. VII. 1297 „Etsi de statu“ — ano,
od své původní zápovědi ustupuje, pravě. že ne
týká se bulla „Clerícís laicos“ statků lenních, jež
má duchovenstvo, ale vlastnich statků církevních,
: těchto pak může klerus králi dávati dobrovolně
dary, když oto král nebo jeho úřednici slušně po
žádají, ve případech pak obzvláště nutných, kdy
totiž pro krátkost času recursus ad 5. Sedem mož
ným neni, může král žádati subsidie od kleru i bez
souhlasu Apoštolskěho stolce. O tom, je-li sku
tečně taková nutnost, rozhodne král sám, 'e-lí jl_ž
ve věku 20 let, jinak učiní tak shromážděni stavu.

3
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Podržel tedy v principu B. svoji zápověď, ale tak

jjzmírníl, že Filip mohl býti spokojen; ale byloy jistě lépe bývalo, kdyby již původně bulla „Cle
ricís laicos“ sama byla ntírttěji zněla. Ostatně

k ústupkům přiměly B-a as |Řtaké bouře, jež téhožroku jak výše pov děno,v Římě kardinálové Co
lonn ti vyvolali. Naproti tomu Filip svého ustano
\ení také neodvolal přímo, ie zastavil je na čas

a doépustíl, aby peníze pro Išim sebrané mohly ze
zem odejiti dovršení míru s FilipemddokončilB. kanonisační proces králova děda Ludvíka IX.,
tehdy již na 24roků trvající, a prohlásil jej 11. Vlll.
1297 za svatého. Nedlouho potom take urovnaly
se záležitosti aspoň na čas mezi Filipem a Edu
ardem. již v létě r. 1296 zavázal papež oba krále
k přítněří až do 24. V. , ale přes to trvala
v Guienně válka dále, ano \e Flandersku r. 1297
znova očala, a Flandersko padlo skooro celéd
moci Filipovy, a teprve neapolskému králi Karlu Il.,
jejž za tím účelem b'. do Paříže vyslal, podařilo se

6.1.1298 sjednati příměří noadvě léta. Konečne
rozhodnutí ve Při ponechán bylo papeži, kteryse k tomu nab dl ale měl jeoučiniti nejako papež,

nýbrž jako soukromá osoba, “akovolený rozhodčíedikt Gaětano. Ve veřejnem konsistoríu 27. Vi.
1293eprrohlásil B. rozhodnutí, se vše na
vrátiti do původního stavu jako bylo před válkou,
a mír mezi oběma strranami má se stvrdití sňatky
anglického krále Eduardaí. s Markétou. sestrou
Filipovou, a prince anglického Eduarda s lsabellou,
dcerou Filipovou. Spokojen však nebyl ani Filip,
vytýkající, ovšem bezdůvodně, že při soudu tomto
lí. stranil Eduardmi, ani Quido Flanderský, dovo
lávajicí se platnosti zásnub, jimiž se princ Eduard
ke sňatku s Filipkou, Quidonoyou dcerou, zavázal;
ale B. prohlásil, že míru mezi dvěma velikými ři
šemi nemůže řekážeti úmluva soukromá. Král
Eduard se tak oženil s Markétou, ale plně vy
rovnání mezi oběma sta nastalo mnohem ozději
když byl totiž B. opětn, ovšem jako oso a sou
toná, prodloužil príměří až do 6.1 1302. V této

klidnější době konala se v ímě první slavnost
jubilejního roku; dne 22.1L 1300 prohlásil b'. plno

Obr. 50.k“Papež Bonifác V111. prohlašuje odpustky jubilejního.Dlo současné mulbj Giouovy \: Lalerán
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mocné od ustky všem, kteří se ve chrámech sv.
apooštolů etra a Pavla kajícně vyzpovídají a ná

božně pomodlí a tyto chrámy každý den aspoňjednou, Říma ně po 30 a cizinci po 15 dní navštíví.

Se všech stran evropských hrnuli se čpoutníci nesmírným očtem do íma; tak do_sv dčuje děje

glsec jan illaní z Florcížtcie,naže přimjeho návštěvěylo s nínt současně v outníků
mimo Římany. Moc pa ežská azaskvčloogtse opět
v bývalé slávě. — Tého roku podán byl králi Fi
lipovi pamětní spis nejspíše 7,péra advokáta Petra

ois : u,tances obsahující plán na universální francouzskou monart:;bil die něho měly býti
k říši francouzské připojeny všechny říše evropské
i s řeckým císařstvím i papežským uzemím, avšve
chen nemovitý cirkevnt statek měl se zabrati a
papeži měl se jen jistý plat vypiáceti Filip ná
vhu toho síce neprtal, za to snažil se k Francii
připojiti sousedící ří ské provincie. -—Brzy potom

-em a Filipem znovu a pruuedčejt vypuk.l
_lsa smýšlení despotického uvykl si Filip libovolné
a bezohledně nakládatí s církvi. Dovolvvaje se
svého „jus regaliae“, přivlastňoval si ntjenom dů
chody některých uprázdněných biskupství a opat
ství a nakládal nespravedlivě a sobecky i s kme
novým jich majetkem, nýbrž pod záminkou svě krá

lovske' ochraany (souvešarde royale), že mu jesthájiti všechna uprázdtt ná biskupství a opatství

D.
“I'-'

V) 'o

proti rozličným nápadum, tedy t ta, I'I kterých

vlastně šus regaliae neplatilo, přivlastňovai sipříimy 'v ech uprázdněných praelattn- Také in
dultu, jímž muu.B po dobu války povolil íructus
primi anni všech proboštství, děkanství, archidiako

nátův i jiných obročí na úhradu válečných nákladů,zneužil e drancování církevního majetku tak, že
již r. 1299 vtidě se 8. nucena stěžov ati si do ta
kového utlačování církve; k jinýtn současným stiž
nostem zavdalo příčinu neoprávněné vykonávání
juris regaiiae v biskupství l_vonskěma remešském.
jiné obtíže vznikly o město Lyon. liž od XL stol.
náleželo město toto k říši německé, a arcibisku
pové lyonšti vykonávali v něm jako císařští ná
městkově světskou moc; ale hrabatal onská imě
šíané dovolávali se rádi proti arcíbís upovým ne
pohodlným rozkazum pomoci krále francouzského,

jako by jemu příslušelo vrchní panstyi nad městem.rotí tomu se ovšem ohražoval arcibiskup i kapi
tula \\ papeže B, který sám býval iyonským ka
novníkem, a B., nechtěje přímo rozhodnoutí roti
králi, žádal, aby obě stra y, arcibiskup i mě tan—
stvo, vyslaly k němud olgtma etuzásupce. Ale
Lyonštt, nejspíše s Filipdovýmvědomím, ne oslechii,cezlá áležitost zůstala nerozhodnuta. ři všech

svých starostech nepustil B. se zřetele pomoc prov. zemi, a právě kol r. 3002 se, že jsou
pro to poměry příznivější než kzdykoli jindy. Vy
slal proto r. 1301 mláštní poselstvo k Filipovi, aby

ho k vy'pravě křížové přiměl, vyvolilvvšak k němu
muže terý již za dřívějších dob byl HHĚŠrmtovi persona ingrata, totiž biskupa pamierskěho,
de Saisset, a který měl Filipa také upomemnouti,

žeevšecky gapežskě indulty na příjmy z majetkucírkevního yly králi udě.eny jen pro výpravu kří
žovou. Králi nebyl milým ani obsah poselství ani

posel sám — a příkrý způsob, jakým Bernard požadavky papežovy přednesl, jenom \še zhoršil.
Aby mezinárodní nedotknutelnosti posiovy osoby
ne orušil, nezmocníl se ho král ihned a dovolil mu
vr títi se do Pamiersu, ale dal ho tam tajně stříci

a šetření proti němu zavésti. Když Ber 'rdachtěl
se hroztcímu nebezpečí odchodem (1024 maššhnoutí, byl povolán do Paříže, pak 1
před státní radu v Senlis postaven, z velezrady a
Ipobuřování proti králi obžalován, vinným uznán,
ale zatím svému metropolitovi, arcibiskupu nar



Bonifác

bonnskému, v opatrování dán. Na zprávu o tom
zrušil B. bullou „Salvator mundi“ ze dne 4. XII.
1301 všeck králi učiněné indulty a žádal listem
ze dne 5. l. 1301 emardovo okamžité propu
štěni; téhož dne povolal francouzské biskupy, ka
pituly, doktory theologie, mistry kanonického i cl
vílního práva, opaty na den 1. Xi. 1302 do Říma
k ůra otom, co jest činiti k nápravě králově
i odstranění zlořádů. 2 téhož dne 5. XII. 1301jest
také bulla „Ausculta fílí“, kterou 'íž počátkem
r. 1302 měl králi doručíti jakub de ormans,arci—
jáhen narbonnský. Bullou touto B. upozorňuje. že
král jest papeži podřízen. vytýká mu přehmaty
proti církvi, oznamuje mu, že povolal do Říma
zástupce francouzské církve a k této schůzi jej
také zve. Když dne 10. 11. 1302 bullu tuto legát
u přítomností králové předčítal, vytrhl mu ji z rukou
říbuzný králův hrabě z Artois a vrhl na oheň.

KMsto ní pak byla po Francii rozšiřována bulla
jiná, nejspíše od Petra Flotte podvržená, „Deum
time-“, která zdánlivě jenom podávala hlavni rny
šlenky pravé bully a činila tak způsobem drsným,

odpor vzbuzujícím. S (podvrženou touto bullourozšiřována b la také o pověď, kterou král velice
příkře odmita tvrzení papežovo, oslovuje ho při
tom slovy „maxima tll fatuitas“, ale která ve
skutečnosti úředně do tma zaslána nebyla. Pod
vržkem i odpovědi měla býti podrážděna fran
couzská národní pýcha a cltlivost, ato se také

odařilo. A když takto Filip pro sebe získal ve
?ejné mínění, svolal na 10. [V. 1302 sněm tří říš

ských stavů — při této příležitosti byl třetí stavzavolán po prv —-do Notre Dame. a sněmu
tomto víníl královský kancléř Petr Flotte papeže
7, tvrzení, že jest král papeži podřízen i v záleži
tostech světských a že od pa eže má Své světské
panství. Proti tomuto domn lému nároku pape
žovu se Ovšem sněm krále ujal_a z jeho usnesení
poslali jednotliví stavové do Ríma listy, a sice
klerus papeži, ostatní pak dva stavové kardinálům,
v nichž způsobem a tónem ne právě vhodným
ohražují se proti novotám papežovým, tvrdíce, že

král jest podroben jen Bohu a nikgmu jinému, ažáda l', ab 3. od svolání kleru do tma upustil a
dotv ný ekret odvolal. Kardinálové odpověděli
také zvláštními listy šlechtě a třetímu stavu, .
pak kleru — a oukázali mimo to ústně u přítom
ností francouzských vyslancu v konsistoři, konané
v srpnu r. 1302, že tvrzení, na základě jehož fran
couzští stavové listy své psali, jest nepravé, &vy
světlili, že král papeži jest v pravdě podroben ill
temporallbus, ale ne ratione domíní, nýbrž ra
tlone peccati. Na povolání francouzských praelátů

íma B. setrval. Téhož času zapovčděl král
opětně vyvážeti z Francie zlato a peníze a dal
stříci všechny cesty, aby na synodu do Říma

z Franc'e nikdo nemohl. Nicméně zahájeíšB. 30. X.130' v .imě synodu se 4 arcibiskupy. biskupy,
6 opaty a četnými dokto amístry. Akta této sy
nody se ztratila. Předm tem porady byla nepo
chybně také bulla „Unam sanctam“, datovaná dne
13. X1. 1302, a byla buď za synody anebo hned po
nl publikována. Vylíčujc se jí poměr mezi mocí
duchovní a světskou dle názorů ve Xíll. stol. vše
obecně platných: jedna jest církev, s jednou hla
vou římským papežem; v moci církevní jsou dva
meče, duchovní a světský, duchovním mečem vládne
elrkev, světským nlají vládllouti králové a knížata
ve rospěch cirkve dle vůle kněze (ad nutum et

?,“ entiam sacerdotís); moc světská musí býti podlzena moci duchovní; končí pak bulla definicí:
„porro subesse Romano Pontifici omnem humanam
creaturam declaramus, dlclmus, definimus et pro
nll_ncíamus omníno esse de necessitate salutis“.
Tehož dne 18. XI. 1302 dal B. do klatby všechny.
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kteří překáželi věřícím cestovati k Apoštolskému
stolci. Téhož času ztížení byli Francouzové ve
Flandersku velikou ohromou. Lid flanderský.
vzbouřiv se proti llílll, pobil 'icll dne 21. lll 1302
na 320 a připravil \; bitvě u čourtray 11. VII.1302
francouzskému vojsku strašnou porážku. 3. pak
vybízel Flandřan k dalšímu odporu a snažil se
také nym krále 'duarda k boji proti Filipov' po
vzbuditi — a tu Filíp koncern r. 1302 dal v klmě
poselstvem oznámiti papeži, že ho dále neuznává
za rozhodčího mezi sebou a mezi Flanderskem a
králem anglickým — ale projevil asi pro budouc
llost přece nějakou povolnost. Bratr králův, Karel
z Valois, pak vyjednávání v té věcí podporoval.
To přimělo _papeže k novému pokusu o smír a
nabídl za tlm účelem Filipovi po kardinálu le
Moine rozvázání z exkommunikace a předložil mu
dvanáct podmínek míru. Filip na to ihned odpo
věděl zdánlivě síce umírněné, ale rozličnými v 
táčkami, výklady i jinými způsoby dokazoval, e
on sám jest vlastně ve všem v právu, a podmín
kám papežovým nevyhověl. V listu ze dne 13 IV.
1303 ke Karlu z Valois ukázal B. na rozpory této
odpovědi 3 pravdou & přípovčděmi Fílipovým po
selstvem v ímě (koncem r. 1302) učiněnými, a
pohrozil, neopraví-li král své odpovědi, že proti
němu splritualiter et temporaliter zakročí. Totéž
vytknul v listu (z téhož dne) k legátu le Moine a
přiložil k němu dvě bull s prohlášením, že Filip
klatbě ze dne 18. X1. 13 2 skutečně propadl. Ale
Filip na sr'nír s pa ežem nepomýšlel — naopak,
chystal se svého o půrce úplně zničiti, a zdánlivě
umirněný tón zmíněné odpovědi měl jenom pro—
zatím zakrýti jeho pravé úmysly. Umyslem jeho
bylo papeže se zmocníti, postaviti ho před vše
obecný cirkevní sněm, aby na něm buď jeho volba

byla prohlášena za neplatnou, aneb aby byli narozličné žaloby sesazen. \'e státní radě vyzval ilém
Nogaret, královský kancléř, dne 12. 111.1303 krále
ke svolání obecného cirkevnlho sněmu proti B-ovi,
a v dubnu odebral se již, hojně penězi jsa opa
třen, do ltalie, zmocnit se pomocí najatých žold
néřů ve chvíli příhodnou papeže. Filip pak kázal
v Troyes zajmouti arcijáhna Benefracta z Coutan
ces, ncsoucího do Francie papežovy listy ze dne
3. W. 1303, a listy jeho zabavit. Kardinál legát

le Moine byl nucen z Francie utéci. Dne 13. a
14. června svolal Filip do Louvru na 30 prelátů,
četné šlechtice a právníky, lidí to sobě oddané,
rytlř du Plessis přečetl jim žalobu orotí B-ovi
o 29 článcích a vinil ho mezi jiným z kacířství
(čl. 1., 2., 4., 12., 17.), z čarodéjství (čl. 10. ti.),
z ne ravnosti (čl. 6., 15., 25.), z násilnictvi čl. 1:2.,
20.). aloby byly, pokud vinily papeže ze zločinu,
vymyšlené, aneb odůvodňované pouhým dosle
chem, nebo zkroucené. — Za souhlasu všech pří
tomných král přislíbil, že se příčíní o svolání vše
obecného sněmu; aby se pak vyllnuli možným
censurám papeže B-a, appelloval král se shromáž
děním k budoucímu sněmu a budoucímu řádnému

apeží. Usnesení toto dal 24. Vl. veřejně lidu pře
ístí a získal pro ně také souhlas university, ře

holí, měst, provincií, graelátů í pánů, kteří naschůzi nebyli. B zvedl o něm na svém letním
sídle v Anagni a prohlásil žaloby na sebe vzne
šené přisežně za nepravdivé a vydal 15. Vllí. 1303
bullu rotí králi .Nuper ad audientiam“ a nařízení
proti rancouzským mistrům a doktorům a suspen

doval arcibiskupa z Nakosie i. p., 'enž by? protiněmu v čele francouzského kleru. a . . 1303
přichystáno bylo prohlášení klatby na Filipa bullou
Super Petri sollo“ — ale Nogaret B-a předešel.
rovázen jsa Sciarrou Colonnou a 600 jezdci a

1500 čšími, vnikl v sobotu 7. lX. časně ráno zra
dou 0 města Anagni a po velikém odporu večer
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téhož dne do opevněného příbytku papežova. B.
očekával své odpůrce v papežském ornátě na

trůně. Vyzván byv, aby se zrekl papežského trůhrltu,
odepřel. Scíarra Colonna chtěl paapeže ztýrati;garet tomu sice zabránil, ale s m slovy papeže

ztupil. Po dva dny chovali B—av zajetí, ale o dal
ším jeho osudu shodnoutl se nemohli. Třetího dne,v ponclělí 9. IX.,vzchopilí se obyvatelé ana nští a
násilné H-a osvob díli, kterýž se pak po 11kolika
dnech odebral do íma a tam 11. neebo 12. Xp
dojmem posledních událostí na starou s_vojlcho
robu (kámen) klidně zemřel. Nepřátelé i za hrob
zcela lživé rozšiřovali, že zemřel v zoufalství. —
Papež B. yvdal pro církev rozličná opravná naří
zení: o ustanoveni koadjutorů, o církevních obro
čích, o duchovní správě, právu manželském, o ře

holích; rozmnožil (počet svátků, zavedl slavnostjubilejního léta, po oroval dominikány ve hlásání
evangelia v krajinách asijských; publikoval 3 111.
1298sbírku zákonů církevních „liber sextus" (v. t.).

vědy a umění zasl užil se založiv generální
studium (Sapíenza) v mě 6. Vl. 1303a Avi

nonu1.V.Il 1303, a svěřiv malbu ve chrámu sv.
etra znamenitému malíři Glottovl.— b'. bylrn

znamenitého nadání a \yníkajici energile, bystrýprávník státník S\ěta znalý, duch ke vl č zro
zený, vedomý dobře prráv svých i církve, jež bez
ohledné hájiti považmal za svojí povinnost, ale
v boji za ně byl až neprozíravý a příkrý; byl cti

žádostivý a vysokomřslný a ke svým příbuznýmpříliš shovívavý — v astnosti to, jež ho činily ne
sympathickýln. Dante ve mě„ ivina comoedia“

čí_níz něho knížete novověkých tariseů (Peklo 27.85..) Ale neúspěchy jeho dlužno velikou měrou
přičisti změněným panujícím názorům všeobeencým

a zcela jiným, než byly názory v době drn ějst nanichž 3. celou nduší lpěl. (Srvn. Tosti, Storia d
Bonifazío V111.2 d. Montecassino 1846; Drumann,
Geschichte Bonifatius V111.Konígsberg 1852; Boou
taric, La France sour Philippe le Bel, Paris 1861;
Digard, Fauucon, Thommas Les Registres de Boni

face V111,Paris 18835 9nyni již 8 sv.; Hetele,onz.- G—esch. 1112121312a Snížit—ŠL;ínkc, Ans den TagenBonifacíus V111. nífác IX., papež
(2.2.Xl 1.389—1X. 1404), dříve Petr 'lomacelli ze

Obr. 51.
Papež Bonifác le. uděluje požoluiání k jubileu 1390.Dle oučoané mmm

Bonifác

zchudlé šlechtické rodiny neapolské, za Urbana Vl
kardinál, byl po jeho smrti, jako muž asi 401et',

Šgé postavy, vlídný, čistých mravů, ale bezz-vyo theologíckého vzdělání, zvolenz ajeeho ná
stupce. Od počátku své vlády příčiňoval se ob
novíti papežské panství v církevním státěa od
straniti západní rozkol. Byvvod Klementa Vlal.po
svévm zvolení exkommuníkován, odpověděl mu také
klatbou. Hledél si vlídnosti nakloníti všechny, jež
Urban Vl. svojí strohosti byl odpudll. Ladislavovi,
synu Karla Drače udělil v léno království neapol—
ské a dal jeí v Gačtě v květu 1390 korunovatí,
i tak v 'datně jej v boji proti Ludvíku 11.z Anjou,
'ž 1 l. 1389 od Klementa Vll korunovaněmu za
rrále neapolského, podporoval, že zmocnil se ce—
ého království. Nea olsko přišlo tak v obediencí
Bonifácovu. V papc ském státu získal si uznání
ako vrchní pán tím, že území papežské uděloval

dosavadním jeho držitelům jako svým vikářům ve

správne v iléno za lenní p_oplatek. Ale finančnímiopera svými & ne otísmcm poškodil vážnost
Apoštolskwého stolce. otřebuje na stavby a své
podniky politické peněz, ukládal nové dané, udě
loval expektance a rozličných 1 svatokupeckých
užíval prostředků. Annaty staly se pravidelným
zdrojem papež kých příjmů, ale noho zavrinílí
v těchto nešvarech jeho bratři a důvěrní přátelé,
k nimž byl velmi shovívavý. Slavnosti ubilejmho
roku 1390 rovněž bylo užito na sbírám peněz
Také mimo ím povolil zvláštní milostílvépléto,

tgk na př pro Kolín, Magdeburg a r. 1393 proechy. Ale přl tom vyběrči peněz, kteří se dopou
štělí řehmatů, když na př. absolvovali za peníze,
přisn trestal, i na hrdle — Byl síce r. 1392 při
nucen opustiti město Řím, ale Římané konečně,
poclfnjfce škody z jeho nepřítomnosti a v nadělí
na \ýhody z jubilejního léta pl noucí, jež opět
v r. 1400 očekávali, sami ho r. 1 98 vybídli k ná
vratu a se mu úplně poddalí; ale jubilejní slav
nost r. 1400 se již nekonala. K upevnění svého
panství nad městem opevnil Vatikán a Ka itol a
Andělský hrad obnovil. Pomocí Ladislava cs_pol

ského pokořil r. 1401 rodinu CglÍonnských,evkteří se\ lednu r 1400 pokoušeli v ímě o rat. ——

S Václavem [V. jako římským králem vyjednákval
o odstranění církevního rozkolu a nabídrunu císařskou, přiči 1-lí se o to k uhrazení ná
kladu na cesstu olšíma povolil mu desátek ze
všeho církevního dzboží v Čechách a Německu. Ale
příznivý poměr mezi oběma zhatil se spory Václa

vovými s arcibiskupem pražským lanem zjenštejnao pravomoc, v nicchž byl arcibiskupův generální
pro hájení pečetí z ovědní v nenávistí

králově jsoucí, dne 20.111. 1393 utopen. B. kají

címu králi odpustil, ale k cestě do' tma pro nepokoje v echách nedošlo Přes ovšak esou

hlasíi s německými kůnížaty, když lchtěla Václavazbavití německéhot aet prve.dnel 1403
otvrdil volbu Ruprtechtualeckrěho, kterýž byl kní
ty již20 Vl.l| 1400 za krále zvolen. Proti Zik

mundovi Uherskému uznaal 8. za uherského a char
vatského krále Ladislava Neapolského, kterýž byl
také 5. Vlll. 1403 v Zadaru korunován. Zikmund
za to B-ovi vypověděl noslušenství. — Po celoou
dobu svého panoováni, již od rvniho okamžiku,
pomýšlel sice na odstranění rozkolu, ale pevně
jsa přeS\ědčenp ouze o svém rávu na hodnost
papežskou, viděl jediné—správný prostředek v re
signaci protipa žově prlotžosnažil se ke svéposlušnosti přlvésti země edosud přidržo

valy Klementa Vll., jako Kastižlsko (r. 1300) a obzvláště Francií (encyklikou ze dne . 111.1391)
ale snahy jeho ntařeny 1)ny rozličnými intrikami a
politickými ohled, otl nimž dovolával se zase
pomoci Anglického Richarda ll. Universita pařížská



sv. Bonifáce spolek

navrhla k odstranění rozkolu tři cesty, byly0to viacessionis, jako nelepší a nejsnazší, viac ro

missi l_arvia synodi nebo concilii. jejim přicčoinnímv l397k rálové francouzský Karel an

gříckaýlrRichard 11., kastilský jíndřich 11. k oběma
pa_pežům poselstvi, abšje přiměli k odstoupení
(via cessionis). 0ba,1 enedipktxnl., který byl po
smrtli nKlementově r. 1394 avígnonskými kardinály

iB odpovědělikvyhýbavě. K poselstvu
králleI1\'áclšava lV., ježk němu za týmž účelem1398 přiš o, rojevil sice B. ochotu resignovati,
učiní-lí tak takěj Benedikt, ale nemyslil to upřímně,
ano nabídl listem ze dne X. 3 áclavovi cí
sařskou korunu, aby si ho naklonil. Když pak

pooslove Benedikta Xlll ve svem slyšení
(" a 29. září) navrhli, aby se obaap—ape

žově k osobní dohodě na odstranění schismatu
sešli, a uezdaří-li se dohodnouti se,aby aspoň usía
novllí se na rozhodčím k ukončení sporu, B. návrhy
zamítl. Biskup ze Sr. Ponsu z poselstva tim byv roz

trpčen, nazval B-a simonistou; čímž byl B., tehdčjiž churavý, tak rozechvěn, že zemřel dne 1
1404. Majetku zanechal jeden zlatý. Založení uni
versity v Erfurtu potvrdil r. 1392a ve Fermo zřídil
universitu r. nikal zbožnosti, čistotou
a prostotou života, příbuzným však přízeň přílišné
rokazov.al (Muratori, Rerum italicar. scri tores

812 830 sqq; Hefele, Konz.-Gesch. VI2 81 sqq;
janssen, Papst Bonifatius 1x. u. seine Beziehungen
zur deutsch.Kirche1904)/Dmól/ 20.viz Bruno

Queríur ký. mě. vŘím e,spolu se
sv. Calllsten1u(\k.0It.). Mart. 29. pro — 22. B. sv.,1306, uctívaný vsřím. klášteře sv.
B-e a AlekísaunaoÁventinu.Byl zpr vurch. spr
cem („praeefectus procuratorum" statků bohaté
manky Aglaje (Agia, A íaé), s ní vedl žívot hříšný.

Aglais, dotčena milosí Boží, poznnala u křesťanůnek ostatků svatých mučednikův, í vyslala B—a,
aby vydal se na východ hledat tam ostatků tako
vých. B. tak učiní, přijde do Tarsu v Cílicii, iest
svědkem krátkého mučení křesťanů, ujimá se jich,
vyznává před sou,dcem že "est křesťanem &umírá
sám smrti mučednickou. růvodčí jeho přinesli
ostatky jeho Aglaé, andělem poučena, spěchá 1m
vstříc a ukládá j_euŘima při„ Via Latina“ a d vá
později nad ními zbudovati svatyni.Ži1a pak ještě
15 let v tiché odloučenosíi a byla vedle ostatků

.B-e pohřbena. art. R. 14. května. („Tarsi
ín Cllícía natalis s. Bonifacii Martyris, qui Sub Dio

cletiano et Maximíano passus,s l'tomamadeiindc trans—
latus, in via Latina sepultuses .„"Š)P sv.
jest půmdu starghov rozšířeno v ak pozdě šíml přídavkvy. — 23. Vitalinis, znamenity rávník

XIV. věku. Narodil se v Mnntui, studova právav Padově, byl nějakou dobu soudcem ve svem
díšti, pak stal se duchovním a byl vletech 1350rgž
1352generálním vikářem biskupa v Padově a učíte
lem práva, později učil kanomckěmu právu v Avi
gnonu, stal se auditorem s. palatií, apoštolským
protonotářem a konsistorním advokátem Zajima
vo jest, že ze zvláštní výsady mohl sám udě

lati hodnostl doktorskou. V Avignonu jest ještě roku1388. Sepsa Commentaríi ín Constit. Clem P. V
(t_išt. v Lyonu 15221'01. a pozd) a Superm maleíí

Ciis (tišt. v Miláně 1505 a pozd..), pak Conslíia
Správní dobrozdání) a jiné tra táty. (Srvn. St:/1211113,»;

sv. Bonifáce spolek založen podnětem ]. Dol
lingra r 1849 na třetím generálním shromážděni
německých katol. spolků v Řezně, byl od prvního
svého presidenta hr. Josefa ze Stolbergů zorgani
sován, 24. dubna 1852 od Pia IX. schválen a du

chovními90milostmi obdařen, které rozmnolžíl LevX"! Stanovy označují zajeehuoúčel „pod
porovatilkaltolíkynv protestantských a nábožensky
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smíšenš'ch zemích (v diaspoře) Německa, Švýcar
a ve v ech krajinách Boliticky nebo církevně sN
meckem spojených ( lánska, Rakouska) v příčiněduchovní správy a škool,y moídltboua almužnu ,
pečovati tedy oynáboženskě potřeby jejich stavbou
kostelův a škol, vydržovánim kněží a katolických
učitelů. Spolek, mající sídlo v Paderbornu, řídí ge
nerální představenstvo (p_ředseda, místopředseda a
deset členův) a edn otlivé díecesni komitěty se
svými předsedy. řislušní biskupové těch kterých

diecesi jsouáplrotektor spolku. Za čprvních padesátlet jeho trván 1849— dosáhly ro ru příjmy úhrnu
33m 11. marek, a na 3000 místech v diaspoře byly
zřízeny kostely, kaple, školy a sirotčince zavedeny
služby Boží, poskytnuta podpora na stavbu kostelů,
kněžím a učitelům pro duchovní správua výchovu

katolické mládeže. Orgánem 1spolku e'st měsíčník„Bonitatiusblatt“, vych. od 8501v aderbornu, a
„Schlesisches B.B-latt“ od r. 1860. Ze spolku sv.

vyšla řada jínšch spolkův a podnikúv: Akadcm.Bonitatius- 1nigung(v Miinsteru1867),spo

ek j'parameutnntí,ktis kárna svv. B. v derbornur1869,a variát na sbírání a updotře
bení knih katolických kněží 1888, sběrratclský
spole, jenž sbírajc rozličnč věci o soombě eěn

cenné, ze značného výtěžku udržuje siroímčince,ústavy kommunikantův a p.——R. 1861 zavedl kar

dinál Schwarzenberg pastýřským listem ze dne5. června spolek B. v arcidíccesí pražské, a
vpondělí svatodusšní konaly se roční sbírky na
uvedené účely ve všech českých dlecesich. Když
ke konci minulého století v Čechách i jinde v
kousku šířilo se odpadlickě hnutí k protestantismu
„Pryčo ima“, přičiněním P. Albana Schachleí
tera ř. sv. B., odpřevora kláštera emauzskěho,
nyni tamního opata, byl s ole ksv. B. včeských
diecesích obnov en spole ným pastýřským listem
biskupů cnrkevní provincie české, datovaným na ne
děli první adventní 1903 (v Ord. list praž. arcid.
1903,č. 12.) a odevzdán péči mnichův emauzských
za tim novým účelem, aby chránil katolíků před
odpadlictvím, bludařstvim a veškerou nevěrou, aby
bránil církev proti rozmanitým nepřátelům a šířil
víru a život křesťansko--katolický. Toho hledi do

síci hromadným rčozšiřovánim náboženských vědomOStiskrze svčč asopísy, společnou modlitboua
sbíráním peněžitých prostředků na stavbu kostelu
zatímnich, na udí ení podpor chudým osadám ke
stavění kostelův a na vydržování pravidelných slu
žeb Božích na místech potřebných Ienem spolku
se stá vá, kdo se chce denně modliti Otčenáš a
Zdrávas s dodatkem: „Sv. Bonifáci a svatí naši
patronově zemští, oroduite za nás!" a kdo platí
sebe menší přispěvek spolku buď mčsíčně nebo
ročně. KněžŽl mohou na místě modlitby jednou za
rok sloužiti mši svatou, pokudmmožnonna sv. Bo
nifáce, na úmysl spolkový. Chudě duchovní řádyúčastní se spo kíu pouhou modlitbou. Zvláštního

Šhlášeni, zapsání a pod. do spolku třeba nem.leume dostávají zdarma počátkem každého mě
síce časopisy na obranu katolické víry a orgány
spolku. Sv. Otec Pius X. schválil brevem ze dne
8. června 1906 (v. „Sv. Vojtěch" 1906, č.7 .) obno
venou činnost spolku sv B. v echách, který pů

sobením ústředního výboru i v jiných rakouskýchzemích k zdárnému životu přiveden Duc
mílo sti: Plnom. odpustky 5. června nebo onásl.
neděli, 4. října, 8. prosince, 2. unora, nebo v oktávu
těchto svátků. Neplnom. odpustky 100dní, kdo po
celý týden denně modlitbu spolkovou kona ad

almužznu.tKnčží požívají výsadyprivíleg. oltáře třikrtá en; za souhlas přlsl. biskupa smějl

světíti anátbož. předměty a puřipojovatí jím t. ř. papežskěo dpkyut ; mají plnomoc světíti a věřící
oblěkati ve škapulíře nejsv. Trojice, Panny Marie
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Karmelské, Sedmi bolestí, Neposkvrn. početí; svě
titi náhradnou medaili místo škapulířů; maji pravo

moc udiletl umsítrajícímapoštol. požehnání s lnomo_:nýmiodpus vinhod smrti. Pius
dařil plnom. odpustkvymodlitbu „Oježiši, Spasiteli

uáš“ jduo čleuy spolku jzířěickaždém sv. při ílrauáuí.(12. led a1908; „Sv. Voojtě 1908
sv B. easvé ústředně v Phraze vydává_ a tiskne

měsíčně3 1 million 331isice exemplářů S\v'ychčasopisův, a sice tiskne se časopisu „Sv. Vojtěch“
261.300,„Sankt Bonifatius“ la voce
di S. Giusto“ pro Gorici, Terst a Přímoří, „La

voce di S. Vigilio“ lgramacjižniiTyroly, La vocedi S.Girolamo“ pro 00090.,„Ře nica“
pro Slovince 50.000, „Sv. Adcauelb rt“ pro Slováky
4000 exempl., a vyjednává se o listě polském a

charvatském.Rozesgaji se do zemí rakousko-uherských, do Německa vycar, italie, Rumunska, Ruska,

Ameriky, několtiakndo Asie aAAirrí.ky oniíatiusKorre spno A.polog Mitteilungen ftlr den
k Klerus undd eebizldeteLaien. Ein Zeitenwáchter,
vychází dvakrt měsíčně, seznamuje se snahami
crrkvi nepřátelskými zednářů, volných myslitelů,
protestantismu, starokatolicismu a modernínismu, a

jest"bohatou zbrojnicí na obranu cirkve. Před latněnifatius- Kalender“ vych zi od
oučujed a množí příjmy spolkovPři' my spolku došlé do útsředny v Emauzich

obnKšelš roku 1904 K 12517881, stoupl r. 191262255, úhrnem za devět IetK 2,63š642799;

5aostatrlimi dieccsnimivvýbory v RakOusku celkem
K 291819886. Spolkov j|5116ěuí3i 5se zatiženýmí
dary dne 1. ledna 1912: K2 5(z toho s rv);hradou úroků K 193.357). Pafšsilva spoolku 31.
1912 K1 .97925. V uplynulém dcsitileti vystavěl
spolek svým nákladem kostely v Breitenbachu,
Hnidousich, Libni, Zižkově, Teichstattu, Neusattlu,
Nassengrubu, v Potoci v diec. mostarské v Hercee

šovinč, staví se v Blagaji (t_amtež), v Crkvici aodkraji v Bosně. Podpor při stavbě kostelů, na

duchovní správu, služby oží poskytl 400 obcím
v Rakousku. R 1933vy dáno na stavbu kostelů jenv Čecháchu K 3120440. — Spolek má od r. 1312
svůj vlastní dům v Praze, na Slupi 14, v němž
umístěny jsou a činny kanceláře, tiskárna od
r. 1913, administrace a expedice časopisův, ústavpro zprostředkování mist, lidov ov
na, sběratelský s olek. Sbirkou„Haléř sv.
Vojtěch a' a „St. iníatius-Heller“ podpo
rují se chudí studenti, kteří se chtějí věnovati du
chovnimustavu. „ milosrdenství“ bude

zařízen pro nemocné amopuštěné. Rozsáhlou yčinnost ůstředny spolku udává obnoos 26.,488K a
nych jen za rok 1913 na poštovní frankaturuy. —
Literatura Bonitatiusbuch, Paderborn 1873;
Klettner u. Woker, Festschrift, 11 ročníků časo

pisů „.Sv Vojtěch", „Sankt Bonifatius“„, Ordinariátní listy cirk. provincie české 1861 ., 1903 .;
ahresbericht des Aktionskomitees der osterreich.

onitatíus- ýVereine 1910——1914; Výroční zpráva

akčníhov boru 1ršlkzouskšchspolků sv Bonifáce
11/17! oučení o spolku sv Bo

V'Ll
lface(Sl Bonifatii dioec.),arcib.vKa

nadě, zal. zprvu jakocíbiskupství 1847, v 1871 povýšeno na arcib.: . rovincii svatobouitácké
náleží Disk.5. Adalbegt.,blsk Prince Albert a apošt.
vikariát Athabbaska. Data statistická: 218 kostelůa
kapli, 83 kněží světských, 129 řeholních,
10 mužských a 9 ženských kongreg; 97000.k

bonlfanti (z lat. boni infantes) slulí va el
chách chlapci vycvičeni v liturgickém zpěvu, kteří
v biskupském kostele nebo v kolleglátnich chrá
mech s mladšími kleriky činili sbor pěvců. Jinde
nazývali je choraulae nebo pueri Cvlčitelema

Bonitace S. — Boníni

ředitelem jejich byl kanovník- kantor aneb jiný du

chovní, episcopus Éuerorum zvaný. Je zpráva, žekanovník pražský berhard (; r. 1259) učinil na—
dání k\\ýžívě 12 bonitantů při kostele sv. Víta,

oručiv na to statek svůj ve Veliké Vsi u Ko'etic.

2g'sadnim dnem bonitantů byl svátek Mla átekprosince, kdy směli obcházeti po domech du—
chovních í světských pánův a přijímatl _dárky od
nich. Odtud asi ujal se zv k dávati jim jméno
mlaďátek (innocente.s) krajinách francouz
Skýlh toho dne chorálni zpěváčkově byli pány
v kostele; vyvollvvše ze S\ého sboru „biskupa",

osadili Lej u oltáře, sami pak zasedli do stolicanovnic ych; načež kapitulárům a jinemu ducho
venstvu bylo se spokojiti s dolními stolicemi.
Pražští bonífauti docházeli o svátek Mlaďátek
na svačinu do kláštera břevnovského. Při tom pro
vázel jc zástup lidu a odněcoval k různým roz
pustilostem. R. 1255 tžoval si na to opat Martin
papeži AlexandruIV smáděje, že docházka boni
tantů způsobuje výtržinostvvkláštetře a ruší posvátnost domu. 1 uv lse pak po smlouvě

seazástupci stoličné :apitulyr126gatvydávati ročněubiskupovi mla itek ři1kostele pražském,
mlaďátkám a jejich dru iům“ tvrt hřivny stříbra na
místo bývalého hoštěn. Také u kostela vyšehrad
ského byl sbor 12 ke riků- bonitantů, kteří měli
výživu [. důchodu kapituluich statků v Čakovicích
a Baštl a přebývali v domě 11kaple sv. Vavřince.
A\šak r.1326 usnesla se kapitula zrušiti ústav bo

nilfairntův a místo nich ustanoviti 10 chorálnieh

lBonifazlol. Moranlowlviz Bonit c č. 9. —2. aNatale, mědir ec, 71.kol 1550 v ibeníku v Dal
maeii, och zel po otcieze staré patricij. rodin ši|
benick a po matce z bosenské šlechty Zlataričů a
Pilovnlčů. Umění mědiryteckému vyučil sev Bee

nát.kách Tam vydamltéžl prvnuímsvé dílo „Clvltatumaliquot insignio et mmagis munitoru
ex cta delineatio" (1111574)QSvůj život strávil od 157m5

ímě, kde byl členem charv. kon regace sv. je
ronyma, potom jejím kvardiánem i kustodem, a
1583 i camerlengem. V ímé nakreslil mapu „illir—ských provincií“ a „mapu všech slov. zemi“. 
stroval „Ceestoopis nizozemského cestovatele Zual
larta do jerusalema“ (1587) Popis přenesenívati
kánského obelisku věhlasným architektem Domini
kem Fontanem“ (1590 td. Z. mezi 1599 a 1602
Srvn. Xužuljmia', Slovnik umi. jugos .l.

Bonifortl Karel, hud. skladatel, n. 1818v Areně
(Novara), :. 1879v Tre zzo d'Adda, od 1841 var
haník v Miláně, od 185%!učitel theorie na konser
vatoři; vydal několik skladeb chrámových.

bonlfratrzy (boni fratre s), tak nazývají se
v Polsku mílosrdní bratři.

boni homines (bons ommes), lidovtý)název
různých řehoilmuikůna př. grammontsklýchv ), pau
l ui(v. tt), bratří pyt olvých (fratre_s_sacca ti, n.)ma vali se také někteří

bLudařdLCna př. albigenští aabratří a sestry svobodn ho dcu
Bonlchon František, oratorlán, u. v Paří

z. v Angersu 1662; .rp. „ÍJautoritě épiscopale dé
tendue contre la nouvclle entreprise de quelques
ré uliers mendicants du diocěse d'Angers sur la
hi rarchíe ecclésíastique“.

onincontro viz Boniclontius.Boninl (Boninus) 1.11ip Malia, u. v Chia
vassio v janovsku 1612,Fvstoupil do řádussv. Am
brože, stal se konsultorem sv. Officlaa, později ka
zatelem a almužnikem přl franc. dvoře- žll ještě
1670, :p. L„'Ateista convicto“ (Bc 2.
Severo 0.8., 7. ve Florenci,mnichve allom
broose, jeden z prvních skladatelů v monodickém
stllu; složil: „Madrigall e canzonette splrituall a



Boniportus

una1voce sola sopra il chitarrone o spinetta“ (1607609), „Motetti a 3 voci" (1609), „Affetti spiri
tuaíli & 2 v.“ ( 615

Boniportus (Dobré přístavly),ířec. Kaíoi „pěvec, na
Krety, západně od halassy, kde loď vc
zoucí sv. Pavla do ima nějaký čas kotvila.

8105"ris doc (de Beužoni),1. Emerich S 1., vstoupili v Neapoli; vydal ně
kolik nábooženskč'chžs ísků vlašsky psaných. — 2Homob onust mo ono), barnabíta „. kol 1569,3
z. \ Bologni 1634, .rp. „Commentaria resolntoría de
exaníine ecclesiasticorum et dis uisítionibus mo
ralíbus ac theologiae practicae“ ( ologna 1623—26,

3 sv. fol.), „Demrnodis a_ddíscendi et docendi theologiam“(t. 1635)a . omobonus Josef,

lbarnabita, prof. theol. na univ. sv. Alexandra v Mi7). „De natura dívínae gratíae dissertatío“
(Milán 1755).— 4. josef, barnabita, „. 1723,p ro.f

thl.eo a kan. ráva, :p. „De oratorílis publicísptractatus historico--canonicu"s" (Milán ,1, „De ve

terum prínclpuml erga Ecclesiam caltholicam obsequio“ (Bologn 186).
Bonita sv. _panna,chudá pasačka v Alvieru (prov.

AuverĚne) asi\ v IX.—XX1. stol., pam. 16. října.té \íz jan bo itt.é
Bonito ]. (Bonitus) Anto . in., 11.

v Cuccnro (Neapolsko), od 1487bnisk montemaran
ský,ood 1494acernský, z. 1510; .r/l. „Elucidaríum de

concelptíoneincontaminata Vírgjnís gloríosae“ (Neapol (1506). — 2. jo set, malír 1707vasteli

ammare, z. 1789 v Neapoli žákkFr. Soliíneny;z prací ieho uvádíme: „Anděl strážný" (1730)vv.S

Maria Maggšiore, „Panna Maria a sv. Karel Borromejský“ Maríaddelle Grazie v Neapoli, malb

nástropní v sakristii chrámu Monte di Pieta (1742)a v S. Chiara (175)) v Neapoli, obraz Sv jan
v boční kapli S. Paolov Neeapooil. — 3. Lu cl,vik

77.v Gíríenti, od 1383 arcib.pa1ermský, jako přivrženec rbana Ví. zapuzen, byl od 1395 arcib.

barským, od 1396ithessaíoníckým, od 1399 berrgamskýín, od 1400p is,ským od 1407 tarentským, od

pap. Řehoře Xll.ppovýšen na kard. 11408,:. na cestěke sněmu kostnickému v Rimini 141

Bonltusl. OAnstOBnínviz Bonít to . .(St. Bonei)O biskup clermontsky, kan
clěř krále austrsaskěho Sigeberta 111., vzdal se
Svého biskupství, stal se mnichem, podnikl pout

do ima, nasztátečni cestě z. v L onu 15. ledna709 n. 710.M L.Rom 15.ledna.— .0.5. 8., opat
kl. montecassaínského, čtvrtý nástupce sv. Bene
dikta, od r. asi 570; po zpustošení kl od Lan o

ve Vulig. Sk. ap.
nn'n břehu ostrova

bardúv uchýlil se do Říma kdež a. brzy po r 1.
Boníus sv., mě. v Africe, pam. 10.1istop.;vizSaturninus.
Bonivard Frant., 71.1493 v Seysselu na Rhóně

v Savojsku z rodin zámožné, vjee'iínž majetku
bylo několik panstv a obročí; mezi t mito bohaté
opatství sv. Víktora,s s.tud práva ve Frýburku Br.

a v 'lurině,nad 1514opat kl. sv. Viktora v Genevě,z poms zato, žev vaod savojský odňal mu
značnou část obročí ve prospěch svého strýce jana
Savojského, arcibiskupa genevského, připojil se
k těm, kteří zasazovaíí se o neodvislost Gene

upadl 15221 v moc vévody savojského, po 20rnsicích na zakročení pape .ovo propuštěn; po druhé
jat 1529 a vězněn po šest let na zámku v Chillonu
(iaako „vězeň chillonský“ „The prísoner of Chillon“

glorifikován básní lorda:lÉlyrona),1536 od Genevanůosvobozen, 7.11v Ber v Lau,sanně připojil se

k reformaci, muž humanisticky vzdělaný a bystrý(zván „Erasmem genev reformace“), ale bez
charakterní, byl čtyřikrásteéženat a vedl život

horšiivý; k žádosti rady šenevské sepsal kron kuGenevy(„Chroniquesede eněve') sahající do roku

— Bonjour 355

1530, z. 1570 v Genevč; bibliotheku svou odkázal
m s u.

Bonízella 1)l.,vvdova, manželka Nadda Piccolominiho, z. 1 elsederu v diec. sienské 1300.
Srvn. Kulda, Círk. rok 111.,27.

čsv. __Benedikt z Poitiersu (víz
Bonizo (Bonitho, BOnitius),bisk. sutrijským. kol.

1045 v Cremoně přivrženec pataric (v. to), od 1075

bisk.hsutríjský, jakožto jeden z přívrženců stoupencůbhájců ŘehhrořeVlí. odjíndřicha W 1082jat 1086
vlivem pataríe zvolen za biskupa v Piacenze, 1090
od přívrženců císařských zmrzačen a zavražděn;
.v). „Liber ad amicu „De pesrosecutionne ecclesiae !. IX“ (xP/igne, P. L. CL, 3— , an.
Gel/n. Lib. de lite l, 571 n.), důležitý to, ale

jednostranný pramen pro dějiny()oné doby; „Paaradisus Augustíanus seu cpitome mníum operuín et
sententiarum s. Augustini libíi V1011.“(zůst. v rkpse),
„De ecclesiasticís sacramentis“ (Mura/on", Antiq.

ital. 111., , „ ecretum LIsive syntagma dc
cretorum ecclesíNastícorum“(dos d.; výňatkypodal M'az v „Nova Patrum biL1I)1."“(=/WS., —75),
„De divversís judicum romaní impeerli et rolmanae

ĚCCICŠÍBS eneríbus“ (vyd. Pala v Mon. erm.e
gonjean Krištof Arnošt, O M. 1., u. 1823

v Riomu (Auvergne), vysv. na kněze 1846, byl deset
let missionářem v Koímbatůru (Přední 1ndie),vstoupi1
do kongr. Nep. Početí, působil od 1858n CY
lonnu od 1868papošt. víkár \ jafně, od 1883aapošt.
vikár a od 1887 arcib. v Kol mbu a metropolita
ceylonský; získal si velikých ozásluh o posílení a
rozkvět missií na Ceyloně; z. 1892.

Bonjoanes Berardus, bisku camerinský od
1537, měl vynikajici účast na sn mu trídentském,

1574; xp. „Fpítome in uníversam Summam theo

loĚae s. Thomae Aq_.“ Ben 1564.onjour ratří, iaudíuus a František,
zakladatelé ljansenistícké blouznivé sekty Fareini
Stů, " V Pon- ('Aín, stud. v semináři sv. Karla
vLyoně, řízeném oratoríány. Claudius byl čtyři
léta professorem na témž semináři, později od 1775
farářem ve Fareinsu. František, pobyv nějaký čas
u jansenisíického biskupa alaísského Beautevílla,
stal se kaplanem u svého bratra. R. 1783 ClaudiuS.
věře „zázrakům“ kOHVulsionářů (v. t.) a pokládaje
se za nchodnna svého úřadu, protože podepsal for
mulář uznávající bullu Lnígenitus, postoupil faru

mladšímu bratru, smáms orozjuje sc učiti katechismuve škole. František hor ívě aváděl ve farnosti obv
čejejansenistické, prohlašoval „zázraky“ konvuls o
nářské,h1ásal příchod proroka Eliáše a tisíciletou
říší ježíše Krista na zemi. Vše to zvbuzovalo ta
kove ohoršení, že 1788 Claudius relegován byl
do sv ho rodiště, František dán do kláštera fran

tiškánského v Tanlay. František uprchl po dvouměsících z kláštera a uchýlil se do Paří e 1790
přišel do Fareinsu. chtěje zmocniti se fary, byl
však jat, ale soudem uznán za nevinná a propuštěn
na svobodu, 1791 složil přísahu na civilní konsti
tuci kíeru a odebral se do Paříže se dvěma ženami,
s nimiž žil po příkladu prý praotce Abra,aham syn,

jejž s jednou z nich zplodil, pokládán za Fiiáše a
měl státi se Paraklkletem. Vdobě revoluce očet

řivrženců bratří B—ůvzrůstal; naz 'váni b idle
areínsu Fareinisty. Učili, že nadch zi říše lucha

sv., sami že dospěli k bezlíříšnosii, tak že vše, co
konali, okládali za dovolené. Bratři B-ové byli
1805uuv znění, ale brzy propuštěni na svobod
Claudius zemřel ve Švycarsku, František vrátil se
do Paříže 1818 a zemřel v době neznámé, zane
chav ínímo onoho „Parakíeta“ sedm dítek. „Para
klet“ stal se ohbcodníkern s v1nou,k oupil 1860
někdejší opatství sv. Mikuláše v Ríbemontu u Saint
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Quentinu, ;. 1866, zanechav jedenáct dítek. Část
obyvatelů Fareinsu zůstávala věrna učení bratři
49-13; 1831 těměřrpolovice (asi 12 )jicch k němu
se hlásila; počet jich však klesal \'lc a více; 1859

byloéjich již jen 500; nyní jest'1 cih asi 200. — 2.Vi lé m.O S.A ug., 1670 v oulouse, akožto
vynikající astronom a mathematik jmenov n 1701
členemkongre ace pro opravu kalendáře, odebral
se do Činny, kež od cílsařejmenován byl professorem mathematiky;z„. „Calendarium ro
manum“(1701),„Dissertationes selectae ln S. Scrip
turam“ (1705), „idTrduana de canone librorum ss.
concertatio“ (1704), „n monutnenta coptica seu
a_egyptiaca bibliothecae vaticanae brevis exercita
tio" (1699), „Diss 'o de nomine patriarchae

Joseph a Pharaoneeaimposito“ (1696130nkaamp Bern r,d dr. 1h.,pro)f. náb. v Reck
línahausenu ve Vestfálsku, u. 1871; .r). „Zur Evan

gelienfrage. Untersuchungen“9 (l 909Booenmercatus sv., pam. ';).čna klerik a muě.
ve Ferraře, r. 1378 nevinně lodsouven a odpralven.město v arcib. kolínském, 1910 1.305
obyv., z nichž 69.956 katol. 19.643 prot., hl. chrám
(,Milnster“), zasv sv. Cassiovl a Florentioví, 2 pro
středka Xll. stol., náleží knejkrásnějším památkám

slohu přechodniho Mimo to ]jest 9 katol arních kos teúl. V lettech 1273 do 1794 byl B. sídlem
kolinskýscthkurfirstů. R. 1777 zal. kurfirst Max Be
dřich v B. akademii, jež měla pěstovati raciona
lismus a febronianismus a púsobiti tak proti věrně
katolické universitě kolínské. Kurfírst Max Fran
tišek dal akademii bratrem svým Iosefem 11.po_
výšiti na universitu. Mnozí z rofessorů (na př.
Hedderich, Dereser, Schneider, pitz) byli smýšlení
necírkevního. Poookkupaci francouzské 1794 uni
versita zanikla. Bedřich Vilem 111.zřidíl universitu

novou s pěti fáakultami (theol. katol.., theol. evang.,právn., medic. ním 7. prvních profes

sorů theol. fak.a.katol l.)šJŽHermesp(v. t..) Katolickátheol. fakulta měla r. 1 osluch, evan

79. Přrofessorů bylo na katol. theol. fakultě řádnýc
doo.c 3; literárně činnými jsou: l:Kellner,Schrórs, Kirschkamp,Felten, Gerh Esse rFe ld

mann, Al. Schniitgen, Rauschen, Tillmann. l.Boho
slovci b dlí \; „Collegium Albertinum“; je tov ve
liká nov budova, jež pojmoutí může 300 chovanců.
Většina prof. theol fak. připojila se svého času ke
hnutí starokat., ale Reusch a Langen byli osled
ními stoupenci hnuti toho. — H. jest síd em bi

skupa německých starokatoliků; bvl U. samém jest600 starokatol. V B-u konányb1874 a 1875
pod předsednictvím Dóllingerovým unionistické
konference, jichž zúčastnili se zástupcove staro
katol., řecko-pravosl, angl. a různých vyznání pro

testantsk "ch; ale konference ty nedosáhly znamýšleněho úče u, sjednocení totiž akatol. vyzn
Bonannus, ital. architekt a sochař ve Xll. stol.

v Pise, měl účastenssotví při stavbě campanily při.udóm od něho z bronzu litá vrata dómu

v Pise (1180)aa Monsroelale(1186) s výjevy : Nov.aStar. zákon

BonnardJlan Ludvílk, ctih., franc. missionářa mč.,n 1824 v diec.l onské, ůsobil v missii

tongkingské,odpraven1852.Baonnaassleuxj n, vyn. franc. sochař,u. 1810,
vl'ařiží 1892; nejznamenitějším jeho dílem jest
kolossální (16 m v soká), r. 1860 provedená socha

„Notre Dame de rance v Le Puyhen. Velay, ulitáz děl u Sevastopolu eukořistěných; z os tatních

ůrací vynikají: David (1843), Křest Kristův (1845),eposkvrněné Početí (1857), Ma onna v kostele
S. Nizíer v Lyonu (1858), Mater Dolorosa v chrámu

sv. Magdaleny v Tararee(1,867š mramorová sochakard. (.iousseta v Remeši (1872 Nejsv. Srdce Ježi
šovo, mram. socha vchrámu sv. Magdaleny v Ta

Bonkamp — Bonnet

rare (1873), bronzová socha P. Lacordaira ve Fla
vigny (1874), mram. socha msgra. Darbove v Notre
Daarne v Paříži, Madonna \' kostele sv. Frant. Xaav.

vvPaříži (1882), Sv. Anna vyučující P. Marii v chrámuv.Magdaln ny v Tarar e(1884), náhrobek ru.
de la Bouillerle v kathedrále v Bordeaux 03553:

BonnatLěon (Josef l-lorentin), franc malir,
u. 1833v Bayonne, vychován ve pan., stu .u Ma
draza \ Paříži, vstoupil 1855 do atelieru Léona
Co nieta v Paříži, stal se ředitelem akademie krás
nýc umění a čest. raesídentem Société des ar
tistcs francais; z jeooobrazů mají _sujetnábožen

- aEva u mrtvoly8 AE,"belovy(1seum v Lille), Sv. Ondřej(l 65), Sv. Vincencrnde
Pauula (1866, museum v La Rochelle), „Nanebevzetí
P. Marie“ (1869), nnástěněěmalby v Pantheonu
(umučení sv. Dionysia) a v několika chrámech tran
couzsk'c

Bonnecombe (Bona Cumba), někd. clst. kl.
v dep. _averonskěm (diec. rodezská), založ. 1162,
znovuzříz. trappisty 1876.

sperance 1. de Double (Bona Spes
Doblae), klášter ref. clst. u Echourgnacu, v dep
dordogneskem, v diec. pěrigneuxské, zal. 868.—
2. v diec. cambraíske, někd. opat .pr.aem jež založ.
1128 Reinald a Cruce a jeho manželka Beatrix,
zaniklo v revoluci

Bonnefoi 1. (Bonn efoy) Benedikt S. J, a.
1678; .r). „Historia haeresis in Gallia ortae et op—

p_ugnatae sub postremis Valesíae 5et4p_iimisBorboniae stirpis re ibus aba 1664“(Tou
louse 1662, 1 ). — 2. o4nd (Bonefl

diuus lznímundus), kalv.kranonimstam1536vCha
beuilu (dep. Dróme), bylp . ve \'alenci, v "doběpronásledování hugenotttl psrtěží prerchl do evy;

t. 1574 „luris orientalis libri lll, im eratnoriae
constitutiones:l sanctiones ontificíae“. ( ař. 1573.)

onnefons Amabilis ,asket spis.. 71.1601
čiomu, z. 1653 v Pařlži, :). řadu oblíbených spisů

as (etických
.Bonnegrace Karel Adolf, malíř franc, 71.1808

v l'oulouse, z. v Montmirailu u Paříže 1882, z prací
jeho mají předmět náboženský: „Petr v žaláři"
(8393), „Kristus ve hrobě“ (1840), Umučení sv.

Vavřince“ (1853 ežíš mezi lzákoníky“ (1855),„Sbírání manny na poušti' (186

M

_N

<

Bonnechose,dd,e 1. František PavelEmil,
71.1801v Paříži, :. 1875t., vstoupilodo služby vo
jenské, od 1830

byl bibliothekárem v St. Clou11;B. byl vyznání protest. , :p.
„Les réformateurs avant la rěforme du XVe si'ecle:

Gerson, Jeans Hususs et le concile de Constance“(Pař. 1844, v.,) .La críse actuelle dans l'e'glise

réforměe de)-France“ (t. 1868)aaj. —l2. JindřichMana Gastoo,nbratrpředešl.,vPař1'ži,
byl zprvu právníkem, stal se 1833 knězem,Vod 1844
byl superiorem u sv. Ludvíka v Římě, od 1847
bisk carcassonnským, od 1855evreuxskym, od 1858
arcib. rouenský, 1863 kard ., z.1883, neohrožený
obhájce práv církve, znamenitý řečník; měl vynika
jící účastenství na sněmu vatikánském; jeho spisy
,.Oeuvres pastorales“ a „Discours“ vyd. 1874(3 sv.).

onner Edmund, .kol. 1500,by.1profna uni
versltě oxfordské, stalse v odměnu za služby, jež
prokázal Jindřichu Vlll. v jednání o zrušení jeho
manželství v Rimě, biskupem herefordským,

1539 londýnským, aledjelikož obhajoval starou viru,154 le Eduudar a V1. uvězněn, by1 pak
hlyavnímpůvodcem protireformace v době královny
Marie; odepřel vykonati supremačni přísahu, začež

odkíámvnšeálžběty opět uvržen do žaláře, vněmžz. )
Bonnet 1. Antont n S J.,1634 v Limogesu,

vstoupil do Tov. ež. 1651, byl prof. v Tulle, re
ktorem na různýc místech, s. 1700 v Lunelu; :p.
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„Du culte religieux que l'Églíse catholique rendaux choses saintes“ (Toulouse 1688), Disertatio

de timore poenitente seu de slufficíentiaattritionis insacramento poenítcnhhac" (t.l a.č ), „Dissertatio
de índulgentíis et jubilaeo“ (t 1696),„ Vita Franc.
Regis“ (116929ač.), „Quaestío moralís an ignorantía
invtncibilis licitum reddat usum opinionis mínus

probabilis in concursu probablíllioris et tutioris“
(1697; pod pseudonymem„ sBeton“, -avespise
tom jeví se 3. jako prohabilitairistsah—2. nuL dvík, franc. ref. theol., 1805v rsinsu u jezera
Genevského, stud. 1825—29 the_qlogíi v Basileji,
od 1829 byl polním kazatelem při švýc. ph:
Francii, od 1835 pastorem franc. obce v Londuýné,
později ve Frankfurtě n. M.; 2. v Mont ellieru
1892, .rp.„Commentaire du N T.“ (1846—5, st. ,
nové vyd. A. Schroeder 1892—93).—3. Julius, u.
v Nimesu 1820, proo.f dějin na lyceu v Maconu,
z příkazu franc. ministerstva vyuč. sbíral korre
spondenci Kalvmovu po evrop. biblioth., kterouž
vyd. 1854 pod názvvem „Lettres francaíscsd e Calvin"1865 stal se sekretářem společnosti„ Société
de I'histoire du protestantisme fran ais“ , s. v Paříži

1892; „OlymplaswMorata éplsode de la Renaissance en ltalie“ „Ča lvin au val d'“Aoste
(1861), „Aonio Paleorio, étude su r la Réfoorme
en Italie“ (18,63) Recits du 16. siec le“ (1864),
„Nouveaux Récits“ (1869,1875, 1886).— 4. Karel,

přírodozpytec a tilosof „. v Genevé,, odifikoval mechanický20sensualismus
(v. t.) Condillacův a hleděl — zůstávaie věřícun —
uvésti jej v souhlas s vírou, zmrtvýchvstání odů

vodňoval trvámm éthlerického tela; sp. „Essai depsycholo ie" (Lond.l 755) „Essai analyt. sur les

facultés e l'áme“ (Kodaň 1705)9),„Palingénésíe phios.“ st. Geneva1669—
Bai-(meny Augustin, franc. filosof, 71.17981:—

trevauxu (dep. Basses Alpes), stud. theol. v DigEne,
ale rozhodl se,že nevstoupí dosstvaduuchovniho,
nýbrž že jako laik bude sloužiti církvi zvláště há
jením a šířením filosofie křesťanské; v názorech
svých byl však stoupencem supranaturalistického
tradicionalismu (v. t.) a zavrhoval způsob studia

filosofického v seminářiche; názory sve hájil hlavně
\ založené jím r. 1830r pAnnalees de philosophie chrétienne a ve aso |se „L'Uníversité
catholique',' jejž od 1840redigoval. Vyztán kongre
gací indexu dekreteml 11. (15) čna 1855 pooepdsal
b'. bez v 'hrady čtyři věty, jimiž bludná mínění pssvá

odvolalŠsrvn. Benzin„ger-Bazmu—art,Enchiridionlo
1649—1652); zustával ostatne \ežadyvěrencirkvi katol; :. v Paříz11879; sp.: „ ués de

I'histoire de I' .glise, présentant par ordrea chrono

logique ses combats, ses tríomphes et ses traitsles propres á instruire' (Pař. 1841), „Documents
historiques sur la religíon des Romains et sur la
connaissance qu ils ont pu avoir les traditions bi

lltliques par leurs rapports avec les juifs“ (4 sv.,867—78), „Vestiges des principa_ux dogmcs chré
tliens, tircs des ancicns livres chinois avec repro
duction ses textes chinois“ (překlad díla, jež na

psall73missionář čínský jesulta Prémaré, zemřevšir. 5)
nneval (Bona Vallls), 1.někd.opatstvíbe

nedíktinske v dep. Euree--etL-oirv díec. chartres
ské, zal. kol. 841, připojilo se 1644kek ognr. mau
rinské; zaniklol v době revoluce. Z opatů vyniklArnold (v. t. 31.1 1.) —2. někd. opatství cisterc.

dep. aveyrronském, v dioec. rodezské, zal. 1147,
později zaniklo, 1875 zřízen tam kl. trappistek.

onnevaux, opatství cisterc. v dep. isěrském,
vdiec. viennské(nynígrenobleske), zal. 1119; prv

ním opatemb yl jan, jenž stal se biskupem valencským; pátým opatem byl sv. Hugo (v.
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Bonnt 933 1.BGadský, jeden z bojovníků Davido
vých, 2 Krá jeden z potomků Fárcso
výcthokolenijudova,2 1 ar 94. —3. levita v doběEsdrášovč, eh.

Bonniěres de souasttre jos., 71.1658, s. 1726; .r).
„Lettres sur le culte et l'invocation de la trěs—sainte
Víerge et des Saints“ (1710); jemu připisují ně
kteří také spis v příčině schválení spisu Quesnel
lova: „Probleme ecclésiastique proposé' á M. l'abbé
Bolleau, de l' archeveché de Paris: á qui I' on doit
croire, de . Louis Ant. de Noailles, evéquc
Chalons de 1696, e.M L. de oailles, ar

cheveque de Paris: end1696“ (v Bruselu 1698).Bonnlot de, jos . 831 v Aspres--les--Vey
nes (dep. Hautes-A-lpes), vstoupil do '10 jež

byl pro.f filos., 1871 redaktoremVretue
„Études religieuses“, od03182red. ublikace „Biblio

raphíe catholique, z. 1889 v Pa ížl, :p. „Laabéte.uestion actuelle“ (Tours 1874 2v d. Pař. 1899),„Le
malheurs de philosophic“ (Pa 879), „Lc miracle

ettlees sciences médicales“ (t. 187 „Miracle et
savants“ (t. 882), „L' Ame et la phyg'siološiae“1887(Pař.

9), „Le miracle et ses contrefacons“ (a5. vyd. 1895), „ProbL du mal“ (t.1
nn os..,nl710veVidni, z..tl788, o7d174

dvorní kapelník, složil tři oratoria, několik 4hlas.

žahrgův a magnificat; tiskem : toho nic nebyloV

yBonnus Heřman, 1uter.theol, u. 1504v Quaken
brdcku, stud. od 1521 ve Vitemberku, žil jako ma
gister 1526—27 v Greifswaldu, stal se 1528 v cho
vatelem prince jana Dánského, od 1530 pussobil
jakožto kazatel v Lubeku, od 1543 působil nějaky
čas v Osnabriícku, abyt am nápomoc byl pl'l
šíření luteranísmu; z. 1548 v Lubeku; 1539 uveřejnil
ném. katechismus.

_Bonol.Bartolomčj di Giovanni,sochařaar
chitekt v Benátkách, z. 1464, Zák a spolupracovník
svého otce jana, s nímž pracoval na výzdobě chrámu
Madonna dell' Orto S. . isericordia, na vý
zdobě fasády dóžeciho paláce, kdež od něho jest
krásná socha archanděla Michaela na rohu proti

chrámu sv. Marka; provedl rlozšlření chrámu S.Mariadella Caritá.— 2. jan íBertuccio, otec

přcdcšl., architekt a sochař vclBenátkách, z. 1442,pracoval společně se svým synem. — 3.jan
Aug., theolog a právník plemontský u. 1738 rve
Verzuolu, vstoupil do stavu duchovního, věnoval
se vyučováni právu civilnímu & kanoníc kémmu, po
výšen na doktora 17 byl repetitoreín práva na
král. akademii šlechtické do 1767,nnaečž obdržel
stolici kanonického práva na univ. turinské;.r13. ,
potestate Ecclesiae tum principis, seu dc juris
dictíone“ (Turin 1767),„De potestate principis circa
matrimonía“ (1788), „ e criminibus ecclesiasticis“

(1791); k tomuto spisu při ojil pnojednáni „De usuris“ Když Piemontsko o saz obylo Francouzi
1798,8. byljmenován presidentem prozatímní vlády;

79 4. Mi ael tlelH.,Š.j., .v Palermu
1697, z. 1775, :p. „Morali istruzionl sui Sacra

menti delle lešři di natura, scritta c di grazia“ (Vi
gerbo1,775) orali istruzíoní per risolvere i Casi
diCoscienza ai cinoqueprincipali precetti della Chiesaattínentí (177l._ pseudonymem elnodo“). —
5. Michael Taddeo, malířa mosaicustav Be

nátkách, dle svlého děda, trevísského malíře, zvanýZambono nebo Gianíhono, žil \' XV. sol. (1462
byl ještě na živu). Akademie benátská má od něho
dva obrazy: pétidílný oltář a „Korunovani Panny
Marie“. Vkapli „dci Mascolí“ , zbudované 1430pm
chrámu sv. Marka, proveedl r. 1444 nástropní rno
saiku s vý evy z ládi P. Marte.

onola kochus S l.(e .r).prot. jansede 68)
nistúm: „La lcga della tcología moderna colla
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fílosofia a danni della Chiesa dí G. Cristo“ (bez

m. a r.),sspisek výhorlný, časío znovu vydavanýa
doBioinýclh jpazykú překlPetr, kanovníkntorcellsky', .c. 1756, opa
třil spis lMik. Coletih0 „De turricellanis episcopis“
(„ltalia sacra“ sv. V.) poznámkami a dodat

nomellljeremiáš, „. 1831v Nígollněk(prov.
c'a), vysv. na kněze 1854, odebral se za při

činosudalšich studii do Říma, dosáhl tam stupně
doktora theol.; otom byl 12 let prof. semináře
v Brescii, 5 let arářem v Lovvere, stal se r. 1871
bísk.cremonským; jedinyrepresentant směrumoder
ni51ckého mezi e iskopáre 1t.al Ves isc<:,„Roma
ital a e la realtá ellecose“ l“hlledídokázati nutnosr
sm.ru meziVatikánem akrál. ital. (dán na index 1889.

ronal r. 1872 1880 dlec.s snoy dy, r. 1900 zalo 11

!10 k podpoře vaystěhovavšich se italských dělníkůvropě a Lavantu“, kteréž zř1idilo v Německuu,
Švycarsku a Francií dělnické sekretariáty a missie.
V pastýřském listu vyd. v lednu 1906 vyssolV" se
B. pro oddělení církve od státu, v němž spatřuje
oprávněný požadavek nové doby, církvi prospěšný;
proti tomu podali biskupové milánské círk. pro
vincie protest papeži, načež Pius . \' listu kard.
arcib. mílánskému Ferrarimu vyslovil bolest svou
nad činem B-ho. Literární činnost B-la jest obrov

sk;á ze spísů jeho buďtež uvedeny: „Summa totiusTheologiae dogmaticae“ (4s „lí"giovane stu
dente lstruito e dlfeso nella dottrina cristiana“

(3 sv.) „Seguiamo tla regione“ (Ssv :.1 Dio creatorc, Crist 3. La Chiesa, Milán 1898).
„Omelie“G(Gusv.), „Místeri cristiani“ (4 sv.,
dof ran.c), „Questionl morali e religiosl“ (4 sv.e),

„_Víagži“((_5sv.), „Questioni religiose morali e socialí el „Una scchietta parola agli amantí
el vero" ; velikou pozornost vzbuudily: „ll secolo

che nasce“ (do něm.přel. Val. Holzer 1903) a„
Chiesa“ (do něm. přel. Holzerr1.903) Mimoto přel.
3. konference Monsabbréovy & apologií Weissovu.
V pastýřských svých listech pojednává B. () aso
vých otázkách náboženských a sociálních, na př.:

„Obbedienza dei Cattolici“ 1880, „11Divorzio“ 1882,
„Morale senza Dio“1885, „lllSui11cdioo" 1886, „Proprieta e Socialismo“ 1888, „ 1C1ero et Societa 1110

“ apitale et lavoro“ 1893, „Una parola amica agli Opeerari' 1896, „L'E razíone“
8971, „Beneficenza' 1899, „11Teatro“ 18 , „Senti

mentalismo e Formalisn1o'1171Religione“ 1902. Srvn.„Nový7ívot“X90(11.(1906), 46.
Bonoml vlz Bo
Bononcinl (Buononcinii) _lan Křt., hud. skl.

„. kol. 1660v iodeně, od 1688 kapelník při ko
stele S. Giovanni in Monte v Bologni, od 1691 při
dvorní kapele ve Vídni, nějaký čas v Berlíně, od
1716 v ondýně, d1733 v Paříži, ;. kol. 1750;
: hojných jeho skladeb spadají v obor hudby du
chovní: 8hl. mše (1688), oratoria: Davidde (1687
„Giosue“ (1688), „La Maddelena a pledi di Cristo“
(1690), „Ezechia“ (1737

onon iaK rel, malíř, 71.1569 ve Ferraře, z. t.
1632, dovedný eklektik; z jeho prací zasluhují
zmínky: íresk y a oltářní obrazy v 5. Maria in
Vado ve Ferraře, obraz Madonna se světci“ v ga
lerií Breza v Miláně, „Švatba v Káni“ \; pínako
thece ferrarské

oonnia, Bononiensls dloec., viz Bologna.
Bononíus sv., 2 řádu kamald., žáks v. Romu

alda, 11.v Bologni, s dovolením představený ch ode

bral se jako missionář do Egypta, procestoval Sv.zemi a pobyl nějaký čas na inaji, zvolen za opata
k|.v Lucedlo (Lucedium) v Píemontsku, :. 30.5sarpn
10%; jeho životopis napsal Ratbert z Lucedía.
..Mart Ra0.0130 srpna.

bonorum conservatio ln famille vlz čl. bo
n n m fa m ae.

<U?

Bonolli ——Bontemps

Boonosa sv. mč. spolu se sv. Eutropiem (v. t.);
Mart. Ram. 15. čc(:.e

Bonosía 2svůnn1.lžv Římě, spolu se sv. Fortunatem-pam
Bonosíánziviz Bonosus

Bonosíus (Bonosus) S\., 1.abískugblssalerns kyasi ve 11.stol. pam.l 4.kv étn kutp rc—

virský 358—1v;p m 17. ún
aMaxh ian (Maxmilianl),důstojníci pluku herkulanskéhol (nazvaného takd

císaře Maximiana Herculeea), zdráhalí se změnilti
labarum, s něhož Julian Apostata kázal monogram
Kristův s_ejmouti;_b li za to krutě mučeni a po

sléze s jinými křes any sťatir am21. srnap —2. 1kuup sardický v lllyrii ve
2 pol. lV. stol., z. na p_oč.V. stol., popíral panen
ství P. Marie; sekta _jim založená („bonosianí“,
„bonosiací“) byla rozšiř a hlavně vjižní Gallii,

urkgunds u a zvl. ve panělsku, přijala později
názory arianské a fotinskép; trvala 11. 51001.

Boounrecucil de, Duranty Josef, 0oratorián, :.
„Pav přeložil do francouzštiny několik spisů sv.

<=

tBonslgnorl Francesco, vynikající malíř veronský,nn.ko l 1455 ve Veron byl ve službách
markraběte Francesca ll. Gonzagy; ;. 1519. Dle
dochovavsích se zpráv byl to umélec dovedný a
pracovitý, jemné a zbožně povahy. Na obrazech
jeho chválí se zvláště výraz tváří; v mdlém, ale
sympatickém koloritu jeho obrazů jeví se vliv školy
veronskě. prací zachovaly se ttoy „aMa
donna s ježíškem“ z r. 1483 v museu veronskěm,

„Trůnicí Madonna se sv. Krištofem, Onufriem, jeronymema Augustinem“ z r. 1 4 ., „Triumící lt a—
donna se sv. leronymem a Jíříma shudoucimi an
děly" : r. 1488 v kaplí del Ba da v 51.Bernardino
ve Veroně, „Madonna se sv. Sebastianem, Blaz

e,m Nazarem, Celsem a lulianou“ v rapli sv. Bla
zeje kostela sv. Nazara a Celsa ve Veroně.

z Bonstettenu Albrecht, O. S. B., n. kol.
1443 v Usteru (v kantonu curyšském) z rodiny ba
ronské, studoval ve Frýburku Br., v Basilejia
Pavíí stal se 1474 děkanem benediktinského klá
štera elnsíedelnského, 1482 cís. dvorním falckra
bim, 1491 dvorním kaplanem, 1498 povýšen na
doktora kan. práva z. 1509; poožíval vážnosti
u pap. lnnocence V111.a cís. Bedřicha lll., dopiso

val si z nejznamenitějšíml humanlst své doby,.r). vylíčení vlek vévody Karla Směl ho Burgund
ského, popis výcarska z r. 1479, „Von der íóbl.

Stiftung des hochvv. Gotzhuzes Ainsiedeln“ l(Ulm94), ged St.Ger d“d(Frýb. 157 7),
„Vita Meínradi“ (Bas lej 1496,1do čest. přel.7alšre
Ěrodukccmi původních dřevorytů vyda Josef evik); „Legen de St. Mei nrads“ (N_ori111berk 1496),
Víta v. Nicolai de upe Saxulae in Helvetiaaana

choretae'“,i jeho korresp. a spisy historické vyd.Alb.Bi1c 189
Bont chilém, doktor universit íovaňské, proí.

kanon práva, kanovní 11sv. uuduly v Bruselu,
:. 1454, „Quocílíbetum de usuris et emptione
redituum vítaíium ac perpetuorum“ (bez m.

ontemplus Bonaventura Min. Conv.,
z Umbrie, z. 1700, .„Fascículus florum moralium

ex noblli vírldario juris utriusque prlaesertím pontificií seniorumque doctorum“ (Řím168.8)

ontemps (BontemBs)Leode arius O.S B.,2.1565 v opatlsvís ningyv r)). „Čon
solatlon des afflígés“ (Pař1ž 1555), „Le miroír de
la parfaite beaute“ (t. 1557), „De la veerité de la
foi chrétienne“ (Ronen), „Narratlon contenant de
la véríté d'aucuns abus lus que trop fondés en
astrologie judiclalre et devíneuse“ (Lyon 5_815),.

%)la pulssance et autoritě du pape“ (Paříž.

»
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Bontempus —

Bontempus Gaudencius O. Cap., Bvr e
síi, prot. theol. a kazatel, :. 1672; :p. „Palladium

theologium, scu tota theologlialscholastica ad men
tem D. Bonaventurae“l_i(Lšon 676, 7 sv fol.).Bonucci Ant. J.. 12Aretina, mlssionář
v Brasillí, z. 1728; mimo spisy asketické a na io
gratické v dal „Vindiciae aequissimi dccrcti A cx
andri Vili ..M adversus proposrtíones 31 in eo dam
nalas" (Říml 1,704) „lstorria del Ponteiice Gre

orio X.“ (1711), „lstorla della Vita, Martyrlo e
iracoli i regorio, arcivescovo e primatc

della Armenia“ (t. 1717), „H Salomone descrittoin
100 lezionl sulla divina Scríttura“ (t. 720,—21
sv.), „Ephemerides eucharisticae, verítatem atque
cultum sacrosancti tidei nostrae mysterio luculen
tis ss. pontificum, cardinalium. . s. paginae ora
culis, conciliorum sanctionibus, Patruum testimoniis
ac ethícis observationibus illustratae" (t. 1715—28,
45 V)

bonum famillae, jež jako kanonický důvod pro
dispens od překážek manželský h uvádí „Praxis

ostolicarum dispensatignum“(ylším01002) pod tit.)gll., 140 (str. 20 n.,) může býti uplat
něno různým_způsobem. a) Nejprve může je sta
noviti okolnost, že uzavřením sňatku mezi žada
teli má býtizachmán \znešený rod (: illustris

tamilíae conservatlo oz.jet na prospěchveřejného blaha, aby zachov ny byly rody panující,
znešcně &mocné; také ro mám samým jest pro

sziěšno, aby byly v nich zachovány dobré zvyky,mravy i zámožnost Lzes tak také vyvarovatl
sporům, které rozdělením statků rodinných mohou
snadno povstatí atd. Vznešenosti a nobilitou rodu
rozumi pak se tu jak nobilita starě rodiny králov
ské nebošlechtické(:antiqua nobilltas), tak
vznešenost rodu vynikajícího zbožnosti, učenosti,stris familía).

. býti odlůvodněno tim, že
statky budou v rodin zachovány či že zachována
budezámožnárodina(: bonorum conservatioin familia nebo diviti s ta mi'íltac con ser
vatio), neboť rod bez bohatství ztrácí na svém
sociálním významu i na své vážnosti a svém po
staveni, verejněmu blahu pak a prospěchu jest
užitečno, aby rodiny zámožné byly zachovany.

„gormulae Apost. Dataríae pro matrim. dispens “( nn 1901) uvádějí obojí druh tohoto kanonického

důvodu dispensačního pod č. 18. a19. Instrukce
de oprp fide z 9. května 1877 důvod7umtoho„ff/l

.“

ncuvvádí
bonum fldel viz bona matrimonií.
bonum honestatís et rellgionls jakožto kano

nický důvod ro udělení dispense od překážky
manželské uv dí se v „rPaxis apostolic. dispen
sationum“ (Řím 1902 pod titulem XV. č. 110—114
(str.2 2.n.) Uskute ňuje se tento důvod z ně
kolika příčin. a) jde--Ii o to, aby počestnost mravův

živvota byla v rodině sňa tekem mezi žad ate lí za—
chována, posílena a utvrzeen,a což za dnů, kdy
mravnosti v rodinách i ve společnosti ubývá, ve
likou má důležitost, zejména jedná--li se o rodinny,
které od dávných dob se znaji, Apoštolské stolicí
acírkvis sv. zcela JSOUoddány, jakož i když žadatel, jenžjinak vz ěláním, věděním,důstojenstvím
aposostavenim misto vynikajici zau tma jest při
tom vzdálen nepravých zásad a nau_ racionalismu
& liberalismu, plně řádně povinnos své jaako ka

tolik. „Formulac Apost. Datariaaze;e( ím 1901) majítento dův dpod č. 21. podn : „Ob fa
liarum vhno sal-ztatemconsc n.dam“ b)A_no
&.l:. i tenkráte lze jako důvod uplatniti, když jen
žadatelé sami počestnosíí mravův a života vynikají

(: ora toorum honesstas), byt o jejichžrodináchnebo rodičích nebo jen otci nebylo možno totéž
tvrditi. Tato příčina uvádí se jednak v textu kano

bonum pacis 359

nickěho důvodu v lnstr. S. C. de prop. lide z r. 1877

pod titulem „cxccllcntia meritorum“ (o němž níže),jednak i mezi t. zv. nekanoníckými důvody, které
se vyvinuly z praxe kurie římské. (Leitner, Kalhol.
Eherecht 1902, str. 431) c) Dalši, mnohem závaž
nější příčinoujest zachování a utvrzcní katolického
náboženství žadatelů samých, nebo ijejich rodin,
jakož | ta okolnost, že je rozumná a odůvodněná na
děje, že žadatel nebo žadatelka k náboženství ka
tolickému se obrátí, a jiné ještě okolnosti, kde jde
o bonum religio nís cathol ícae skrzrze uza
vřeni sňatku příslušných snoubencův. d) Sem patří
také příčina,která se vyjadřuje slovy „excellen
tía merritorum .jvynikajici zásluhy o nábo
ženství, což se uskutečňuje na př. tim, že nčkd
proti nepřátelům viry katolické nebo proti nepřá
telům sv. Otce bojoval, katolíky ze zajetlnevěrcův
a pohanů vysvobodil, \eliká zbožná nadání a ústavy
založil anebo rozmnožil, značnou summu peněz
anebo jiných statků církvi daroval, učeností, ctností
anebo jiným zpusobem o náboženství zásluhs
zjednal, v místě jlnověrci osazeném svým nákla-l
demmch rám Páně pro katolíky vystavěl a p. 'lutto
kanonickou příčinu. kterou „Formulae Apost. Da

tariae“ uváději pod čis. 20.,lvyjaadřue „lnsctruke
rSn.eC. de prop. fidezr. 1877slovy: „ xcel entiarírntorum,cum aliquisaut contratideicatholícae
hostrelsdimicatione, aut liberalitate erga Ecc.esíam,

ligipne
aut doctrina, virtute, alíove modo de Re'
sit optime meri .“ pri

bonunm pacis, kteréž jako kanonický důvod
dispensační pro uzavření sňatku uvádí „Praxis
a ostolíc. díspensat." (Řin11902) pod tit. XlV. čís.
15—109 r.21 n.), muže býti uskutečněno a v žá
dosti uplastnrčno za růz n'ch okolností. a) Prvni
přičinouccho jcst odstran ni sporů, při a svárů ve

věcechzlvanych ( composiitio litíum sugn ,což zajisté jest
velice důlležité, jelikož ozávažně spory 'srožuinejenpříležitosti kc hříchům a zločinům, ný spo
lečnosti & státu jsou na velikou škodu. rNelzáleži
pak na tom, panují-li sváry tya ře mezi snou
benci samými, anebo mezi jejich pokrevencl a při
buzn mi. 13)Druhou příčinu jeho stanovi uklizeni
sporuv a při 0 posloupnost statků (: composi
tio litíum super successione bonorum),
což jestnjaksi specifikování příčiny prvé, a protoplaati ěm in specciet otěž odůvodnění, které bylo

' řetí řičinou jest zastaveni ve

řejnéhonepřátelství uzavžřenímsňatku (: c es 5atminlmlc tia rum), at 'de o uklizení a odstra
nění nepřátelství trvajícího a obnovení pokoje a míru
mezi rodinami znepřátelenými, zejména panujícimi
a vznešenýini, aneb o odstraněni nebezpečenství
hrozícího nepřátelství. d) Čtvrtá př'lčna jeho sou

visí se třetía tvořísji utvrzeni pokoje a ímru (: confirmatio paci dyž totiž mezi pokrevenci a
příbuznýmisnoubenců těžké nepřátelství panovalo,
a třeba byli již pokoj' mezi nimi uzavřen, utvrdit by
se velice uzavřením sňatku mezi příslušníky rodin
tčch. c) Sem patří konečně utvrzcní dohody a smluv
mezi panovníky(_;i erra inter reges et
principes) uzavřením sňatku mezi členy panují
cích rodin, čímž arci i dobru obecnému a veřej
nému vclicc se prosppivvá. „Formulac Datar. Apost“

(Řidmč1901) vypočlítávaji tento důvod dispensační160 Instrukce S. C. (l.eprop fide

z 09. kvuětna 1877 uvádí jej pod č. 6. těmito slovy:acis, quo nomme veniunt ncdum foc
dera inter regna et principes, sed etiam exstinctio

ravrum InlmlClÍldl'llm,rlxarum et otllorum civrlium.
acc causa adducitur vel ad exstinguendas gra

ves inimicítias, quae inter contrahentium consan
guineos vel aifines ortae sint, quaeque matrimonií
celebratione omnino componerentur; vel quando
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inter contrahentium consanguineos et affines ini
micitiae graves viguerlnt, et. licet pax inter ipsos
inita iam sít, celebratio tamen matrimonii adjpsžlsiuspacis confirmatíonem maxíme conduceret. “ pal:

num parentum jako důvod pro udělení dis
pense od překážk manželské atřl mezí tak zv.
důvody nekanonic é a lze je uplatnlti tehdy, když
otec, resp. matka jednoho snoubence nebo obo

snoubenců 0potřeebujipomoci, kteréž se jim sňatkemžadateiůd e. TP:/z.
bonumdprolis viz čl. manželství.
bonum sacramenti viz čl. manželstv l.
Bonus sv. mč., spolu s Faustem a Mau

rem jakožr ipziinšmmíaedevzíti umučen v Římě; Mart.. aLatina sanctorum mar
tyrum Boni prgsbyteri, vFausti et Mauri, cum aliís

novem.uqui ín Actis 5.Stephaní Papae describuntur. "suArt u. 1864, eol. v Berlíně,
1890—38vssemináři kazatelském ve Vitemberku, od
1893 liberálně protest. pastor v Luckenwalde, od
1895 v dolnolužické vsi Grossmuckrowě, od 1
na odpoč., žije od 1906v San Domenico di Fiesole

u Florence; jeho směr označiti možnor „germanisací křesťanství" (křesťanství nutno yop jimati

vduchu germánském .r). „Deutscher Glaube“ 1897,Der Gottsucher (1899), „Religion als

Schópfung“ (190_2),„DieKiriche“(1909'a)onvensin viz Bonvic
Bonwetsch Gottlieb Nnathanael, prof. the

olog 1848v Nororcc (gub. saratovská v Rusku).

od 1871 ve sluvlžbáchev. lut. církve v Rusku, 1878
soukr. docent, mř.,1sřc.hro.f v Dorpatě,d1891 v Gottin at:;h :;;. hriften Tertullians

nach ihrer Abfaslsungszcit“ (1878), „Geschichte desMontanísmus“ 881), „Kyrill u. Methodius “(1885,)

„Methodius v. lmpus s“ (1891),„Hyppoiytss Schrift
uber den Antichri,sten" (1895),„Hyppollyts Werke“
(5poolečně s lAchelisem, 1897), „Daass slavische Hcnochbuch“ „Die Theologie des Methodius
von 01 mpulss“97(1903),„Grundriss der Doomgmen
geschic te" (1908), vydal nově Kurtzovu „Kirchen
geschichte“ (13. a 14. vy.d);s plo. se Seebergem
vydával od 1898 „Studien zur Geschichte der
Theol. u. Kirche“; odl vdává „Neue Studien

zur Geschichte der Theologie u. Klrceh“

:

Bonvícoino 1. Alexander d(Aleissandro) viz.\elor —2. (Bonvensin)d v,a Fra,mlob.
básník tXlll.: 71.kol. 1250 z váženéa míllánské rodiny,
vstoupil do řádu humiliatů jako bratr- laik, :. kol.
1313; ..:—1).„iChromocn de magnnalibus Mediolani“,

„De discipulorum_Fraeceptorumique moribus se
vita scholastica“, ratato dei mesr“ Básnické jeho

skladimiy„Spor Satana s P. Mar “, „Sporootce sev peelek“ a j. sou většinou obsahu ethicko
náboženského a jsou charakteristickýmipamátkami
počátečné periody italské literatury; dialogické
skladby prozrazují dramatický talent. ASpisy jehovydaal eker v „.Monatsber der Berl. A.k“1850-1.

nvicinus Razo O. Praem., novicmistrvopat

ství osnteinfcldskern5,l: 1511; .r). „\'ita s. Hermanní
_losephí“il(Kolínl 1).Bon 1(T erill5)Antonín S..,j „. 1623v Dor
chestru,".z 1676, moralista, rozhodný probabilísta;
:p. „Fundamentumtotius theologiae moralis“(1668);
„Regulae morum“ (1667); hlavnilrlnjeho odpůrcembyl Mich de Elizalde _S.._|,jenž azývá ho „opr
babilistam omnium, qui hactenusnprodierunt, forte
|axissímum".

Bonvinl. František, franc. malíř genrů, u.

1817, s. 1887, mezi jeho obraz jestn několik pěkných genrů ze života řeholníku a řeholnic franc.
2.1udv ,hud. skladatel (autodidakt), u.
1850 v Siddersu (v kantonu wallisském), studoval
zprvu medicínu, vstoupil do Tovv.ež_l 1874,v sv.
na kněze 1885, od 1887hud. dirigent p'r1„Canisius

bonum parentum — Boost

College“ v Buffalu (Sev. Amerika); složil mše,

offertoría a j. , skladby imehoovytznamenáva'|l1sevře
iosti a jemnosti citů; ď.: eMotuproprio of Pius X and olur oAttitu e“ (1904), „On

Gregorian Rhytm“ (i 906). „May women sing inour church choir ?“ (1908
ommon Prayer, officiální liturg.

kniha anglikánská, knlha(agenda) sestavená zaCran—
mera komitétem skládajicrm se z bisku ůatheolo
g_ůvavydanál549; jeto kombinacebrevi ře,missálu,
rituálu a pontifikáiu, směs živlů katolických apro
testantskych (zná toliko 2 svátosti; v rltu přijímání,
jenž jest ná odobenim mše sv, pomíjí kánon,

předpisuje birmozvání bcz znamení kříže a poma
záníi a j..R) v2y dána znovu se značnýmizměna za kr ovny Marie odstraněna, za vlády
královny Alžbět opět zavedena 1559, později
několikráte měn na (posléze 1872). Srvn. Garquet
dBm/w), Edward Vla nd the Boookkof Common

Prayer“ (2. v.,yd v Londl.18191Boom nden Em u. 1876v Altenessenu v
Porýnsku, Dr. sc. polit., lsekretář při ústředilído
vého spolku pro katol. Něm ko v Gladbachu,

všd. „SocíaipoL Korrespondenfť, spolupracovníktaatslex. d. Górres esellschaf
Boone ]anK řt., 1794 v Poperinghe

v Belgii, vstoupil do Tov. Jež. 1815, činný horlivě
v duch. s.právě později rektor koleje bruuseelské;
z. _vBruselu 1871; :p. četné apolog. a asketické
spisy. otífs de mon attachement a l'hgiiseeCa
thollqu c“ 1850, „Le théůtre, lisez et jugez“
„Conqférence sur les Bible , „Conferences
sur les preuves de la Religion“ 1843, „Manuel de
i'apologrste“ 1850, 85;1 „Lees mauvais livres“,

„instruction sur laa píété“, „L'ador. perpét.“, „Lafréquente comm.“
Boonen August (pseudonymA. Zerkall), re

ktor ve výsl. v Grefeldu, 71.1835; :; Grefeld in
Wort und Bild“ (1896)„, Geieít- u.Fďedenkbuch
zur XLV. Gee'neral-Versammlung der Katitoliken

Deutsclilaneds 1898“ (111901).Boor vlz Dvořák.
Boos Meartin, kat. theol., pseudomystik, u. 1762

vHuttenríedu ve Švábsku, stud. theol. v Dillíngenu,
stal sekaplanevantert hing;au mužvelicenadaný,
ale excentrický, jal se širitr své blouznivéídeje,jimiž
vzbudil veliký rozruch; a i muž,ove ako byl Sai
lerr, dali se jim nějaký čas klamati. Zavrhoval do
bre skutky a hlásal ve smyslul uter. nauky oo spra-_
vedlněnl „samospasitelnost víry v Krlsta“. Když proti
němu bisk ordinariát augšpurský zakročil, uchýlil
se do Lince k josefínísticky smýšlejícimu biskupu
Gallovi a stal se 1 vGailneukirchenu;
když | tu později po smrti jehompříznivce s ním zave
deno vyšetřování, opustil své místo a obdržel od
pruské vlády 1817 místo prof. náboženství v Dils
seldorfu & 1819 faru v Saynu v Porýnsku, když byl
k vyzváni vrchnopastýřškému svých dřívějších

názorů se zřekl; :. 18215.Autobiografii jeho vydalGossner 1826,4. vd.
Boosz Konrád, n. 11875,farář v l'ammerspielu

u Miihllieimu n. M. , .rf. Der Tag meiner hi. Fir
mung. Belehrungen und Gebete fur Firmlínge und

Geiirmte“ (1901), obstaral nové vydánicHeinrichova
překladu Guferangerova díla o círk.Boost 71.v Aschaffenburku 1775,
laik, horlrvaýnobhá “acel“katol. cirkve, -. 1852, ie
ErkÍárung der O enbarung loh. ím Geiste
schichte und der Religion“(Darmstadt1885),.,
schíchte der Reformation und Revolution von

Frankreich, England und Deutschland“ (Au1813-45, s.v), Die neuuestc Gesch itche der
Menschheit vom Anfan der franzósischen Revo
lution his zu unseren a n“ 39-4 ,2 sv.),
„Dle Geschichte und die lgfonpheten“ (t. 1846), přel.



Booth — Booz

také Artaudovo díllo„zHistoíredes souverains pontifes romains“ (t. 3'-).

Boot.h1 Robertgí hud. skladatel, n. 1862v St.Andrews, varhaník, 1 Newmiansu, kom
ponoval několik skladeb chrámovýchwa j. —2. Wii
1 am VIZArmáda spás

Boott Francis hudeb. skladatel"n. 1813v Bo
stonu, z. 1904 v Cambridgí(Mess., žil dlouhávléta
ve Florenci, kdež vzdělalse uL. icchiantího

r. 1870 vrátil se do Ameriky; SlOŽiilem. j. někoííkmší :! jiné větší chrámové kompos
Booz, 1. hebr. m'a _ V síle (ls)ludíž,zachovejž

tě jahve nebo pod. 0 novoroz. dttku), jest vlastní
jméno (tvořené v duchu nomenklatury semitské,
tak že není třeba bráti útočiště k arabskému kmení
barazazmovit prae alacritate, a považovati slovo
B. buďzaajméno podstatné: „živost“,neb přídavné:
„čil)", žlvy“ yzámožného Betlemity, ideálu pravého lsraeit jehož hluboký cit náboženský,
atriarchální tdobrotivost k služěbným, blahovolnou

Štědrost kchutlině, obětavou pohostinost, vlídnost,
rozvahu a zvláště opravdovou úctu pred zákonem

a odtud 1plynoucízvážnost u spoluobčanů nám ličiRuth 2, lnn. Ne zpudu pohlavního, nýbrž z úcty
oslušnosli k zákonu pojal za manželku cizinku

( oabltku) Ruth, chudobnou vdovu go svémm!)říbuzném, synu Elimelechovu, který yl bezdt

zemřel. Z tohoto manželství vzeše2130bed,apředekDavida krále (Ruth 419—20, Par ,
Poněvadž se na posledně uvedenem2m_ístěh(Mat l )

vvslovně pravi: ...alpwv 82 čyówbjosv167 Boě; ěx 177;Palán, nclze míti za to, žeb yl Booz vnukem,

gravnukcm, neb vůbec několikátým descendentem
almonov)m, nýbrž jest ho považovati za snaySalmona aRaa.haby Poněvadž aknutno Ra ab,

matku B-ovu, považovati za zn mou prostitutky)zJos. 23'“, dlužno říci (srvn Stlc. že b'.
v tlobě prvnich sondcův, a snad již v době _lo
suově, a není dovoleno klásti ho teprve do doby
velekněze Heliho, jak činí josef Flavius. Onen ne

patrný počet Davidových ředků v řadě BoozObe)ed-]esse -David (Ruth 41-20), který nestačí na
délku doby od josue do nástupce Saulova, jest
vysvětliti tím,že mezi Obedem a jessem jest ně
kolik členů vypuštěno, podobně jako jest v rodo
pise Matoušovvě mezi _joramme a Osíášem vyne

chán Ochoziáš, joasaAmasiáš. (Hummelauer, Clom
ment. in lib. judíc um cte Rtuth, Paříž 1?. Xnaómóaua, Com ev.ang .. Matnlh.
Paříž 1903 37. 3. Al. Í-lzer,tDie Stammbaume jesu
nach Mattháus u Lukas. Fry'burkvv.B 1910.)„ Bo
ozovo pole“ dosud se ukazuje v okoli (jv) Betléma.
(Líc'vin d: Hann/te, Guid-lndicateur de la erre
Saint, 4. \yd. _jerusalem 1897s Slo
vem tímto přepisuje Vulg. 3 Král. 7Zl hebrejské
bo az, napsané na levém ze dvou sloupů stojících
u vchodu do předsíně, vedouci bezprostředně do

svatyně chrámu alomounova. Tvar jej.chgopisuje
se sice dosti 2zevrubněl v 3 Kr.ál 7"Král. 25117; 2Pa.r 7;jer. 5.217!Jjosefa Flavia

Starož. Vl11.,"1.44;poněvadlž v_šakzněm prvého nejdůležitějšího misía (3 Krá jest značně po
rušeno, poněvadž popis tent70o sahu'e technické
terminy nám blíže neznámé, poněvvad se nám ze
sloupů samých nic nezachovalo, poněvadž nemáme
ani modelu. ani nějakého jejich vyobrazeni, ba ani
analogie u svatostánku nebo u druhé ho chrámu
proto jest pochopitelno, že exegetě a historikové
umění při popisu a rekonstrukci jmenovaných sloupů
vclice se rozcházejí. Srvn představu starších vy
kladatelů na obrazeu Calmet ta (Commentar. sv. 11.
AUgšpurk a Hrade 1734 mezi tr. 160 a 161)

s jeho vlastní rekocnstrukcí tamtéž vyobrazenou,(kterou podává též Mlčoch ve Starov dě obr 3
Český slovnik bohovčdný u.
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10,) a s tim názory de Vagůc' (Le Temple de
Jerusalem, Paříž 186 s34.), Pšlrral- Chipzezatly (Histoire de l'antiquitě. sTome V. Sardaigne-S rle
Cappadoce. Paříž 1887 str. 318—320,pllistVIl. rvn.
těž dilo týchž dvou autorů: e'l edu Jérusu

Paříž1889), Student:)- (Geschichte des Vol
kes Israel l, 311—330, vyobrazení reprodukuje též

Benzínger ve své Hebrtíischer Archáologie, [. v d.Frýburk v B. 1894 250, 80), Schranz/y (lšic

Stiftshlitte, dergsTempelm jerusalem. .Berlin 1896
SSZ—87,0 31), Balzirlgnorg; (uved. Hebr. Arth.v.y.d Tubinky 1907 s.27,1 123 a s. 218, obr.
124), nejnovější pak solidnío vyklad andův (Die
Bticher der Konige, Erster Halbband, Míínster .W
1911 5.171—179). —Sloupy líty byly z bronzu týr
ským umělcem Hiramem (Churamm-abi, kter po
otci byl půuovodu fénického, po matce pak israel

ského 2Par. 2") v Róru (: nilž1ienějordánské [meziSukkothema Sarctancmj: arn Sartabe?)

dle 3Krá|.17'“. _ Dřik jejichdhšt'mtnktů, hlavice
5 lokatůivysoká, tedy celkem mě lla výška 23 lokte,25 m. Ne tedy29 m, jk se domnívali
ně teaří lstarši exegeté (viz obraz u Calmeta),ani 35 lokett,jak pravi ch)bný text 2 Far. 3'6. Ob
vod měřil 12 loket (slovo „chtit“ 3 Král. 7" zna
meená jen míru, nikoli však nějaké ozdobné pásy
na dříku, jak se domníval Calmet), průměr tedy

a„9/ loktů, t. 19 m. yl tedy pomiěrprůměru k celkove výšce sloupu jaklo 1: 6 Na
názorům estetickým poměr tento nebude se asi
přiliš zamlouvati, sloupy budou se nám snad zdáti
přiliš široké, těžké a sražené. Není však proto
nutno hledatí analogii se Schickem (num. 84) ve
stavitelství indickém a čínském; stačí poznamenati,

že pooodbnně rozměryA nalěztáme v architektonice
cgyptstsék A.Brmaau, Aegšptenu. aegyptiscsches Le
ben, Tubinky 1886str. 5 ). Sloupy velikého dvoru

mmonova chrámmu v Karna ujsou dv soké 1 ma maji největší šíři 5 111(tedy 4;) vannáct cen

trálnichsloupů vhypostylu téhož chrámudosahuje
vý ky 1m, jejicrn hlavice 334 m, průměr pakjejich obnáší 37 6.) Viz Egyptepa rK. Bae
deabzr, Lipsko 1903,(str 247nn.). eště ri dorský
sloup ve stavitelství řeckém býva pět neb šest

t vyšší než jeho průměr (Herder, Konversa
tionslexikon VII., Fršburk 1907 si. 1072on.) Platío nicch totéž, co pl e Erman o sloupech egypt
ských, že nebyly postaveny proto, by imponovaly
svýmtladnými rozměry, jako spíše za tím účelem,
aby působily mohutný dojem svou obrovitostí, si
lou a pevností, kterou zobrazovaly a které odpo
vídala též slova na nich napsaná. 0 patce jejich
se ničeho nedočítáme, z čehož však nutně neplyne,
že žádné neměly, nýbrž spíše jest míti za to že měly
nevysokou patku, podobnou té, kterou vídáme po011
sloupy egyptskými. Uvnitř byly (sloupy t)to) ovšem

duté; vrstva bronzu byla tlustá na ččtyřiprsty, t. j.sí 8065 mm, tlouštkat oopět'l. Zda en)
jaejlch byly hladké, čl rýhovane, npokryté vypukli
nami malova tom ná's prameny rovněž
nepoučují. Nijčtlši volnost jest ponechána fantasií
pr) rekonstrukci hlavic. jisto jest, že bylo k jejich
ozdobě užito těchto motivů 1. květinvého t. j.
kalicha (či kalichů?) rostlin kterou nazývá bible
šůšan“, 2. dvou řad ran tových jablek po 100.

tedy pro jeden slou & pro oba 400, 3. motivu
sítkoveho sebakhua, složeného z prýmmek gedl
lim a z řetízků šaršcróth. Také o tvaru vypou
klém, o jakémsi cchinu—_ beten (břicho), činí se
zminka. Ad 1. llebr. šůšan překládá se sice oby
čeejně _lilii“, může však znamenatl l jinou podob
nou rostlinu, jmenovitě lotos, ký vídáme na slou

p_echtegyptskýchh (egyptsky s(šN)šn,lkopticky šóšenloto N=ym více palmové
nel) papyrové, vyskytujolcisse rovněžlave stavitelství
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staroegyptském, nelze zde mysliti. Kalich květný
hlavicí patrně zakončoval. jakým _zpusobem však?
U egyptských lotosových sloupu nalézáme dva
způsoby zakončení: bud' jest kalich uzavren. nebo
otevřen. Otevřený kalich hodí se lépe pro sloup,
který nese nějakou tíži, jmenovitěarchitrav, za
vřený pak lépe svědčí sloupu, ktery stou sam_pro
sebe a netvoří or anické složky architektonické.
Závisí tedy odpov ďna otázku svrchu vyslovenou
na tom, jak jest hledětl v této příčině na sloupy
chrámu Šalomounova, o čemž níže. Ad 2. Vznik
a umístění srtového pásu poznáme, když pohled
neme na ne'starší sloupy egyptské. Sloupy ty pred
stavují kytici květů, svázaných stužkou bezproj
středně pod kalichy. Z těchto stužek zbyly na dolní
části hlavic sloupův egyptských neb docela pod hia
vícemí na krku sloupů barevné pruhy, kterým v na
šem případě odpovídá jmenovaná ozdoba mnžková
čili sít'ková. Motiv sitkový_ pak v různych vartacrch
vyskytuje se rovněž na nejstarších uměleckych a
mátkách e yptských, z mchž některé podává r
man 5. l' , 151 6 . Ornament tento byl upev
uěn na spodní části hlavice, která byla po—
někud vypoukiá, pročež sluje bricho (beten). Ad 3.
Granátové jablka, oblíbený to motiv srarooríentáiní,
symbolisujicí náplň života, byla rozdělena na_dvě
řady. Někteří ma'í za to, že jedna z_mch se vrnuia
nad a druhá po echinem mřížkovitým. _Pravdě
podobněji však jest říci, že obě řady se vmuly nad
echinem, tak že celá hlavice podávala obraz kytice
uvitě jednak z květů, jednak z ovoce a dole spo
lečně v jeden celek svázané. Čtyři. jablka _zkaždé
řad bvia upevněna, kdežto ostatnich 96 vrseio na

ich' neb kratších stopkách volně ve vzduchu
(jer. 52.4: růchá), jak tomu bývá v bouquettu,
v němž květiny přesahují vazbu. Lze považovati
za jisto (Ed. Ria/un, Handwórterbuch des blbí.
Aitertums, 2 vyd. i.ipsko 1893. i, 667), že sloupy
tyto nebyly v architektonickém spOjem sbudovou
tak. že by byly nesly architrav, strop, nýbrž stály
samy o sobě majice význam monumentální a tvo
říce samostatnou architektonickou jednotku. Ne
byly tedy analogickým _zjevem ani klegyptskym
pylonům, ani k egyptskvm sioupum„nybrz jednak
k obeiiskům, jednak k palmám zdobícrm vchod do
paiácův assyrských (Perrot el Cm'picz list, iV.,
Plan, Ninive et i'Assyríe list 24. vyobrazen; téžve h'gaurouxové Díctionnaire de la Bible sy. XX,
Paříž 1908 s. 2064 nrn, jednak k balvanum, ka
menným hrauoiům a sioupům sto'icim pravrdeině
ve svatyních starosemítských. ( ina-mt, Canaan
d'eprčs I'expioratíon récente, Paříž 1907 s. 104 nn.
Lagrange, tudes suriesrelígíons sémitrques. 2. v d.
Paříž 1905 s. 187 nn. Ratzinger 2. vyd. pod vá
vyobrazeni podobných kameuův u Petry s. 319,
z 'i'a'anneku (S. 325), na kameně pocházejícím
z Kartha iny (s. 326, obr. 244) a podobné dva sloupy

stojící pred svatyní fénickou na Cypru (Š. 318, obr.235). Také skleněná nádoba, nalezená v tmě a po
cházející asi ze třetího století křesťanského, zobra
zující na svém dně chrám alomounův, stavi oba
sloupy samostatně před vchbd. (Barevnou repro- ně
dukci podává Vfgvlll'ollůív Díctionnaire svaz. X,
2. vyd. Paříž 1909 k si. 856. Rovnež slavná hasi
1ika Konstantinova v jerusaiemě na Kaivaril zbu
dovaná měla podobně dva sloupy u vchodu.) —
Kameny svatyni siaroscmítských představovaly asi
samé božstvo, kteréhožto významu ovšem sloupy
v chrámě Šalomounově neměly; zde vyslovovaly
přání a důvěru, že chrám bude pevně a nepřetržité
stáli, jak patrno ze slov na sloupech napsaných.
Na ravém z nich stála skupina souhlásek j k u,
kteroužto s masorety četli mnozi jakhtn, považujice
'í za hiphíi cd m. kůn (: upevní, upevniž“ totiž
Jahve místo toto),dovoiávaiíce se podobných viast

Boppard — Bora

ních jmen osob jako Jeho-jakhln). Někteří viděli
v slově tom jméno stavitetův (Gesenius), neb synů
Šalomounovych (Ewald), zakladatelů chrámu neb
vynikajícíchmužůzdoby alomounovy. Slovo o'az

ak rovněž považuji za vlastní jméno a překládají
buď: V něm (13) síla (j'p) jest, totiž v jahve, nebo
„V moci“ (Ú)-3) a dopinuji: sídlí tu jahve. jiní
však právem se sv. Efremem spo'ují obě slova
v jednu větu, považujíce ji za napis, čtou ja::
jjj; a překláda'i: (Chrám) stů' v síle, to jest
pevně, srvn. jek ónjň jer. 2720. o čtyři století se

řání vyslovené timto nápisem plnilo, a "
eremíáš (271%) předpověděl, že budou kořistí vá

lečnou, kterou Nabukadnezar dá odvléci do Baby
lonu. Skutečně také r. 588 sloupy ty roztříštiií chai
dejští vojínové a odnesli bronz takto ukořistěný
do Babylonu(]er. 52'7).SWJ/golů: ,Thesaurus autí
quitatum )( 6—152 (Plesken). De „ším/f,.,Histoire de
l'art juda'ique, 2. vyd. 1864 driv/iní, Suil' antíco
Tempio di Salomone . . . Roma 1868.Eunbiur, \'ita
Constantiní 111,38. ?. 3.11: Ras-n', Verre represen
tant ie Temple de jérusalem. janov 1883 Srvn. též
kommentáře k l (3) Král T/tmz'ův, Ratzinger-úv, Kil
talůo, KI:/.rlermalmův, Stade-Schvalb'ržv (anglický)
a jmenovitě Šandův. FVil/Ló'pizgeiúcrg,Geschichte

der angšptlschen Kunst bis zum Heilenlsmus. Lipsko tl 3. "

'U

]; .
Boppard, Marienberg, u města Boppardu

v Porýnsku, někd. kl. benediktinek, zal. 1123, od
1437 opatství, podřízené opatu kl. sv. Matěje v Tre
viru, 1794 zrušen.

Bopgert Konrád 0. S. B., asketickýspisovatel,u. 175 v Kostnici, vstoupil 1773 do ben. kl. v St.
Blasien, vysv. na kněze 1775, v letech 1799—1803
administrátor fary v ibachu, :. 1811v St. Paul (Ko
rutany), :p. „Scutum fídei ad usum quotidianum
sacerdotum“,z částí (5 svazečků) vytištěno vSt. Bia
sien 1805, uplně ve 12 svazečcrch \'e Frýburku
1853—55;jest to snůška dokladů onejsv. Svátosti
a mší sv. ze starých liturgii, konciiíi, sv. Otců a
spisovatelů až do XV. stol. s připojenými modlit
bami; výborná rozjímací kniha pro kněze; ]. Smitl
převzat odtud modlitby do svého díla „Manna quo
tidiana sacerdotum".

. tHaid), fara v diec. pražské ve vík. hro
znětínském, přip. již ve Xi .síoielí, později iii.
k Hroznětínu, 1786 tok., 1856 fara; patr. josef Fer
dinand, arciv. rakouský, duchov. s rávu obstarává fa
rář; 1594katol., obyv. něm.—2.( a d), farav díec.
pražské ve vik. horském, přip. ve iV. stol , patr.
knížeAloisLoewensteín-Wertheim-Rosenberg;duch.
správu obstarává farář za pomoci 2 kapianů ; 3422ka
toi., 2 akatoi., 55 ž., obyv. něm. — 3. H ajd a (H a i d),
fara v diec. lítom. ve vík. českolipském, 1776 de

korporovaná kolieLlpíaristské, od 1870administrována od kněží sv tských, 1892 změněna opět ve
faru světskou; patr. hrabě Aug. Kinský; duchovní
správu obstarává farář s kooperátorem; na školách
obec. a měšť. působí katecheta; 6090 katol., 281
akatoi., 752 starokatol., 13 ž., 7 bez vyzn., ob v.

m. . Malý, fara v dicc. buděj., ve vík. o
ražďovickém, přip. již od r. 1356; matriky počínají
r. 1644; patron hrabě Ferdinand Kinský, duchovní
správu obstarává farář; místo fund. kaplana neob
sazcno; 2092 katol., 6 ak. augšp. vyzn., 5 ž.; obyv.

— 5. Velký, fara v díec. budéj., ve vík. ho
raždovickém, přip. již r. 1336, matriky počínají
r. 1700; patron: hrabe Ferd. Kinský; duch. správu
obstarává farář; 2248 katol.; obyv. čes.

Bora, Bory Kateřina, 71.149.4ze staré šlech
tické zchudlé rodiny v Klein-Laussigu u Bitteríeidu
(die jiných v Llppendorřu u Kierítzsche), 1509dána

o cist. kl. Nimbschenu, složila 1515 profese.,
prchia 1523 s 8 jinými jeptiškamí do Vítemberka

O!O
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s vědomím Luther0vým, jenž se s ní 13. června
1525 dal Bugenhagenem oddati; z manželství toho
poslo 6 dttek (3 synové a 3 dcery.) Po smrti Lu
therové žíla B. ve Vítemberku v poměrechhstísnč
ných; z1552 v 'Iorgavě prchajic před morem ve
Vítenberku vlypuklým.iBoran .nA tontn Marl ao. 5. Hier.,pro
babíltorísta; :p.„1nstítutíones theologico-dogma

tico-canonico--historico-amorlales“(Ben. 1766, 6 sv.).
. „0% ., n. ve Vídni1640, vstoupil do ov. jeržĚ11656,působil s hrdlnnou

obětavostí jako mlssionář na ostrovech Maríán
ských, zabít od domorodccu r. 1684 na ostrově Zar
panu; ostatky jeho převezeny později do Vídně a
pochovány v kryptě tamního jesuitského kostela.

Borasta Řehoř. doktor práva a theol., n. 1584
vNórkepín gu ve Švédsku, příbyl do Polska se
Zlkmundem 111.,vzdelal se na akademii víleňske,
b 1 sekretářem Zikmunda lll Vladislava 1V.íjana

azimíra; ro. „Panegiricusl Sígísmundi 111..Poloniaeet Suecíae Regis“ (Vílno 1611), „Gratula tio Cardi
nalitatus honoris 111.ac rev. D. Ant. Sanctacrucío"
1630

( 6Boř'bisiJan, :: 1832 ve Vrbicí v župě líptovské
na Slovensku, od 1865 učitel náb. na státním evang.
gymm.n v Těšíně, od 1870 pastor v Gittersheímu
(v Hannoversku), od 1885 v Hochmiíhlen; gp. „Die
evangelísch--1utherísche Kirche Ungarns ín ihrer
Entwickelung, nebst einem Anhan e uber die Ge
schichte der protestantíschen irchen in den
deutschslavischen Lándern und ín Siebenbůr en“
„Srdečné slovo na čase k slovenským rodá om“

ŠBerlín11862),„llochzeitsgebráuche der Slovaken“Zveří

Borbortánt, bolrborlté (patrně název hanlivý,fide/309051"kal,b1t,o) gnostická sekta, pověstná
svou nemravnoslí; dle lrenaea (Adv haer.1., 13)
nepochybně identická s Barbelíot

Borcardus viz Burch ar
Borckin jan, (Berckíng), mědírytec, činný

od 1670 v raze, rovedl ro Mariánský almanach,
vydaný r. 1670, 76 obr zku svatých; odobiznu
pražského arcibiskupa Mat. Ferdínan a Sobka
z Bilenberka pro spis „Epinomia parochorum“
(v Praze

Bo rčlč Marin, charv. kněz v XVlll. století. 9.53.
„Povíe t kraljeva, banova ítd. " (DubrovníkD17 )
Srvn. 'afarti', Gescah.d. Stldsl. Lít.11.86.183.Bord 0., :p. aFranc-Magonnerie en France
des origíncs :) 1815“ (Pař.1 )

Bordas,1 Demoulin an Křt., filosof franc.,

71._1798.z. 1857: sd). „Les ouvoírs constitutíts de
l'LÉglíse“ (1855,d ano na index 7. dubna 1856),. Le Cartésianisme ou la verítable renovation des
sciences, precéde d'un discours sur la reformatíon
de la philosophíe au X1Xesiecle parF. Huet“(1843,
2 sv.), spoolečne s Huetern vydal „Essais sur la
rétorme catholique“ (18561. B. hleděl utvořiti ja
kési křesťanství revolučni,í jest do jisté míry před
chúdcem křesťanských demokratů; v mnohe vě
cech názory jeho odporovaly základním nathíkám
církve katolické. — .B. de Too,1.raj „.
doktor theol. a oboj. práva, domácí praelát

va XII.; :p. „Histoire dec?SS. Abdon et ennenMM.“(1,.8€02vvy.L'd),„Odr.edeSFrant_:o ísd'
Assise en Roussillon, fragments et recíts sur 1'hí
stoíre ecleslastique du diocese d' Elve“ (Pař. 1884).

Borde, de la 1. Vavřinec, x_n.:L' heureux
retonr de la brebís egaree ou les Motífs de la
Conversion a la foi catholique“ (Pař 668), ke
kteremužto spisu připojil pojednání: „Heresíe
Calvinístes, condamnée par les Sataitns Peres et
Docteurs de l' glíse universelle“. -.2 Vívianus
Coo.ngr Orat., u. 1680 vToulouse,- .. 1748, od kard.

apeže
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Noailla poslán do Říma ve příčině bully „Uníge
nttus“, proti níž mnoho psal, již však před smrtí
se podrobil; jeho spí„s rincines sur la dlst=n
ction des deux puissances“ 1753 byl zavržen Be
neediktem 1V.

Borddeaux (Burdíígala, Burdigalensts
díoec. ), arcib. ve Francii; jako biskupství připo—
míná se 314 W. stol. bylo tu sídlo metKropolítyprovincie „Aquítanía secunda“. P Klement
(130 rozhodl spor mezi arCli.b b--skýmaaarcíb.
bourgessk' m o důstojenství prímasa aquitánského
ve prosp ch arcibiskupa ó-.kého Znékdejších

devíti kbiskupství církevní provincie ó-ske byla3. konkordáttem z 1801 zruušena; arcibiskupstvr
ú-ské samo přivtélcním biskupství bazasského (v.
t.) zvčtšeno. Nyní jsou v círk. provincii ó-ske tat
biskupství: Agen, Angotlleme, Lugon, Périgneux,
Poitiers, La Rochelle, mimo to ve franc. koloniích:
La Basse Terre (Guadeloupe), St. Pierre Fort de
France (Martinique), St. Denis (na ostr. Réunion).
Prvni známý biskup jest Orientalis (zúčastnil se

314. synodyk_arilesske);“jeho nástupce, sv. Delfínus(z. 404), aulinaz Noly; bísk. Leon
tíus 1. (5 - 5411)vystavěl kathedrálu sv. Ondřeje
— Statistická data 1590 820.781 duši, 49 dekan
ství, 79 far, 431 sukursalií, 153 vikářstvl; 5 muž

ch, 39žženských kon no:dv 384 proti
Priscillianístům, kol. 350-371? yk ozjednání míru

v zemi vlivemgbiskupů; v X1. stol. šest synod(1068,1075 ,1,080 1093093,0198) k provedení re

flormy 11'226ehoře071/11ve Xlll. stol. 3 synody (1255,); 1582 slavena synodak provedení
dekretů261r3identských; v XIX. stol. konáno za arcíb.

Donneta 5 sněmu 5provlnc 1850 v Bordeaux, 1853
v La Rocheller,3“18 6 v Périgneuxu, 1859 v Agenu,868 v Poitíc

Bordelumskáurota, Bordelumštt, nečetná (ast

z0210]osob se skládající) blouznivá sekta píetistická319 v Šlesviku- Holštýnsku, zvl. v Bordc lumuu:

zavrhovala církev, svátostí, manželství 1 majetek;náčelníky jejími byli saský student David Báthr
jakýsi Rnrsenins; přivržencl její oddávali se ží

votn nezřlzenémuc; přísné zakročení proti nim učí
nílo jídbrnzy kone

Bord ave dgc řp.„6libus etecolle iatis“ a(Pat ž 164

Borderles Ían Frant. Štep,n1764 vMontaubanu„ franc. ez, aby ncmusrl složití přísahu na
civilní konstituci kleru, uchýlils o cizin ,ale
brzy se vrátil a dle možnosti přlsluhoval tajně
opuštěným věřícím, od kard. Talleyranda jmeno
ván později arcijáhnem; byl výborný kazatel, zku

šený vůdce dušr, přítel mládeže; 1819 jmenovángen. vikářem pařžstýkm,1827bískupem versaill

ským;z.1832; jeho žákem 4by1 Dupanloup, jenž
vydal jeho řečí (Pařížb 1834.41Burdes e bO. Čap.,znamen|1y kazatel,
po.rf theol. a novícmistr, z. 1669 ve věku 761et;
g). „Eluctdatlo paraphrasttca super apocalypsím
b. joanníss.“ap (Rouen 3 sv. 1639, ,
ber controversíarum contra ]ansenlistas“ (t. 16581

. . . 7.Bordeaux, z. 1620, s apoštolskou
horli\ osti pracoval na spáse duší a mnohé kalvi
nísty k víře katol obrátil; .r). „Les vrais abus des
prétendus abus de la Messeadversus de Loque,

praeconem calvioniaanum“ (Bordeaux 1598). 3.Kare1,Con .v Orléanssu 1638,z. 1706;
vydal a dop nilThomassínův spis, '1raíte dogma
tíque et historiquc des edits et des autres moyens
spírituels et temporels, dont on s'est servi dans
tous les temps pour etablir et malntenír 1' uníte de

1 Église catholique“ (Par. _1703),)jakož4 í téhož
„Glossariumhebraícum“(.sz 4. Kaaere,1„. 1863 ve Vouvray sur 1887—90 kapelník
při chrámu v Nogentu, od r1890 pří chrámu St..

...

„De ecclesiis cathedra
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Gervais v Pařtži; 1892 uspořádal s úspěchem pro
dukce starě církevní hudby, což už dalo mu podnět z. v Paříži
k založenl sdruženi „Association des Chanteurs
de St. Gervais (1894) a „Schola cantorum de St

Gervais“ (1898), rediguje „Anthologie des maitresreligieux primttífs" a „ r une de St. Gervais“;
. „Du sort de la musique religieuse en France“

i, hud. skladatel, 71.1815 v Nea
aříži; složit mši, requiem aj.

Bordier _líndřich Leon., u. 1817vPaříží, stud.dějinny a prárva, od 18505 etár při „Archives na
tíonales“, od 1872 blbliothekář při nár. bibliothece
ařížsě ;. z. 1888, historik protestantský (Hurter

uvádí jej omylem mezi spisovateli katol. vydal

„Les églises et monastLeres de Parisdde Vl.
siěcles“ (Pař.1857g,LeChansonnier huguenot“(25 869,) La aínt--Barthelemy et la critique
modem "(1679); redigoval druhé vydání velíkě

sbtrlksjšglšeratřiHaagů„ LaFrance protestante“ (1846

Bor-dese Lui
poli, -. 1886v

Bordinl (Bordlnus) jan Frant., Congr. Orat.,
1592—1597biskup cavaítlonský, od 1597arclb. avl
gnonský;z . 1609; .r). „ orum urbis et orbis

peoďtificumet imperatorum series et gesta“ (Pař.l

Bordone) (Bordon t;, Benedetto, maltřmíni

gických knih s míniatnrami, 7. nichž zachovaly se:
míssál, jenž jest nyni majetkem Britského musea,
a evangelíář, nyni chovaný v Hortordskě sbírce
v Loondýn2ě.b'.al_vyšel ze školy Mantegnovy aBeltiniho. sPaschalinus, n. 00v Tre
visu, vyní2kař'11cairžákTizianův, jenž se dále \zdělav
na výtvorec Gliorgíonový,ch z. 1571; pracoval veFrancii pro král dvůr, v Augšpurku pro Fuggery,
a v různých městech severoitalských; ve svýcch
náboženských obrazech, nevzešlých 7. vnitřního
nadšeni, nebyl příliš šťastným; nejlepší jeho pracíjest obraz bář přinnšáííprsten s.v Marka dóžetí
obklopeněmu senátory a šlechtici“.

bordone falso víztfalso bordonBordonus Fra tí šek, z třetího řádu sv.

Frant., z Parmy,gen. prokurátor, od 1653 enerálřádu v Římě 1; muž učený, spísovatc velice
plodný; :p. „Propu naculum opíníonis probabilís
ín concursu proba ílioris“ (Lyon 669),
„Tractatus de professione regularí ad leyzesljuris

canonícieet constilutíones rom. ontificum“ (Milán1635,.1660, Lyon ), „ ontroversiae mo
rates elieanmcausídtcís elf advocatís perutíles“ (Rím
16)2), „Variarum resolutionum seu conciliorum re

lariu 5v“1._. .1 , —5.mvParě
164) „Chronologlum tertii ord. s. Franc. fratrum

et sororum tam regularíum quam saecutarium“
(Parma 1658), „Archtvium bullarum, instrumento

met decretorum tratrum et sororum tertíi ordi
nísms. Franctsci" (Řím1658), „Sacrum septcnnaríum
immaculatae conceptionls Delparae . M.“ Pa
lermo 1664), „Formalitates Scott doctoris subtílts
ab objectis vindicatae" (Parma 1662), „Sacrum tri
bunal judícum in causis iidei contra haerctícos et
de haeresi suspectos, cum explicatione omnium
buIlarum ct dccretorum ad s. ínqulsltionis officlum
spectantium“ (Řím 1648), „Privilegia clericorum incontroversiís occurentihus inter 'udiccs ecclesia
sticos et laicos“ (Parmal lt“ „De succes
sionc ín bonis clericorum ab tntestato deceden
tíum sine legitimis haeredíbus“ (Bo' ogna 1670).
„Decisiones míscellaneae 500 u torum“ (Ben
1650), „Manuale consultorum in causis s. Otticii“
(Parma 1693)

bordun, bourdon (franc.
čení 16' krytého hlasu retn

) bordone (ital.), ozna
ěho u varhan

— Borelli

Boré Eugen, Congr. Laz., „. v Angersu 1809,
vyn oriegtalista, professor arménštiny v 1Pařfžl, 18370 se na východ,

kdež obiral se studiem jazyků &dě in. Bvl patnáct
let superiorem kolleje Iazarístů v Šebeku u Caři
hradu byl gen. sekretářem mateřínce
lazaristů v Paříži, od 1874 zvolen za

periora; :p. četné rozpravy o poměreclAtvýchodních,př. „Crooyances prímitíve s des Arměnlens et

histoire de leur conversion au christianísme“ (1836Š,
„De la vie relitzleuse chez les Chaldéens“ (1843„Question de Lieux satnt )

Boreeckljjob, metropolita kijevský(1620—-1631),

rozhodný odpůrce unie;S jeho spisy a dok mentyz jeho doby vyd.p ro.f TGolubev v „Materialí
dlja ístoríi lzapadno-l'russkoj cerkví“orreelv

Borejkov _lz'geofreS J., 71.1729, vstoupil do Tov
jež. 17,44 professor rhetoriky a prefekt studií
v Collegium Noblliuum ve Vilně, t. 1765 yd
několik příležitostných kázání a řeklad „Nauyka
okras omówstwíe z ksiqg M. T. icerona' (Vilno
07 3).

Bořejov(_Borzlm1), fara v díec. litom, ve vik.
dokskěm, přlg.1íž375285;>ozdějl zanikla, a 8. bylfiliálkou ke ru u. a znovu zřízena; pa
tronka: kněžna Marie7Hohenlohc-Kaunicová; duch.
spr. obstarává farář; místo kooperátora na ten čas
neobsazeno;1257katol. 6akat., oyvb něm

Borek Krištof, kněz polský, hudeb. skladatel,

ředitel sbloru rorantistův, založeneho králem Zikmundeml .Staarým .1543 při kapli sv. Zikmunda
na Wawelu z,. 1557; zaertchal dvě mše. z nichž

jiednasujcst Šhlasá na thema hymnu„ Te Deum lauatnu

Borek 1. (jirkov, Gór_kar,u)faravdiec.1ítorn.,ve vik. mosteckém, přip. již 1352; patr on ma
tice náboženská; duchovní správu obstarává dě
kan ; ze tří míst kaplanskych obsazeno toliko
jedno; na školách obecných a měšťanských působí
katecheta, 8498 kat 01 147 aktoatol., 75 ž. bcz
vyzn.; obv ně 2. -uchornasty, fara
vydiec. pražskě,v evík. berounskěm, přip.již ve
stol. XIII.; ve válkách husitských fara zanikla a
teprve1748 obnovena; na ten čas beneficiurn li
bcraee collatíonts (jure p.atr pro tetnpore quíes—

cente); duchovnívčsprávu obstarává farář, 1594kato .

1(Boreel, Borrel) Adlam, reform. kazatet ehollandský. 1. „Bore listů, 71. 1603
v Middelburgu v Zeelandu, ve spise„ Ad legemet testimoníum' vydaněmmr. 1645 hlásá, že Písmo
sv. beze všeho výkladu lidskeho jest jediným
pravidlem víry; pravá církev pry vzala za své
smrti apoštolů a on že zakládá novou církev heze
vši poskvrny, v prvotní čistotě, _jež bude bez 06
řadu, bez kazatelů, bez konsistorí, synod, zákonů.

Ab provedl svůj záměr, 0usadil žse 45 v Amstero amě, kdež :. 1666.jen opřivrž enci („Borelisté“ )
netvořili nikdy sekty větší důležitosti; nemětížád
n'ého vnějšího kultu, vedli život okázale přísný a

udělovali štědře almužnuk — F2. Pavel, franc.malíř,n. 1828v Loně, n]anmota , ozdo
bil freskovými ma bami žřaduLkostelůva kaplt (sz.
v .lyoně a Arsu) a vypracoval hojně ná rhů k fi
gurálním malbám na skle. jeho malby vyznamená

vaji se původnoslti, silnym, prostym slohem aproniknuty jsou lubokým náboženským citem.
Borelli (Borellus Buralli) Jan, Min. z Parmy,

zvaný obyč an z army, lektor Písma sv. v Pa
říží, Boloyní a Neapoli, vynikal učenosti a zbož

nosti, vyssán od gen. ministra řádu Crescentia knesněmu lyonskěmu 1245;1'247 zvolen sám za
mlnistra; požíval veliké vážnosti u Innocence lV.,
jenž ho jakožto „anděla míru“ („angelus pacis")



Bořetice — Borgognone

vyslal 1249 na východ, aby tam působil k zjednání
dohody s Řeky, ale vrátil se &nepořízenou 1251,
'eiikož však ukazoval náklonnost k přívržencům
íoachyhma 7. Floris, byl nucen vzdáti se 1257 svého
důstojenstvi (nástupcem jeho stal se sv. Bonaven
tura), naěežo debral se do poustevny v Greccíu,
kdež žil ži\otem svatým až do smrti své r. 1;289
r 1777 prohlášen za blahoslaveného. Zanechal ně
kolik spisů, mezi nimi kommentář kSentencíat; ti
skem vyšlop ouze: „Sacrum commercíum b. Frann
cisci cum divina panpertate“ (Milán 1539). Neprá
vetn přičítán mu byl spis „Introductorius in Evan

gelíum aeternum“, je 0 no rem est Gerardorgo s. Donnino. Srvn. výše ve či nku „Bonavcntura“, str. 339.
Bořetice, [a_rav diec. brněnské, v dekanátu hu

si_opečském, přip. 1595, později zanikla, 1879 znovu
zřízena; benef. lib collationís; duch. správu ob
starává farář; 1108 katol., 35 akat., 12 ž.; obyv.

ČCBorgasio Pavel, „. 1466 ve Feltre, biskup ni

cosíjský na ostlrovéACÉpru, vikář patriarchy aquilejského, s. 154 e irregularltatíbus et impe
dímentis ordinulm, poiíícioruum et beneficíornm ac

de censurisl e7cclesiasticiset díspensationibus supereís“ Ben
Bdí;eeni 1Ka4par, kaplanve Hlohově ve Slezsku,

19; xp. „Annales glo ovienses 1467793“, jeežvyd. Herm. Markgra vS . rer. s'
Borger Eliáš, theologholiandský, u.71785,prof.

hermeneutíky na univ. v Lej é, kdežz 1820;
„lnterpretatio Epistolae Pauli ad Galatas“ (1807).

Bor es us sv., biskup vPersíí, umně. v pro
následováni Sapora ll. V6.

iBorg-essDKašÚparNjindřich, 71.1824, od 1871Dtroítu ( ichi an), rozhodný obhájce
katolického vycltovávánía arnich škol, resign. 1888,1890.

Borghese, římská knížecí rodina, původem ze
Sieny; z ni p_oošcl Camillo B., pozdější Pavel V.
(1005—21),jenž ji neobyčejné pozvedl, ndiieje sy
novcům _svým vysookét úřady církevní i světské.

jméno její hlásáegalác Borghese v lmě, vystav.v letech 1590—1 a villa Borghese (zal. synov
cem Pavia V, kardinálem Scipionem Caífarelli- H)
před Porta del Popolo s rozsáhlým parkema s bo
hatými uměleckými sbírkami, náležejtci nyni městu

Řínw - roídnný archivua bíbliotheka získány probíbliotheku \atikánsk
Borrgh.esíl Bartoloměj, hrabě, „. 1781\'Se

vignanu, archaeolog, vyzván papežem Piem VlI.
zučastnil se pořádání sbírek vatikánských, vynikl
v cpigrafii a chronologii; z. v San Marino 1860;

sebrané jeho spisy vyid. v Pa ř. 1286—79 (95 v).
lla Ven tura, tai. malitř, 7: 1640 v CittsžtdiCastelo, žák Petra Blcrrettínía da Cortona v Římě,

po jehož smrtí dokončil obraz sv. lva v chrámě
Sapienzy v Římě, vymaloval pro tamní kostel $.
Nicola da 'iolentíno „Nearoz ni Páně K„orruno—

vání P. Marie“; pracnoval dic Dlabačiccanějaký častaké v Čechách 17 lin h, 0. Serv
b. M., gen. představený řádu, od 1658' biskup alit
ský, z. 1658. :p.: „Axiomata seu aradoxa juxta
doctrínam Henrici Gandavensis“ (15 2.)

Bor hivygřmard raed., u. v Azulí 1661,:. 3 „Opera s.Fu1gentíi rnspensis epis
cotlií“9(BetL19M.)

Borghint lnnocenc, špan. maltr, 1! 1799vMad
ridě, z. 1867- zjeho obrazů buďtež tu uvedeny:
„lakubovi prínášejí synme jeho krvavé roucho

\Iloslefovo, „Mílosrdný Samaritán“ ; podobizna Pia
Borg-la, španělský rod (Borja) z Xatívy u Va

IEncie, z něhož vyšli dva papežové: Kalíxt 111.(v.
t.) a jeho synovec Alexander Vl. (v. t.); oba za
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hrnujíce přízni nehodné svoje příbuzné, zůsobili
církví mnoohé pohoršení; z téhož rodu vy el však
také sv. František Borgiáš (v. čl. sv. František).

Bor is 1. Alexander r,z ital., ve Velletriusc
dlého rodtt, jenž neb lspřízněn s rodem uvedeným

předch. čl.; ,od 1712 internuncíus u kur

firsta kolínského, 1od 1716 bisk. nocerský,
arcíh. term - :p. „Víta s. Geraldo,vescovo et protettore dí Velletrí“ (11698),„Conci
1ium provinciale tirmanum "(1727), .Prima synodus
diocccsana tírmana“ (1728), „Secunda synodus fir
mana“ (1739), .Raccolta dl scritture concernenti la

diminuzione rdelle viFeste" (1748), „Benedicti XIII...P ex raed (1741), „istorta della Chiesa

eC\ttá di Velleltri“(tla723)— ZtŠ ě án ,synovec
předešl., u. 1731 od 1759místodržící beneventský,1770—89 sekretář propagandy, 1789 kardinál,
1804vv;Lyonu učený historik, archaeologa po
porovatcl umčnt',.r_n.„1emorie storiche della cittá
dí Benevento“ (3 sv., ím —69), „Díssertatío
de Chaldaeorum dioecesi“ (1773), „Istoría del do
minio temporale della Sede apoo.st nelle Due Sici
lie“ (1788), „Vaticana Confessíob Petri“ (1776),

eCruce Vaticana" (1779), „De Crnce Veilterna“
(1280x bohate svoje sbírky odkázal kollejí propa
gandy („Museo Bor íanoo“).

Borgianellí Jin řich S. J., 11. 1805, z. 1882,
J.; „II 80orpaanaturale nssia Ia elevazíone el'ultlmo
destino dell' nommo“ (Řím 1864), „La maternitá di
vina e le conseguenti prerogatíve“ (Neapol 1874).

Borgianus codex, část rukopisu koptického,
chovaného v blbliothece Propagandy v im mž
jej daroval Štěpán Borgía (v. t.;) část ta skládá se

ze 17 listu kvartových. a obsahujea koplíckyz'a řeckýtext částí ev. sv. Lukáše vln a(Luk —23W,
Jan 625-41170_831);

Borgo An.t Maria, Min., 11.ve Vicenze, vstou
pil do řádu 1850, od 1861 lektor theol., 2.1884
v Rovigo (1stric); vyd.: „Scriptores 0. Min. strict.
obs. ref. Provinciae s. Antonií Venetiarnm“ (Ben

77),'š„.. Bonaventurae Breviloquíumadjectís illu
strationlbus ex alíis o eribus ejusdem s. doctoris
depromptis, tabuiís 3 sin la capita et appendi
cibus“ 4y'F,rb l), „Lexicon Bonaven

turianum plníilosophíco-[helologicum in quo terminítheologlci, distinctiones et et ata praecípua schola
stícorum a seraphico doctore declarantur“ (Ben.

<

a
, .,.

pocháazí z V. sto

....
ao

Borgo San Donnino (Burgí s. Domnlni

díoec c.), bísk.v sev. italií v prov. parmské, pag).Stolicí bezprostředně podřízené, zřiz. 1 ,.60

ka.,tol 54 faary, 100 kn. světskýétch, 10 řeholních, 2kongr. mužské, 4 kongr. ženské.
Borgo San Sepolcro (Bur s. Se chrí

d5ío5ecá)_,bisk. v cil-k provincrli florenc é,| zřiz.5.300 katol., 135 far, 180 kn. světských, 22
řeholních; 4 kongr. mužské, 9 kongr. ženských.

Brorgošnone Ambrogio dí Stefano, vyn.lombard y malíř, 71.ve druhé pol. XV. stol. (asi
4551), z. 1523, žák Vincenza Foppa; nejstarší známé
jeho dílo jest „Trůnicí Madoonna se světci“ asi
z r. 1480, chovaná v Mil'n ské Ambrosianě v le
tech 1488—95 zhotovil řadu obrazů pro Čertosn

v Pavíí: „Urkřižování“, „v.S mbrož“ (vlz reprod.v Chic1., r.379), Sv Sirus“; treska v apsrdách
příčné lodsía j, od 1495 praacoval B. zase v Mi

láně a provední freskové malby v chrámech S. Satiro, S. Era a S. bro;ogi r. 1498 fresko
„Korunováníst 0Marie“ vmchrámu S. María incoro
nata \; Lodí; jednou z posledních a spolu nejlep
ších jeho prací jest íresko .Korunování P. Marie“
v apsidě chrámu S.Simp1íciano v Miláne. Z jeho
obrazů vanejemná, libezná nálada, pročež H.bylzván
„lombardským Fiesolem'. Charakteristickou znám
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kou jeho obrazů jest jemná, bledá karnace oproti
hlubokýmňasytým tónům

Bor a,ju a n d e, ital.malíř ve Španělsku činný,
vzdělal ose nepochybně u malířů florn ckých,su Ghirlandaja; pracoval hlavně p o kathedráíu v To
ledu (treskové malby v ambitech 1495—99,výjevy ze
života P. Marie v zimní kapitulní síní 1508—11).

Bore he rt Al. uveřejnil ve sbírce „Stud en aus
dem CollegiumŠapientiae zu Freiburg | Br. studii:

er Animismus odeí Ursprun und Entwickelung
der Religion aus dem Seelen-, hnen- und Geister

kult“ (1900), ktexrouž lřel. do češi. Vojtěch Vávra
(Vzdél.c.,kn sv. vnPraze 906).v Benyaatu

(diec. tullská ve Francii), vsmtioupil1826 do semináře tullského narc pro zahraniční
missie v Paříži, 1832 poslán jako missionář do

Tonkínu, v ěpronásledování křesťanů vypuklém r.K38byulv ězněn; v té době jmeenován byl apo
štolskym vikářem západního Tonkinu a titul. bisku
pem acantskývm; byl několikrát mučen aaz hynuul
smrtí mučednickou 4. listop. 1838. jednání o bea
tifikaci jeho bylo v tmě zaháe

Borie F, :?.: „Manuale tcoretico--pratcio per
processo canoníco criminale e disciplinare“ (1909)

Boříkovice(Nled er--Ul1ersdorl), fara v díec.
královéhradecké, ve vik. kralickém; patron: matice

náboženská; duch. správu obstarává farář; 1031katol.;
orinole viz Bo

Boris(gogsgls)řlkyl"první křesťanskýkníže bulharsk přijal v Cařihradě
864 u„ 865, obdržel jmkérnoMichael, 888 vzaal se
trůnu a stal se mnichem; z. 2. května 907. Kolísal,
má 11 se držeti Cařihradu nebo Řlmm.a Z obavy
o svoji samostatnost obrátil 5 B. o missionáře
nikoliv do Cařihradu, nýbrž do írna k papeži Mi
kuláši l. . al papeže, aby jemu a jeho
lidu dal dokonalé křesťanství, jelikož do země teho
přišli z různých míst mnozí křesťané, kterí učili
každý odle vůle své rozličným věcem sobě od—
porujíctm. Papež odpověděl mu důležitým listem

(,óRcsponsa ad consultal xBulgg7aroorum“, Manlsaíl
,Mígne P. L. CX 978 n.a) posla

biskupy Pavla a Formoslaxs nčžkolika kn zími ljakomissionáře. jelikož však papež váhal se zřízením
samostatné metropole bulharské, byh Bulhar: úsko
kem Basilía Macedona na sněmu caíihradske'm lV.
r. 870 přiděleni pod pravomoc patriarchy cařihrad

sekhého. V cirkvi východní ctí se jako světec; pam.uvádí se v kalendáiich slovanskýchz . k.vět
lNhilles,Kal. l., 1 .)— .syn knížete Vladimíra

vateho, při křtu obdržel meno Roman; zavražděn
po smrti otcově 1015 saolu s bratrem Glěbem
(jenž na křtu obdržel jrn no David) od vrahů vy
slaných bratrem jejich Svíatopolkem, jenž trůnnpro
sebe uchvátil. Církev pravosl. vyhlásila oba bratry

za svvraté 1071; církvi apravosl. i sjedno
cené 2. května (přenelsenl ostatků r. 11115)a24 ..čce(den umučení. Srvn. Nilles, Kal. l., 212,221.

Bořlslav ( oreslau), fara v diec. llitom.,vevik.
teplickém; přip. již ve XlV. stol., 1590—1620utra
kvistická; potom zanikla, fil. k Rehlovicům, 1661
fara znovu zřízena; atroon kníže Karlos z Clary
Aldringen; duch. spr vu vede farář s kaplanem
(druhé místo kaplanské na ten čas neobsazeno);
4528 katol., 193 tel.,! 7 zidů; obv.y něm.

BorisoglěbskijaDimitrij, protojerej ruský-;:sp.
apologetický spis proti Renanovípod titulem lisus
Christos est istínnnyj Bo: protív Renana“ (P'etrohrad a mieri, omenc.

Borlisovskij Pavel, odchovanec duch.akademie
moskevské, protoierej, od 1908 re sem.; .rp.

„Bezkoplystíe i čistota christianskoj nravstvennosti“Věra Razum“ 81%), „Dogmatlčeskija osnovy

:_<
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christianskoj morali) po tvorenijam sv. Gri orija
Bogoslova“ (t. 1894 „Mysli sv.8Grijzoriša ogoslova o christianskož žízní“ (t. 189 v. Vasilij
Velikij, kak pastyr erkví“ (t. 1 „Do matíče
skija osnovy christianskoj ljubví“ („ tranní“ 1900).
Palmieri, Nom ncl. 242

borith NTB. venPtsmě sv. rostlina, již se užívalo

k mytí těla (jevr. 212, Vulu.g: „herba borilh") asukna (Mal. 25, V:ng „herba fullonum“); byla
rostlina, z jejíhož popela vyráběla se soda a potaš,

jichhžse užívalo misto mýdla, vesstarověku neznámého. jsou tonnepochybně rostliny z rodu slanico—

věcch n slanobýlových (Salsolaceae)alebedovílých( henopodlaceae). jež Arabové nazývají ushnan
(Arthrocnemum glaucum), ghassúl (Salicornia íruti—
cosa), qali (Salicornia herbace a).

Boři v(Borstendorf), fara v diec. brněnské,
v dekanátu letovíckěm přip.Fjjiž 1494; znovuzřízena
1626; patron: August hr. Fries z Friesenbezšgduch. správu vykonává farář s kooperátorem; ó
katol., 9 ž.; obyv.

Bořivo; 1.1.. prvníkřest'anský kníže český. Zprávy
o něm jsou pozdního původu a proto dlužno při

Emyatije opatrně. Podle nich obrácení B-ovo k víře
řesťanské sv. Methodem na Moravě stalo se v době,

Bbyl v květu mládí a za pilnou věcí jakousi
mdeyškalna dvoře knížete Sv.atopluka Hostitel jeho,
šetře příkazu církevního strany obcování křesťana
s ohanem při hodech, neposadil ho vedle sebe,
am mezi spolustolujíci křesťany, ale stranou, opo
dál od nich. l zželelo se arcibiskupu sv. Methodu
osoby knížecí, na nehodném místě usaze n,é tak že

nemeškal přistošícpiti a řeči příhodnou pohnul If
i družinu jeho, šlechticů českých,l.příjmouti sv.křest. Skutek křtu Kosmas klade ku , ale
vzhledem k době bískupováni Methodova na Mo
ravě dlužno se rozhodnoutí pro čas mezi lety

4 . . vraceje se do ech, vedl s sebou
kněze Kajcha a dal v stavěti kostel na Levém
Hradci. zasvěcený sv. lementu. Legenda vypra
vuje, že vyznání víry na knížecím stolci potkalo

se s odporem šlechticů, kteří setrvali v pohanstvíjejich přičiněním B. byl rý vypuzen ze země,a
jiný paanovník zvolen; než pro neschopnost, jakou
projevil kníže zvolený, příchylnici zase jej zavrhlí

& vrátili se k poslušenství knížete B. Poto jakse praví, sv. Method zavítal do Čech a pok tll
Ludmdilu, manželku B-ovu. založení první kře

sfaanské svatyně na hradě pražském, t. j. chrámuMarie u velikých vrat hradských, zprávy. se
roazcházejí.Starší texty latínsk' ch legend řisuzují
původ její Spytihněvovi,mlad í B-ovi.pozdn1
době teprv u'ala se dornněnka, že Ii založil tez

kostel sv. Klementa na Výšehradě. Let vlády kní
žete B.,ejehož synové byi Spytihněv a Vratislav,počítás .Buď tommu tak či jinak, jisto est, že

ce s895361ebyl již knlíželeni. — 2. |., nížečeský (1100—1107, 1117— 20) daroval kapitule
u sv. Víta kupccký dvůr v 1Týně s jeho důchodem
z míry, váhy a rychty. Však zápis otom, vykladaalcí

zřízení týnské l tarif tamní, [Lochází teprve z ili.století. Munificenci knižet B-e děkovala za svůj
vznik kollcg. kapitula v Sadské Vacor a viz or

Bot-ion Karel Emanuel, advokát parlamentu
franc, z. 1691, vyd.: „Abrégé des actes, titres et
mémoires concernant les atiaires du clergé de
France et tout ce quí s'est fait contre les hereti
ques depuis le rěgne de S. Louis“ (Pař.
619,6) „Compilation du droit romain, du droit fran

giis ct du droit canonb (Pař_Ž1678; dáno na index
. dub. 1690'a 30. dub 697)š
B |, souč.5 co.„ „0 znaemnijach vtorogoaprišestvijap G lisusa hrlsta po Evan
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geliju i poslanijam sv. apostoiov“ (Kazaň 1906),
„Religiozno-n-rmstvennoe sostojanie čelověčestva
pred koncom míra' t. 1908)

Bork ovany, fara v dlec. b.,m v dekanátu klo
bouckém, zal. 1753, byla inkor orována klášteru
zábrdovickemu ažd o jeeho zru ení 1784; parto:n
jos. Dutfek; duch. správu obstarává farář; místo
kooperátora neobsazeno; 1127 katol., 175 akatol.,

Borkovič 1.sájřakub, knězzostrova Visu, z. 1825ve vysokém st rt Zanechal v rukop. mnoho kázání
a jiných nábožných pojednání. Srvn. Ljubič, gle

dalo 11.,1375.— 2. Mart tin, 56. biskup záhřehskýod1667 do 1687, 71. v Domagoviči, stud.v
a Záhřebě, filosofii v Olomouuíc. V 30. r. vvstoaupiel
do řádu pavlínského v Lepoglavě. bohosloví stu
doval v mé, kdež 1roku129 y,s\ěcen stal

se záhy představeny'mdkláštera lepoš_1avského,0bylgenerálním vikářema dvakrát gener lem řád
krále Leopolda 1. jmenován a od Klementa lX.go
tvrzen za biskupa záhřeb. Při tom zastával úrad
bána charvat. Vyznaaemenával se ůcíoou k P. Marii,
péčí o chudé, postavil \ Záhřebě nemocnici s ko
stelemsv. Martina, prozradilssiknuti proti dynastii,
pečovat o bisk. seminář, kat edr. kapitulu, zřídil

Ěřil semináři několik míst pro alumnv ohř. v 'ch.lpovažován za světce. Staral se velice oopravu
kathedr. kostela, nedávno (1645)o ohně zpusto

šeneho. Vedl ři se feednocenými biskupy z Križevce o iuris ikci. ráttce před smrtí smu byl

jmenován arcib. koločským. rV__.králcharv. zasloužil
si jmena „Paterp a'ttriae Sehem_.4.c1erZagr.
X X. Pejska, Řáda Pavlínús \VČKD.1 4ts 12039311.

Borkowska,zChometowskichAleksandra
spis. polská,7 v Usarzewě v Sandorniersku,

z. 1898; její spisy __promládež provanuty jsou duchem zbožnosti, brazki z žycia šwiatobli
\vych Polaków _iPolek“ (1859)a j.Borkowski vi7. Dum'n-b'a/kowrh.

Borrman (Borreman) Jan, vynikající tlámský
řezbář, činný 1479—1520v Bruselu, zanechal četné
neobyčejně bohaté a zdařile práce nejen v Bru
selu a Lovani, nýbrž i v Německu aŠvědsku: měl
značný \íív na vývoi dolnorýnskě školy sochařské.
Z r. 1493 pochází nádherný oltář s výevemu mu

čení svsí|i_ří(nyní v n-_\_useustarožitnost v Bruselu),
z let 1180—1500 adherný oltář dóm__uve Strengnásu ssv vy 2 umučení Páně; 1522 jeh
hlavní dílo: nádherný oltář s výjev : umučení

ně ve farním kostele v Gilstrov v Meklen
bursku

Bornemann Vilém, ev. theolog, 71.1858vLitne
burgu,1834 soukr. docent \ Gottin kách, 1886prof.

v Magdebn__r_ku, 1898 v Basileji, 1902 astor veFranklkturtu M., 1906 senior t.; sp.., ie Unzu
lángiichkeit l.ltzicstheol. Studiums der Gegenwart“

„Schulandachten“ (1889), „Unterricht im

Christentum“ (89D0, vyid. 1893), :Bittere Wahr
heiten“ (1891) rŠtre mdas Apostolikum“(18922), „Zu ĚrciPteeit und Frlilglden(,1893 om
mentar zu den Thessalonicherbrieten“ (18 ),„Gott

mit uns" (1900), „Einíiihrun in die evang. Missionskunde“ (190 ), „Der Kon trmandenunterricht und
der Religionzsunterricht in der Schulle“

Bornemiszal. (Abste míus) Pavel, n.)1492,
diplomat, 1549 vyjednal postoupení Sedmihradska

Ferdinandovi,bstal se téhož roku blskupem vesprimy,n\ 1553b sukupem v Běhlehradu Karlovskěm

(Alba julia), 1557bbn.itranským; v_letech 21568—72byl místodržitelem v Uhráchh; 9.

prot. superintendent uher. na konci XVLs wi„Az evangeliumskból és epistolákból \'alós tanus
gok" (5 sv. 1578—797).

I',
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Borneo 1. apoštol.skěho B-a,zřizena lod
vik. Batavie; data statist. 01910:

raetektura holland
dělením od apošt

13 štaci, 16 kněží
z řádu kapu c. a 10 bratří 1 téhož řádu, 15 ře

sester; asobyvatelstva 2,.,000000 z nichž katolikhů
pou . apnoešt.praetektura britskěho -a (sev. Bor a Labuaín,u) od
apošt. vik Batavie r. 1855, statistickádata: 19 řeh.
k,něži 2 bratří-1a1k0\é, 15 sester 8 kostelů, 20
kaplí„ 16 katechistů, 14 škol se 740 žáky;aasi2500

katol. a 1000 katechumenů; obyvatelstva jest celem
Bornháuser Karel, ev. theolog,711868vMann

heim 1894 divisijni farář \ Rastatu 1902 mř.
prot uv Greiíswaldu, 1907 prof. system. aprakt
theologie v Marburku ; .rp. „Das Recht des Be
kenntnlsses zur Auferstehung des Fleisches“ (1902),
„Die Vergottun slehre des Athanasius une ]oh

Damascenus“go(903), „Wollte Jesus die lleidenmission?“ (190

__B_o_rnhem\i7.3Bernard sv. (Locus s. Bernardi),
Bornholmité, novoevangelická antinomistická

sekta na ostrově Bornholmu, zal. 1860 psastorem
Trandbergem; rozšířena jest značně ve vědsku,Dánsku a Šlesvik-Holštýnsku. V praxi antinomis
mus u nich skutky protizákonními se nejev\

Bornitlius513n Arnošt, něm.hebraista, u. v Míšni1622,z -,..rp „De suppliciis capitalibus Ebrae
orum“ (lVitemberk 1643), „De synedrio \nagno
Ebraeorum“ (t. 164)4, „De cruce, num Ebraeorum
supplicium fuerit et quallsnam structura ejus, cui

alvator mundi luit atiixus"(t.164
z Bornstedtu Lauisa, něm. básnířka, u. 1807

v Potsdamu, z. 1870?pravnučka Humboldtova, kon
vertovala 1830 4/9.. rklánge einerlieimatlosen“833) Legend en“ Užití—45 „Gedichte“ (1853)

Borodin Mikuláš, duch.5spis. ru J). „M 1
tver nik sperevodom ítolkovaniem molitv“(Mosk\'a

8811) „Tolkovyj molitvenník“ (t. 1882, 1884),

S_„V\aščennaja istorija novago zaaavět“ ět. 1886),„Swaščennaja istorija, izvlečennajaiz svja čennvch
knig vetchago i novago zavěta“ (t. 1886), „Pritča

gosaodnja o bludnom1syni: s priloženíem objas
nenj na onuju“ (t. 888, „Nagornaja propověd
Gospoda našego lisulsa hris (.t 1889),) „Antichristi priznaki e_gn prišestvijaa“((t.

slědnaja godína mira í Cerkví Christovg_na zemlě“ (t. 1890)aj. Palmieri, Nomencl.
Bor(odzicz josef, polský kněz a s isovatel, n.

1863 v Sarokiszkách hllže Kovna : c udých pol
ských roodičů. emaje prostředků, studoval jako
dělník gymnasium soukrom 18292vstoup11 do
katol. semináře ve Vilně, kde r. 1897 b '1 vysvěcen

na kněze. Kit lanoval v Niemenczy u ilna, \ Lidzie a j. R. 1 sta 1 se správcem fary v Klucza
nech, poté farářem v Miorách a v Sobotnikách a
všude počínal si jako pravý apoštol. Za to byl
nařčen, že ohrožuje pravoslaví i stát a dvakrát
odsouzen (jednou na rok, po druhé na 18měsmu)
B. poostavil dle svých nákresu menší kostel \ Mí

orácha7 též nákladný chrám v Rybíňsku. Pozdějiv 1. —1910 pracoval ako missionář v bermi
jarosllavske a dále mezi itviny a Lotyši.

novými žalobami, eprchl r. 1910 z Ruska a usadilse v Krakově; yvdal sv;m nákladem objemný
spls„ Pod wozezmeina wozte“, vněmž liči neto
liko příhody zessvého působení,„ale i pronásledo
váni katol. lidu a kněžstva se strany ruských úřa

dův a zvláště náboženské poměry na Litvě, v BíléRusi i gubernii stanislavsk a proto nepře'e ani
Unii Velehradské („Na Rusi galicyjskiej sc yzma

si; _gotuje“, Chrzanów1911; srv. o spisut orn GílCty.r Křikava v “,:t'Apoš C. M.“ 11. 1911, 113),
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ani slovanskému ritu Mimo to napsal několik
meenšich spisů rázu asketického

Borohrádek (Boruhrádek),f . v díec. králosvé
hradecké, ve vik. kosteleckěm, zřiz. 1699;
kněžna Rosa Salm-Salmová; duch. spravu obsta
rává farář s kaplanem; 4014katol., 3akatol.augšp.

B51 helv. v., 51:ž., 2 bez \'yzn.; obyv. č 5.orojo Ludv kO. M., z. 1609; :p. „De divina
civBiumcivitatis Dei praedestinatíone deque civium
civitatís satanae praescientia seu reprobatione"
(Ben 1607, Verona 1610).

Boromaeus O , theaiín, rodem z Milána,
přecsdtavený missíe v Gru7ll; odmitnuv nabizená
mu důstojenství, setrval obětavě v obtížněm svém
postavení, z. .rp. „Relazione della Georgia,
Míngrellía et missioni de Teatíní in quelle

parti“ (otišt. v díle, jež 0vydal Bart. Ferro: „istoriadelle Missioni i' Řim7170oromino zoBorr
Boronl Anvt., hud. skladatel (hlavně Opcr),n„.

v Římě 1738, stal se 1770 kapelmkem vévody vir
temberského, 1765 přišel do Prahy, napsal tu ně
kolik skladeb chrámových, jež jan Lohel ()elschlegel,
člen kl strahovského a dirrigentc cruhó chrámu n
Strahově, řizenim B-ho dal provésti; 1"66 stal se
8. kapelníkem v Drážďanech, 1770 ve tuttgarlu:

1780 vrátil se do vlasti, stalt se kapelmkem přichrámu sv. Petra vŘímě;z.
Borotlce, f. v diec pražské,tve vik.příbramskčm,n

přip. již ve XIV. stol., znovuzřízena r. 1786; pa
tron: ryt. řád křižovníků s červ. hvězdou, duch.
s r. obstarává reál. adm. z téhož řádu; 2290katol.,

,28 ž.,obyv. č.eské
tin 1. 1. v ie.c budě ov., ve vik. jistebni

ckém, přip. již 1386, od 1612 fil. kjlstebn1c1,1725
znovu zřiz.,:patron baron Ottmar ád emýz o

rutina; duch. sspřá_vuobstarává farář, 1902 katol.,' 'vf.ec.010m.,v dekanátu
vclkoopatovickém, zřiz. 1785 Jako kuracie, 1865pov. na faru; patron: matice n bož.; duch. správu

1007katol., 816 akatol;

.->
."

obstaráváti farář; obyv. čes.B na Jan, utrakvista, od 1410mistr vyso
kého učení pražského, zprvu odpůrce, potom (od
r. 1448) přívržence Rokycanův; 1451 \zdal se pro
fessury a oženil se, jsa již asi 601etý, :. kol. 1458.
jeho lat. list k Rokycanovi 7, r. 1437 vyd. Dr. !(
Hó'ller v „Geschichtschreiber der husitischen Be
we ung in Bóhmen“,

ovo.vá1 u Pol iěky, _f.vdiec. královéhradecké,ve \'oík.poličském, přip. již veeX . ., později
fil. k Poličce, znovu zřiz. 1786; patorn:omatítená
božcnská; duch. správu obstarává farář s koope

rátorem; 2319 katol., e1591akatol.hellv. vyzn., 23žez vyzn., o yv. — . né (Borová,

Rudr á), f. v díec. královéhrgldecké, ve vik. olnenském, přip. již ve X1V.s 1696 znov zríz.;
patronky: kněžna Eduardinaszthevenhiiller- Metsch
a hrab. Klolilda zFesteiič- Clamu; duch. sprrávu ob

starává farář s kaplinevměe4317 katol., 7 akato l.augšp. vyzn., 6 7.
Bororovany (Forbe D5), 1.2v díec. buděj., ve vlk.

novohradském, příp. již ve XlV. stol., spravovaná
kněžími z někdejšího kl. b.,-ského saekularisována
1786 matriky počínajir. 1689, patron: kníže Adolf
Jose ze Schwarzenbergu; duch. spr. obstarává fa
rář s kooperátorem; 2304k a.tol; obyv.
Klášter řeh.kanovníků later ánskýchs
Augustina, zal. 1454od Petra z Lindy; založeni
to potvrzeno králem Vladislavem 1455, pežem

králem Iiřím 1461; první" reholnlci
Piem 11.1458a
(počtem 8) přiašli sem z Třeboně; kl. za 1567,
obnoven císařem Ferdinandem 1.1 1631nl zrušen

1785; tehdáž bylo v ck.| ltoěřeholníkův.
Borovec (Vorove ěBán , řezbář a sochař,„. v Starém Sedle (Altsatte u Horš0\a Týna, vle

Borohrádek —-Borový

tech 1693—99žák Jana Brokoffa, byl ve službách
hraběcího rodu Lažanských v anětině; :. t. 1719,
zhotovil v letech 1712—17 dvě veliké kamenně
soch andělů, sloužící za pod oru kruchty vkostele
man tínském, r. 1719 sousoí Nejsv. 'lrojíce na
náměstí v Manětině.

orowicz 1. Th psolkýe spisovatel theol. na
konci XVlll. sto|.fgď'" gía moraliscontracia“ (Vratislav 11 2. Tomáš, n.

kn a farář v Brodnící, lidový spis. polský;

po 15 let lpedsolgošglčasopis„ Szkótka níedzielna“(v Lešné 50); z. v Pooznani 85.
orrovnice 1. fara v diec. králověhr., ve vlk.

dolnolrrállovíckém,u příp. již. ve XlV stol., pozdejifil. ke Křlvs soudov Cechticům. 1787 lokalie
1856 ra; pat ron. matice nábož; duch. správu
obstarává farář; 1329 katol, 2 ž.; obyv. čes. —
2. Velká (Gross-s-itBorow tz), f.vdiec. králově
hradecké, ve vik. Hostinné, 1787 lokalíe, 1854fara;
patron: matice nábo .; uch. správu obstarává
farář; 1210 katol., něm.

Borowski 1. František S. ]., 71.1712,vstoupil
do Tov. jež. 1736,bylood 1742 kazatelem v různých
městech polských,později prefektem alumnů v Pře
myšlu a ve vově; o. 90;. .rp., azania pr7.v
powitaniuj. O. Trybunalu w košciele lubelskim“

(1755), „Kazania pí Ztl'ydziekczynieniu Panu Boogu za
waybór Augusta 111. 1736), „Kazanie rzy koroo—acy11$..Rzeszowíe“ (1176)„, azaniana
niedzíele“ _(1769),„Mowy za prawem" Chr stuso

em, zawierajace w sobie glowníeisze owody
religii ob'awíonej przeciw dzísiejszym n ewier nym“

1776), „lliazanieowzajemn ch obowíazkach panówpospólstwa" (1787).— d.r Pís a.sv a
kannpráva, proslulý svého časuckazatel university

víleříské,z 2; :p. „Kazaniasnla pogrzebie Zacharyasza Niemczewsklego“ (18 Dwa kažanía
1inae \v košcíele katedra—inymwilensklm w czasiejubileuszu“ (1826) al 3. Kaašpar, u. 1802,

vysv . kněze 1830, od 1835 prof. na duch. akad.
v_e Vilně, kod 1846 kanovník při kath. (.hrámu v Mo

, 1848 stal se biskupem lucko žytomirským,
188! biskupem plockým. z. 1 yn marno
trawny“ (konference, 1852), přel. „Písma mežów

apostolskich Klemeznsa rzylrnskiegpér),č;1Ériacego,Políkarpa a j.“ (1848,2 Rambíeliú
ského); pod pseudonymem „Chwalibo a“ vyd.

„Katechizm rzymsko--katolíckí“ (1860) a„ atechízm
mníejsiz“ . Lu vik Arnošt, první a jedinv„arcib sup" protestantský, 71. v Královci 1740
z polské rodiny, žák a přítel Kantů\, 1762 polni

kazatel, 1782 pastor v Klrálovci, 1793 povolán dokrál. komise pro koste a školy 8112 gen

superintendent, 18816jmenovánod Bedřizcha83Villěmalell.„biskupemm“ a 1829 „arcibiskupem,
Borovský z Borovna Blažej, 77.215170,lutrakv.

kněz, od 16 děkan v Chrudimi, přihlásil se 1609
k české konfessi, 'elikož však ve shromáždění knČZÍ
kraje chrudimské o vinil seniora konsistoře utrak\..,
e uvádí kněze bratrské do farnosti na škodu

stran pod obojí, byl předvolán do Prahy a po
trest n vězením; od 1610 byl far. v Dašicich, od
1612 v Sezemicích, od 1615 v Čemilově, od 1616

později odešel na Moravu, kdež
; xp. „Dvanáctero kázání
„Manlpulns concionum fu

ne ralíum, t. j. kázání :ůohřebních snopček svázaný“ (2 dily 1616), ypomnema epistolarum.

Výklad řeči epištolnich "nedělríích"kžd(16l7š31ašvj.BorovýKlemen , 2.1Rie
gersburku V D0lnich Rakousích, do Čech přišel
s rodiči 1847; otec jeho byl zahradníkem ve služ
bách knížete Khevenhtíllera na Komorním Hrádku
u Benešova; stud. u Piaristů v Praze, \stoupí11855
do semináře, absolvoval 1859 bohosloví; nemaje

v Holohlavech;
byl far ve Zdounkách

okáni“ (1603, 1616),



Borozdín —

ještě pro kněžství zákonitého stáři, b 1kv sv. najáhenstvi a jmenován ad“unktem boh. akuty; na
kněžství vysv. 13.kv. 1861 ustanoven prefekt.
k. a. konviktu, 1862 povýšen na doktora bohosloví,

konal studijní cestu po universitách německých,habilitova se za docenta círk. ráva na
holiosl. falkultě pražské, 1867 jmenován mř., 1871
ř. proocf. í.rk práva a theol. fundamentální; s olu
zastával v letech 1866—71úřad vícerektorav ..a
semináři; 1883 zvolen za metrop. kanovníka, do
stoupil v kapitole 1891 důstojenstvi praeláta scho
lastika;1 mrtvicí ran n1894 živ riI churav; z. l.s pnal Od 1867 až do smrtí své redlgoval

asopisngatol. duchovenstva“, v němž uverejnil
veliký počet svých prací; sepsal cenné historické
mono aiie:„1AntorínBrus z Mohelnice“ (1873)

Mar n Medek“ (1877); stručný přehledecírkevních
dějin českých „Dě'my diecese pražské“ 1874); ze
vrubný spis„ V.Jan Nepomucký“ (1878); vydal

Obr. 52. Dr. Klement Borový.

důležité historické prameny: „Libri erectionum

archidisoecesis Pragensis saeculo XIV. et XV." (5 sv.,
ednání a __c_lo_p__ígš69konsistoře katolické

i1_8u7trak8visticé“ a_(2 dil oru církevOpráva „Úřední 31th 9crrkevní. Přiručná
kniha praktlc ghlo úřadování pro katol. duchoven
tvo“ ( 880, 2. vyd. 1887, 3. vyd. 1.893) 3. byl tež

velice činný v životě sgolkovém a veřejném, zejménav Katol. polit. jednot pro král. české, kdež míval
četné promluvy. Pro svoji brožuru () manž. zákoně
stál i před porotou, ale byl osvoobo.zen Za svo' e
vědecké zásluhy byl jmenován řádným členem České

Akademie a Král. společnosti nauk. Srv Dr. '_70:ef
T_umpar/z,„ r. DKlement Borový“ 8107397.
příl. k čís. &; D.r A. Podla/m, „_Series" 351—352.Borozdín Álexander Ko nilievič, n. l ,
prot. rus. literatury na univ. petrohra ds;ké .r). „Prro
topop Avvakum; očerk iz istorii nmstvennoj žizni
russkago obščestva v XVll.věkě“ (Petrohrad 1898).
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Borras Frant. Mikuláš špan. kněz a malíř.
„. v Cocentiěaně,1530 :. v Ciandii 16l0, žák uana
de uanes, vstoupil do kl Hieronymitů v andii
157; provedl četné obrazy oltářní pro chrámy a
kláštery; mimo jiné celou malířskou výzdobu kl
Hieronymitů v andii.

Borrel (Buteo, Baute1,Boteon) Jan, OS.

Ant., Francouz 1. Dauphine, __.vynemathematik;1572 (dle jiných 1;564) p.m arca Noe. cu
jus formae capacitatisque fuerit“" Lyon 1554).

Borremans Jan, kvnanovnik v ruselu, z. 1707,

vyd. polem. sp. pr_oti protestantům.Borrhaus (Cell arius) Martin, humanista a

ro.t theol. u. 1499 ve Stuttgartě, aždoptován odpříbuzného svého Ccííaria, dle něhož uživa' také

jrngidm„Cellarius“, studov alod 1512 v Tubinkách
1520 v 1ngolstadt____ě,povýšen na bakaláře theoL,odebral se do erku k příteli svému Me

lanchthonovi, připojil se k novému učení, zvláště ke

měru bleuznšvému (Marku Stúbnerovi), vedl nestálý život ve výcarskn, Rakousku, Polsku, Prusku,
konaje propagandu novokřtěncúm: později žil

trassburku, od 1536 v Basileji, kdež _stal se1541 prof. rhetoriky, 1544 pro :p.
„De operíbns Dei“ (1527) aj Hleděl ve vzájem
nou shodu uvésti nauky lut., kalv. a anabaptlstské.

orro (Borri,BurrhusBurrhus)|an rant.,
blouznivec aalchymista . ně. stud.u essuitů v imě vstoupil do služeb papežských
prr) bludné svoje názory, jež v tajných schůzích
šiřl, musil l660 před inkvisici prchnouti vedl

dobrodru ný život, vydávaje se za zázračntcíh? léa,ev .rssta urkuaAmsteor ampě,
službách král. Kristiny švédské a krále Bedřlocha___e_

dánského, jež oba o veliké sumy peněz Eřipravil;1670 chtěl prchnouti do Turecka. byl vša
ravě jat, odve en do Vídně, k žádo sti pap. nuncia
dopraven do ima, kdež odsouzeno k doživotnímu
žaláři; z. 16

Borromejky (Milosrdné sestry sv.Karla Borro
mejského) („Congregatio VVV..Soror Miserícordiae

Caroli orrom “,) kongr. ženská pro ošetřování

nemocných a konání skutků láskykblilžnímu, or_oz
dělena ve čtyři samostatné včtve:1.u€ nikongregace v Nancy, zal. 1652při pitáledsv.
Karla Borromejskěho advokátem Emanuelem Chau
venelem (z. 1651)a jeho zámožným otcem. Stanovy

nové kongregace voypracoval gen. vikář raem. řádu
E&fanius Louys. pat kl. sv. Petra v stivalu (z.

2) V revoluciokongregace zanikla 1790,1eBO45na 1. obnovena; pravidla jeji posvolenim Napoleo
tvrzena 1859 papežem Piem IX., doplňk inm

potvrzeny 1892 pap. Lvem XIII.2Měla 1 asi 120dom 14 reholnic. — kon e_gace
pražlská: Počátky jeji byly skrovn.é o ústavu

pro dospělé slepce v Praze měly býti snahou kněze
leřmana Dichtla zavedeny milosrdné sestry. Za

tím účelem odebralys (31835 dvě d_ížvkyz Čech domateřského doomu vN_ancyz,a žpo roce jlné
dvě následovaly. Složivše reholni msiliby,vrátily se
1837 se dvěma staršími řeholníicemi z anc
Prahy, majice úmysl založili nově odvětví kongre
gace. Prozatím púsoblly ve zmíněném ústavě. N0

vou kongregaci potvrdxrl cis. Ferdinandl. 2. listop.1839, a paapež Řehor vr. dne 6 srp. 1841 Zaa-po
moci mnohých dobrodinců zakoupila kongregace
1842 zahradu a dům _pood Petřínem a zřídila zde
ihned malou nemocnici pro ženské. Vletech 1851—54
vystavěna byla nynější veliká nemocniční budova
a 1855 kostel sv. Karla Borromejského. Kongregace
rychle vzrůstala a neustále nové ústavy do péče
své přijímala. Působí blahodárně v nemocnicích,
špitálech. sirotčincích, školách, pensionátech, opa

trovnách, trestnicich a polepšovnách: j_sou to r.1914tyto ústavy: 1. v díec. pražské: .mateři
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ec ii sv. Karla Borr.rom v Praze s nemocnicí (fi
iiáini špitál c. k. všeobecné nemocnice, soukr.
dívčí školou (něm.) aopatrovnou ,76 s.; . sirotči

nec sv. Notburgy v Praze, v daržovaný šiechtíčnami,4 s.; 3. opatrovna na Hrač nech v raze, 1 s

4. ústav k výchově slepců na Hradčanech ěvPraze,10 s.; 5. sirotčinec a opatrovna v Karlíně 12 s.;

6. asyi pro sesstárié osoby ženské a siuže bné naSmíchově, ..k '.eiiská trestiiice vŘepich,
32 5. (viz dějísny7ústavu toho v „.Posv místech"

—58 ' 8. nemocníce vPrčící (zal. 1845 arcib.
lvovským Brant Pištěkcmm; viz „.Posv míssta“ Vl..
134 n.), 10 s.; 9. škola dívčí a škola ručních raci
v Boru (Hayd u Chebu), 9 s.; 10.opatrovna, kola
ru.č pr a nemocnice v Tachově, 13 s.; 11.nemoc

nice vPříbram ,6s 2.c ústav choromŘsiných
\ H. Beli-kovicícii,17s;.' 13.cšpítáiveÚjezděu iadna,.; 4. „Vinceiitinum“ v Tejnce 11 s.; 15. ústav
pro rekonvalescenty v1uchoměřícich, 7 s.; ne
mocnice ve Slaném, 6 s.; 17. nemocnice na Král
Vinohradech, 17 s.; 18. okr. nemocnice na Kladně,

19. nemocnice inonlániií společností v Kéž:lové Dvoře u eroun a, s.; . nemocnice v

ském Brodě, 75 21. cv Haumsdortuv Kladsku, 6 s.V díec. pražské 21 míst s 303 řehol.
— 11.v diecesi iitoměeřické: 1. škola pro ruč.

grace a opatrovna v Bilině, 3 s.: 2. opatrovna aokia pro ruč. práce v Brandově, 3 s.; 3. škola pro

ruč. práce a opatrovna vc $Fílipsdorfč, 7 s.; 4. nemocníce \e Frýdlant, 5. nemocnice v ]a

bioncí 7n. N., ;.6 nemsocníce v Georgswalde,8s škola, lsisrotčineca opatrovna v Geor s
waside,719 s.; 8. siiríotčnoc a opatrovna v Hrá ku
(Grottau), 4 s.; 9. král. čes. polepšovna v Kosto

niiatech, 18s .; 10. nemocnice v Litoměřicích, grsč;11. pensionát, sirotčinec, dívčí škoia a šk.
prací v Litoměřicích, 18 s. , 1.2 špitál v Litoměři
cích, 115 ' 13. v semináři litoměřickém, 3 s.; .
v ůstavuhiuchoiiěiiiých viitoměřicích, 5s.; 15 ne
mocníce na _s; 16 nemociiice v N m
burce, s.; 17.nemocnice, chudobinec, dívčío ec.
škola a dívčí pokrač. školav Oseku, 205.: 18.špitála škola v Podole u Mělníka, Bss.; 19. škola ruč.

prací a opatrovna v Rychnově (Reichenau) u Jablonce, mocnice v Li ercí, 29 s.; 2.1

asyl vLiberci, 5 s.; 22.pcnsionát. opatrovna, obec.dívčí škola, šk. ruč. prací v Zákuu|e 14 s.;
nemocnice a šk. ruč. prací v Rožďalovicích, 5 s.;
24. nemocnice v Rumburku, 25. sírottčinec
v Šluknově, 4 s.; 26. nemomiicc v Šluknově, 7 s. ,
27. nemocnice v Krásné Liipě, Bs ;.28 dívčí škola
a o atroviia v Teplicích, 15 s.; 29. špitál Bedřicha
Vii ma v Teplicích, 3 s. , 30. nemocnice a chudoo
bínec ve Warnsdorfě, 188.;s 31. pcnsionát, sirotči
nec, opatrovna, dívčí šk. a večerní škola ve Warns
dorfě, 155. V díec. liloměříc ké cel em
míst s 302 řehol. — 111.v diecesi králové

hradecke': 1. dívčí škola venSIoupnicí, 8 s.;2. opatroma v Obořc, 3 s.; . emocnice v 110
siioném, Gs .; 4. nemocnice v "Trutnově, 10 s.
5. nemocnice vBroumově, 85.; 6.opatrovnav Brou

ě,8$ Vdíec. královéhradecké ceikc
6 míst s 43 řehol. .v diecesi budějo
vické: 1. nemocnice v Budějovicích, 10 s.-, 2. si
roičínec v Budějovicích, 14 s.; 3. asyi pro sestárié
osoby v Budějovicích, 125. 4. nemocnice a špitálv Krum10\e, os.; 5 sirotčinec v Krumlově, 3 s.;
6. opatrovnav Milevsku. 5 s.; 7. nemocnice v]indr
HradCi 5 s.; 8. nemocnice \! Pelhřimově, 6 s..,
9. nemocnice v Počátkách, 5 s.; 10. škola ru.č prací
a opatrovnav Počátkách, as.; 11.obec., měšť.,pokr.
šk., opa_trrovna a pensionát \' Prachaticích, 9 s. 12.

šieniocnice v Prachaticích, 7 s.; 13.opatrovna, obec.,.šk ruč. prací a pensionát v Ronš erku, 9 s.;
14 nemocnice v Strakonicích, 5 s.; 1. sirotčinec
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\ Strakonicích, 3 s.; 16. nemocní ce v Táboře, 8 s.
17. nemocnice, obec. šk., šk ruč. pracíapensionát
\ Třeboni, 21 s.; 1.8 nemocnice a sirotčinec ve
Vimperku, 53 .; 19 nemocníce ve Volyni, 4 s.-,
20. opatrovna ve Volyni.3 s. V diec. ud ěj
vické ce :20místsl43 řehol.V Čbechách
celkem: 78&místse 791 řeho.i — V. v diecesi
olomoucké: !. dívčí šk. a pensionát ve Frý 
lantě u Místku, 22 s.; 2. asyi sestáriých osob,
opatrovna a soukr. šk. dívčí v iuko v,ě 12 s.;
3. nemocnice a sirotčinec v Místku, 10 s.; 4. škola

ruč. prací a útulek pro o_sčobysestárié v Určicich,3 s.; 5. sirotčinec v N. ]ičí c, 95. ícc oloiiioucké celkem. 5 míst s 56 řehol.—VI.vdie
cesi brněnské: 1. pensionát, dívčí šk., šk. ruč.

prací, lasyl ro sestárlé osoby ženské v Brně (zal.; biskupskýseminar chlapecký(obstará

váiií dlmšácnolsti) v Brně (0odrr. 1879), 7 s.; 3. opatroovna, šk.r čprací, ošetř. nemoc. v Dačicích
(zal. bar. Dalilbcr 1873), 5 s.; 4. nemocnicevHru
šovancch (Gruss ach), zal. ši Anna Kammeiová
z iiarde geru aKar. Bedř. Kamme11874—78,4

5. sirotč nec (zaLrjednotou katol. 1883), soukr. šk
obec šk. ru.č raci,l opatrovna v Jihiav s.;6. filiálka vLíšni (zal. hr. Egbert Belcredi 1863)csc
souuki 6tř. ., šk. ru. prací a opatrovna, 9 s.;
7. nemocnice v Nové Říši (zal 1853 kanonií a obci
novoříšskou, jakož“ zpříspěvů jiných dobro
dinců), útulek pro sestárziéosoby, šk. ro ruč. práce
aopatimna s. .epensionnát a m šť.dívčíškoia

v Ceskych Křídiovicích (Grsoss-Griiiowitz), zai.1895.125.V diecesi brněn eikem Smist
se 70 řehol. — Ce lek smác kongre ace

pražská 91míst s 917řehol Srv.rEžarha osvmísta král. hl. měsia Prahiy i., 201,

Cirk. zákonodárství o náboženských kon"šregacicm44—1153; ostatní literaturu viz v ěínach 3
str. 914, čís" ] —133a

r. s. 0irig egacet třeb
nická (Prus. Slezsko), zal. 1848 v Nise arcibisk.

Dícpenbrockem; a_pprobovánna 1857; mateřínec od
871 v Třebníci ( rebnitz, Prus. Slezsko)-,k v kult.1879 přeložen do Těšín (Rak. Slez ko), od

1839 zase v Třebnicl; kongregace má 1270domů
s 1400 řehol.; rozdělena ve tři piovincie: něme

ckou (128 domů, 1009 řehol.), rakouskou usprovinciálnim mateřincem v Těšín (35 don v Rak
Slezsku, na Moravě a v Haliči, 294 řehoi.) a orien
tální s mateřincem v Alexandrii, se 6 dommy(v je
rusalern , vAiexandrii 2, v Haifě i) a 65 řehol.

R. '1.iiiateřince těšínského mají na Mloravě tytoůssta\y: ]. v diecesi olomouc oiu ve
Vítkovicích, ., nemocnici \e Vítkovicích,

21 s.; 3. sirotčinec ve Vítkovicích, 9 s.; 4. filiáiv Anděl. Hoře, 3 s.; f'i' k .N. Městě.

;61.:fiiíáiku v Berouně (Biirn), 9 s. 7. fiiiáiku
ekr 22 s.; 8 tíliáiku v Lgmiku, 13 s. ,9. fillináikuv Zřáb chu, 8 s. , ceik em míst se 104

řeiioi.li. v diecesi brněnské: fiiiálkuv Moravu

:_

bibliografii čes. katol.51it.“str 123, i 482—4

GI:-.

(zal. 188 . — 4. ko regace trevírská

tezprvengr1872svzhledem k hrozícímu kulturnímu boligr. v Nanc oddělená (B. v Trcviru po
pr\é usadily sejížl 11), má así71 domů (z toho 63
v Prusku; mezi nimi nemocnice sv. Hedvikvaer—

líně, 2 v Hamburku, 4 cv Hoiiandsku, 2 v Lucembursku) a 1000 rcho iní

Borroziiieáskárencyklika („Ediiae saepe“) pap.Pí května 1910 na památku 3w1etého
výročí svatořečení sv. Karla Borromejského; v ní
poukázal Sv. Otec na svétcc toho jakožto na vzor
pravého reformátora oproti reformátorům nepravým.
V prot. Německu vzbudila encyklika ta nevoli; z té

příčinysv. Otec síce zastavil prohlášeníjejí v Německu, ale neodvolal z ní ani siov % py'
„Borromejská encyklika“, .Museum“ XLV. (i911), 70



Borromejská kasule — Boryně

Borromejská kasule, forma kasule sv. Karlem

Borromejským předepsaná: měla b' iti něco vícenež 3 lokte (3 cubitizasí 130m oká & toli—
kěž dlouhá, anebo ještě delší, tmakalby téměř až
ke kotníkům sahala; napřed i vzadu měla býti

ozdobena páskami ve for-5měkříže („fascíam itemlatam unciis 8 [: asi 5cm] ad minimum, quae
assuta sit ab anteriori p_arte usque ad extremum
dependentenr habeat, cui altera fascia transversa
lis in summa prope parte et a fronte et a tergo

adíuncta crucem utriussque exprimaťg Srvn. Actaccclesíae mediolanensis, Constít de ecret. l. 4dc
supellect. (Brixiae 1603, str 311—1),37mm, Die prie

sterlichen Gewánder des Abendlandels71661;71týž, Die lítur ische Gewandung 191,

Borromejs 37Karel sv. viz Karczll.7Borrome ský spolek, spolek sv. Karla Borro
mejského (Borrromllusverein), něm katolický
spolek pro rozšiřOvám katolických knih,za1. 1 4

Aug. Reiczhenspergerem F. X. ieringerem, Max.baronem 06 a j., se sídlem v Bonnu; vydržuje
knihovny ve farnostech (asi 2000), podporuje lidové
čítárny darováním knih a dává svým členům kaž
dého roku knižní podíly (.,Vereinsgaben“); dříve
opatřoval jim také knih v levnější ceně za "

krárnské ceny), ale vyhředem ke knihkupcům upustll od toho 1907. lenský přispěvek obnáší 6,
Š, iv, mk. Členů bylo 1312 232.275, knihoven'
spolkem vydržovaných 4386. Spole vydává od r.

1903 časopisn„Borromáusblálier' , jehož název bylr. 1907 zm „Die Bilche,rwelt Monatschrlft
liir Bibliotheks- und Btlcherwesen“. Po dobu svého
trvání rozšířil knih v ceně asi 24 milliOnů marek,

z čehož připadá asi 7"millionů na spolkové knihovnya 17 míllíonfl na

Borromeo, Borlromaeus 1. Federico (Freder c us), synovec sv. Karla Borr., n. 1564v
láně, stud. v Bologni, Pavii a Římě, od 1587 kar
dinál (teprve 23 léta stár), od 1595 arcib. milánský,
působil v úřadět m36 let velice horlivě, zvl.ne
ohroženě počínal si za moru r. 1630; z. 1631; zal.

bibliotheku Ambrosíánskou (vilz l., 374); .rp.ecstalicis mulieríbus (Milán 661), „De naturalí
ecstasí“ (t 1617), „Notae ín Xll p_ropphetas mino

“ l ' ),) „Observationum in Apocalypsim
libri 7“ (t. 1622 „De cognitionibus, quas habentangeli ei daemones" (162 „De nonnnllis s. scrip
turae locís passim usurpatis libri 2“ (t. 1625

„Canticorumr iervrplanatíoíuxta líteralem sensum“ (t.. „ sacra sive de honestate et decore
ecclesiastici moris“ (.t 1628),„Deactihus prudentiae“
t. 1 ), D„e sacris nostrorum tempo rum oratori

bus" (t. 1632 , eepíscopo concionante“ (t. 1632),„Dc picturis sacris“ (t. 16a26)aj — 2.
viz čl. Karel _Borrornejský.

Y

rancesco,
ital. architekt, vedle Berniniho hlavní rep5resentantbarokního slohu v Italii (vizi. ,933), vBis
sonne u Lugana, žák Karla Maderny v í5mě, so u
peř Berniniho, z. vŘim 1667; hl. dila jeho chrám
$. Agnesev ímě 1653—ě571; chrám S.Carlo delle
quattro Fontane(1 —40, fasáda dokončena 1667

rám S. lvo e Leone (1642——60), raatorrio di
Filippo i\"erí (1638—50), doko nčeni budovy ro

plašamdyy1(1649 66), chrám S. Andrea delle Fratte4.
Borru11.Borruilius lrantílš7ek, auditor Roty,od 1757 biskup tortosský,z , muž učený a

ctnostný; .rp. „Decisiones s. Rotae romanae“(Řim
1755 a 1757,2 .).

Borrus (Borri, Burrus) Kryštof,
mathematik a astronom, n. vMilááně 15
1632, vstou 11 do Tov. jež. 160 poslán 1618 do
Makaa, vr til se 1622 a vyučoval mathematice
v Coimbře, 1632 vstoupil do řádu cisterc. ,.rp. „Re

missionář,
, z. m

371

latione della nuova míssione dellí P. P. della Com
pa nia dí Gesu al Regno della Cocincina“ (Rím

1161), na onen čas nejdůležitější dílo o Kočín
,dok

121

Borsano (Brossano, Broussano) Šimon
tor obo Il'lO ráva, 1370 arcibiskup milánský, 1375kardiná, z381pl výklad konstituci Klementa V.
(„Cl_ementinae“) a fDe clalatio circa negotia schis—
matis“ (otišt. v Achery, Spicin.leg

Borslppa viz —8
Borsu, kanovník versaillsky', :p. .,Le Prctre, son

caractére et sa vie de parolisse“ (Pař1888.)Boorš lec 1. fara v diec. olo.,m vderkanátu uher.
hradištském, existovala již před 1421; od l453irn
korporována kl. velehradskému až do jeho zániku;
patron: katolický podpůrný spolek, praesentační
právo přísluší arcih. olonr.; duch. správu vykonává
farář s koop.; 3707 katol., 13 ž., byv české.
.fara v diec. o.lom, v dekanátu uhersko-brodském,

př již v XV. stol., později zanikla, 1781lokalie,
1784kuracre 1858fara; patron: knížejanzLiechten
steinu; duch. správu obstarává farář; 1856katol.,
72 akatol., 5 ž. ob

Boršov 1. (Paircschau), fara v diec. bodě“0

vické, ve vik. hlubockém, přip. již na konciv ylll.stol., od 1644 vyk. duch. správu členové kl.
brodského; matriky počínají r. 1653; patron: vopat
vyšebrodský, duch. správu obstarává farář ska
planem. oba členové kl. r:;yšebrodského 2716 ksatol.,
2 akat. helv. vyzn., boyv. es. a n "
stendorf), fara v diee.c olom., v dekanátu mor.
třebovskem, existovala již kol. 1486, později za
nikla, 1784znovuzzřiz.; patron: matice náboženská;
duch. správu vykonává farář s kooperátorem; 2277
katol., 6 akatol; obyv.n

Bortnjannskij Dimit rrj rnStepanovič, vyníka
jící hud. skladatel ruský, hlavní představitel novějsího obdobi církevního zpěvu ruského, u. 1752
v gluchovském újezdě (v gub. černigovské), z. 1825
v Petrohradě, stud. v Petrohradě u Galupího, po
kračoval od 1775 s podporou Katecřiny i. ve slu

diich u téhož mistra v Benátkách, Bnalčežza účelem
studii pobyl nějaký čas cještě v logní. ímeNeapoli, 1779 vrátil se o Petrohradu, 1796stal se
diri entem dvorního zpěváckého sboru, jejž velice
zveřehil. jeho skladby jsou velmi cenné; jso u '
9 trojhlasých skladeb (mezi nimi také litnrgíe),29

čtyřhlasich bohoslužebných zpěvů, 16 dvouchórovvch, 1 čtyřhlasých a dvouehórových chvalozpěvů.
35 čtyrhl. a 10 dvouchórových koncertů ,hymnů amo

dlíteb. Viz Bagaflawkaja antiklo trhy,/z1137 - 984,ohudr ky, Po
ruhradiskí)b no, 3. ., frater laik, odešel
1680 do Mexika, lzastával úrad sakristána v kollei

mexické; poživaal takové vážnostti,nabízel mu vysvěcení na kněžství,
z pokory odmitl. Srvn. Huander, Deutsche jesuíten
missionáre 115, 200. Mill zr v „Historia provinc.
Bohem.“ (rkp.) píše o něm: „Simon Boruhradsky,
Bohemus Polnensis, ut oeconomlae, linguarum la
tinae, bohemicae et germanicae praeclare peritus,
ita et ipse spectatae virtutis, in lndiis ad sacerdo

tíumosuhinde fuit prommolus “H,orni fara v dlec. brněnské, v dek. velko
meziříčském,-p ve XlV. stol.., později za
nikla, 1784 lokáliep, 11843fara; patron: matice ná
hoženská; duch. správu ohsmrává farář; místo
kooperátora na ten čas neohsazeno; 1444 katt.,olobv

šoryněworinie) rytíř ze Lhoty. František
S. j.n, . 663 v Malonicich v Čechách, stud. vKla
tovech; vstornpll do Tov. jež 680; po skončených
theol. studiích odešel 1693 do1Peru, kdež působil
jako missionář mezi Moxy; z. kol. roku 1722, pro—
nikl do končin do té doby neznámých; pracoval

_ . or
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s takovým úspěchem, že 1 staří missionářl ř ali:
„,Ach jak zahanbuje nás tento jediný kněz z ech,
jenž v krátkém čase provedl,ooč my od mnoha let
ani pokusili jsme se neodvážili“ a představený
missle pravil k soudruhu li-ov Stanislavu Ar—
letovi: Ach, prooč vaše svaté čechy nedarujl nám
dvanáct takových mužů“, některé zprávy 3--ovy
zcesta missii otištěny v Stocklcionově „Welt
bote“ lll. sv., 21. díl; č. 439 440, 443—45. rvn.

Pelzel, jesuiten 142—11l43;Huondrr, Deutsche ]esuitcnmissiontirc ((i,
Boryszewskl Ondlřlcj, n. klo. 1435, pocházel

z mocného rodu Porajitův, vzdělal se na akademii
krakovské a v ímě, dosáhl záhy několika prebend,
byl od krále Kazimíra Jagellonského několikráte

pověřen poselstvimi diplomatickými, stal se 1488arcibiskupem lvovskýma 501 i biskupem

přerštyglským; 1503 arcibiskupemo lhnězdenským;-. 1 10
: BorzymowaDerslaw(Zborowsk1, .

práv, magistr theo01., jako arcijáhen kapituly kra
kovské vyslán byl na sněm basilejský; zanechal

kolpise„„Quaestiones philosophicae sive octolibri py srcorum
Borzymowski 1. jan, superintendent vilenský

a žmudsk 1610- 73, měl účastenství v překládání
bible na jazyk litevský. —— ojtt,-ěclt pol. malíř
v prvé pol. XVll. stol., ve službách arcibiskupů
hnězdenských, pro něž maloval oltářní obrazy a
portréty, 7. jeho prací zachovala se pouze predella
ve farním kostele ve vsi Kozlowě s obrazem „Zvě

stování“ , prozrazujícím vliv školy vlmáBorzyslaw (Borisl aus), arcibiskupkhnězden
.ký; před r. 1298 byl kanovníkem poznaňským,
potom arcijáhnem, načež stal se členem kapitoly
hnězdenské, 1314 zvolen za arcibiskupa hnězden
ského, 1317 prackonisován a konsekrován v Avig

noně, kdež z. téhož roku.dn, [an Petr . .v Besancourtu
1680, z. v Rouenu 1755, vs oupil 1696 do kongre
gace maurinské; s olus těpánem Hideuxemmvy
dal „Nécrologe de ort Royal“ 1723),Bertheletovo
dílo „Traité historique et morale de l'abstinence
de la viande“ (1731); spolu s řečeným Hideuxem
pracoval na obsáhlém díle „Biblia maxima Patrum“,

mž hodlali sestaviti kommcntář k Písmu sv.

zenspissů sv Otců;dalle smrt jima překazila dokončení zamýšleného —- 2. ert, protest.
filolog hollandský, dn.21670, z. 1717, byl prot ře
čtiny a řecké literatury na universitě ve Franekeru;
v_vd.mazat,/mi, sive Observationes miscellaneae ad
lóca quaedam cum Novi Foederis, tum exterorum
scriptorum graecorum“ (1707), „Vetus Testamen
tum graecum cx versione LXX inter retum secun
dum exemplar Vaticanum Romae e itum, accura
tlssime denuo edittn'n una cum scholiis, necnon

iragmentis(versionumI.nlthuillae,Symmaehi et Theodotionis“ 109), „Exercitationes philologicae, in
quibu_s Novi Foederis loca nonnulla cx auctoribus

lg'raecis illustrantur“ (170 .— 3. d e,děkankapitulyluocnn,ské v dal franc. jazykem výklad listů sv.
Pavla (Pař'r1698).

osa, Bosanensnis dioec., biskupstvína se
verozáp. pobřeží ostrova Sardinie, v círk. prov.
sassarské, zal. .t.;so| data statistická 1905:
40.200 katol., 21 far, 104 kostelů a kaplí, 110 kněží.

Bose sv 1 jáhenn, souddruh sv. Bonifáce. _apo

š_tola Němců, usmrcen spoBlus nim. (Pam. 5.c2. B za, Bossa, Bo,so) biskup yorkský
v_Anglii o_d678, z. 705 (pam. 9. bř. nebo 2. listop.).

b —bosý mnich, označováni atackezvláště
členovél; řá_dusv. Frant. řísné observ;opod tímtoojménem uvádějí se vcliteratuře
českés čtyři členové řádu trantiškánskkeh ]
z I—llivicc v Opavsku. vysvěcen v Poznani, vy

_;

Boryszewski — Bosco

stoupil 1547 z kláštera jindřicho--hradeckého a při
dal se ke kališnikůnt. — z Chyše, fran
tiškán, byl 1554 kazatelem v_aPlzni, tp. „Encltiri
dioon, t j knížky a ukázáni ..o svátostecha
iných všech církve sv. pořáldcich“ (v Praze 1555),
est to 26 rozprav polemických proti Bratřim a jí

nýmnefkatolíkům.— nVodňanský(Aq uensis),t antiškán, 71. Vodňanech;
život svůj strávil v kláštleřich jemnickém, jindřlcho—
hradeckém, horažďovickén .) bcchyňském. Horlivé
slovem i pétem bojoval proti nekatolíkům; z.po
1534 Asl r. 1489 vznikla jeho, ,Epistola ad quen
dam baronem Moraviae degentem (jest jim míněn
Půta z Lichtenšteina) cuiusdam fratris ord. min
de observantia. tunc temporis praedicatorcm in
conventu ]emnicensi“, kterýžto spis Koranda v od
povědi své posměšně nazva1„matrykát“. Asi r. 1493
napsal v Bechyni„ Annihilatio tractatus cuiusdam
haeretici innominati ,Triplex funiculus vocati“ ;jest
to odpověď na olemický spis kteréhosi člena jed
noty bratrské. roti bratřím a prvn1m_ujejich ka
techismu napsalr 1502 „Zprávu proti bludným a

potupeným artikulům pikhartským s v'gruntoxnýmidůvoddy na ten způsob, jakož | jedovaté sepsání

Lukáše antipapeže, rozmnožitele sektya pikhartlsképod otázkami i odpověďmi“ (tiskem .
151O.) R. 1508 sestavil latinsko- český slovnik „Llac
tlíer“ (tišt. v Plzni 1511). sepsal pro jin
dřicha ze vamberka spisek „O neposkvrněném
počcti“ (vyd. Dr. Podla/ta ve Sbirce pramenů

církevníchn dě"m českých stol. XVI. —-X\'lll.,1908; Šas-cf u/rla'r, as Čes. Mu'

ws...

524 n.)Žrr n1524 „Locustarium oe sectiusnet diversitate atque multiplicatione Begardor in terr
Bohemiae“ (rukopis tohoto dosud blíže nneprozkou
maného spisu chová se v Ottobonianské knihovně

zrávu 0 něm podal Dudik v „lter Roma
2.9) Z latiny přeložil 1529 spis„ Satana

mgžnobspisy: „Cha

num" l.,
šova věž“. jemu také připsati
rakteristika pana Bohuslava ze berka a syna
jeho Hynnka“ (ooi.tšt v„Lum1ru"1851),“„Cltarakte
ristika paní Mandaleny z Šellenberka“ (otlšt. asvcM. 830a eVýboru z lit. čes. ll.) „áChvl

ks.v Kateřině“(ottŠt. ve Výboru_O

Kateřiny“, „Piseicůz llt. ěes. ll.), „T_rakktát otom, můzue-li býti kou
pem platu bez hříchu a ibez cllchvy“e" jež vesměsob_saženy jsou v rukop eřejné a univ.
knihovny v Praze (Truhllářův Katalog čes. ruko

|isů č.195). Srvn. ?inz'zk, Rukověť 91,1,380 ?aref Truhlář, .O životě a spisech bosáka
Jana Vodňanskkého“ v C. Č. 524n
4. Klement, někdy kazatel v jindřichově Hradci,
přestoupil ke straně kališnické, jejíhož sjezdu1524

se zúčastnil; vynikal jako kazatel a skladatel písní:),
z nichž některé g_oiaty do kancionálu z r
ikancionálúB pozd jších Srvn.v 57mm, Ruk. l., 92.ov a, Bus Posaw), ben.
opatství v(někd diec. naumburské v Sasku, zal.
1146 biskupem naumburským Détřichem l.; zruš.

kurtirsstem Augustem saským 1 2— .
2ac hrF ant. Xav., farář \; Kolinč-Deutzu,

,.r6„'„„Der sellge Gre orius von Burtscheid“

3118395),„ as álteste Burtsc eider Nekrologlum“Bosboomjan, hollandský malíř, n.1817vHaaaagu,
2.1891t.;z o obrazů vynikají zvláště krásné
interieury různých chrámů (kathedrál rotterdam
ské. novvhoé chrámu amsterodamsk ho, chrámu

;; Bredě) a genrový obraz „Mnich na varhanyrajíc i“
Boscape viz Bascape.
Bos co 1. Jan, apoštol mlád. a zakl. kon egace

Salesiánů, 71.15 srpna 1815 v Becchi, mist patři
clm k obci astelnuovo d'Astl nedaleko Turína,
z rodičů zbožných, prostých venkovanů. jan by
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ze tří synů nejmladší, otec jeho zemřel, když mu
byla dve léta. Jevíl 7áhy náklonnost ke stavu du
chovnímu; každé i(,ázání které v kostele slyšel,
dovedl výpravovati jako malý hoch do slova sou
druhům na pasas,tvě p_rotorří'kali mu „malý kazate|“.
Záhy ujal se ho staričký farář z Musialda, učil ho
latině a připravoval dos "k . Studoval v kolleji
v Chieri, na to bohosloví v Turíně a v 26 letech
přijal kněžské svěcení dne 5. června 1841. Za ůče
lem zdokonalení vědomostj pastorálních ponechán
byl dva roky v Turíně v „listaavu sv. Frant íška Sa
leskěho“, s mmž spojena byla praktická škola du
chovní správy v trestnicich, nemocnicích, dílnách
a továrnách, a kde b 1mu vzorem a vůdcem zbožný
kněz don Catiasso. *ýž rozmluvil mu úmysl vstou
piti do řehole a přivedl ho k seetrváni v duchovní

správ ě. S donem Caifassem nmavštěvovaí mladýBosco častěji vězení mčstaa v něm veliký
vzor ve snaze po dokonalostia a horlivých skutcích
tělesného í duchovního milosrdenství. Knézt te
umřel v pověsti svatosti. ldona Bosca uchvátil

veliký soucit, zvláště při pohledu na mladistvé provinilceo 181e Od té chvíle stále zaměstná
vala duší jeho myšlenka, kterak by možno byío

Rumocí opuštěně mládeží. Začalo mu záhy svitatí.á lí těmto mladistvým ubožákům býti ušetřena
cesta do káznice, musí se pm zavčas státi zamilo
vanou cesta do kostela a do školy. Bázeň Boží a
vzdělání chrání před zločinem. Ale jak to provésti?
Malá příhoda přinesla záhy rozřešení a vymezila
B-ovi navždy směr života. Dne 8. prosince 1841
oblékaje se v sakristii ke mši sv. zaslechl hádku
mezi kostelmkem a nějakým chlapcem-otrhánkem,
který se zdráhal při mši sv. ministrovati. Zarmou
cen naad tím v' cvem dal si B. chlapce zavolati a
na laskavé otázky dověděl se, že je chlapci (Barto
lomeo (_iarellí) již 15 let, že ne arodičů, neumí

čísti ani fbsáti, modliteb žádnýchanneznáa vyučovánín boženstvi nikd ani neslyšel. H. nabídnul
mu pomoc. Hned po m i sv. zaaal, a sice naučil
chlapce znamení sv. kříže A tato první nábožen

ská hodina v sakristii tuirínske byla prvmm základnímkamenem„Oratora.sv FrantiškaSaíes
s kého“ a všech oratorili vůbec, která \' době smrti

B-ov jižybž'la vychovala200000 mladych lidí v řádnékřes an lákán otcovskou láskou doona B-a přišeel
chlapceyznovu, ale ne již sám, nýbrž přivedl s sebou
více právě tak nevědomých druhů, jako byl sám.
B. vyučoval je v saakristii setninářského kostela
Maria Consolata, a to ze začátku katechismu a zpěvu
církevnímu, hledal jim dobrá místa u hodných mistrů,
v neděli a svátek vodil je do kostela a pak uspo
řádai jim na veřejném prostranství společenské hry.
Počet návštěvnikův „oratoria“— jak B. schůzky
hochů po '.menoval - rostl den ke dní a všichni

byllí chud kylna7ulíci sebranými. Dne 2. února 184220, 23.1 a30, v březnu 1846 již 400 ná
vnštěvnlků. Podnik 51uj postavil pod ochranu sv.
Františka Saleského, poněvadž tento světec vy
nikal zvláště duchem dobrot ivostí a mírnosti, které
při výchmě mládeže tolik jest potřebí. Po dokon
čení studia pastoráiky nebyl osde lán na venek
do duchovní správy, ale církevní vrchnost v uvá
žení, že i tento obor pastorace potřebuje kněze,
zachovala ho opuštěné mládeži a ustanovila ho
domácím duchovním v hospici, který založila mar
kýzka Barolo \: Turíně. Se svolením zakladatetčí
ným zařídil si B. v hospící dva pokoje pro své
chudé dítky, jeden za kaplí, druhý za obydlí. Když
však hochů přibývalo, zprotivil se markýzce křik

dětí a místnosti mu vypověděla. Na přímluvu arcibiskupa Franzoniho najala mu městská rada na
určité hodiny jistý kostel s p_ředsínía dvorem. Ale
am zase vedli protest proti křiku dětí sousedé,

došli si k purkmistrů Cavourovi a ten dovolení
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odvolal. Dva měsíce byl s dětmi pod širým nebem.
na zimu našel zase prlstřeší, ale brzy ho opět vy
pověděli, až si konečně najal louku v předměstí
Valdecco. V tédo bě b i lš-ovi pomocníkem a rá
cem abbé Borellí, ředitel zmíněného hospice. Leč
novému dílu stavěli se v cestu zlí lidé, štvouce
majitele louky proti B-ovi a očerňujícc ho u ůřachr,
ano vyhlašujice ho za blázna, tak že i v blázinci
měi býti internován Leč B. dílo své nadšeně a do
konale obhá"il. 0 Velikonocích r. 1846 získal od
'akéhosi mu e l'íkardího kůlnu a rozsáhlý pozemek.

kůlně musila se učiniti odkopávka, aby se tam
člověk mohl zpříma posttaviti. B. a jeho chovanci
vlastnoručně to opatřili a již na Hod Boží byli tam

nastěhování. Místot to ogaoz dějí proměněnov kapli avedle zřízeno přřsltře pro děti, k čemuž
se družilo prostranné hriště. Na tomto místě ko
nečně položen trvalý základ k budoucímu mate
říncikon egace Salesiánů don osca.
Vytrvalá odvaha a neochvějná důvěra v Boha skro
mného kněze zvítězila. Verejné nnnění se obracelo.
Takořka přes noc stal se z mladého, bláznivého

kaplana svatý kněz, apoštol, eniuis — anižna díle svém vlasu změm mu ovstá
vati mocní přátelé, tak zvláště králl Albert, který
mu poslal větši dar ve zl.atě S větším klidem a
odvahou racoval zakladatel \e svém díle. Zřídil
pro své c ráněnce stálé večerní škol a tam hleděl
vychovati si učitele. Proto vyhra nejnadanější
hochy a jal se je vyučovatí neúnavně italštině,

jazyku francouzskému, počtech, dě epíse, zeměpise,ástečně i latině, a tito mladí lí é byli nap otom
jeho pomocník ve vychováváni soudruhův se

meništěm, z n hož vyšlo později tolik výbornýchučitelů v oratoriich italie, Franciea Ameriky Leč
brzy ukázala se nutnost zříditi pro hochyratakě in

ternát; byla jim ze začátku úzká 'kuchyně s postelíprojednoho chovance, který—15hetý— kdysr pozdě
večer za velikého dešt u B-ca zaklepal. Přišel
druhý, třetí, čtvrtý a za rok bylo jich třicet. Dnes
stojí na místě tomto hospic se 40 ložnicemi pro
1000 dětí. B. došel si do Becchí pro stařičkou
matku, aby mu internát vedla Dne33.íistopadu

1846 přivedl jí pěšky do Turinao— 20 km cesta"Na cestě daroval mu jistý kněz inky—
čátku. If. zjednal jí pomocnice, zvláště její sesztru
Marii a jiné zbožné paní turínské, mezi nimi i zboz
nou matku arcibiskupa Franzoniho. B. poskytoval
nejdříve chudým hochům jen prostý oběd a nocleh,
slamniky a vlněné pokryvky měl složeny na půdě.
Mnozí z těch chudáků byli by musili jinak pře
nocovatr pod širýmmnebem, ve stáji, na novostavbě
nebo na lavičkách v saadcch. Aby co nejvice hochův

uchránil před zkkázoů v mnohých dílnách, zařídilsi pro hochy vlastní dílny R.11856 měl již zařízeno
truhlářství, tesařství, soustružnictví, krejčovství

obluvnictvi, zámečnictví. Zvláštní pozornost věnoB. i polnímu hospodářství, zřizuje po venkově
odborná učiliště. Ponděvažžsámo sobně co ne
více vyučoval, rozpoznal mezi žáky0ty0nejnadanlější
a dával je na studie, a kteří projevili náklonnost
ke slavu duchovnímu — do serninái'ův. _lížr .4186
byli čtyři jeho chovanci posvěcei i na kl.ěze. Když
r. 1854 vypukkla v ltalíí asijská cholera, zřídil 'b'.

ve Valdoccu lazaret a 40 na rychlo výcvičeny'chchovanců sloužilo tam nemocným, což zkais
vým podnikům nového uznání a chvály. R. 1855
nesl B-o-ví nového mocného ochránce. Ministr
tazzi přišel náhodou, nepozorován, na B—ovokázání,
a zjev kněze i jeho proslov tak se mu zalíbil, že
ho za krátko po7val, aby konal mladistvým tre
staneům ve věznici turínské osmidenní duchovní
cvičeni. Výsledek byl požehnán. Na 300 přijalo jich
kajícně sv. svátosti a pro tyto vprosil 51 B. do0—
voiení, aby je směl vzlti na celov enní výlet. Návrh

I'l
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byl pok' ádán za šílenost, ale svolení dostal a v nej

lepším pořádku přivedl je večer zpět. Takový vliv
1 výborný tento vychtovatel na srdce lidská. Začátkem zimy 1856 posstavil již n0\ou budovu prointernát ve Valdoccu a krásn' kostel. Současně

položil í základ ke dvěma domům v jinych čtvrtích
města. Dne 3. listopadu 1856 ze rm-řela B—ova matka
Margareta a ke hrobu doprovázelo jí už 1600chrá
něnců ze tří domů B-ových. Aby podnikům pojistil
budoucnost, spojil B. r.1858 všechny spolu racov
niky v duchovní kongre aci Salesí 1

žilo již 50 kněží a učitel pod společnými pravíldly,ktere PíusíX. dne3. dubna 1874schválil. Do r.
vyšlo 7 ústavu Ii--ových přes 000 kněží, 7. nichž
1200 zůstalo v kecn egaci, ostatní rozešli se po
různých díecesích beverni italie. by vyhnuli se
zákonu protiřeholnímu, podrží každý člen kon re
gace salesiánské své osobní jmění, platí z n ho
daně, ale zříká se jeho správy a postupuje užitek
ke společnému dobru. 'límto moudrým zařízením
zachovává kongregace svatou chudobu, ale před
státem plati jako občanský spolek. Vydatnou po
mocikongregacouejs z.v „Saale sniá ští spoolu

ra co v n i c i“ na způsob třetích řádů, které Pius lX.
.května 1876 potvrdil. Zde sloučení jsou všichni,

kdož v sociálním postavení svém v duchu s

leslánskě kongregace o výchovu mládeže, péčío učně, o katechetické vyu ování a pod. usilují a

jpeuhmotné podporují. Ziskati mohou bohate odust_ky.—-\ ída lí. úspěch díla u hochů, chtěl usku
tečnití také apoštolát pro dívky, jichž rovněž celé

izástupy propadaly za jehod zkáze mravní
h.motně Za tím _účelemmzaložil ženskou kongre

lgací P y cné poovd edenlm Saesiánů. První dům byoímotevřen 14. června 1874
veMornese a první představenou byla sestra Marie
Mazarello. S počátku bylo 13sester, ale za 101et
měly již ses try B-ovy — všeob eccně tak zvané —
30 ústavů v ltalií, Sicilii, Francii a Americe Spra
vovaly sirotčince, asyly, dívčí školv pokračovací,
hospodářské pro praktickv výcvik dívek pro život,
pro službu nemocných Pozehnaně dílo B-o-vo mčlo
se rozšíříti i za oceánem. Konsul argentinské íe—
publiky prosil H--a o knězz,e leč i z Asie, Afriky a
Australie docházely naléhavě prosby. Pius 1x. radil

aby se ujal jižní Ameriky, kde po zahnáni
jesuitů veliká zkázammravův a nevědomost vládla.
Dne 11.1istop. 1875 vydalo se 10 Salesiánův a 15
sester na cestu do Buenos A res. Tam založili
kollej, která již za dva měsíce ítala 150chovanců,

znichž mnozi později pojali touhu po kněžství,aby mezi domorodci mor li působili. Každého roku
posílal tam B. mnoho kněžia sester. Pro činnost
míssíonářskou byla Salesiánům původně r. 1
jaako pole působnosti vykázána Patagonie, kde mají
apoštolský vikariát a apoštolskou praefekturu. Dnes

Eůsobí již míssíonáři salesiánští v Ohnivé zemi,quadoru, Brasílií, Paraguay argentiské republice,
Bolívii, Uruguay,Chilc, Peru, Venezuele a Kolumbii,

kde ošetřují v Agua de Dios mallomocné. V SeverníAmerice jsou usazení v Mexi 1. — jakou energií
v podnnících byl „_ od Boha nadán, svědčí též, že
vystavěl ve Valdocco v 'lurinč kostel Panny Marie

omocné za million lir, započav stavbu jeho dne
27. dubna 1865 maje 40 centesimů v kapse.
také spisovatelem, sepsal asi 70 spisku pro_mládež
a pro lid, vesměs rázu výchovpěho. Aby pak mohl
dobré spisy levně rozšiřovati, zařídil si vlastní
tiskárnu a vše, co k tomu náleží, tak na př. vý
roub papíru, písmolijectví, sazárnu, tiskárnu, kní

hařství, knihkupectví a expedici. Dnes každý \'ctšiústav salcsíá y má svou tiskárnu a knihkupectví.
Nejrozšířenější spisek Il—ův byl „jinoch dobre vy
cvrceny, tištěný v 11/,míll. výtíscích. R. 1884stihla
dona B-a těžká choroba a kdyz se z ní pozdravil,
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zaměstnávala ho jako posledníkdílo stavba velikébasiliky na Esquílínu v Řím ectí nejsv. Srdce
ježíšova. již Pius 1x. i Lev Xlll.ečastěji ho k tom
povzbuzovali. V šesti letech byla nádherná stavba
kostela i s oratoríem dokonána. Toto dílo k oslavě
Srdce Páně bylo orunou a posledním kamenem
na stavbě jeho životního díla. R. 1887těžce churav
ulehl Chorob dostavilo se více — výsledek to ži
vota úmornou prací úplně podrytého. Zasaženo

bylo srdce, plíce 1játra" a nemoc míchová přivodilaochrnutí všech údů. e31. lednna 1888ráno
hodinu za hlaholu klckání, šcptajc„ Zdrávas María“,
vypustil šlechetnou duši. Do kostela k vystavené
jeho mrtvole dostavilo se přes 40.000 lidí, pohřebnírůvod měřildělku dvou kilometrův a účastnilo se

.000 ctitelů b'--ových. K odpočinku uložen
byl 1ve Valsalíce u Turína kde byl pořídil seminář
pro cízozemské missie. Úomovská obec pojmeno

vala jeho jménem jednu z ulic a postavila mu pomník. Pří pohřbu B-ově promluví zajisté ze srdce
statisíců ctitelů jeho arcibiskup barcelonský tato
slov: on 3- 0 byl slávou lidstva, byl chloubou
kněžstvna, nebot z jeho slov, z jeho spisů, z jeho
skutků jasně vysvítá, že byl pln ducha Kristova.
Doon B-o byl ozdobou církve a všech duchovních
řádů, nebot měl ducha a všechny ctnosti pravého
řehoíníka. Moji drazí ! — tak končil ——oslavu
jeme dnes amátku velikého muže, zítra budeme
stavěti oltár velikému světci.“ — Biskup tento prav
divě předpovídal, nebot Pius X. dal dne 24. čer
vence 1907 rozkaz k ustavení komise pro zahájení
rocesu svatořečení. — Dilo B-ovo jest nejvelko

epčjším dílem církve na poli sociálním ve století
devatenáctém. B. byl obrem práce, vynalézavý, vy
trvalý, ašel za pevným cílem života. jeho důvěraaPannu Marii Pommocnou neznala mezi.

jak nlc1úmomá byl—aaicho pile, otom svědčí, že přijímal denněl dopisův a většínnuo sám je
zodpovídal. Na vše vykonával osobní dohled. Při
tom byl veselý, žertovn ,přímý a rozvážný. jeho

aedaašogický takt vrcholil v lásce. Trestu neznalove lobdívuhodně srdce mládeže ziskávati pro
Boha a svatou věc. Při jeho smrtí měla kongre ace

Sáleslánů 250 domův atyto hostilš na 130000 iteka mladých lidí. Ročně vycházelo o rouhle na 18.000

odborně vycvičených jinochů za různým povolánímdo světa. ,.Spolupracovniků salesiánských“ dovedl

si B. získati ve sčvětěna 1- .000 a vychoval na 6000kněží. R. 1895č ítala kongregace na 400 domův a
2000členů \ ltalií, Francii, Španělích, Portugalsku.
Anglii, Belgii, výcarecC,ll Rakousku, Palestině
iAfrice (v Alžíru). Pracovni program těchto domů

jest co nejobsáhlejší, jsou zde elementární školy,
svkoly ečnerí pro dospělé ědlniky, školy nedělní,školy řemeslnické, umě cké, hospodářské, sirotčin
ce, ústavyučitelské, kněžské semináře, zvláštni„ Dílo

pozdě povolaných“ (Synů mariánských), totiž učební.

ursy pro vzdělání na kněze osob věkemč%ižstaršícc.h zemích míssijních obstarávaí alesiání
i službu u nemocn a v nemocnicích. 10 du
chovní správu v nejširším slohu — pořádáním du
chovních cvičení, novčn, tridui zvláště mezi lidem
venkovským. Nástupcem B-ovým b | vyclíovanec
oratoria turinskéhodon ligu ap

nynějšígener. představený don Palvel A1besa.—Lite atura :pincy, „Don Bosco“, 10.od.,

Nice 1888 éž italsky 2ašpanělsk, německýpřekl.Mtínstera aderborn,2188š.— osco
und die ííomme Gesellschadít der) SalesDiaoner, dle

francouzského od Alchrta duuBois, Mohuč 1885 —Vílí; franc/ze, „DomB osco“, fzr.anc přel., Frý
hurk . ..B Mahler, „DzonBosco's soziale
Schopíungen, seine Lehrlingssammlungen und Er

ziehungsháušen Ein Beitrag zurrLosuung der Lehrlingsírage", ezno 1892 (obsahuje seznam B-ových
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četných spisův a tituly pojednání o něm a jeho
Die Saleslanlschen Mitarbelter“, Turin

1895. — „Bolletino Salesiano“, ,časocplis Salesiánů,kter' měsíčně ve 120.000exempl vyc ází v jazyku
itals ém, španělském, francouzském, anglickem ně
meckěm, slovinském v Turiné, Via Cottolengo 32,
rozesílá se spolupracovníkům salesiánským a po

dává současné zprávy o odnicich a rozkvětu kongregg.ace ——esk „Pé e cirkve katol. o spustlou

a88zansedbanou mládě,-Z“ (jan Bosco),M „Blahově t“r..342 — vazbami-Ri: chrrasna
ouzštěnrěmládeže“ (stát: Don &sco). Výňatek ze

eraf. prřítele dítek“ r. 1.(118 9.. — Založme
družinu přátel českého Bosca! „Kat ]. L.“ 111.(1889),

1.—Kuzř1zení Boscovaústavuv echách. „KatoL
L.“ 111.(188 ),.52 — Vrátný Kar., Kongregace sale
siánskáamalomocni. „RozhLpoolidum." 8,8

Tři „klerikálové“ (Prokop Divliš. — Karel Epee. —jan Bosco) „ es. Záp., Plzeň 1.č908 2. — Kom

jím/, Kněz jan Bosco a saleslánská kongregace.
1.888 1. — [ !:ka'čck ]arqf,„ Kněz jan Boscoa Křád Salesiánů“ . pře1.ož VlastV (1888,

1889)l l.—-Pa.zdernťlzowl Bar/mzrét,1„Apos—lolopuošlěnémládeže“ (jan Bosco). V Pra 1.885 B.

Apoštol mládeže, don Boscof“ Dle růzznýchOpra
menů. „Patron “,1904 4. — (Anonym),“Liga-s

\

nmíilně_ústavy jaánamBoscaB „Ro.zhl po lidum ,
60. "many Don Bosco a 1jeho salesiánskádíla. „Kvě lásky v1 (1910),1 ol) .,
Procházka ona Boscsca see300 mladistvými trestanci
do královského parku. „KatoL Listy“ 11. 1898)čis

351. (Anonym), Bosco jan, kněz — sv 'm spolupracovníkům. „Blah 1883, 1 . — Provo lání

kněze jana Bosca z0Turína (za přispění Salesiánům na missie v jižní Americe).„ . Nov.“
l.n1Vrátn_ý Karu,Desátývýročníden
smrtí dona Boscaž(31.1edna1898.)„Rozhl polidum“
1898, egace Salzsesiánu (v jižní
Americ5e) „Rozhlžpo lidum.' —(Amm)m),Dobročinné podniky Salesiánů v rozsce18933

měry pro rok 1894. (Dle Bulletin íSalésien) ,Rozhl.po lidum.“ 1894,97.—1(. V.,L zknilíy čin
nosti Salesiánův. (Podle „GBollŽttínozSalesiano“.)„R01 po lidum 8%, auerom'

Leaf., innost řádu Salesiánů nab1poli humanityr. 1592 ,Rozhl. po lidum “ 1893, [Ho/[m.]—
2. (Boscus) jan, O Coe., rečenýbl'OIivarius't
opat kl. Beaulieu ve Francii, za ostrá svoje kázání
vsazen 1611 do vězení na hradě Andělskkém; po
někol ka letech na svobodu proppěnušt oddal se

alchymii; zemrelvchudobě 1626 vyd.„lI.Bínbliothecafloriacensis“ (Lyon 1605). -3. an . ecoll.,
vAnte rác h 1613,professor v Lovani, defini

torvřádu, z. ' veškeru svoji vědeckou práci
vynaložil na vykládání a obhajování učení Scotova;
p_roučenost svoji zván byl „theolngus proiundis
simus“ .rp. „'1heolog6ía sacramentalis (1.—5.
v Lovanni 1665—78 sv. v2Antverpách 1685);
„'lheología spiritualisšk(168i6,2 v.)

Boscohvic víz sBoBčse \'iz Bo
Boselll Bonaventura, řeč.„Malvasia", 0.

Min. Conv., u. 1598 v Scstole v \lodensku, z. 1667,
.r). „Dilucidatio speculi verum monstrantis, in qua
instruitur in fide christiana Hamet íilius Žin Ela
beddin in regno Persarum rince s et reiellitur
liber a doctoribus persis edi us su titulo: Politor
speculi verum monstrantis“ (_Řim1623), „Vindiciae
veri Isidori pro epistolís priscorum pontificum a
Clemente ad Siricium et Gre orium adversus Blon—
dellum“ (Řím 1658,2 sv.) atalogus haeresum et
haereticorum“ (t. 1661), „Catalogus concíliorum
catholicorum et heterodoxorum a Calvinistis et
Lutheranls celebratorum' 661).

Boseň, fara v diec. litoměřické, ve vik. mnicho
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vohradištském, přip. již ve XIV. stol.,hpozději zaklaa, znvou zřízena; patron: Adolfm

z Vaaldšt687ýna-Wartcnberka, duch. sprrávhuaobstarává
farář, místo kaplana na ten čas neobsazena, 2165
katol., 2 akalol., es.

dorff Heřma n.,Sj .vMiinsteru 1566,
rektor kolleje t., 2. 1623; sepsal několik polemi
ckých spisků. zvl proti Konr. Vorstiovi.

Bóser Fidelis O. S. B., v opatství sv. josefa
u Coesíeldu ve Vestfálsku, u. 1876 v Heidelberku,
:)). „Die Keuschheit“ (překl. 7.Maucouranla, 2. vv
904), „Die sieben Schmerzen der Gottesmutter

2. vyd. 190 , Grabe des hl.
„eDer rhythmische Vortrag des gre

gorianischen horals" (191O).

Boses rpg, Baoe'g,jedna z obou zubovitých
skal (u Machmesu, Makhmás, severových. odjeer-u
salema), přes něž jonathas se zbrojnošem dostal
se ke stráži Filištinských (1 Král. '14)

Bosgrave aku ] , 11v Goodmautonu v An
glii, vstoupil do Tov. jež. 5164, vyučoval v Ně
mecku fllos. a mathem., poslán do Polska, byl rek
torem kolleje ve Vílně, vrátil se do vlasti, v době
pronásledování za král. Alžběty odsouzen spolu
s.b1 Ed undem Kampianem na smrt, byl však na

přímluvu těpána Báthoryho propuštěn na svobodu,vrátil se do Polska, z. v Kalisz116

Bosch(Boschius), van dezr,Petr,ebollandista,ruselu, vstoupil do Tm 1705, vy

svělcen nn kněze 1719,1721 přidán ku ažpomoclBollandistům (srvn. 11.,328);z .
anAeke en, Akeln7)3_|eronym,a. kol.

1460\' ertogenboschu, z. t. 1516, grotesknimaliř

hollandský, jehož obrazy i(„Pokušem sv. Antonína',„Stvoření Íldi", „Posledn soud , „Svržeenipadlých
andělů“ a j.) oplývají směsí lantastícky strašidel
ných nestvůr. (Srvn uf/m, Geschichte der Ma

17e7r62i,11.,75—79; [(u/m, Geschichte der Malerei 11.,

.=

Blosíljevo, starý hrad charvatský u řeky Uny, od1461 do 1671mamjetek knížat Frankopanů a otom
v různých rukách, od 1825 patří hrabatům . ugen
túm. Za tureckých válek hrad velmimnoho přestal.
V době tureck' ch válek bydleli v B; dominikáni,
kterým hrabě uk Frankopan r. 1531 vystavěl klá
ter sv. Marie v Gradišči. Dvoupatrová budova,

kdeř bydleli Dominikáni, zvaná „Klošter“ , neDdzávno
BlěieSnÍOl(BOSSIUS)A111011111,711576118Maltě,

dostal se záhy do Říma, kdez po ski ele odbytých
studiích stal se o ti svého strýce eho ná
stupcem ve služb ch řádu maltézského. Zd divjako
17lctý mladík po zassžlou ilém archaeologu Filipu

de Winghe (z. 1592) poznámkiy0otkatakombách, Žzasvětil témuž dilu celý svujž Od r. 953 ždo
své smrti bádal a pátral v katakombách s důklad
nosti úplně moderně vyškoleného učence. Aby měl
při své práci jistou půdu pod nohama, pročetl, co
by se nějak mohlo dotýkati katakomb, a čeh mohl
tehdy se dopíditi. Byli to všichni Otcové církevní,

akta l1koncilů,akta mučedníků, archivy kostelů římskýchatd., a ze \šeho si činil vlastni rukou vý
písky. Čtyři veliké svazky in folio (2 prvé svazky
maji 2062 stran) takových poznámek nacházejí se
dosud v bibl.va11icellske,ostatni se ztratily
Kromě toho svědčí o jehoozáhy vyvinutěm věde
ckém smyslu i ta okolnnost, že od své prv 
vštěvy v katakombách 10. pros. 1593, kdy náhodou
do nich zapadnuv dlouho nemohl naleztí vý,chodu
tak že byl ve vážném nebezpečí života, vedl si
svědomitý denník o všem, kdy kde co viděl. Po
dlouholeté svědomité připravvě a po trpělivém
shromažďování materiálu dal se konečně do se
stavení spisu, v němž měly býti výsledky jeho stu
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dia uloženy. Zvolil si methodu přesnětopografickou:
silnice z akyvšec strany paprskovitě se
rozbihajíci podavalv mu přirozené rozděleni látky.
Začal silnici Aureílovou a Korneliovou a obec
celé město. Zvláště jedná ouze o zbytcích ve

'vnitřním městě &Vatikáně. robirá každou kata
kombu, každou chodbu, každou síň samu pro sebe,

Ěopisuje podrobně vše, jak a co v ní shledal.důvodu má dílo jeho dosud vysokou pro
nás cenu. Ovšem toto až úzkostlivé lpění na zvo
lené methodě fakt a zachovaných svědectví, jeho
obava řídltí se při badání také volnější kombinaci,
zavinily že topografie katakomb nedoznala tako
vého obohacení jeho dilem, jak by se při jeho bá
ječně erudiei očekávalo. Objevil a prozkoumal na
30 coemeterií, kdežto jich nyní známe nad šede
sát. Druhy nedostatek dila, více zevnější, nespadá
ani tolik na vrurub Bosiův jsou to obrazy, jejichž
malá věrnost a neurčitost překvapuje. B. nemohl
dostati kopistův, jakych si přál: ti lidé nedovedli
dle zvyku té doby šablonovitě ředlohu prostě
okresliti a omalovatí, nýbrž vševvce komponovali
než ko írovali. ]cst však dOkázaná věc, že 3

leckter kop:e málo přiléhavé odmítWala dal kresliti znovu a (r . 'J'Wme/ :“er „Die
Katakombengemálde und ihre alten Copien." in 40,

Freiburg 1899.1 ljž, „Dicěshlallereieg der KatakOmeben Roms“, 1903, st přece v jeho
spise kopie špatné se nacház)eji, to třeba při
čísti té okolností, že B. svého díla úplně nedo
končil, anizcclaktisku nepřipravil. ZemřelvŘímě
roku 1629 a ruukopis poručil řadu maltézskěmu.

Ten pak seznav důležitost jesho, svěřil definitivnídoplnění, upravení a vydán isu oratoriánu Gio
vannimu Severanovi. Po několikaleté ještě práci ko
nečně vyšel pod titulem: Roma Sotterranea, opera
postuma di Antonio Bosío . compíta, disposta
ed accresciuta dalm P.Giovanni Severani da

Severino .. . PubÍicrata dal Commelndatore Fr.Carlo Aldobrandino. Vel. folio, Romal
skutečnosti dostal se spis te rv r.1634 do veřej
nosti. — Rukopis, dle něho bylor dílo vytištěno,jest zachován v bibl. Oratoriánův (Valllcellana)
vmŘí ě pod značkou 0.31, a lze dosti přesněvy
me7ití, co v tištěném jest přídavkem Severanovým.

Dilo Bosiovo _bylopozději znova ozpracováno a přeloženo do latí — on sám ně měl v úmyslu
a začal je psátí latinsky -- odo oratoriána Pavla
Aringhiho pod titulem: Romasubterranea novissima
in qua post Antonium Bosium antesign a,num lo.
Severanum. e.t celebres allos scriptores antiqua
christianorum et praecipue martyrum coemeteria,
tituli, monimenta, epitaphia, inscriptiones ac nobi
liorum sanctorum sepulchra sex libris distineta
illustrantur et quam plurimae res ecclesiasticae
iconibus graphice describuntur ac multipllci íum

sacra tum profana eruditione declarantur2opera etstudio Pauli Aringhi — Romae 1651.2 ..fol
Znovu vydáno ve 2 sv. v Kolíně a Pařizi r.v.1659
— oto le ši než první vydání. Aringhovo dílo za
tlačtilo Bosia do pozadí, ale přispělo hojně k pro

buzení zájmu o hpodzemní Řím. (Srvn. Lacie-My,vDict. d' arch. ehr.ét s. v. BoSio; Anlunw Valeri,

Cenni biografici di Antonio Bosiio, con documentiinediti, v 80Roma 1900) cene 0.
v Padmě. p. „Lettetera ad un nuovo paroco intorno
al probabllismo“ (1731). už

Bosius ]. Jlaka,ub člen ryt. řádu maltézského,rodem a; .r). „lstoria della s. Religione
dell' illustriss.l milizia di s. Giovanni Gierosohmit. “(Řím1594,1602,162100.5
A_ug.,:. (Řím
15.71)

1593;

Boskoov (Bozkov), fara v dice. litoměřické, ve
vik. semilském, přip. již ve XIV. stol., pozdeji za

13 ).— 2.
:). „Theoremata theologica“

-— BoSna

nikla, 1747 znovu zřiz. , patron: Alain kníže z Ro
haanu; duch. správu obstarává farář s kaplanem,
3524 k.,atol Z,) akatol., 25 bez vyzk.; obyv.

“:ové Bosei, oaxoť (faxu:—pasu) tak5na
zýváni byli syrští mnichové lX. stol., kteří živili
se pouze bylinami a kořínky. Sozomenos, jenž se
o nich zmiňuje (H. E. kn. Vl., kaa.p 33), pravi10 nich,
že žili v hojném počtu v okolí Nisiby v pouštích
mesopot. a c,h mužui i ženys orem beze
všeho šatu, vydáni všeliké povětrnosi

Boskovice (Bozkovice), fara v diec. brněnské,
v dekanátu boskovickém přip. již r. 1407; 1613—15

byl tu farářem bl. Ban Šark;ander patron: hrabě
Alfons Mensdoríf- ouilly; duch. správu obstarává
farář s kaplanem a kooperá_torem; 6998k ,'152.akatol., 805ž ;v.oby Druhdy sídloakláštera

dominikánského, keterč_založili 1682ja" Bohuše z Zástřizl a manžela jeho Zuzana. Stavba
dokončena 1694. V klášteře měla býtittaké hrobka
rodu zástřizlskěho. R. 1691 Zuzanaz Zástřizl, chot'

Frant. Waltra lz Dietrichšttejna, darovala klášteru
znova 20.2000 otmoo'ých.Koste iklášter zrušen1784, jisíin jellio 23.000 nyl mor. náboženské
matici, bu ovy prodány 117185drz|tehpanstv1Frant
z Dietrichštejna za 2231 zl. (: pobořen.

Nynější nový zámek boskovsírš6 je částí bývaléhokláštera, byl upraven 1819—1 —Klerášt milo
srrdný ch sester kongregace sv. Vincence de

Paulaystoli na místě panského špitálu 1756v
věněho láštcr založil 1857 hrabě Alfonsedorff a uvedl do něho milosrdné sestr
ského Hrrad c.e V čele stojí převorka ři íc zctesestry,

které spravují trojti'idni dívčí školu s právem vezřejnosti. (Literatura: Wolný, Kirchl. Topo r. 1.,
. 1; aukra, Páni z Boskovic, 1871, pg.1 1—1622;Bím, Statky a jměni . 893, 331; Vlastivěda
moravská, okres boskovský,1 60— m

dička,Taopogr.diec.brněn.1908,179 nn.) PřkaHereeegovlna. Počátky křesťanství
v těchto zemích klásti lze do doby panství řím
ského, zdá se, že šiřerno ze Sirmia nebo Salony.

Ale vpady Hunnů a (jotů (lV.-V1. lstol. bylo zajisté potlačeno; nicméně zc stol. 11.zacho
valy se zprrávvy o dvou biskupech bosenských (bi
stujském a duvnenském). Císař Heraklius (610—641)

vyslal do končin těch missionáře latinské,,pozděgiBasilius ]. (867—886) poslal tam missionáře řeck
čímž se slalo, že 3. a H. dos aly se v odvislost
od Byzance a že strženy byly5později většinou do
rozkolu. Katolíci přiděleni byli k arcibiskupství

barskému. později splitskěmu, pažkdubroxnlckému,r. 1264 kaločskému Od 1141 až do 1469 'de ne
přetržitá řada biskupů bosenských, kteří v ak ne
měli sídla stálého, přecházejíce 5 místa na místo,
jak toho vyžadovalo vhodnější vykonávání jejich

úřadu. Pa ež Řehooř 1X.(11227—41)ynařídil biskupuprénestsk mu, legátu sv. Stolice v Bosně,

ten kraj vyvsvětil0—203 biskupy. Alev té době roz
mohlo se milstigí (viz str. 294), na jehož
pOÍlaČEIolícpracovaio odp XllL stol. dominikániaoodk toh 1 stol. l:řrantiškáni.Pod
Mohamomedemll. hrrzilo katolickému náboženství
vyhubeni úplné; toliko neúnavným a rekovným
úsilím františkánův udržovány byly skrovné zbytk

tol.íků Od r 1469bylo sídlem biskupu boscnskýc
Djakovo. Mnoho neohrožených františkánů bo
senských umíralo v pronásledovánich smrtí mučednickou. R. 1514utvořilifrantiškánibosenští zvláštní
provincii, zvanou „stříbrnobosenskou“. VXVll. sto|.
Turci krutě pronásledovali bosenské katolíky.
Tehdáž bylo v 3.1.00000 katolíků; z nich
r. 1686 vystěhovalo ease20.000 do Uher. R 17
stala se B. apoštolským vikariátem, jehož správa
svěřena byla trantiškánům. Po okku aci B. 1878
Rakouskem byla papežem Lvem Xlle .") čce 1881
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(viz překlad apo_š_t.1istuvČKD 1881 513) v Bosně
a Hercegovině zřízena řádná hierarchie: církevní
provincie Vrhbosna se sídlem arcibiskupavvSara
evě a s podřízenými biskupstvími Banjaluka,
reblně a Mostar (vlz rod zvláštními hesly). Pod

vládou rakouskou počet_katolíků znamenité3vzrostlR 1850čítalo se jich )] 4:185.>(',1
334.142. elkem jest v .a nyn 3513
katolíku, 172 fara as1200 kostelů; duchovní správu
obstarávají většinou františkáni; mimo to půso

tu trappist_é__,jesuité (působí v kněžském semináři
v Sarajevěi a ženské kongregace(mi osrdnélusestry, siestryN eajdražši krve

Božské lásky, služebnice Dítěte iežiše)._Jv\Íelikýczásluh o rozkvět katolicismu zskai sobě první
arcibiskup dr. Jos. Stadler. 0 do počtu jsou ka
tolíci na místě třetím (22% všeho obyvatelstva).
K rozvoji katolické ciikvev o.ně žádoucno jest
vychovati četnější katolickou intelligent—i,zorgani
sovati katolický dělnický dorost, zakládati ústav

charitativní, budovati kostel . — Poměrně největšy
částobyvatelstia, Srbové, po temžasi 800.náleží k cirkvi pravoslavné, B.( a .
čtyři„metro ole“: ]. dabro-bosenskou se sídlemme

tropolihty v araj_evěc_(metropolita užívá také titulu:„exarchaavši Dal i,e“) 2 herccegovsko-zacholm
skou se sídlem vmMostaru, 3. zvomickou se sídlem

v Dolní Tuzle __a14.banjaluckou se sídlem v Banjaluce. — O 5 požtva'i pravoslavní auto
nomie ve věcech kultu, nadac ašk ol. — Němečtí
e.vang kolonisté, podporovanía štědře Spolkem
Gustava Adolfa, počtem , oří 4 auto
nomní farní obce asi 525 filiálkami. — Mohamedánů
jest asi 600.000(35 „, požívají od 1909autonomie
ve věcech kultu, nadací a školství), Židů 8200

(00.517) ——R. 1908 dne 5. řŽna prohlášena cís.Františkem josefem annexe . núora
1910 prohlášena nová ústava. Na sněmu v Sara
jevě maji pravoslavní 34 poslance, Mohamedáni
24 kattolíci ouze 16. Viz literaturu 0 B. a 1.
v Ěibliografii české katol. liter. str. 1031, č. 23a n.

Booso 1., opat benedikt. kl. v Becu 1065
v Montivilliersu, vstoupil 1088 do řečeného klá
štera, prováze 3 sv. Anselma do Anglie, vrátil

s 09; vs__talse 1115 převorem, 1124 opaa;tem24. čer a1136 v Becu; proti útokům jakéhosi
lékaře napsal odpověď, jež často připojována ke

5 isům sv. Ans.clma Životopíis jeho napsal Milo
rlsplnus _(asl) 1150) v Opp. Lannfranci (vydal

1.8.:

d'Ahce 2. (Breakspearď kardinál,zprvu ebenlediktin v kl. svatoalbáns ém v Anglii,
v letech 1149—52 při kurii v Římě, 1154 kardinál
a představený apoštolské komory, rádce papeže
Hadriana lV., způsobil volbu_pa ežc Alexandra lII
jehož podporoval v boji s cis. edřic emi.; :. po

r1:181 sepsal život pisyá__paežů zlet1049—1181:Lva lX., Viktora těpn ,Mikulášell., Alex
andra ll., Kailixtla ll., Honoria Il.,1nnocencell.,

Eu_gena_____,íl.l Anastasia lV., Hadriana lV.,Alexandral (ot IŠ. v Baroniových Annalech a
v Muratoriových Script rer. ltaliae — 3. bl.

první biskup merseburgský, pětivocm z Bavor,

_“

mnich sv. Emmerama v Řez ě, kaaplan císaře
ý ,jenž mu svěřil pokřesťaněni severních Lu

žičanů; stal e968 biskuuepm novtě založenéhobiskupství merseburgského; :. 1. list
Bosor, 133, Boao'g,jménotřiměstVOZajordánsku:

!. město útočíštné v území kmene Rubenova, při
kázané levitům z rodu Merari Deut.4 . 205,

2183',1. Par. 673, ne ochybné totožnés Bosra jer.
snad Qasr el- esher,mjihozápadně od leánu

(vsš'chodné od Mrtvého oře). — 2. opevněnéto, dobyté Judou Machabejským 1. Mach. 529"
snad nynější Busr el Harírí v krajině El-Ledžáh,

Ceský slovnik bohovědný .!

Bossart

severovýchodně od jezera genezaretského.

3. opevněné město v Galaadsku, gež dobyl a vypálil uda Machabejský1.aM ch. “* ne ochybbně

nyněl i Bosrá v Hauránu, jihovýchodně o předešl.,
zvan kdysi od Rekaůua Římanů Bostra (v. t.).Bosova vlz Bos

__Bosphorus, Bosfor Abd. 20, viz Sefarad (SeP 33" 11)
Bosquet František, n. 1613 v Narbonu, od

1648 bisku loděvský, od 1657 omntpell lerský,

:. 1676, kněz příkladný, od kleeru gallikánského
\__'yslá_ndo na v záležitosti pěti proposicljanse
mových, při kteréžto pří_ležitosti došel u papežeuznání za svoí rozšafno ;..rp „Historia ecclesiae
gallicanae a hristi evansgelio ln Galllis usgue addatam a Constant ino imp. Ecclesiae pacem (Paař.

1633, 1636), nalezl spis Raymunda Martina O. Praed_.Pugio fidei contra Judamsest Mauros“ a vydal
Mich. Psella „Synopsts legum“ (Pař 1632); mimo
to napsal_)výklad dekretu Gratianova, jenž všakvydán nbeyl.

BosquierFilip 0. Min.,n. 1561,kazatelvMonsu

vHennegavsku, 2.1 ,vydal (nekriticky)„ S eculvum vitae s. Francisci et sociorurm eíuus“
1623), :p. „Pilatus, quis et cujas ?“ (t. 1624 aj.

Bosra mg;, Boaógga,jméno tří měst zajordán
ských-. 1. město edomské, rodiště edomského krále
]obaba,ssyna Zary (Gen.363—7,Lal-P .1 ); ulsaiáše
34GB. uvádí se spolu se zemli edomskou jakožto

obět na ugakojeni hněvu Hospodinova, a týž prorok 631 li Messiáše jakožto triumfátora přichá
zejícíhozEdomu vrouše skropeném z Bosry; Amos
1m předpovídá, že oheň stráví domy B-y B. jest

dnešní Bmuselra, jihovýchodně od jižního cípuMrtvého oře. — 2. 2177; na místě parallel—

nim i. Par. 6'n čtessersAstaroth (v.I7.-,17)er. 4824, viz Bo

oss josef, malíř011 186_8ve Vorklosteru (u Bregence) ve Vorarlberskugs t.1908,- z náboženských
obrazů jeho vynikají: nástropní malba „Kristus
uzdravuje nemocné“ v kostele v Riazu, cyklusz
života P. ježíše ve farním kostele v Ballwillu uLu
cernu, „Ztracený syn“ ve farním kostele v Che
vr|illesu.

Boosssan Pierre Marie, franc. archigekt, 71.v Lyonu 1814, z. v La Cíotat 1888, vzdéla sevLy
oně a v Paříži, odniki cestu do italie a na Sicilii,

Po návratu do _youu jmenoval ho kardinál Bonald svým archíte tem. Od té dooby věnoval se B.
zcela umění osvátnému. Tvořil svým zvláštním
slohem, jehož zdrojem byl památky slohu román
ského a byzantinského, ja ožži chrámové stavby

sicilské. Hlavnim jeho dilem jest basilika Fourviě ,yonu; mimo to zbudoval 23 koste lů. 9

kapli a 6 klášterů v různých městech francouz

skšcc.h Vypracoval také_ hojně návrhů k bohoslu
že nému nářadí & náči|.ni

ossányi Woifga_n g_ 8. j.,n 69 z. 1726,prof. filos. a theol. „Saeculus 1distinctionum
sive philosophicu AC, continens ordineaalpha

betlco dlstlnctlones in philoso hia 1usitatissimasdistincte explicatas“ ('lrnava 17 ), „170proverbia
Aristotelis succincte explicata digestaque alpha
betice“ 08), „Curiosum quare per aristoteli
cum quia resolutum“ . 07), „Theologia pole
mica praecipuas fidel controversias brevrtet' com
plexa“ (1751

Bos_saert ulgen tius O. Cap., Belgičan,lektor
boh l.,__spi: „Principia theologlae moralis et scholastgcsae" (17

Bcssaart Tsšmáš Akv. O. S. B., 11.1858vAltis

hofenu (v kantonu lucernszln':n_lš8__vstou___|)il do řádubened. 1877,vysv. na kně stu nagregor
universitě v Římě, od 1886 prof. dogm. a cirk.

25
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práva v Finsiedelnu, od 1894 prof. na Anselmianu
v Řím ,:odl 5opat kl einsiedelnského;.rp.Bernh.
Christen v. Anderm Tit.-Fr/.bischof v. Štauro

polis. s.gewcs (jen. adtes Kapuzinerordens'f (1909).
Bos „Die chronol. Systeme' tm A. T.undbeijosephus'(Beriín1.2.Bedřich,

proof. t.,heoi o 1891 soukr. docent theol.
v Greifswaldě, 1892—94 v Královci, od 1894
prr.of v Kielu, 1899 v Greifswaldě, 1909 bibliothe

kár v Poznani; af. lcglomena zu einer Gee
schichte des Begri fs der l'Nac folge Christi“ (1895.

Bos semius aty á,š u. v Amsetrnodamu 15"prof. a kancléřhakademie v Douai; z.;1599
kolik akademických dissertaci, mezi n'miž „De
ciericorum cohabitatione cum feminis licitane sit
an non" (Douai

Bossert Gustav, ev. theolo, 71.1841vTiibin
genu ve Virtembersku, od 1 byl pastorem
v Báchlingenu, od 1888v Nabernu; od 1907 žije

ve Stuttgartu; :p. hojně příspěvky k dějinám reformace, zvláště ve Virtembers
s,des, Bartolooměj S.uj., 71.1668,muž

vynlokajicineobyčejnou učenosti, vydal spis na ob
hájenibully „Unigenitus"; dál: „G. 1111.Leib
nitii tentamina theodiceae de honitate Dei, libcr
tate hominis ct origine mali latineeversa et anno
tationibus illusirata“ (Frankfurt 1719; preklad tento
sám Leibniz prohlédl a místy doplnii); 5.1728.

Bossi 1. Giuu,seppe ital.thaliř,u. l777vBu stoArsizio u Milána; :. 1815 Miláně; zhotovil 1807
kopii „Posledni Večeře" Leonarda da Vinci, dle

niž později Raffaeli provedl kopii v mosaice prochrám minoritů ve idni :p. „Del Cenacolo di
Leonardo da Vinci“ (1810) 2. jan Karel a

s. Franciscao Xav, piarista, 71.1 vModeně,prof. filos h_teol v Cortoně a veVFlorencii,
:. 1769 „institutiones theolo iae“
1759).— Lui i(Alois) hrabě, ital. ějepisec a
archaeolog, n. 1 58vMi1áně, s.t 18 yl zprvu

kanovnikem, Jmoc.fran revoluci dal se s dispensipapeže Pia il. laicisovati, přidal se ke straně
francouzské, jmenován 1805 praefektem arcrchivů
italských, zanechal na 80$ptsů většinou objemných,

avšak ovrchně pracovaných: kommgace z dějinital. („ toria d'ltalia', 19 sv. 1819- ) zpracováni
Roscoeova životopisu papeže Lva X, 1 di
LeoneX.“,Mi1án1816-7),studteoKolumbovr(t1818);
„ii piccolo Boliandistt,a o attie vit d'e Santiddi
ciuascun iorn (181823), ei Ca ttolicismo della
Chiesa d Utrecht“ (1786); spisy jeho dány většinou
namd —4.aMarco Enrico ,v.yn hud.skladatel
ital., 11.1861 v Saló, žák milánské konservatoře,
učitel theorie a hry na varhany při konservatoři
neapolské, od 1903 ředitel hudebního lycea v Bo
logni; nadaný komponista pro varhany, vdal
školu pro varhany (1893), requiem, kantátu, an
ticum cantigorum“, oratorrium „Ztracený ráj“a

Bossniger jan, doktor práv v Norimberku kol.
1549, odpadl sice k lutheraranismu, alez ase kcírkvi
katol. se vrátil, načež v dal proti iutheránům jiz
livý spis. „stl deenn kccen Salbe mehr in Gilead,

unddowslll0.5 Sebald nicht mehr helfen“ (Mohuči 549).
can! nžeelus, harnabita, gen. řádu,u. BvoMilán 1590, r dce knížete toskánského Fer

inanda,z.1665;.rp. „De effectibus contractus ma
trimonii deque contractum matrimonialem conse

quentibus secundum utrumque forum,Ldequcl alimeentorum obiigataitone ( en1643, 1,655
1658-67, 3sv ..fol);„ De dote filiabus danda“ (t. 1656,
1662v f.ol), ennuptiis sine parentum consensu
non contrahendis“ (Ben. 1 „ e paatria pote
statc“ (Lyon1667,1671), .,De tripiici jubilaei privi

legio et operum ad jubilaeum 1consequendum |mplendorum exsecutiolne“ (Pisal 3.101), „Moralia
varia ad usum utriusque fori (Lyon 1649—51, 3 sv.

Bosse — Bossue

fol.), „Disceptationes morales de jurisdictione epi

scoporum' (Milál 1 „De scrupulis et eorumremediis“ (Bent
áBossiusl. (Boslso, Bossio) Donát, ?: vMiě,1436 z. kol. 1500, notář, dějepisec, :p. „Hi

storia episcoporume acrchicpiscoporum medioia
nensium ad a. 1489“ (tMilán 1492), „Chronica Bos
siana sive gestorum dlctorumque memorabilium
ett mporum ac conditionum et mutaationum h'uma

narum historia ab o. c. ada 1492"t(Milán 14192)tarel, piarista v XVI. .; v.„ stitu—

tiones _theologicae in tomos lV distributael“l“(Řím
1759). 3.2l111ji, advokát a senátor v Miláně, žilkol. 1546, 1;580 .rp. „'lra ctatus de maleficis“
(Basilej 1578), „Aliegata pro immunitate ecclesia

“. sous) Matouš (Matteo)daVc
rona, kazatel a humanista, 71.1428 ve Veroně, byl

odl 1451řehoL kanovn. lateránskýmv Padově, kdežJP. „eD veris animi audiis“
1491), „De iolerandis adversis" (dialog193), „De instituendo sapientia ammo
— 5. Ondřeej, probošt milánskv vydal„

Amhrosianum emendatum“ 9Milán 1488) a
brosii Liber pastoralis“ (1492)Bosso

Bossu,Lel Bossutlus, Bossulus) jak0 S. B., v Paříži, vstoupil do kláštera
v St. Denis, lrozhodný odpůrceh c;notů vyni
kajici člen katolické ligy proti Jin_dřichu H[. a IV.,

1598 konsultor kongregacev de l'auxiliis v ímé, od
půrce Molinův; . gš- „Les devis
d'un catholique et d'un politiqlue“(l 9), „Animadversiones in XXV ropo5. Molinae“ (nc
dokonč., vyd. Reginald v díle „De mente s. Con

cilii Tridentini circa igrat. " (1706, str. 1642-2066).oss ue Beniam 180, z. 1882. bollan
dista; viz výše článelkn„Bollandistě“ str. 330.

_N

„S. Am

Obr. 53. Boesucl. Dio obrazu Higandova.



Bossuet — Bostra

BeossuetjBosy.éj 1. jakub Benignus (_jaqu nneíg ,biskup meauxský. nejznameni

te'jšeíŽiranc. theolog, kazatel a círk. politik v doběLudví n. . z 'í v Dijonu, z. 12.
dubnak 1704 v Paříži. Třináct let stár stal se ka
novníkem metským, studoval zprvu v jesuitskě

kolleji dijonské s velikou pílí (prločež od soudruhůzván „bos succtus aratro“ ), od 146 v kolleji na.

varské v Paříži filosofii a theoloiil, vysv. 1652nakněze, nastoupil svoje kanovnic é místo v Me
tách a působil tu horlivé zejména jako kazatel.
'l'ehdáž vzniklo jeho prvé dílo: v vráceni kate
chismu retormovaného pastora avla Ferryho
(16.r)5). Od r. 1659 působil v Paříži, kdež dobyl
sobě vellké slávy jako kazatel, konal 3 cykly postní

2cykl a_dventnív Paříži, 2 cykly postní a 2 cykly

adventru přeed král. dvoren,(;)t mimo to hojně řečislavnostm a pohřební. Tím rátll na sebe pozor
nost kruhů dvorních; stal soe 1669 bísuku_pem con

domským (Gascogne); ábyv ještě před intronisacikoncemm.r 1670jme nod Ludvíka XlV.
vatelem dauphina Ludvikn,aresignoval na bisku
ství. Pro dauphina sepsal duchaplný nástin filosofie
dějin: „Discours surl 'histoire universclle, depuis
le commencement du monde jusqu' a l' Empire de
Charleemagne avec la suite de la Rellglon et le
changement des Empires" (1631 a č.), jakožiprvé
čtyři knihy svého dí1a„Politiquc tiréc dees pro0—
pres paroles de l' Écriture Sainte“; ostatní dvě

knihy vvypravcoval teprve později; celé dílo vyd.. v. jest to gloriílkace absolutismu se
st7anovvlskasnáboženského, - e la connais
sance de Lie etd i-měme“ vyd. 1722
„Traité du libre arbitre“o (1731) o dokon ení
úřadu \ychovalelského stal se almužnikem man
želky dauphinovy Marie Kristiny bavorské. R. 1681
jmenován byl biskupem menuuxským; diecesi svoji
spravoval svědomitě až do snírti, jsa mimo
jako tajný rada králův činným v tehdejších bězích
nábožensko--po|i|ických. B. bl výborným znalcem

Otců a obhajoval katolicismus proti prote
stantismnvjakožto opravdovou kontinuitu křesťan
ské tradice v několika týhorných spisech; z nich
vynikají zvláště: „Exposition de la doctrine catho
lique sur les matiěres de controvcrsc“ (1671),a

„Histoire des variations des églises protestantes“(2 sv 1688). lehospisy a osobní poučováni způ
sobily u mnohých vynikajících osob obrácení ('lu
renne). jeho írenícké snahy, jež pěstoval zvláště
korrespondenci s Leibintzem a kontroversi s luter.
pastoremloccumskýmvan der Muelenetholanus),
nevedly pohříchu k cíli. Vůči jaansenismu zacho
vával naprostou objektivitu, ač byl osobním příte
lem Arnauldovým. theologických diskussich
o quietismu, zvl. ve spise „Instruction pastorale
sur les états d'oraison“ (1697, druhý díl vydán te
prve r. 1897), obrací se nad svůj obyčej ostře
proti Fénelonoví, ale projevuje při tom ne zcela
korrektni pojímání mystiky. Ve spisech „Élevations

ieu sur tous les mystéres de la relíglonnchré
tienne“ (l7ll)a „Méditatlons sur l' Evangile“ (se—
psáno pro řeholnice,vyd 1731)varoval sejakjan
senistické přísnosti, taki quietístického blouznění.
akod duchovní řečník proslul zvláště svými smu
ečnimi řečmi. Zahájll periodu klassíckého franc.

kazatelství geniálností myšlenek a originální silou
ířečnického i, v níž ses noubí jednoduchost
s úchvatu ostí. Méně šíasínon byla činnost B—ova
jako církevního polltíka. jsa neobmezeným obdi
vovatelem absolutismu, stál ve sporu o t. zv. re

gaíie,xjejž vedl Ludvík XIV. s papežem Innocenna straně králově; ve shromáždění franc.
kleru 1682 ve své proslulé zahajující řeči 9.1istop.1681(„Sur l'unité de l' glíse“), jakožive svém ela
borátu „Cleri gallicani dc ecclesiastica potestate de
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claratio“ (19.března 1682)vystoupil jakožto zastánce
t. zv. gallíkánskýclí svobod, jež takéo bhajovavl ve
větším díle „Defenslo decíarationís celeberrimae,
quam de potestate ecclesiastica sanxit clcrus gal
licanus“ (1683ztiskcm vydano 1730). B. byl muž
zbožný, skromný, pracovitý, svému králi neobmezeně oddaný, nebyl však prost slabostí vůči pří
buzným a žárlivosti Sebrané jeho spisy („Oeu

vres com létessv“)vds v Ben 136 57 (10 sv.)v Pař. 143—5 3 ( v.), v Avi noně 1766—
(22 sv. ), ve Versaillu 81815—19 sv), v Paříži

2— (31 vydání na ten čas nejlepší); kri
tické vydání děl kazatelských(„ Oeuvres oratoires“)

%bstaral ]. Lebarccq v 7 sv. (Lille a Paříž 1890-95).ivotopis jeho napsali: kard. Bausset (1814,4sv ),
Flooquet (4 sv., 1855— 0 Réaume (3 sv. 1869),
Delmont (1896), jovy 1903). — Do češt. přeloženo

..

ze spisů B—ov:ch ří'běhové o změnách cirkvi

Woteštantských“ od děkana katovickěho Martínadíl v Hradci Král. 1804, 1. díl v Praze1

1806), „U_čenikatolického o těch věcech, okterých
rozepře jsou, vyložení“, od téhož (v Praze 1778),
„Řeč o jeednotě církve roku 1681 po otevření sněmu

veho duchovenstva franc. držePnáa"z(v Praze 1788),
eči“od MartinaKabata(v1888),m1u hvšeobecných“P oadztéhož (v ja,-212.3

1893);preklady jednotlivych řečíuveřejgiliv,„Blahos'tu" 879, 80 br(některé

chvalořeěi ovsvětcich,1R84,285,194))a Václ. Marek(některé řeči pohřební, 188 — 2. ]a ku b

Bcnígnus, synovec předešl.,1biskup troyesský,1664, 413 jauseuismu zcela oddaany; vyd.

:Missales ecclesíae trecensís' (1736)pB_ossyut,van, jakub. ..S Auu.g, rot. v 10
raefckt missic hollandskěr. z. 1727;vani, apošt.

:p. „Th oolgia moralts contracla“ (2 sv., Lovaň

1709, Beuátíšyn' 1767).ost1.jan Aug., prot. theolog n. v Genevě
1815, s. t. 1890; : „Souvcnirs d' rient, Damas,
lérusalem et le aire"l (1875), „Voyage des en—
fants d'ísraí-l dans le de'sert et leur établissement
danns la erre Promisse“ (1838), „Histoire des

juges d' israel“ (1841),„_Dictionnairc' de la Bible“(2sv 9, ZM — PaevIAmi
ísák David, re. theloslog,an. 1790 v Genevě, vy

chován v bratrské církví v Nleuwliiegiu,od 1825
pastor„ svobodně církve“ — éšlíse bre“ v Bourgdu-Four chnevě, 1840přijat ogeítevské národní
cirkve, působil 19 let 'ako pastor v Asnieres-les
Bourges, z. 1874 v La orce ve Francii; .rp. „iH
stoire des trěres de Boheme et de Moravle“ (2 sv.,
1831), „Mémoires pouvant servier a l' histoire cu

Réveil religieux des Église; plrotesta5ntes de laSuisse et de la France“ (351854—5.)
ostius Arnold, karmelitán belgický, doktor

theologie,z. 1499; sp. „Speculum historiale secla
torum ss. prophetarum Eliae et Elisael“, z něhož
výňatky otištěny ve „5 eculum carmelitanumš

(Antverpy 1682), „De íllustribus viris 0. Carth.“(vyd. 'lheodor etrejus 1609), „Breviloquíum írí

partitum de instiluttone, iníitulatloneteac confirmatione O. Deina C.“ (vyd.

sógozn. karmel. Daniela a V. Mariaov Antverpách
Boston (Bostoniensis dioec.), arcibiskup

ství ve Spojených státech severoamerických,

v severozápadním cipu %ejích, při moři atlantickém,
zaujimlá rostoru 2465 tvcr. mil; jako biskupstvízřiz. 8,1875 povýšeno na arcih se suftr.:

Burlington, Hartford, Manchester, Portland, Pro-ivídence a Sprln íeld; data statistická 1907:
850.000 katol., kněží svvět 110 řeholních, as12
řeh. kongr. mužských, 28 ženských, 248 kostelů

Bostra (Bosra), město v Hauránsku, náleželo
k říši nabatejské, z níž Římané r. 106 po Kr. uči.



380

nílí provincií „Arabií Petrejskou“; rolkem tím počmá se tak zvaná bostrenská éra, eniž se ve
zmíněné provincií počítalo (datování| teovyskytuje
se ve mnohých nápisech zajordánských). 'lrajanem
b vee,1bena i nazývána „. ova Traiana
Bostra.“ bhvjest nepochybně identíká s Bosorem
1 Ma ch. 543a Barasou 1 Mach. 5'-'6(viz ěl Bosor 3.).
— Křesťanstvívniklo semzzá y; Bbyla metropoli

arabskou. Z biskupůd vynikají: v prvé pol. 111.stol.
(Everyllus(v. t.),v době juliana Apostaty Titus.t.), v V stol. Anti ater (v. t); nyní melchítské

bísku ství Bostra ( usra)- Haurásnt, jež má asl12 1., 15kn., 4f.ak8c1ů. —Náze
biskupakabosterskcho uděluje se otaké jakožto bi
skupství titulární

ošílece, f. v ldiec. budějovické, ve vikariátu
soběslavském, příp. již .,1359 pozzděí fil. k Ve
selí 1703 obnovena; patron: Adolf josef kníže

ze Šchwarzenberka; duch. správu obstarává farářs kaplanem; 1314 katol., 2 ž.-,v.oby
o.šín,f v díec. litoměřické, \e víkasriátunym

burském, existovala Již ve XIV stol., později zanikla a patřila jako íl ke Kříncí, az teprve 1862

obnovena; patron: baron MořiclBethmann; duch.správu obstarává farář; 633 kato 268akato 1.helv.

vyznání (maji tu od 1790svůj kostel), 13 ž. obyv.

čeBoškovlt!(BosDcov1ch). 1. B a r 0 (B a rt o 1o m ě ,')
S.1699vD|.|,brovníkuTstarší bratrsla\néhoRogera, vstouvpil 1714 doT jež., prof. v Pe
rugií a tm ,1at.básník a maothematikz v Reca
natí 1770,"'rp elegie: „Ada mícum ín patria com
moraantem", „Patríae Desíderíum", „Eclogae Pisca
toríae“. básník & matheemapk, bratretr,

slavného—Rogera, sekretář republiky dubrovníckě,
1705, zemmrel v s2e2z kuažalostnou smrtí vnázalu ncmoci vrhl „P_jesni razlíke“ ,

„Hvale duhovne“ (Benátkya1729) a j. Srvn.Hle, Gesch. d. síídsl Lif 1.57.1315. 146.(1)c'1zl.)—
3. Roger :Rugjer josíp) S. 1., filosof,
mathematik a astronom, u. 1711 v Dubrovníku,
vstoupil do Tov. jež. 1725. byl rof filosofie a

m.athem v Col egio romano v Řiní, podalodobrozdání o opravě kupole chrámu sv. Petr :,r su
šení močálů pontínských, změřil dva poledníkové
stu ně v církevním státu; vykonal rozsáhlé cesty
po vr,opě do Francie a Anglie, jakož i přes Be
nátky a Cařihrad do Polska; působil jaako prof.

mathematíkvaaviíapozdějlj “akoprof.asntronomiea optiky v Milááné; po zrušení řádu jm ován byl
rof. při universitě pavíjsské; r. 1773 peovolán do
ařiže za ředitele námořní optiky („directeur

d' optíque de la marine“), znepřátelív se 5 d' Alem
bertem a jinými franc. učenci vrátil se 178.1do
Milána, kdež z. 13. ún. 17,87 byv v poslední době
svého života chorý na těle ina duchu. jeho
filosof. spisů vyniká „Philosophíae naturalís theo
ria redacta ad unícam legem virlum in natura exi
stentium" (Ben. 1763, Vídeň 176_4),kdež učí dyna

mistickému atornísmu,nzaujímaje zprostředkovacistanovisko mezi Li m7 m a Newlonem (\ 12 čl.
atomisté 1., ). bZostatnich jeho prací vyni
kají: e mac7ulís solaríbus“ (Řim1736), „Nova
methodus adltibendí phasíum observationes in
eclipsíbus lunaríbus“ (t. 1744), „De lunae atmo
sphaera“(t.1753); vynikal také jako lat. básník

&,Carmen de Solis ac Lunae defectíbus“, 1760aaj..elkem zanechal B. 71 spisů, a to 21 tysíkálních,

15 astronomických, 14mathematických, 7 optických,7 básnických, 5 archaeologíckých a 2 cestopí

Srvn. jos. Kouble, „Rugjer jes. Boskovic a jeho
r41ázoryfilosofické“ v „Hlídce iterární“ V. (1888)—

á Anna, sesstra Rogerova.l poslední potomek domu Boškoviěů, ». 1714,:. ubrov
niku, zbožná, učená a poeticky velmi nadaná žena.

Bošilec — Botero

Sp. „Razgovor pastjelrskl varhu porodjenja Isukarstom u pjcsan složen“ (Ben 58)a j.

ls7rvn.Šafařík, Gesch. .Síidsl.Líty 11.618),14b,):I.C

17BotlšrBakMatěj, dalmatský františkán 111.řádu,zván alma/imu- dz ')adera, de iíltm Hlava (Ie
lingua lliirim (protože užíval glagolíce v boho
službě), u. v Bosně oko10 1420.rch1 před '1urky
do Zadru. kde vstou il do 111.dřu sv. Františka.
Tu rozvinul velikou innost zvláště tím,že opra
voval a znovuzřizoval kláštery. Byl provinciálem
nově zřízené provincie svých bratři a sester 111.
řádu v Dalmacil a lstrii od 1475 do 1511; pro za
sluhy zván vzkřísítelem dalnt. provincie. Z. ja
stařec více než stoletý r. 1525 v Komrčaru na
Rabu. Sr\n.1vančic',Povjestne crte o samost. 111.
redu sv. Fr. 119O. 163 nn. Důl.

BoěnLakkovíc Tadeáš, františkán mínoríta, voněz &odr 17 rof. bohoslmí v Budíně
Napsal v charvat tině několik básnických

prací, jež zůstaly v rukopise. Srvn. Ljuóič, Ogle
dalo 11.483. Dčkl.

Bošovlce, fara v díecesí brněnské. v dekanátu
klobouckěm, přip. již ve XIV. stol., od 16221i1.
k Otnicum, 1784lokate 1887fara atron: matice
náboženská, duch. správu v konává farář; 1044
katol, 31 akatol., obyv.skče

ebottšngka biblická víz čl. biblická kvělean

Botek 0František, dr. theol. a fílos. u. 6. kv.1864v ésiV uUh. Hradiště na Moravě Po
gymnasíNálních sltudíích, jež absolvoval v Přerově
a v Kromě íží, byl poslán kard. arcibiskupem
1anthrab.Fítrstenherkem na studie filosofické a
bohoslovecké do Říma, kdež byl jako chovanec

crmanika r. 1890 povýšen na doktora bohoslmí
a íílosofíe a na k ězeevn.ysvěce á' edo

díecese ololmouckě působil krátký čas v duchovnísprávě. R. byl jmenován ceremonářem zmíně
něho kardinála arcibiskupa a po jeho smrti zůstal

v tomto úřadě i u nově zvoleného bknížete arci
biskupa 'Iheodora Kohna. 1 byl jmenován
přirc .3bohosl. fakultě v Olomouci supplentemmoř. professorem fundamentálky a
křesťanské fillosofie. R. 1905 na tento úřad resígno
val a odešel do Ehrenhausenů ve tyrsku, kdež
přijal místo tajemníka u arcibiskupa Th. Khona,
jenuž tu po své resígnací na stolec arcibiskupský
sídlí. sepsal „tFaca loquuntur,ě11i 101 et na
stolci sv. Methoděje. “ (Olomouc 1903) Spis tento
za spolupracovnictvi A. Kleibera porizený bylvy
dání v německkěm jazyce a jest opatřen četnými
illustracemí. Další obsáhlé dílo tehož autora je
„Uer resígnierte Fíirstcrzbischof \on Olmiitz Dr.
Theodor Kolín. Urundlinien, Beitráge und Materi—
aliensammlun zur vorurteílsfreien, Snchgemássen

Bcurteílung seinerb_ischorflícgen Amtstátígkeít“
(3 svazky 422, 509 157 t t Hradec a Vídeň1193) l v tomto spise jsou četné íllustrace.

u_veřejníl ělánky: Ž„O umění křesťanském a ím
sronísmu“ŘNovýZtv ,1901); „Na hrobě Flaviu“(lllídkaX 1903,s výkresyjim zhotovenýmí),E„
graííckě studie“ (tamtéž), „Symbolismus Chamítpuiv
a tabulka sipparská“ (tamtéž

ro jan, ital. kněz a sociolog, první odpůrce
nemorální státní theoríe Macchiavelliovy, u.
v Bertě (Bena) v Píemontsku, odkudž 2\ an Bení
síus, do r. 1581 členem Tov. jež., pak sekrettářem
sv. karla Bor., po smrti jeho konal 2 příkazu Pru
pagandy veliké cesty, by oznal stav náboženství
v různych zemich, stalsc 599vychovateíem rínce
Savojského, posléze opatetn S. Michele de la híusa
v Piemontsku. :. 1617v urině; xp. De la raigonc
di stato libri X" (Ben. 1589, proti Macchlaveltí
oví), „Delle cause della grandezza e magnificenza



Bolhrys — Bóttcher

delle cittá“ (t. 1589, spisem tim položil základ

kŘímslaatlistice), „Sull' uftizlo del Cardinale libri 11“999 De praedicatore verbi Dei libri V“
ř 1 .

Bothrys, (Botrlys, Biostrys, nyn. Batrún),nékd. bisk. oenicli, pod metropoli tyr
skou; Gams (Series 434) uvádi tři biskupy
z let 451, 518 a 553; nyní bisk. titulárni („Botry
ensis

Bot ln Michael Petrovič, rus. malíř,u. 1839
v Moskvě, vstoupil 1856 do petrohradské akade
mie, 1858 procestoval Německo, Francii a ltalll;
z jeho obrazů vynikají: „Svaté ženy spatřujici zdáli
Golgotu“, „Večerní pobožnost vAssisi“ a něko
11kvýjevů z Novehoz .

Bothlesham Mikuláš oanglickýkarmelitán,prof.theologie na Sorbonně a v Camidbr 1435,
sepsal výklad Sentenci.

Boto Po tho Pruviningensis), učenýmnich
v bened. kl. Priileningu u ezna ve Xll. stol. ,nejen
pilný opisovač knih, ale i spisovatel, sepsal 29

homilii na klnlihuEzechielovu,„De statu domus Dei"3 „De ma adomo Sapientiae“ (tento poslední

spis vyydaIĚn aA. Brassieanus 1532, udav mylně, že
autorem jed o jest„ Potho Pruiniensis“.)d,e Bernard, viz čl.Bernard de Bottom
(ss.lr

Botrotensls (Votrorntincnsis dioec), někd.bisk. Batrínto( uzmdr)o v Epiru . Eubelx
rarchia catholica“ l., 147 uvádi biskupy z let" 1311až]

B_otrysv. Bothrys.
Bótsch Arno S. 1., 1883 vstoupil do Tov.

]eiž.1902,posledni dobou"pusobll ve SkadruvAlba-,..:rp „Ein modernes Stadtapostolat—die Sanit:

rlulngwilder Ehen“ (1910),[ „Die D.kath Bahnhol'mission in Oesterreich“ (1910), „Das Geheimnis in
Erziehung“ (7. \'y d. 1912); obstaral nová vydáni
některých s isů Hattlerový.ch

artoloměi, probošt v Pavli v XVI.
„Davídias seu psalmi Davidis carmine

„! o "et pentameiro cum ube2rr1miscommentariis“ (Ticino 1580,Ben 1561).— Pavel Emil,
„. 1802 v Turíně, od 1833 franc. k2onsu1v Egyptě,
1843—46 konsulárni a ent v Mosulu, pot om gen.

léonsul v Jerusalemě,1 de hájil katolíky ve sporuchtrám sv. Hrobu, 857 gen. konsul v 'lripoli,
vrátil se 1868 do Fralncie, z. v Achěres u Poissy
1870, pros.'ul archaeologickými vykopáxkami, jež

podnikl za pobyt svého v Mosu11.102;viz čl. Babylonské vykopávky 1., 35). 3. aria
hamabita z Cremony, vstoupil do řámdu1670, vy
nikl jako kazatel;z1728: .„Filosolia sacra mo
ralc, predicata da zChristo in parabole, esposta in
lezíOui“ (Pavia 1 sv. tol ), „'lratteni
inenti eruditi morali“ (Milán 1701), „Adama nel

Paradiso te1r7res1rc,e Mose co suoi prodigi moralizzati' (t.1
Botttalal.7 an Maria, ital. malíř,n v Savoně

1613,z. v Miláně 1644 žák Petra Berrettíního da
Cortona v Římě, činu v]anově aNeapoli; jelikož
napodoboval sloh Rai aelův, zván byl „Raftaellino“;
2 obrrazů íeho zasluhujizzmínky: Smířeníjakoba:
s Esauem“ (zakoupen pepežem cnediktem XIV.
pro g_aleríína Kapitolu)a„ Sv. Šebas tian“.—2.P
evl S. J., u. 1823 v Palermu, prof clrk. dě in 3a
theologie v Anglii a Francii. :. 1896, :p. „ ela
souveraine et infaillible autoritě du Paape danus

!“Eglise et dans les Rapports avnfc l' État“ (Poiti
ers 1877, 2 sv ital. v Paler 1880), „Po ieHonorius before the Tribunal of Reason and
story" (Londýn 1868, „The orlhodoxy of Pope
Honorius“ (Dublin 1 2). Storia della vita edeila

dottrina dcl grandeaag ŠP Paolo“ (Turin 1891);byl spolupracovníkem asoplsu„ Civllta Cattolica“.
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Bottanl Josef (Giuseppe), „. 1717 v ztCremoně,od 1769redielt akademie v antov,ěz
v milánské alerii Brera i st jeho velizkýtolt7ářni
obraz z r. 1 45 „Sv. Pavla ímská odjíždíido sv.
Země“, mimo to několik oltařnich obrazů v Man
tově a v okoli; ve Vídni v obrazárně Harrachově
obraz Madorm

st.:)Bottar'eill Jan Křt, dominikán italský v XVI.
st911.;.r). „Tractatus de efficacia contrítionis“ (Ben.
Hm 018"

Bottari ]an Kajetá n, učenýarchaeolog, 11.1689
ve F."orencii, žil odr 171/30 Rim , kde stal se

kanovníkem, prof. círk. děťin a blbliothekářemknihovny vatikánské, pož' va veliké vážnosti pap.
Benedikta XIV., z.l775 ímm;ě :p. „uScltureepit
ture sacre estratte dei eimiteri di Roma, publicate
gia dagli Autori della Roma sotterranea, nuova

ente date in luce colle splegazioni“ (3 sv., m
l7.,17—53jest to namnoze chybený výklad obrazů

z díla Bossiova t.š„ escrizione del Palazzo
Vaticano'I (4. 17 ), accolta di letterte 1suila ittura. scultura e architettura“ (3 sv., 17—54 9),
„Storia del ss. Barlaamo e Ciiosafattet rídotta alla

sua antica puritlá dl fa50vella“(t. 1734), „Del museoCa itolino“ (t. 17
ottau jakub, O. 5Moin.Rei..i-1>.„ll cattoliclsmo

dimostrato e dlfeso con le sole parole e ragi_oni
de' suoi nemici“ 12.vyd 1 9, 2 sv.); do češt. přeL
evýtahujos Merergl: „Vira katolická dokázaná a

obhájená slovy;'a důvody nepřátel“ („VzděL knihov
na katolická“ sv.XXV111.,v Prazel 3)

ede Toulmon Áugust,n.1797 v Paříži,

zBŠvou prrávník, věnoval se studiu hudby, stal sei bíblíothekářem konservatoře v Paříži,2.1850;
e la chanson en France au moyen e

Š836): „Notice0biographique sur les travaux edo d'Are (1837, „Des instruments de
musique au moyen Age“ (1833 a 1844), „instructi

ons s)ur la musique des Francais au moyen age“
8839) otice des manuscrits autographes deherublni“ (1843).

Bottenbrolch, někkd cist kl v diec. kolínské,
zal. 1231 zprvu pro praemonstrátky, 1448odevzdán
cisterciákům; zrušen 802.

Bottens Fulgentius, 0. Min., Belgičan,lektor
schoL theol. a Písma sv., definitor řádu a provin
ciál, vynikaiicl životem asketickým, s. 1717, :p.

economla sacra sapientiae increatae sive Del
cum hominibus commercium medianle s. Scriptura“
(Bruggy 1687,3 sv., treti svazek vyšeitakěosobě
pod názvem: „Chronnologia sacra ab ipso mundi
exordio usque ad destructioncm jerusalem pei
Tltum“, Gent 169));„ hesees sacrae de Scriptura

" (Bruggy 1692), :Psalterium davldlcum iuxta
senSum literalem et quantum assequi Iicuit, men
tem auctor-ls et ietatem breviter et clare expla
natum“ (t. 16 mmentarius in omnes
epistolas beati Pauli ap (t. 1703),„ludiclumpacl
fici Salomonis Christi D. N.sseupr controversiis

olilm et nostrls maxime temporibus agitatis“ (Gent7 4.
Botteo (de Bottis) Jindřich, llal, farář,z. 1544,

„De synodo eplsco ali et de statutis _episcopísynodallbus“ Lyon 129 , en. 1584; spisu toho

užil Ilišeneddikt lV. ve svém díle „De synodo dioe—
eaBotteslni Giovanni, ltal. skladatel, u. 1823

v Cremě v Lombardsku, žák Rossiho, působil na
r11nych místech v cizině (Americe, Anglii, Francii
apanělsku), posléze're ítel onservatorev Parmě,

188; mimo jiné složí oratorium „Gethsemane“.
z'Bottcher ullus Bec rich něm.pr.otest theo
log, „. v Dr žďanech lt01, 3; .rp. „Proben
alttestamentlicher eSchriiter klžiugn nach wríssen
schaftlieher Sprachforscinung“ |.(Lipsko 1833), „De

!"

0: ln
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lnferis rebusque post mortem iuturis ex Hebrae
rum et Graeccorum opiniouibus líhrí duo“ (Drá

žďany 1846), „Exe etilsch-kritische Áhreniese zumAlten Testament“ 6), ,.Neue exegetisch--kri
tische Áhreniese ztum Aiten Testament" (Lipsko

3—65, 35 v..)
Bóttícher sviz Laaag
Botticelli Sandro, vlastntně Alessandro di

Maar ianno i,pepi přijml „Botticeiii“(=Sou
dek) obdržel neipochybně poostarším svém bratru;
znamenitýmmaiír florentský, „. 144 neb 1445 ve
Florencii, žák Filippa Líppiho, po jehož smrti (1469)
vzděial se ale pod vlivem Ant. dei Pollajuola a
Verrochía. leny rodu mediceiského hojně byl za
městnáván (portréty jejich zvěčnil spolu s vlastním
svým poortréteem na obraze „Klanění sv. Tří králů“
v Uffiziich); díla jeho vyznamenávaji se vroucim
cltem,1íbezným cudným ojctím, bohatou fantasn,
jakož i poettlckou snivosti. Z prací jeho vynikají:
„Maria, píšící Magnificat“ vUtflzíích ve Florencii (viz
0 r 54. , jiné „Madonny“ v Miláně (Museo Poldi

ezzoii v Paříži (Louvre„, Madonna delle rose")
ve Florencii (Uffizie, „Madonna s granátovým jabl

Obr. 54. Botticelli: „Magniticat“.

kem“), „Madonna trůníci pod almovým loubím;
po stranách sv. jan Křt.a an Ev.“ (: r. 1485,
v museu cís. Bedřicha v aBerlíně), „Madonna trů
nící s anděl a světci: Kateřinou,Augustineem,
Barnabášem,Íanne mbrožemuaarchandělem
Michaelem“ (l-lorencie, Akademie), „Narození Páně“

(z 1 ,Ln ýndn, nábodlnaikgalleriey„Zvěstování“
(Florencie, Uffizle), „O ání Krista“ (MlílánMuseo Poldi-Pezzolí); „Sv. ebastián“ (z r. 44
v museu cis. Bedřicha v Berlíně), Hoiofernes na

lezen ve stanu zabit“ (Florencie, 'ÍJttizie), „judsithse služkou nesoucí hlavu Holofernm u“ (t.), „S
iome nesoucí hlavu sv. jana" (Florencie, Akade

mie . Zfrereskových maleb B-ových nejznamenitější jsou jeho tri fresky v Sixtinské kaplí: „Výjevy ze života Mojžíšova v Egyptěa na poušti“,
„Potrestání vzpoury Koreovy“ a .Pokkušení ježí
šovo s výevem uzdravení malomoc'tného b'.pro
vedi kres y k dřevorytům pio vydání Dantovy
„Božské komedie“, tištěné r. 1481, a později objedna něho Loren/.o di Pier Francesco de' Me
dici iillustrování nádherného pergamenověho ruko
pisu těže velebásně; b'. provedl 96 pérových kreseb

Bůtticher ——Boucq

(z nich chová se 88 v Berlíně, 8 ve Vatíkáně),
vynikajících geniáiností a fantasií, jakož i půva

bem a jistotou iínií Ve hnuti vyvolaněm Savonlarooolou byl B. mezi horiivýmijeeshostoupenci. 2.1
ve Florencii. Srvn. .Sta'nmarm, „Botticelli“ (1897),

Rus—cani,„Sandro Botticelli“1907).Botti iiero Eduardo vortP ici (Nea
pol), kn z, zal. 1902 v Neapoli školu kurtpěstování
chorálu ve muysl benediktinů soiesmeských
(„Schola Gregoriana"), psal do ital časopisůocírk.
hudbě a vydal několik skladeb vokálních a pro

varhan rHugo, 71.v Plzni 1880. český malíř,

iliusírozval1šršošliitby Xav. Dvořáka „Útěcha srdce"
(vP

Bottini nKřt. ,markýz zl.u cy,1669doktor
práv, adjunkt apromotora fideei viměů 708;
:p. „Assertiones ex theologia“ (Rími 7), „Con

sultatio iuris suber secretariorum apostolicorumsuppresíone“ , iur'amento reis deferendo“
( im1697).—2. B—ováMarianna Andreozzi,
markýzka, u. 1802 v Lucce, s. 1858 t., hudební
skladatelka (mše, requiem, Magnificat, Stabat Ma—tera

Bottiss. dee, v. Bo
Bottone (Bottoni)t v. Bernard de B.(str. 153).Botuídus viz Bor w.d
Botuif sv. viz Adolf sv. 3. (l., 2).
Botwid (Botwín, Botwínuus), sv. mě., apoštol

a p tron Švédska, žil v XL n. XL stol., nar. se
ve védsku zrodičů pohanských odebrav se do
Anglie za obchodemmbyl tam pokřtěn, načež vrátil
seedo vlasti a hlásal tam křesťanství; zavražděn

ocidnlevděčného %ohana, jejž byl ze zajetí vysvobo i
z Botzhherni u lan, n. kol. 1480 ze šiecht. rodiny

eisaské, kanovník v Kostnici, spřátelil se s Eras

mem a jinými učenci, zprvu nakloněn byla.Luthe—rovi, později však od něho se odvrátil; 1535.
Bótzkes Kristian S. ]. ve Feldkirchu, u. 1840

v Brešeilu, přírodozpytec, spolupracovník časopisu atur u. Offenbarung'teVilém M. Bedřich, u. 1814v Au
rlliacu, sekretář a gen. vikář biskupa saint-flour
ského, od 1877 biskup langresský. konal tři synod
diec., rohodně zastal se duchovních, bezprávn
před soud světský poháněných; z 1

Gsěsraudsd'vAuriilašc et son illustre abbaye“ (Paříž1 i

Boucarutjan Ludvik, u. 1793,ředitelsemínáře
a gen.vvikář v Nimes, m„ instructions historiques
et théoiogiques sur les sacraments“ , l "

5 sv., naI zakladdě sv. Otců a spisovatelůe prvých12 stolet
Boucat An n,O. Minim.. u. v Bourges, žil na

poč. XVlll. stol.0,.rp.nzdařilé dílo„„Theologiav-lpatr7um
dogmatic70-s-cholastico-p-ositiva“ (Pař 1178,Rouen 72,5 Ben. 1756, 65); v učení o milosti
jest umliměným thomistou.

Boucart Claaud .r). .,Décllaratíon de la
profession de foi deuPierre Čilette avcc les rai
sons qui l' ont rappeié a l' Église romaine'Í (1608)

Boucaud Kare 1, prof. na právnické fakultě
(Faculté libre de drolt)vLyoně, souč. spisovatel;
uveřejnil v Bloudově sbírce S„cience et Religion:
„Qu'est--ce que ie Droit naturel?",„L'ldée de droit
et son Evolution historique, „L'Epanouissement
social des Droits de i'h_ommme“, „L' Epanouisse
ment historique des Droits de i'hommme“, „Leses
Droits de l'Etat et les garanties civiques du Droit
naturel“.

Boucq, ie, šimon, katoL laik. z. 1657,jeho spis
„Histoire ecclésiastique de la ville et comté de
Valenciennes" vyd. péči Arth. Dlnauxa 1844.



Boudart — Bouhours

Boutdart,]akub u v Brncheu Monsu (Belgie),
stud. \: Lovani, byl v Lille kanovníkem- theolo cm,

z. 11 ;r. „Manuale theologicum“ (3 sv., ílle168 1110, Lovaň 1706). „Catechisrnu_stheologicus“
(Lovaň1702, 1728; výtah z dila pře lc.h

Boudewyns Mí chael, rodemz Antwerp,doktor
medlc. a filos., prof. anatomie a chirurgie, z.1681,
:p. „Ventilabrum medico-theologicum, quo omnes
casusstum medicos cum aegros aliosque concer
nentes eventilantur, et quod ss. oatrlbus confor

mius, scholasticis probabiliusyet in conscientia tu
tius est, edecernitur“ (Antverp

Bou rde Villemert Peptrjlosef, 71.vPařl_ži
1716, addvokát parlamentu, a. dp.m„L'lrreligion de'voilé ou 1a Philosophie e 1'hon
nete homme“ (1774—79), „Reflexions sur quelques
verilés importantes attaque'es dans plusieurs écrits

de ces _temps“ (1Boudi o franc. kněz, prof. kanon.
práva \:n.katol Institute ařižskem, red. časopisu
„Canoniste contemporain , xp. „Le jubíle de 1901.
Manuel pratique á l'usa e de predicateurs et des
confesseurs“ (Pař. 901, „L'Encyclique sur la

uestion sociaie avec commentaire historique et
littéral“ (t. 1891)„, Les Proces de Beatification et
de Canonisation“aj

oudon lianřich Maria, asket. spis. franc.,71.1124 v La cre (dep. Aísne), arcijáhen evreux
ský, působil záslužné jako missionář v různých
krajinách francouzských, :. 1702;.r „La vie cachée
avcc jesuse nDieu“ (Pař. 1676),„101.21conduite de

la div. Providence“ (t. 116_78),„La science et lapratique du Chrétien“ (t.1
B u avel, biskupů80saint-omerský, potom

arrasský, vyn. kazate,l . Morteau kol 1571,„Summa theologica diví Thomae Aqui
nalis recensita“ (Arras), ,Pythagoríca Marci Anto

nli de Dominis metempsychosis" (&ř„'lraite du sacrament de pénitence“
„Formula visitationis per totam suam diřoecesim
faciendae" (Doual 1627), ,Catechismus pro dioe
cesi Atrebatensí' (Douai 1628 Arra

Bouddreaux Fiorentínj., 'TShj, sprof. na univ.louisvíllské v Americe ' Hap iness of
Heaven (Baltimore 1870)vdoněmč. ie Seli

Michelič v ohuči 1
keit des Hilmmels“) přelnově vyd. 1898.

Bouelle, Bouelles viz Bovtll
BoougaudLouis Viktor Emliule,n.1824vDí

jtonu, vysv. na kn 1846, prof. dog_m. a círk. dějinpozději sekretář a gen. vikář Dupanloupův
v Orleansu, od 1887 biskup lavalský, vyn. kazatel,
apologeta a hagiolog, :. 1888; „Le christia
nisme et les temps presents'fp (5 sv., Orléans
187—284, čast. znovu vyd.; on.ěmč přel. prinnc

Filip Arenberg: _,ŘChristentum und Gegenwart“,189—;1900 vý ypřel. dočče.št Ant Melka:

„ježf_š Krls'řtus Důkaz jeho božstvf“. Vzděl. kn.kato sv. x., vPraze 1890, oesti“ , t. sv.

XXX. 1903.21 vaov věd' .r EucĚaristiěL, t. sv. LVl.,1913): „Le grand erll de l' glise de France au
XlXosiecle“ (1878, „jésus Christ“ (18852 . vyd.
18955); „Etude historique etcritique surla mission,les actes et le culte de s. Bénigne, apOtre de la

Bourgogne et sur l'Orlgine des_Égises de Dijon,d' Autun et de Langres' (1859 istoire de Ste
Chantal et des Origines de la ísitatíon“ (8. vyd
1874, do němč. přel. 1872a 1910), „Histoire dela

bienheureuse Marguerite Marie et des (ori ines dela dévotion au Sacré-Coeur de jesus" 4),.Hi

stoire de s. Monique" (7.s\'yd. 1874), „Histoire des. Vincentde Paul' (21889, 1898
..Chronique de l'al)l>aye de s. Benin nevydaleDijon“

(189__|);překlad některých kázání uveřejnili Ant.aM. Zavoral v „Kazatelně“. Srvn. Aut.

ly

383

Malka, „Mgr. Louis Emile Bou aud, bisku laval

ský , časop. „Kazatelna“ 111.1904—5), .(s podob. Bougaudov
BougeantVilém Hyacint, S. 1., inm

peru 1699, vstoupil do Tov. _Iež. 1706,vpůsohmll
téměřproc celý svůj život jako prof. theol; z 1743;
vynikl jako historik („Histoire du tralte de West
haiie“, Paříž 1744) jako theolog a satyrik

theologíckýcha filosofických jeho spisů nejdůležítější sou: „Refutat nde la dissertation du .

rnu ur la fžolrnnrede la consécratlon del'EuŽharistlež (Paříž 1727), „Traité theologique
surrla formede la consecration de l'eucharistie“
(Lyon 1729m);oba tyto spisy obracejí se proti mí
neníoratoriana Le Bruna, jenž tvrdil, že ke kon
sekraci nutna jest epiklese; „Exposition de la

doctrinel7chrétienne par demandees et réponses“(Pařížl Amusement philosophique sur la
langue clesl estes“ (Paříž 1739, náhleedy ve spisu
tomto obsažené, zvířatům příliš veliké schopnosti

řípís_ujici,ivzbudily odpor, pročež B. je odvolal).atyrlckými svými komediemi v posměch uváděl
jansenis ty.

Bougerel josef, oratorián 71, 1680
v dobe moru v Marseillu 1719—20 neohrožexuně
přisluhoval nemocným ;z. v Paříži 153; rý. „Me
moires pour servir & l'Histoire des hommes illu
stres de Pro evnce“ (Aix 1748, Pař. 1752), „Vie de
Gassendi" (Pař. 13/7), „Lettre sur la vieeed M

jean Pieerre Gibert. canoníste“ (t.1737).ou s'l om .uAug, u. 1667,prof. theol.,

z.“ 174 ,exp. „Philosophia secundum princi ia s.stini“, „Dissertation sur les soixaante-dix se

ma nes d'années clu prophete Daniel" (1_7_(_)2_),„Histoire ecclésiastique et civile de la vil eutd
dioec c de Carcassone“ (1741),„errcrtaliones
in uníversos Sacrae Scripturae locos" .

Bou etjan, prof. hebrejštiny a řec. literat r_y;

2,73" 3 exrcpn hebraico-chaldarco-biblicum“ ( im

ougrono Louis Victor, franc. sochař,11.1798,
1886, ovll m. ]. sochu sv.Apollonie prokostel sv.2thaŽvřince v Paříži (1827) a stříbrnou

sochu Madonny pro kostel sv. Kryštofa \: Tourcoingu (183
Bouuuereau Adol ph e William, franc.maltř,

11.182 vLaRochelIe,z. t. 1905,eklektik; přesládlosut
afotografíckáa věrnost jeho výtvorů zje anlamveliké arity; provedl náboženské malmby

v kathedrálel v La Ro,chelle veachrámech sv. Klotildy a sv. Augustina v Paříž aj.
Bouhier lan, u. 1673 v Dijlonu,praesident

lamentu dijonského, muž zbožný a učený,
franc. akademie, z 1746, :p. m. j.: „_Lettres our
et contre, sur la fameuse question, si les So ifai

res, appelles 'lherapeutes, dont a parlé Phílon le
_lluilf,)(: ient Chrétiens" (proti Montfauconovi, Pař.

7leouhours Dominik 5. ,n. 16215v Paříži,
vstoupil do Tov. Jež. 1644, 1 prof. humanior a
rhetoriky v Paříži, Toursu a Pouenu, vychovatel

synnů vévody 7. Lon eville a ministra Colberta, z.
102 v Paříži;r11.„ensees chrétiennes pour tousles jours du mois“ (Pař. 1669, a do
14 jazyků přel. do češt. od Boh Fr. llak ad:„Kře
sťanské myšlenky na každý den v městci“, vPraze
869), „La maniere de bien penser dans les ouvra

ges de "l'es rit' (Pař_.__1687)„Hist de P. d'Aubus
son'I (t. 1 6) eŠ. lgnace, fondateurradela Comp. de )Jésus"v(c__1679), „La vie de SF
9015 Xav.“ (t. 1682), „Le Nouveau Testament |tra

duit en frannšais selon la Vulgate' (Pař. 1697 až1703, řekla ten pořídil B. za pomoci P. BeSniera

a P. elielera); „Sentiment desngšsuites touchantle péché philosophique“ (Pař.190.-)

ar
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Buocha e Fr. 0.,současný redemptorista franc.;

%: „intro uction a la vie sacerdotale“ (Pař. 1897),rathue des vertus, methode pour arriver a la
perfection“ (t. 1903,335 s.v „Retraite sacerdotale

religieuuseMet agostolique“ (t. 1898), „Le Serviteuravr (t 1901),„L'Apostolat paroi
sslal, princiMpes,lorganisation, application“ (t. 1902).

186 vLišovč, vysv.
na kněze 2'. kv. 1887\ Litoměřicích, od 19 l far.
v Třebenicich; uverejnil radu hist. i nkův„ asop.
katol. duch.“ (..K úctě sv. Prokopa, zvláště na
Litoměřicku“ 1899, „Kněž' řeholní acizozemští
na světsk' ch tarách diecese litoměřické v letech

—li7“190_)05)L ve „Sborniku hist. kr0užku"
(. Frant. Václ. Felír a jeho letopis' 1899, „Missio
n ři ze řad světského duchovenstva v diecesí
litoměřické od r. 1766—178781“ 1902, „Poněmčeni
farních osad Zahořanské a Křesicke u litoměřic“
19033, „Z farních matrik mileSovských ve stol.
KVM.a XVlil 1904, .Dějiny vikariátu litoměřického ve století osmnáctém“ 1905), ve „Výchova
teii („Biah. Petr Kanisius' 1897, „Péče prvnich

biskupů litoměřicdkýcho náboženské vzdělání mlá1897, odatky kživot'opisu biskupa Feidi
nanda Kindermanna ze Schuist rnu' 1898, „Ze
života Viléma A. Podlaahy" 18918, „Ustanovení
o školách v díecesní synodě pražské" z r i(“
1899. „O kronikách bývalých farních škol“ 9001),
v „Konferenzbiatt, Pastoraiblatt der Leitmerítzer
Diózese" („lnstructío parochialís des ersten Bischofs
von Leitmeritz“ 1898, „Geschichte der Piarrschule
in Zahořan 1898, Konfessioneile Verhaitnisse ím
Leitmeritzer Kreise nach der Beendigung des
30jahrigen Krieges“ 19001; v Časo katol. duc.h

uveřejnil take“ nékOllík menších či nků z oborupastýrskěho bohosl

Bouchard 1. (Bnouchart)r_A1anus, advokátarlaaementu v Ren z. po 151 - :p. cenne'
ístorickě dílo: „Grandes chrorniquels4et annales

de Bretagne“ (do r. 1488; v d. 1514,nově1886- “I.—)
2. Alexis Daniel, 1 doktoor theol apráv,

:. 1758; :p. „ ummula concilíorum generallium s.romanae catholicae Ecclesiae" (Pař. (171.-—8)

368Hugo, oratorian, n. v Dijonu 1605, z. v Paříži
(JP" Le nouvel Adamc xpliqué par dialoguels“( ař1667), Mědítationscsur le baptéme pour

une retraite de dix jours“ (t. 1679).—-4. (Bus 
za r) Lu vík Alex ander, náboženský malíř

galský, z rodiny pocházející z Francie, 71.1828 vearšavě, učitel kreslení ve Varšavč ave \Vloclaw
ku; nejlepším jeho výtvorům náležejí obrazy:
S„v. Felix", „Sv. Stanislav Kostka“, „Sv. Vitalis“.

Bouchardoon Edmc, lranc. sochař, r.. 1698
v Chaumont en Bassigny (Hautc--Marne), zdoko
nalil se v uměnísve'mdevílilety'm pobytevaímě,
kdež provedl řadu portrétních poprsí (papeže Kle
menta Xll., kard. Rohana a kard. Poolignaca); vrá
tiv se 1732 do vlasti, zhotovil 145 m mramo

rovou sochu „Kristus anesoucí kříž“ (Louvre),jmenovan byl rof. krái. emíe; pro chrm .Sui
pice v Paři i vytvořil asochv: „Kristus u|Tlsloupu't
„Mater Dolorosa“, a nčkkoiklka sv. apoštolů; pro

zámeckou kapli vefžslaiigskzourelief „'S\. Karel Bo
Bouchaud Eduard S. J.., vPéage ve Francii

1816, z. 1875; 3). „On Saint Sacrifice de la Messse
et la maniere d'y assister“ (Lyon 1.861

Bouche I. Honoratus, n. \ Aíxu,doktortheol.,

Erobošt \ S. Iacques les Blaremejvdiec. senesskě,istoriograf Provence z. „Chorographie
ou Description de la rovence etPHistoire chrono
logique de la Provence“ (Aix 1661,28V.), hájil roti
Laauno ovi mínění, že Lazar, Magdalena a \Xarta
skute ně přišli do Provence, ve spise: .,Vindiciae
fidei et píetatís pro adventu Lazari, Magdalenae

Bouchage — Bouillart

et Marthae in Prminciam“ (1644, také franc.

1.668 . Ma rtin, llanědirytec, n. 1v Antverpách, :. 1693, odilo „Brevís relatio
felicis agonis,qquem pro religione catholica glori
ose subrerunt aliquot e Societate Jesu sacerdotes
in ultima Angliae rsccutíone, sub annum 1678“,

vdané v Praze 1883 zhotovil čtyři porntre'ty:P.omáše Harcotta S. J.,P Viléma Wan S„J,
P.Jana Fenvica S. J a? ].?JanaGuiana

Boucher 1 d' Argis Ant. Kašpar,franc. práv
ník, „. 1708 v Paříži, od 17 3 \ládni rada V D0om
bes, vyd. nově Fleuryovo dilo „institution au Droit
ecclésiastique de -“rance a přičinil k němu po
známky(Pař.1762,1767n- 2. Ed., „„ Élooquence
de la chiaíire.Histoire dé la prédicatron“ (Lilie 1894).—3. jansenista, :. 1768; pod pseudonymem

Delisie llšířilzprávy o„„zázracich“Jansenlansských;
:p. „Analysis epistolae s Pauli a Hebraeo “4. J'an, hol., 71 1548 v Pařízi, prof. fil. a theol.,
rektor univ. a farář kostela St. Benoit v Paříži;
byl to muž horlivý, ale vášninvý; v9y dal spis,
v němž hájil zavraždění Jindřicha151811.,jehož byl
od ůrcemm; r.1m594 usil rchnouti do Bel epřed
hn vem krále Jindímicha l .,jehož konversí prohlá—
sil skazatelny za ličenou; r. 1612 vydal spis proti

Richerovu, De eccl. potestate“ ana obhájenijesui
se kanovníkem va Tournai, kdež :.

stal
1644 (dle jiných 1646).— nO. Min., kazatel

k.rái dvoře francouzském, nz. 36, :p. „
s'aitérion :) dix cordes de l'Orphée Chrétien“

(Poitiers 1607), „Le Mariage sacrě dc 1'ěpoux et de
i'épouse'II (I'ař. 1608),„Les trors Triomphes, savoír

d'amoour et de moLt sur la vie, ettde la vie sur lamoorl (t. 1,608)„ eoB uquet Sacré“ (Nancy 1615,
Rouen 1692, 1752), „Le Triomphe de la Religion
chrétienne contenant les resolutions de366 questi
ons sur la foy et l' Écriture“ (Paříž 1628).

Boucheron Raimon do, hud skladatel ital.,
1800 v Turíně, od 1828 kapelník při dómě ve

Vigevanu. od 1 47 př' ' 176;|
složil veliký počet skladeb chramovcýh a l(yalta l-ré několik theoretických spisů („Filosofía elia
musica“ 1842 aj

Bouchet, souč. sp. frzme.; r). „Vie morteiic du
Christ vengée des attaques de fen Renan et des
rationalístes modernes' Pař. 19

Bouchler1Ji1ji víz ucherius,—2. Bour
chier, lat.A nlus, ot.banío, ital. Beccaro),

om 0. re.0š Angličan sorbonnský,vstoupil do řádu 15 7, žil dlouho prro katol. viru
mimo vlast; stal se poenitentiářem ialeránským,

1586, .r). „Historia ecclesiastica de martyrio
fratrum Ordínis divi Franclscl dictorum de 055.,

gui partím in Angiia sub Henrico \'lll, artim inelglo sub principe Auriaco, partím ín ílbernia

temcgnoreEllsaabethae reginae passi sunt“ (lngol1583,P 1,586)znovu vydal a pozn. opatřil
spis Stanislava Sokolovského „Censura orientalis
ecclesiae“ (Pař.

Bouchítte Luldvik Firl'l'l'lln Hervé, 71. 1795
v Paříži, prof. dějin v kollegíu versaillském, :. 1861,
vyd.: „Le rationalisme Chrétien a la fin du
siecle ou Monologium et Proslngium de s. An
selme“ (Pař. 1842), „Histoire des preuves de
ls'exislence de Dieu considérces dans ieurs princi

s généraux depuis les temps les plus reculés

jlusq'au Monologium d'Anselme de Canterbery“ (t.
Bouillart Jakub 0. S. B. kon r. maurinské, 71.

1669, vstoupil do řádu 1687.41 26; .r). „Histroirsde l'abbaye royale de Saint-Germain des
(Pař. 1724), vyd. „Usuardi San- Germanensis mo
nachi martyroiogium sincerum ad autographi in
San-Germanensi abbatia servatí lidem editum et



Bouille — Boulliau

ab ob_seršationibus R. P. SolleriiS..j víndicatum“Pa.
(Br-]uílle Tsheodo O.arCar.m;.rp. nedostí
kritické dilo: „Histoireu_de la ville et du pays deLiege“ (7257—32,3s

Bouillerie,dela, Frfantišek Alex. Roullet
„. 1830, gen. vikář pařížský, od 1855 biskup car
cassonský, tit. arcib. pergskýakoadjutor správem
nástupnictví arcibiskupa kaíd. Donneta bordeeaux

_ však nenastoupil, byv smrti dříveschvácen; 2.1882; lčlenem římské akademie
omáše; ve smyslu učení tohoto světce :

L'homme, sa nature, son amee, ses facult s
fin“ (Pař. 1879); mimo to 113.: „ tu

sur le symbolisme de la naature interoréte'
d'apres 1'Ecrlture s. et les Peres“ (Pař.1.64 1868,
2 sv.); „Méditations sur l'Eucharistie“ (1852;
v krátké době osmkráte vyd.; tři 1 rozjimánitéch

meřejnil _uegmenovaný spisovatel v „“Blahovéstu85609— en ne světějši Svátosti“,„Dar 02a“
„jak_ nás Pán je is mijlue“): „Le cantique des
cantiqucs appliqué á l'Eucharistie'. B.b1 elikým
ctitelem nejsv_.Svátosti; v Pařižlzave 1401|odinnou pobožn

Bouííles vizt Bo vi
Bouilller,Boullier David Renaud, prof theol,

„. v Utrechtu 1699, byl pastorem v Amsterodamu,
poozději v Londýně, z. 1759 :.) „Ob.servat lones

miscellaneae in librurum job_ie___(Amsterodam 1758).
z Bouillonu av_i_zGottfrouíx 1. ie Domriiednlk, franc. kanonista,
1808 v Baagnněrres-de—-Bigorre (Hautes-Pyrenées),

vstoupi1__1825 do Tov znčožh ro churavost
všŠtoug11842,žií v tšžinou v Paríží, v letech1 1- 5v ímé,vespiseclisvýehpotíral allikanis
msu; od 1 vydával v Arrasu čas. evue des

sciences eccl“; vjednotlivých monografiích z_pra
co_val v_alnou část kanonického „De pr in
piis juris ean_on85ici“(Pař.21852), „De audiciis eccle
siasticis' (t. 5,__ s.,v 2. e p_arocho“ (t. 1858), „D ure regu aríum“ (t. 1857.1857,

2_sv.), „De curia reomana"(t. 1859), „De episcopo“1859), „De capitulis“ (t. 1852), „De jure litur

gico“ (t. 1853.2._vv_yd.v Arrasu1.11860),„Du concile
provincial (Pař )„D_e papa“2(t.1868
až 171053sv.). . z. v850Ií/lolntecíiu 87.0—ce .

], u. 1806 v Bagnéresž de Bigorre 2(H_Dau_t_es
Agges), vstoupil do Tov. je ž25.l8 z. v riži1 9; v dával, do franč. překládal, úvody __apo—

známkami opatřoval vj_rnik_ajicispisy starších spi
sovatelů, na_př.:Lva tles oeuvres .T érčse" (Pař. 2,) „Leseoeuvres s lrituelles de S.

Pierre (1'Alclantara“ (Lyonř 1862), „ es médítationsdu P. Louisd utl-"no Les Lettres de

Želgnac'edede;Lcšyola“ (t. 18705),„Traités de 'amour
raneois de Sesal“(t. 1864, „ _e

oeuvres spirituelles de S. Fra__|_1cosois Bor
(t. 1869); mimo to J)). „S. jos d'apres _legssamts

1729, rof. bo

sehp
et les maitres de la vie s irituelle“

oujart Frant. .
taniky ve Vídni: svůj herbář odkázal universitě
budinské; :p. „Vera summi pontificisímago“ (Ben
l as íst von Ehedispensen zu halten
(Vídeň 1782), „Was enthalten die christlichen Ur

kun_d___endes Altertums íiber die Ohrenbeíchte“

B_loujude Beaulieu, franc. theolog v XVll. stol.,
hájil práva církve proti zastáncům moci státní.
zvl. proti Richeroví, ve spisech: „Deux avis“ (Par
1613), „Défense de la hierarchie, de l' Égl..se et du
Page contre les faussetés de Simon Vigor (t. 161'z,)

Bouiaínvíllíers, de, Henrl, hrabě, 7. 1658v St.
Saire v Normandii, svobodom slný spisovatel franc.,
! smířen s církvi v Paříži 1 22; jeho spisy, vy
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dané po jeho smrti, __oplývají záštím __protikřesťanství; jsou to zejm „ \i mett' (Lond.

a Anasterod 1730),n„Analyse dlíI traité othéol.--polit__.1“(Lo 1,„d761) Tarité des trois imposteurs“ (b.m

1775; v tomto sgisu popularísmal skepticismusSpinozův, ačvyd vá se v něm líčeně za protiv
níka jeho). V jiných spisech z oboru dejin práv

nícBhojests evelebitelem šlechty a feudálního práva.en,ja knéz diec. chartresské, prof.
hebrejštiny v Paříži; .rp. „Ad. mysticos s Scrip
turae sensus varia dictinnum significatio cum de

monstratione 70 hebdomadum Danielis“ (Pař 1575).
Boulanger .Mik Ant., franc. filosof a encyklopaedista, 11.v Pařížzi 1722, .175 9, král. sta

vebn_í_úředník, _psal ve_ smyslut encyklopaedistůvvkíáuá z bázné ;
hiravni jeho spisy (teprve po smrti jeho vydané)
toho směru jsou „L'antiquite dé\oilée par 515
usages" (Amsterodam 1766; dán na index 20. ledna

3„)a Dissertatíon sur Elie et Enoch“ (17_65)_;
některé jiné spisy podobného rázu se mu připi
sují neprávem („l:.Xumencritique de la vie et des
ouvrages de St. Pauul“, kdež sv Pavel liči se
jako vědomý klamatel a původce křest. dogmatiky;
„Le christianisme devollee“ a L' Histoire critique
de laavie de jesus Christ ou analyse raisonné des

Évangiles“; autorem jee_jiehjest nepochybně přítel
jeho Holbach); sebran jeho__sp is vd. \; 8 sv.\' Paříži 1792.— 2. ,On ej SAAu.g, pro
i\nclál řádu, u. v Paříži 1578,1657,jokosnč
burleskni kazatel ve stylu tehdáž oblíbeném, tiskem

vyd pou „L' Oraisoon de Marie de Lorraine, abbesse de Chel

Boulay !. (Bula eus) Cesar Égasse (Cae-_du, historik franc, n v Sain

Elier na poč. XVll. stol., prof. humanlora ___v_kolleljinavarrské,syndikpařížskéuniv.;z.v16'78;
sp. „Historia universitatis Parisiensis“ (Pařžl
1673,6 sv., cenná kompilace, misty nekritická, s IlOaj
ným listinným apparáteni; fakultou theologlckou

byla zavržena) a jiné menší spisyn k dějinám__Špar:
l_miverslty se vztahující — 2.

ve Vanney (Vosges), kn z_,__epřírlodolzpytecflranc., p_rof. atol. university v ,J). „Goethet la science de la nature“ (1869)L"„1Récherchesde

la paleontologie végcétale dans houiller du norrdde France“ (1879)„ Considérations sur l' enseigne

ment des sciences naturelles“ (1883)_,)T„ rie de
l'évolution en botaniquLie“(1794), De l'anthuitel'homme (1897 Les Orlgines de l' espece
humaine“ (1897), u en est la question de l'en
seignement scientifíque dans les séminaires“ (1899),
„Principes d anthropologie général e“ (1931).

3. N., avdokát pararlamentu franc. , :p. Histoir_e7du
droit public ecclesiastique francíis“ (Lond. ,1751, vdíle tommpřiliš mnoho prá\ při7su

zuje pansšvnikům na u_jmucírkve.oulduc viz Bold

Bouulenřer Petr, tlheolog franc., n. v Tro
p_rof.the na univ.v Pise;z.15;98v.rp. „Ecpolírasis in Apocalypsim“ . 5. , dp.od titu

„Commentarius Iocupletlssimusvin Apocaly
peslm'n t. 1

taldus, Bulio)

sar Egassius),

D.

)
Boullíau(Boulliand, Bouilí

l_smael, mathematik, astronom, theolog a historik,1605 v Lou unu (v diec. poítíerské) z rodin
kalvínské, kondvertoval 1626, v sv. na knéze163.
procestoval Německo, ítalii, olsko a Levant, žil

nejaký čas při dvoře polské královny Marbiel udoviky; král jan Kazimír jmenoval jej v ěšv-éd
ské vsálky diplomatickým plnomoěcníkem
vNizozemi; v___1694 v opatství sv. Viktora vPa

říži; :; cenná astronomická dila, životopis sv. Benigna („Diatriba de s. Beníigno“ 1657); ve spise
„Pro ecclesiis Lusitanicls“ (1649) připisoval portu



386

galskěmu králi právo dosazovati biskupy bez pa
peHžskéh potvrzeni; vyd. „M h. ucag historiahyzantma“ 1342—1462 řec. a lat., s zn. (Pa
1649). SW ..Čl dra. Eug.1(adcřa'vka„ nekatolíka
katolík“ v nčasoo.p „Obrana pravdy křest.“ 1912,25.

Boulliette, kanovník auxerrský v XVIII. stol.;
.r. „Eclaircissement aciti ue sur l'essence du

sacritice de Jesus--Chríst“ (f ař. 1779).oulllot an Křt. josef, u. 1750,praemonstrát
kanonie \'aldieu ve Francii, prof. theol. na domá
cím učilišti; po zruš. kanonie za doby revoluce
sám jediný složil přísahu na civilní konstituci a
stal se gen. vikářem konstitučního arcibiskupa pa

řížského Gobela; později litoval svého krokuastal se farářem- 3, :p. „Biograplíie Arden
naise ou Histoire des Ardennais qui se sont fait
remarquer par leurs čcrits“ (Pař. 830, 2 sv.),
poskytl cenné příspěvk bibliogratovi Barbierovi
pro jeho„ Dictionnaire es ouvrages annonymes“.

Boullogne Louis. frannc. malíř, „. vPaříž„i1654
2. t 1733, od 1722 ředitel uměl. akademie, 1724
nobilitován, 1725 jnníenován dvorním malířem; pro

veždlkéhojněobrazů náboženských pro kostely parí
Boulogne Štěpán (Étienne) Ant. 11. 7147

v Avignonu, vysv. na knězze 1771, stal se 1784
arcijáhnem a kanovníkemvClítllons-s.-M v dobč
franc revoluce e_depřel řísahu na civilní konsti
tuci kleru, byl třikrát zatčen a po několik měsíců
vězněn (1794;1)1801 jmenován kanovníkem a en.
vikářem versaillsuým, 1 cis. ka lanem, r07
dvomlm almužníkem,1803 biskupem troyesským,
rozhodným vystoupením nat. zv. národním koncilu
v Paříži 1811 popudil proti sobě cis. Napoleona,
o ětríě zatčen, po pádu Napoleonově propuštěn
114 na svobodu vrátil se do své diecese 1822
jmenován od krále Ludvíka xvuí. pairem, 1825

obdržel od papeže Lvai Xll. titul arctbískupa aužívání pallia; z. v Př 25. B. b vynikajícím
kazatelem, obratným publicistou (vydával časo is
„Annales religieuses“, později pod tituly„ Anna es
catholiques“, „Annales phi!osophiques et litté
raíres“a, l„Fragments de littératuure et de morale“
Váša možno rávem oněm říci, že byl nejim bzisku em arnc. v o Napoleona I.

Ludvíka XVI. jeho sebranéčlsRáSYPco(kázání, past.listy aj.) vydány 1826 VSS V;
poznovu r. 1830 jeeho kázáníčvydal Miignea ve sbírce„Orat. sacrés“ sv. LXXlV.(185;6) v něm. překladu

Ráss & Weiss (4 sv., 1830—68kBoouquet Martin, 0. S. . ko.ngr maurinské,
1 mieusu, z. 1754 v Paříži, od 1706 bi

bliothekář v St. Germain des Prés, spolupracovník
Montíauconův (zvl. př v.yd spisů sv. jana Zlato
ústého), započal 1721 sbírati prameny k dějinám
francouzským; v letech 78— 52 uveřejnil prvých
osm fol. svazků důležitého monumentálního díla
„Rerum Galiicarum et Francicarum _Scriptores", jež

Bak do sv. 20. vydávali jíní maurini (_lan a arelaudiquer, Hausseau, Poirier, Precieux, Clement,
Brial, Pastoret, Daunon a Naudet), sv.
1855 76) franc. akademie (vydavateli byli: Guig

niaut,Wai11y, Deslisle). Kdyby dílo v rozsaahu za

gočatém mělo býti dokončeno, zaujalo by 180 sv .bírka ta jest cenná pro množství dokumentů, ale

špatně uspořádaná. Nové vydání péči Leop. Delislea po titulem: „Recueil des historlens des
Gaules et de la France“ (Pař.1869 80, 238 v).

Bouquillon Tomáš, belg. theolog, 11.1842 ve
Warnetonu (v Belgii), stud. theol. v Bruselu a

Římě, od 1867 prof. morálky vBruggách,18177—85na katol. univ.v Lille,1—89 pracoval literárně
v opatství maredsouském, 1889—1902 prof. na
katol. univ. ve Waashinong-t z. v Brusseu 1902;
:p. „'lheoiogia moralis fundamentalls“ (Bruggy

Boulliette — Bourdaiile

1873, 2. yd. 1,890 vy.d 1903),v„Tractatus de
virtutibus theologicis“l(ty1875,2 d,1890)virtutereligionis"(t.1vyL'éducation“
(35 v, Baltimore 1892); zzaůočal vydávatia dílo:„Ss. D. N. Leonis Papae Xll ailocutiones, epi
stolae, constitutíbnes aliaque acta praecipua“
(Bruggy 1887nn.; v publikaci té pokračovali bene
diktiny maredsouští; dosud vyšlo7 v).

Bou uin 1. Karel 0 r., n. vTarasconu, prof.
theol. v konveutě aixském, z. v Buixu1689;.r
„Solis Aquinatis splendores circa SS. eucharistiae

mysterilum7aliaque christianae religionis arcana“(Lyonl 7), „Del 'origine, antiguité, excellcnce et
utilité de l'état reiigieux en 1Eglise“.(t ).—
2.(uBoq nus) Petr 1539nabyl stu ně doktora
theol. v Bourgesu, kdež vstoupil do ř du karmel,
1541 vystoupil z řádu, odebrals se do Německa,
kdež seznámil se s Lutherem a jeho přívrženci,
1542 vrátil se do Boutgesu, kdež stal se kazate
lem v dómě; jelikož však čim da'sletim zjevnějí
klonil se k novotám, byl nucen 1555 prc hnouti do

Německa, stal se 1557 prof v lžieidelberku, řalbcř'vůdcem strany kalvínské, pročež 1577 s úřa u
svého sesazen, odebral se do Lausanne, kdež byl
prof a kazatelem, 2. t. 1

Bour lutheicdnu. 1853vHargartenu, kněvaet—:).., eiI de chan sage du Petit
Séminaíre“(l21€8c76——88)„ABCtdu lleln-chant“ (1882);
četná pojednání o chorálu. var anách a zvonech
( Alte Glocken in Lotlírin en“ v časop. „Cácilia“
1 3 a 1901) ve tranc. a n m. časopise ch.

Bourassé lan Jakub, traa.nc kněz a spisovatel,

71.sleBB v St. Maure (indre--et Loire), kněz, rot.v Toursrsu, od 1843 est kanovník přít.
kathedrále, :. 1872, v nikl zvláště v archaeologii
spisy: „Archeologie c rétienne ou Prěcis de l' hi
stoorre des monuments religieux du moyen age“
(v Toursu 1841, 18.54,1878,1891), „Dictionnaire d'
archeolog-ie sacré“ (Pař. 1854; jestt Xll. v.
theol. cncyklo aedie Migneovy), „Les cathédrales
de France (1 3), „Verríeres de l' égi. metr-apolit.
de Touurs“ (1849), „Les plusb eblles églises du

monde“( (1857), „Recherches liiÍSt.et archéoi. surles églises romaines en Tourai "(1869); mimo
vydal „Summa aurea de laudibus bb. V. Mariae

tei enítricis sine labe conceptac ex sacris bibiiis,

olgerí us6ass. patru,m decretidse conciliorum .“
ař.186 13 sv.), „Histoire del) Christd aprěsles évangiles et la tradition, ex lquée á l'aide des

monuments, de la description es lieux et de corn
mentaires des écrivains ecclésiastiques“ (Tours
861,1895), „Histoire de la . arie Měre de

Dieu d'aaprés l' Évangile, les écrits des ss. Peres
et les monuments“ (t. 1862),„Histoire de s. Ioseph“
(t. 1871), „Les Apótres, histoire de l' e'tablisse
ment de r Église(t. 1869), „La s. Bible traduc

tion nouvelleg selon1 la874Vuláa2te“(spolu s]anvierem,Tours 1865, 186 1893; jest to překlad

přesný, opatřený Gdolhr7ýmistručnými poznámk amQ;
vangilest d' aprés la Vulgate“ (rovn žspolu s janvierem ), „La Terrrre samte, vo

age dans 1' Arabic Pétree. Ia judée, la Sama e,

la BGalilěe et la Syrie“ t. 1860).
níLudv k, vévoda )žorleánský, 11.1703.

syn vévody Filipa 11., o smrti manžeelky své zneutil si záležitosti svetskéa oddal se cele životu
zbornžné z1752;z anechala několik spisů nábo
ženských;ltak parafrazse a výklady k různým částemS. Z.,p eklad žalmů z hebr., překlad listů sv
Pavilaa

Bourblour,

(v dep. Nozrrzaal.] 1090,
BourdaiizleušÍltllichael, doktor sorbonnský, gen.

vikář a kanovník larochellský, z. 1694; .r). „Théo

n' »

opatství bencdiktinské ve Flandrech

ušve1Francii) a mariánské poutní místo,



Bourdaloue

logic morale de S. Augustin“ (Pař.1686,

ve směru jansenistickém), „Expslicaation du antique des cantiques tir des Saint Peres et des

autenrs eccléslastiques' e1(t6911689), „Theologie morale de l' Evangi le“ (t. 691)
Bourdaloue Ludvik lS. ., nejznamenitější ka

zatel sve dob; 11.163? v ourgesu, vstoupil do
"1o.v jež. 164 Bourgesu rof filosofie a
morálky, od 1665 věnoval se úpln činnosti kaza

telské, jmenován 1669 kazatelem ekrálovskymsobll hlavně v Paříži z. t. 1.704 ho kázání vyni
kají logickou přesnosti, výmluvnosíi přesvědčivou,
jež neobrací se k fantasii, nýbrž k rozumu, a hledi

naklonili, vznešenosti myšlenek, přesnosti
pojmů, váhou důvodů,d uchem v pravdě křesťan
sk m a apoštolskou otevřeností, jež nikomu ne
1ic otí. Zván byl„ kazatelem králů a králem kaza

sáno

Obr. 55. Ludvik Bourdnlouo S. J.

teiů“. B. vynikal zbožnosti, pokorou, pohrdánímsvěta a obětavou láskou k biižn Jeho ni
vydána byla teprve po jeho smrth Paříži 1707—34,
16s ,opotom v Lo ě,1740 v Pařiži 1759, Ver
saillu |—8121813, Paříži 1822—26. 173 v(vydání
aten čas nejlepši), 18381891. Srvn.hlampi lan,

„Élude sur Bourdaioue“(Pař.1889), Chiroz, „ our
daloue, sa Correspondence et ses Correspondants“
(Pař.1898), F. Carte/x, „Bourdaioou.e La vie et

prédicalion d'un reiigišux au XVil siecle“ (Pař.)419(), Lanana S. 1., „Bourdaloue, sa vie et ses

oeuvres“ (Pař. 1881, E. me./le, „BlourdaioueHistoire critique. de sa predication (t. 1901).„Re

vue Bourdaloue. Sermons inédits, 3Lettres, Documents, Bibi ographie“ .1—902 v.), Sommer
yuga-Barker, u., 5--as, vm. 18'90—52. Coské
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zpracování výboru kázání B—ovýchspolu s kázá
ními Masiiionovýmí vydali“ B. V1r.čz'nš (v Praze
1828,3 díly); úplný překlad kázáni B-ových po
řídil Martín Kalní! peekíadu toho vyšly tiskem:
díl 1.„První a druhý1adven,(\ Praze 1893). díl eči postní umučení
Pčán Panegyriira“(1t.1892)adíl V: eč ota
jemmstvích. S přídavkem o obláčkách a slibech ře
holních“ (t. 1 96; díllii- a 111.jsou v rukopise

uchystány k tisku; jednotlivá akázání uveřejnili:]. But/mrv „Blahověstu“ 1870 qu. Gryc,
Ant. „Halka, JI.Ptdťek (Ver/zr) v „Kazatelně“, roč.

Bourdeílle (Bourdeíiltes), de, Eliáš, syn vikomta Arnold 18., místoodržitele perígueuxského,
vstoupil do řádu františkánského, jmenován
biskupem perigueuxským teprve 24 let stár), muž
apoštolský, horlivý zastánce imunity církevní.
zúčastnil se 1467 koncilu ílorentského, téhož. roku
jmenován arcibisk. toursky .„Tracta
tus pro pragmaticae sanc íonis abrogatione et de
potestate papae“ (tiskem vyd. v Toulouse 1518).

bourdon viz bordun.
Bouurdichonjean 1, vyn. miniaturista franc., 71

ko]. 14527,od 1479 ve službách franc. králů; z. kol1521; zjeho praci vyniká krásně illuminovaný
rukopis breviře ( Livre 'heuies“), zhotovený pro
královnu bretonskou Annu, chovaný v pařížské
národní bibliothece.

Boudon 1. B.-ová Mathilda, franc.spisova
teika,uru. 1817 v Gentu, z. 1888 v Bailleuiu, dobyla
sobě velikých zásluh svými mravně bezva dn mi,
se stanoviska katolického psanými belietristickými

spisy pro mládež, na př. „La vie réelle“ (Pař.
1857), do něm.kplřel. od názvem „Das Leben wiees ist“ ,Frýbu 1907, „Le vai Saint-jean“ t. 1876),

epain quotidien“ (t. 1877 „Marthe londel“

Paříž t. 1862), „Une parente auvred" (t 18655) al0 češt. přel. M. Kamínská. adyd ospěiým div!
1889) A1. Koudelka „Novtcka“ (Ob

zor 1887), „Leaaneb vítězný kříž" (t. 1890) a i.
2. Šeba stián, franc malíř a rytec, 11.v Mont

peilieru1,616 s. v Paříži 1671, žáknaBarglměělemyhov Paříži, potom Pousslna a Lorrai
r. 1648 rektor král. akademie, prove di hojně ncá
boženských obrazů pro různé chrámy francouzské:
Umučení sv. Gervaasia a Protasi a“ pro kostel

Šaínt—Gervaís v Paříži, n ni v Louvru, „Pád
monaaMa a" ro kathedr u v Montpellieru, „Sv.
Vincenc e aula“ pro kostel Saint-Etienne du
Mont, „Umučení sv Felicity“ pro chrám Saint
jacques, „Snímání s kříže“ pro chrám Saint-Nico
las des Champs, vesměs v Paříži mezi jeho dílem

rsyttýlmi,dilem leptanými listy nalézají seaVÝí'evtykze., na, „Sv. Rod ká
se mu theatrálnost a přilišne hromaděani architek
tonických dekorací, ale spooui uznává se jeho ori

inalýi'taa bohatá fantasie; kolorit jeho jetu a tam

konaný před králem“

3_

l'anoylíirdotde Ríchebourg, advokát, vyd. pod
'nemémChh:arvet H„istoire de la s. église de

ienne“ (Lyon 1761).ourée viz Bourrée.
Bour ,du, Mojžíš S. ]. z. 1662, .r). „Le jan

sěnisme 'lioudroye par la Bulle d' lnnocent X.
L' Histoire du jansenisme“ (Bordeaux 1648), „Re
futation du pretendu Catechlsme de la grace par
ia seule doctrine de s. Au stín“ (t. 1651).

Bouuf ade Fran .1,vysv. na kněze1832,
o 1 missionář v Alžírsku a Tunisu, :. vPa

říži1866, :p. „Soirées de Carthage ouetDialoguesentre un prétre catholique, un muphti un cadi“
(1847,2 vy.d1,852\ ef du Coratn“ (1852),
„Passage du Coran á l'Évangile (1855), „Lettre á
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Rénan“ (1864); vydaal důležité filologické
díloE„La toělsonBSĚ'or1de lanngue pheniclenne“
(1852212rgan L., ro.f v Angersu; .r).
„L'lřšoglilisede France et l'Étatp au x1x= siecle. 'Con
férences faites aux facultes cath. d'Angers' (1901,
2 sv.“, „Lise'Éled'Angers pendant la Revolution
et jusqu 'enl 0. Conferences" (t. 1898), „La Chaire

gaanealísegau Xlle siecle d'aprěs les manuscrits“ar.l
Bourgault-Ducoudray Louis Albert, franc.hud. sklgadate 1840 Nantes. stud. práva a

stal se advokátem, odebral se však do Paříže stu
dovat hudbu na konservatořl, byl žákem Ambrože
Thomasa; 1878 stal se prof. dějin hudby při zmi
něné konservatoři; složilmimo jiné., Stabat Mater"

(1868), psal o řecké lrkevni huadbě, kterouž bylna studijní cestě do ecka pozn
urege.oisl Alfons.- .188;0 |: H„istoíredes

éveques et archevěques de Cam rai“ (] ournai
1876), „Histoire des souveraíns pontifes“ (t. 1876).

2.d hastenet, taldvokát arlamentu paříž
ského na poč X\'lll.s l&$.ř'„101uvelleHistoiredu Concile de Constantce“ (
jansenlsta, z. 1087, byl poslán do1 líma,—aby ájil

tam Arnauldovu l_knihu „De la fréquente commu" el Arthur, baron, fr.anc sochař,
u. 1838 v Dijonu, 51886, žák Duretův a Guillau
mův na pařížské„ École des B.-A ts“ z jeho prací
áuvdíme: sochu „Náboženství“ na štítě kostela

Sorbonny (1875), mramorovou sochu kardinála
Mathieu v kathedrálc vt Besanconu (1880),s„Sv. joa chím" na kos tele sv. Eustacha v Pařciži.
—5. r.anc kněz, zapoočal vydávati dilo:

de Rome 'apres l'histoire et l'ar

(1. sv. Pař_.l_l11897; est to6. L. 0. raed.

„La V.\Marie,;mystěres de

'.

„LsesMarttyrs
cheologie chrétienne“
zdařilá práce vědecká).—
provinciál, 1905
sa prédestination et de sa vie“ (Pař. „Chri

stianisme et Église“(I 5907).— hud.skladatel franc., ?: 15 vPařiži, žil v letech

1545—57 v Genevě, potoml \ Paříží, jeden z prvních, kteří franc. zněníž mů zpracvovial proo-ně
kolik hlasů. V letech 154721—54 vyšly tří jeho sbírky
žalmů pro 4 hl. 8. Lu ik, u. v Artinsu 1819
franc. kněz, od 1840 prof. filosofie v semináři
v Blois d1850 v kollejl v Pont--l.e\oy, od 1858
ředitel téhož ústavu; z. 1878; geolog, domníval
se, že nalezl křemeny rtukou lidskou zpracované
ve vrstvách třetihorních, o čemž napsal zprávu

pod titulem „La ques ion de l'homme tertiaíre;
v „Revue des questions scientiíiquesu (1877 jevzbudila mnoho ruchu (srvn F. Du: e'de Samet
Prqie'--l)r. A. P„da/ia, „Apologie víryl'křesťanské“
str. 335n

Bourges (Avaricum, Blturicum, Bituri
cae), arcib.vve střední Francii- prvlním biskupembyl sv. Ursínus (v. t.;) již vV.sI'1bon B. arci
biskupstvím, jež za na 1001. mělo 12 suffr.;
1678 zmenšeena círk. provincie b-ská zřízením no
vého arcibiskupství v Albi (v. t.,) 1801 byla zru
šena suffr. biskupství Tulle a Le Puy, ale konkor

dátem 1822 nově zřízena; nyní náleží k prov.ó-ské biskupství: Clermont, St. Flour, le PuuyL

moges, Tulle. Z biskupů a ar5eibiskupů b-skýcih\nikaji: sv. Sulpicius Pius 1. 54—8 )1, sv. Sulpi
cus Piusll. (024—47),sv. Radulí (Rudolf 840—866),

Aegídius Colonnal (1296—131 , viz sv. 1., 1 ), bl.Rooger lc For 43—67. ynody konány byly,
472 (volba biskupa Símplicia), 841 (sezazeni arcib.
Eba), 1031 (círk. reeformmi,) 1T038(r uaDcii, 1124,

1145 (kříž. v)ýpra\7'aLudvíka Vll.,) 121,1225(protíalbi cnskym), 6(nařízení disciplinární), 1280,
128 (nová narizeni pro kněžstvo), 1315, 1336, 1432
(sněm basilejský), 1528(proti novotám Luthermym),

— Bourgoíng

1584,1859.Dů1ežito jest sh.omáždění knížat du
chovních i s_větskych, jež konalo se v b'- u 1438,

aněmž přijaty byly reformní dekrety sněmu ba

sialejského (víz čl. pragmatická sankce). aStlatist.
daata arcib. ó-ského z 1904: 65268 65r,430 sukkursalií, 26 vikářstvi. 1 kongr. amužská
(škol. bratří), 12 kongr. ženských.

Bour et 1. lgnác, 11.1799 v P01ntLév1s (prov.
Quebec, vysv. na kněze 1822, od 1840 bisskup
montrealskývKanadě; z. 1885d;oby1 sobě velikých
zásluh o rozkvět dlecese. — 2. Pavel, franc.
romanopisec a kritik, n. 1852v Amiensu od 1894
člen franc. akaademie, v dřívějších svých výtvoreeh
smýšlení nevčiecko- líberáln ího, omlouvaje i nej
horší poblouzení; \ pozdějších svých pracích (po
čínaje románem „L'ěta e“ 1902)oobrátil se k váž
nějším thematům, kla e důraz na mravní povin
nosta přimávaje se ke katolicky zabarvenému kon
servatismu; r. vydal román L'„n Divorce“,
čelíeí proti rozluce manželství (do čest. přel. Rud.

Linhart. „KnihovnaBnašeho lidu“, roč. X. (XXllljvnBreM1906) .jest s Brunetiěrem,Co péem

a Huysmansemhlavnímrepresentantem novokresťanského směru ve franc. literatuře. Srv. Fr. Hole
ček, „Pavel Bourget“ v „Hlídee lit.“ XII. (1895),36)

Boururogf ntalne, někd. kl. kartusiánský v lese
Villers-L'oterets, kde prý r. 1621 sešlo se sedm
náčelníků jansenistův a zosnovali tu plán proti
církví katolícké; jeden z účastníkův gry vyzradilto král. advokátu janu Fllleauovi, jen k rozkazu

královny Anny. matky Ludvíka XlV. uveřejnili o tomr. 1024 5 is „Relation juridique de ce qui s'est
asse á oltiers, touchant la nouvelle doctríne des

fansenistes“, ale zprávaata není věrohodna, a jan

senisdtělvždy popírali, že by kdy schůzka ta bylase ud
Bourghesíus (Bourgeois, Bourgoys) S. ].

72.1573 v Maubeuge,z . 1653, „Historia et har
monia evangelica, tabulis, quaestíonibus et selectis
sp.atrum sententíis explicata“ (1644), „De christl

ana humíliiate adversus Stoicorum decreta; De con
tinentia christiana adversus Epicureos hujus tem

poštis““?B“ (B 1 d i ]
our non our \: on) 'Anvíl e an

t., 75102; .1782, img-"geograf franc. z jeho
čeřtných spisů zspadá v obor starovědy biblickk:é
„Dissertation de pl'étendue del' ancienne jerusalem

de son Temple elt7sur les mésures hebralquesde longueur“ (Pař.1746).
Bourgine M, souč. franc. kněz a spis., v Blou

dovlě sbírce „Science et Reli ion“ uveřejnil pojed„Conversion de saint aul. Saint Paul a-t- il
été" hallucin

Bourgo ne(de Burgundia), de, Ant. Františ ek _F, Belgičan, z 1676, :.) „Praxis solida
et in Ecclesia communissíma remittendi et retinendi
peceataf' (Mohuč 1675).

Bourgoin 1. František, 71. 1585 v Paříži;
třetí generál franc. oratoriání (od r. 1641 až do

smrti), založil mnoho nových řeholních domů svého
|, 1602 v Paříži; vydal 1644 spisy Pe tra Be

rulilsea(v. 11.,172, č. 2.)a :p. několik asketickýchs.úmezi nim vyniká: .Veritates et sublimes

excecllentiae Verbží incarnati“ (Antverpy 1630, ZSsv. ,„Méditations sur les věritěs et excellences
dej. Chrlst“, Pař 1636,6s v.) 2. de Vi lle

fortejoseí Frla73, 71 1652v—Pařiži,člen akademie nápisů, „Vies des salnts Peres
des déserís d' Oclc7ident"(Pař.106—8, 5 sv.), „Vie
de s. Bernard“ (t. 17 , necdottes ou Měmoires
secrets sur la constitution Unlgenltus“ (1730 3 sv.;
tento spis, v němž jeví se náklonnost B-ova k jan
senislům, byl k zakročení blsku a sisteronskeho
Petra Lafitaua z rozkazu královs eho potlačen).



Bourguignon — Boussard

d'Anvilíe viz Bour ig
na p_oč.XVII. stol., zprvu al

vinský praedikant, pozdě|i konvertoval; r).. „Dčclarati . e45 brieves propositions décou
vrantes des aabus, taussetěs, contradlctions de la
tloetrine huguenoote par ses propres maximes“

ař. 1617.

šourchler vizdBouchie

nBour-_guiqšiaoniel].

,—

__1w
ourier ]. Ě'G danken i.iherden Erst

l:etchtunterrichAt“d(v „ atechetische Handbibliothek“11).— josef (pseud.Karl elix),n
špurku 1846 J).: „Apologetisehe Gedanken eines
Laien“1900)

5:7"

ourin nde la Perte Antolnetžtke,mystická
(quietistická) blouznilka a dobrodruž k,a 11.1616
v Lille, původně katolička, prohlašovala, že po
volána jest, aby obnovila krestanství v prvotní
jeho čistotě, předstirajic, že měla zjexení o druhém
narození Páně, o ďáblu, antíkrlstu a milleniup
hlásila se za „nevěstu Duh a.sv“ , shromažďopvala
kolem sebe přívržence. prchla před zakročenim
círk. vuchnosti,pobylav Tournai, Mechlíně,Amstero

damn. Flensburšu, Hamburku, posleze uchrýlila sedo východního ríska, kdež 2. ve Francke u1680;
.r.p hojné franc. traktáty, jež_přck' ádány byluytaké
do lat a flámštiny; sebr al je a vvdal 'ejl přivr

žeuec Pielrre Poiret (Amsterodam 1679— 4 v 25 sv.znovu 17
Bourichě líndřich Josef jakub, franc.so

chař, „. 1826 v Chemellieru (Maine- et-loíre), z.

1906v Angersu, činný hlavně voboru nábožensképlastiky; hlavní práce jeho jsou: sochy„nard“ Sv. lgnác z Loyoly“ v ka li semináře
v lssy u ařiže (zhotov. r. 1861), dv sochy Ma
donny v semináři angerskěm, sousoší „rNotr-e-Dame
(le la premiére commun onn“ 63) v kapli chlap.

semináře ve Felletinnu,asousoší .Ditko ežiš žehnající ditkám“, „Sv.A Marii", otre ame
de aPaix“ , náhrobek sbiskupa Angeebaulta pro
kathledrálu vAngersu, „P. Maria Růženeová“ (1865)
v kostele v Nantilly Saumur), sochy„ Sv Petr a
Pavel“ v kostele sv. eatr vSaumuru, kolosální
socha Madony (1867) na hřbitově ve Fonntenay—
l_e-Comte (Vendejsko), sousooíš „Notre Dame des
Écol “(1868) v kolleji v Doue'-la-Fontaine (Maine
et-Loiree).

Bourlon l., souč. katol. spis. franc.; :p.:
Assemlile'es du Clergé et le Jansenísn: e" (1909),
„Les Assemblées du Clergě sous lAneien Rč
ime“.
Bour eFraneis, arcibiskup westminsterský,

:: 1861"v Claphamu (jižní Londýn), stud. na univ
v Paříži a Lovani, vysv. na kněze 1884.1889 rek

tor jim založeného kněžského semináře ve Wonershu, 18966 t. biskup epiíanijský a koadjutor,
1897 biskup southwarkský,1903areb. westmin
sterský, rozhod ný obhájce svobody církve kato—

luieke v Anglii, zvl. v otázce škol elementárních aříležitosti zákazu procesí ři euch kongresu

,dal podnět ke konání _sjezidů katolíků anglických, k zakládání semlnářů
Bourquard Vavřinec Kazimír, :: 1810,

na katol. univ. angerskč, :p.: „L'Encyclique Aeterni
Patris“ (1884), „Doctrine de la eonnaissanee d'aprěs
s. ThomasA “087 7), „Salnt Thomas dans la ue
stion de l'lmmaculěe Coneeption" (1891), „N _I..
Christ d'aprčs les saints Ěvangiles“ (1897.)

Bouru enoudA 824, rot. Písma
sv na druimáeím učillištl jesuit. v_Pader ornu, ode
bral se na výcho, ' ; uveřejnil řadu
pojednání arehaeologlckýeh o památkách na vý
chodč ob'vee ných v různých časopisech, zvl.

tudes“.
vBourrée Edm. Karel, oratorián, u. v Dijon
1652, z. 1722; :p.: „Conferences eeclésiastiquels du
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dioecse de Langres our les anněes 1684—1690'
(Lyon 1690, 2 sv.), „ ííices dresses en l'honneur
des Sacrěs Coeururs de ésus tde Marie avec
íeurs octaves“ (Lyon 17 ), a hojně kázání, jež
uveř. Migne" ve sbírce „Orateurs sacrés" (s.v

tjos. Kristián Arnošt, 11.1827,se
kretář rarcib. tourskěho Guiberta, prof. kanon. práva

na lSorbonně, 1871 biskup rodezský,1893 kardinál,:. 896; :p.: „De schola Cordubae christiana sub
gentis ommiadiiarumimperío“(Pař.1855), „L' cole
chrétienne de Sěvllelesous la monarchie des Visi

g_oths“1855), „Essai sur l'origine du 7pouvoircivil d'aprěs S. Thomas et Suarez (t 185 „Rě

ponse aux prineipasl7esatlaques nqul ont cours contrel'Église“ (Rodez 877), „Rěpo aux principaux
sophlsmes contre le droit de0l'Éeglise il 1' cnsei 
nement“ (t 1 7), „Du Respect qui est
religion, á ses ministrtres et á ses institutions“

), „Des princip les Raisons d' etre des
ordres religleux dans ] glise et dans la societé et
des injustes attaques aux quclles ils sont en butte
en ce moment“ (t 1881-;)sbírku jeho pastýřských
listů vyd.E Ricard ve 2 sv v.Pař 96.

Bourrier André, n. 1852,katol. kněz, kaplano
val v dělnickém místě La Ciotat u Marseillu, po
tom při kostele sv. Martina v Marseillu,1885 opu
stíl své místo a studoval evang. theologíl v Lau
sanne a Paříži, vrátil se sice zase ke svým
vinnostem, ale 1895ohlásil své vystoupení z eír ve
katol., stud. na prot. fakultě pařirikžsék, kde zvl.
A.ug Sabatier měl naň veliký vliv, působil pak
jako pastor v Sěvres-Bellevue u Versaillu. Po pří
kladu B-u odpadl větší počet kněží franc . B. ob
hajoval žurnalisticky tyto_„évades' zvláště v listě„Le Chrčtien írancais“, jejz za účelem propa o
vání odpadlického hnuti od církve katolické založil

od r. 1907 odzzměněným titulem „Lc Chrétitten

évangelique, social. laiíueprovydáv

c-v

N

Bours ro.í theol. na akademii

v Douai, 2. 174221;dle ehortpřednášek vydal Vernaelde „Tractatus ln 3. homae de sa
eramentis in genere et maspecie“ (Doual 1734—35,
2 v).— řmec František, r:.vEcouenu

1679, doktor sorbolnnský, jansenista, vyloučen 1729pro odpor proti bulle „Unigenitus“, :
„L' nde Dieu sur les crčatures“ (Pařg1713),
vypracoval návrh na sjednocení církve ruské s církví

katolickou, iejži plodal caru Petru Velikému zajehopobytu v Paařiž
Bourzeeis, de, lAm bilis, 71.ve Volviicu (Puy

de-Dóme) u Riomu 1606, vynikl záhy ako obratný
literát a byl 'edním z rvních členů rane. akade
mie; kard. ichelíeu asto užíval jeho služeb,
zprvu byl B. rozhodnym jansenistou (tak jeví se
ve spisech: „Apolo ie du concile de Trente et
do 8. Augustin 65 aint Augustin vlctorieux
de Calvin et de Molina“ 1652), od 1661 však byl
upřímným obhájcem viry katolické; z. v Pařžii
... O)\.

Bousov Dolni, fara v diec. litoměřické, ve vlk.
mnichovohradišt'ském, přip. již 360, vbouřich ná
boženských zanikla, obnovena 1753; patrOn: Gio
vanni Saladino cavalierc dal Borgo-Netolický; duch.

správu obstarává farář s kaplanem, 914 3470katol., ] bez vyzn.; obyv. e
BoussslacžŠimon n, r.theol. vPaříži, xp.: „Maxi

mes et aííections chrétiennes“ (Pař. 1765, 1660),„Noctes theologicae seu dissertationes, ex qiuíb

sublimes alias scientias theologicae anclillari collui
gere sit,aipdsamque tllís praelucoefre“ (t.1697).derau s ( offroy),n.\'Mansu
1439,usprof. tilos. a l.humaniore v kolleji nava. rské,

1489<gaovýšenna doktora teh oi., rektor univ. pařížsk od níž 1511 vyslán ke konciliabulu písan
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skému; :. 1520 neb 1522; vgydal Rutinúv překladFusebíovy kroniky (Pař.1495. 197), J.:) „ntler
pretatío in septem psalmps poenitentíales“ (t. 1519,
1521), „De dlvinissimo míssae sacrifício“ (t. 1511),
„De continentia sacerdotum“ (t. 1505, Rouen 1513)

Bousset Vilém, protest. exegeta, ». 865
beku, 1889 soukr. docent, 1896emř. prof. v Gottinkcá ; :„jesu -Predígt in Gegensatz zum
judenturn“ _(1892),„Textkrit.hštud1en“ (1894), „Der
Antichrist in der Ueberlleferung des ]udentums,

. . und der alten Kirche“ (1895), „DieeRe

lziglon des ]udentulrens im neutest. Zeitalter' (1903,vyd. 1 „ tidsiche Apokalyptik“ (1903),
2DasWesen der Reeligion“(1903), Schriftgelehrten
tum und Volksfrómmigkeit“ 190 ), „Waas wissen

wir vonl esus “ 904,2 v.yd 1905), „]esus“(1904,3. vy ), „Hauptprobleme der Gnosis" (1907);

zprac0vlal nové Meyerův „Kommennalr zur Offenbarun g.]oh“ (5. vy 1896, v.yd 906.) spolu

vydavatel „Theolog. Rundschau“ a „Forschungenzur Rellglon u. Lit. des u. N.
BoussotPetr Vaavřtnec, katol. laik, advokát;

:p.: „L'Untité catholique ou nouveaux développe
ments apologétiques de la religion“ (2 sv.),„Droits
constitutionnels deseevo.uqes de Fran tvérí
tables llbertés de l'ěgllse gallicane (18e18).t

Bonšek víz Bau ceh

Buouška Sigismucnd Lu vík O. S. B., vynikající český b snik a spísovdatell katolický, „. 25.
srpna 1867 v Příbrami. Otec eho Karel byl hor
'n1m naddůlnim na Březových orách a vyznamenal
se při požáru dolů příbramských 4. června 1892
zachrániv s nasazenim vlastního života mnoho
sobě svěřených dělníků (památce jeho, hrdi
novi z požáru v dolech příbramských“, připsalB. studoval
b'. svůj překlad Podobizn Svatých?na gymnasiu v říb o maturit ochuravěl &

ozdravěv vstoupil dor[V. ročníku učitelského ústnaevnuv Příbrami. Ale touha po Ž“votěx

věnovaném vábíla jej k životu kláštternimu mššla
přigat do kl. břevnovského a oblečen 5. října 1 7at řeholní, při čemž obdržel jrnéno Si 'smund.
Slavné sliby složil 11. října 1891, stu. theol.
v Praze, vysv. na kněze 17. čce. 1892. VPraze se
znnámíl ses ja.rch1ckym, jenž mu půjčoval
knihy z veliké své knihovny a povzbuzoval ho ke
studiu literatury francouzské a zvláště provencal
ské a katalonské. Studium to vedlo k živé a hoonje

korhesp/ondcnci s provencalisty a katalonisty cilmi září 1892 poslán b'. za kaplana na rádo
vou faru do Machova na hranicích kladských.
V srpnu téhož roku počala pověstná ,“zjevent
v Suchdolu u Police n. M., ve farnosti sousední.

li v řadě článkův „Čechu“ pod nápisem„kSuchdolesvětle pravdy odsoudil hnutí to. Bískup krá
loevěhradecký Brynych dal pak věc zvláštní komisi
vyšetřiti a pouti do Suchodolu zakázal. B.vvydal
zmíněné články anonymně v brožuře („Suchodol

ve světle pravdy. řHlas katolického kněze z okolí.“VP ep1893),1poj1v k nim pastýřský list bi
skuprúv. V Machověppůsobil B. šest let načež dán
r. 1898 za kaplana do Police n. M. Od r. 1908 žil
v klášteře broumovském. R. 1909 sobíl od září
do prosince v duchovní správě v Orlové ve Slezsku

misto nemocného a ůotom zemřelého spolubratlra,načež se vrátil opt do Broumova, jakoě le
konventu a zpovědník. Roku 1 14 stal se fará
řem na faře v Bezděkově. Neúnavně

svoje studie hdoplňoval B. hojnými cestami v cizíné, na nichž včnoval pozornusust svou přírodě
ipamátkám uměleckým. Literární činnost B—ova
jest velice bohatá: původní básně a povídky, pře

klady zfrancouzstiny, katalánšttnya prove alštíny,studlc z oboru literatury 1výtvarného umění. úvodní
své básně, uveřejňované porůznu v časopisech,

::

Bousset — Bouška

(v„ Cechu“ 1890—91 c klus sonetů _Svatá Hora“,

t. 1894 legenda V VI zpě vecch Dismas“ atd.)v dal B. bomě ve sbírkách „lgíetas“ („Básnl

cLých obzorůbkatolických“ č.4 ,Nový jíč in 1897),eendy" (Bnrno 1 3-—4)a D šey v přírodě“
(„B snlckých obzorú katolických“ č. 8., Nový jičín
1904). Povídky B—ovy půvabné kresby ze

života dětského. jest to především idylla z básníkových dětských let„ a jsme slavili vánoce" ,
uveřejněná nejdříve v„ brázkové revui“ ". (1901),
potom samostatně pod"tltulem „Vánoce“ (Knihovna

„Letorosty“ čis. l.,i:Novýjíčín 1903), a posléze sou
borně s jinými ipět „Pro zvonečky“ (po.prvé otišt

„Obr. Re\ ul:1899—1 ), „Píc11"m(ploprvéčs ,Meditlálc “11., 1909), ohern"
(po prvé otíšt.et.1V„ 1911),„Červenámbluzička"

(počprvé oltíšt.19.Ot)a.Děti“ (poprvé otišt. v„ esk' chěcteh“ 903), pod společným titulem „D ti
„hKniovně 1vybran ": četby“ (sv. IV., v Praze

1911—12).Nejnovějš1prací B—ovou tohoto genru

jest povvidka „Hcrrečky“, uveřejněná v „Novéměku“ 1914. V obor homiletikkysspadá B—ovakniha
„Mírjttm-María. Výklad litanie loretánské"(„ Homi
letické knihovny“ sv. V"., v Praze 1903). Největší
část životní práce B-ovy věnována studiím o lite
raturách phovengalské a katalánské, jakoži

kladům z nich. Jsou to ze rgzonénai,Žlvot Theo oraAubanela" („NovýZ 1vot"Vl.,1 , „Láska Auba
nclova“ (literární nolvella a spolu1 literární studie
v Hranicíchh1898)„, Farář Lambert, katolický bás

ník lprovencalský“ (H„Museum XXVI., tiskem Vll.,91—2), „Frederl Mistral“ (LX V., tisk em V1.,

1890—1), „]óuse Roumanille“ (Obzor X1V.,18921i),„Básník mučedník“ (]acínto Verdaguer, „NovýZ
vot“ X1., , „jacinto Verdaguer" („Vlast" XI..

18933—4), „jacinto Verdaguer a jeeho významllvlíte—
ratuře kaltlalonské.Studie a překlad “ (Hl. tXI.1894a ,1895), „Ssen Jana, b se11o božském

srdci Pánlě. Katalánská báseň ]acinta Verdaguera.
Studie a překlady“ („ kola Bož Srdce Páně“ 1893:„Sborník světové poesie“č . 29. Česká Aka

mie„Praha1894)„„jacintaVerdagueraKvěttiwMariin
(se životopisem erdag-uerovym, Pros 19185,„Vybraných spisů lacínta Verdaguerer'a sv.()1.,
cinta Verda uera Eucharistle“ t. sv. 11.(Prostějov
1914), „Fre erí Mistral, Mirěio“ („Nový ívot“ 11.,
1897), „Ramóna Lulla: Kniha o Příteli a Miláčku“

Obbzor“ 1.,1911; jest to rnonograíreo životě
a celém díle olyhistora a světce ze Xlll. stol.),

„Hoslé Roumamlle: Vánoční koledy" („Medltacle“
1909), různé básně Aubanclovy Meditace“

IV., 191A1),oMistralovvy (t.), Larnbelrtovly (t.
1909),A olnety de Béuclalre (t. 111., 1190,1V
1911), Paula Giery (t. IV., 1911), Miguele Costy yLlobe a..(t) Za svezásluhy o literaturu proven
calskeou jmenován čleemne Felíbrů, lite
rarníspolečnostl pro řeč1a literaturu provencalskou,
1892 mp 2'1 ,

1906 jmenován členem archaceolo ické společnostíLullovskévPalmě na Mallor ,1 8 čes ným za
hraničním členem společnostíe pro řeč a tlityeraturu
katalonskou v Barceloně. K pracím řečeným řadí
se důkladné studie o francouzských básnících a
překlady z nich: „Maurice Maeterlinck“ „Hlídka
lit.“XII.,1895a „Liter. listy“1897) aurice.

lincka: AglavainaaSely etta“((„NovýŽlvot“ 11.,1897),„ePaulVrlaíne“(„Novy ivot“í:,1896), Ernest Hello
„Podobiznys ych“ (se životopisemPrHcllov'„Vzdělavacíksníhovnakatolická“ sv. V,v
Také dvěma vynikajícím zjevům naší rlízterlatury

věnoval B. svoji pozornrn:ost Zle erovi („julius
“v „ObriánzkovéRevui“ 11,.11)alBřezinovi( takar Břez a" v „eNovm Zivotě“ 1.,

„Básník _myst17k"dt. V111., 190313.3. též často přednášel veřejně (v Praze 0 He lovi, Maeterlinckovi,.

-—'<<
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Boušovice — Bouvier

Lullovi, vývoji jap. cdřevorytu). Napsal též dlivaSvantá 198
delnní kus ,hrán byl ochotníky r.o vánocích v Polici n. M. poesie i vý

tvarně umění bglo předmětemdlB-ových studií;zoboru toho uv dime eho prrzáce„Felixjenewein“

(Z„Nový Život“ lll., „Bilklův ldům“ (t.), „Návšttěvou u starých msislrů (1.1 897,) „Tvář Krí
stova" (t.). Poslední dobou zabývá se 8. studiem
umění japonského a píše „Dějiny japonského dřevo
rytu"; zaopatřil si drahocennou sbírku velikých
japonských mistrů z XVI1.1a XIX. století; v časo
pisu „Ceský Sběratel“ uveřejnil roku 19 3 po-.

jednání „Starýja ponský dřevoryt.Prakt1c'ké po
kyny_sběrat elům.u Původní malby a dřevoryty vy

stavil se vzácnými sbírkami zzahranlčniml (dr.
Kurth, dr. _laekel, Succo) v Pra 912 ta v rné1913. B-ůvv vědecky sestavený illzustr.katalog „a-j
ponské dřevoryty“ (Brno 1913) jest jedilalávědecká
práce českáotompř e.dmětě Sám také čaaestn rád
sahá k tužce a štětcí, jak o tom svědčí vkusné jeho
vígnety v „Podoblznách svatých“, kresby mořských
řas v knize „Duše v přírodě“ ačetné věrné kopie ja

ponskčch mistrů. Zmínky zasluhují také jeho bystréposud y o literatuře a výtvarném umění, jež uveřej
ř„ovalv Hlídceliter “„,ObrázkovéRevui“ av„ Novém

ivott“.ě sáva ! od pseudonymy „jaromir Slavík“ a .janl aria C risten“. Živolniúlohou B-ovou
bylo obrození české literatury katolické, proto
studoval velikě cizi literatury katolické, psal o nich,

překládal dila mistrú, aby nám dlal voz ry propoesii katolickou českou. B—ovo jet též pod
nět ke sdružení se českých básníků"0 1894, jakož
i o rok později k založení „Nového Zivota“. Srvn.

„.P Siglsmund Bouška" v časop. „Náš Dornov“ 19125 89—292;Marz'e Kavdmmd „Našl
básmci“ (l'qu , 41—80; Benet Roi/re Bar—m'a:

l Poble atsalrá“ 1906 a v knize „Catalanótils“
(1907) Básně B—ovypřeložili: do němčiny (výbor)

protAm d,l(yas do italštinydr.Pietro Bonetti,doatal. ].Verdaguer, do polštiny Miriam a Szukowskl.
Bousovíce viz Bohušovice.

Bo ut, 71. 1653, převtor kl.o rabi skkého 1699—1702, 1067 .r). „isH oíre deo l'ab
ba e d'Orba1s“ (vyd zE. Hérou de Villettosser. 1890).

outa uld Michael S. ]., ask. spisovatel franc.,

.1608 vPaříží,,vstoupíl do 'Iov. ež. 1625, z.v Pontoise 1689; .r; es conseils e la sagesse
ou le recueieildes maximes de Salomon les plus
necessaires ál'homme pour se conduire sagement“
(Paříž 1678), „Le Théologien dans les conversa

tions avec lets hsages et les grands du monde(t. 1683), cpour converser avec Dleu“

(t. 1684); sp1sytU-mvymbylyáčasto znovu vydávány
a do llctizich jazyků p ekelreíě e,la hl?gbnyěLudvik, :. 1881,
vydal" ltiestářeengkolíka klášterů vendejských.

Boute rwelr edřich, malíř, „. ve Friedrichs

hlítte u Tarnovic v Prus. Slezsku; učiteli jeho byllí
K. V. Kolbe v %erlině a Delaro ceh v Paříž1834—5 pobyl v ímě potom usídlil sev Paříži,

kdmž z. 1867; z náboženských obrazů jeho uvá„lsák setkává se s Rebekkou“ (1840), „Fili
křtnílekomorníka královny ethíopske" (v zámku Be

levue u Berlína); od nrěho jsou také obrazy v několika chrámech v
Bouthllller de Ranrcé vlz Rancé
Boutreux d'Etlau ,jakub, ;. 1692,spisovatel

gallikánský, mathemat ík, . „eD la puíssance
royale sur la police de l'Ěglíse, contre les maximes
de M. l'évéque d' Angers“ (Pař. 1625).

Boutroux Emil, franc. lilosot, 71.1845 v Mon
trouge (dep. Seine), stud. v Paříži a Ileidelberku,

1874 prof. tilos. na univ. v Montpellieru, od
1876 v Nancy, od 1877 na pařížské Ecole Normale
supérieure, od 1886na Sorbonně; novospiritualísta,
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háji protl materialistickěmu determinismu svobod
nou vůlí, jakoži cenu náboženství1; sp.: „De veri
tatibus aeternis apud Cartesium“ (1874), „De la

contingence des loís de la nature' (1871, 5. vyd.
908,) „De l'ldée de loi naturelle dans la2 scienceet la philosophle contemporaine“ (189, vydání
90,1) „Questions de mora eet d'éducation“ (1895.

yd 909), „Études d'hístloire de la4philosophie“(1897, 3. vyd 1908), „Pasc “1,4(900 v.yd 1907).
„Sclence et reli1ion dans tal philosophie contemp."
(1908, 2 vyd. 1

'c Ir ipdeuvu
starohollandske malířské školy, 7: kol. 1420 v Haar
lemu, z. l475v Lovvaní. Iavnim dílem jeho jest

tri tychonr „Poslední večeře“ zhotovené vletech14848— och rám sv. Petta v Lovani, prostřední
obraz dosrud v tomto chrámě se chová; dvě křídla
(„Abraham a Melchísedech“ a „Sbírání manny“
jsou v mnichovské pinakothece a ostatní dvě
křídla („lsraelité jedi beránka před vyjitim z Egy

Iíás přijímající od anděla potravu na pougtia
v berlínském museu cis. Bedřlcha. Ve zmíněném

chrámu sv. Petra v Lovaniílest Ěště jiná vynikajici práce B-ova: „Umuč rasma“ 5 obrazzy
na křídlech .Sv. Bernardd"" a S„Šv. ym“. Práce

B-ovy jeví vellký pokrok v komposicrl,persáektivě,koloritu, jakož i v krajinářském pozadí. ýborné
dovedl tváře postav svých oduševvníti, ač mnohé

z nich nejsoussrávně Banatomicky podány, činicedojení loutek. mění B-ovo mělo _značný vliv ne
en na malířství líollandské n 'brž i na německou

Školu kolínskou. Srovn. Muutwr, „Geschichte der
Malerei“, ,;26 Tiziana-Becker, „Al.lg Lexikon der
bíld. Kůnstler“ IV., 473n

Booeuv 1118,de, Karel, |ílranc.kazatel, „. v Bourgu17,501,830 generální vikářarcib. Conziéa, arci
biskupa tourského, pozzději dvorní kaplan krále

Ludvíka XV2111.;jeho „Oraisons fnněbres“ vydány
vPařulžžltl

4f. „Démonstration dec?afondamentsde lg"foi“ (lPariž 1838, 1843 chim, S. ].
missionář iranc., u. v Le Mans ve oFarancii, 1685
poslan od Ludvíka XIV. spolu s jinými pěti iesuity
do Číny za účelem hlavně v_ědeckm,po delším

lob tu v Síamu dorazili mission ři na počátkudo Pekingu, kdež byli vlídně při atí císařem
Kang-hi, jen . illonem
u dvora svého ponechal, aby ho vyučovali v ma
thematíce; díla jimi za tou příčinou sepsaná daval
překládati do čínštiny. Missionaři získali sobě
přízně císařovy do témmíry, že dovolil jim vysta

věti v obvodu císařského aláce7kostel a residenci;budovy ty dokončeny by yr 1697 poslal
císař B-a do Francie pro 110vé71121issRionářea [
mu s sebou pro krále sbírku 49 čínských aknih
R. 1699 vrátil se 3. do Číny s 10 missionáři. Brzo
potom příostříly se pohříchu _tak zv. akkomodaění
spory (viz ,211), čímž přízeň císařova vůči
111issíonářůmvalně ochladla. V letech 1708-15 pra
coval B. na ma ovani různých provincii čínských;
z. v Pekingu 17 2; sp.: .Etat présent de la Chine
en figures gravées par P. Giitart sur les dessins

portés au roi par le P. 1.8 ouvet“ (Paříž 1697),
g„ortraít historique de l'empereur dela Chine“
(Pa 1697); v rukopise zanechal čínský slovnik a
různá pojednání o čínské řeči a literatuře

ouul.ver1 Ami AugustOtskar, rel. theolog,
u. v Genevě 182 ,stud. t. a v Berlíně, 1854pastor
v Célígny, 1857 v Genevě, 1861 prot. apologetiky
a pra t. theologie, 1865 prot. dog1natikyt.,z .1893;
J).: tudes sur les conditions du développement

social dn christlaníLsme“ (11), „L'apologétiqueactuelle“ (3866), Les sciences theologiques auXIX. síěcle (1871), „La faculté de theologie de
Geněve pendant le XIX. siecle" (1878) „Paroles de
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101et de liberté“ (2 sv. 1882, 1885 „,La conscíence

moderne et la doctrine8 du péché' (1886, „Théo
log-ie systemailque" (1887;) ojelio smrtí lbyl2vy
dán spis „Dogmatiquetclhrétlenne“ (2 sv., 02). —lau e, souč. kat spis tranc.-,rp.: g„ei1Hnri
de Tourville", „La Quelstíon Michel Servet"

an Křt., iskup le--nianský, n. 1783 v Saint
Charles- la-Foret (dep Mayenne), 1808 prof. filos.
v Chhtcau- Gontier, 1811 proof ilos. a morálky
v semináři v e Mans u, 1820 gen. vikář, 1834
biskup t., z. v iině 185_4:.r;.: „lnstitutiones theo
ilo 'ae ad usum seminariorum“ 1 .0; dilo velice oblíbené a ve většině seminářů

franc. zavedené, dogmáitíckýkdíl._jenž nebyl prostgallíkanisinu, byl 1854dle pokynů z Říma opraven,
dil mravOučn' jest zpracovvan dle sv. Alfonsa;

„lnstítutiones philosophíaevad usumclseminaríorumet collegiorum“ (1824,3 v., 12.vy 858„), Dis
sertatio ín sextum decalogsi praeceptdum et supple
mentum ad traCIatum de matrimonio“ (1827, 6. vyd.
1834,17 d.l864)„,Traíté dfgmatique et pratique

des indulgences des confreríes et du jubilé“1826,10.1856), „Histoireabrege'ede la phl
losophie“ (18141,2 sv .,) „Précís historique et ca

noni ue sur les jugemenls ecclsésiastiques: (1852),„Cat chisme a l'usa e du dloc edu Manns“ )
„Statuta díoccesís Lenomanensis“ 1852).

Bouvry, prof. v Tournay, vyd.. positio rubricarum breviai ii missalls et rítualis roniani“ (2 sv.,

Bonzonnetovná Clau dz'ina, franc. malířkaa mědíry,tka 71.v Lyo vPa řiži 1697, provedla

radu náboženských1 rytinzhlavnědle originálů Poussinových.
Boozu fara v diec. olomoucké, v dekanátu

mohelnickěm; zmínka o ni vyskytás již 1396;
kol. 1640 zanikla a byla tíhálkou fary k0nicke,
1726 znovu zřízena; patron: řád rytířů německých;
duch. správu obstarává reál. administrátor s ko
operátorem. oba členové ářdu něm. ryt.; 290
katol., 3 ž., obyv '

Bova (Boveri. diec.), biskupství v jižní Italii,

v círk. provincií9?5Reggio,zal v polovici Vll. stol.;
data stat. z r. 1905 9500 katol., 14 far,34kostelů
a kaplí, 34 kněž ,

Bova sv viz 1Bona.
Bovarl Ant., O. N.iním., ». ve Veroně 1649, lek

tor theol., 1726: :p .: „Problemata theologíco
moralia“ (Ben. 1709),„Genmmae theologíco- mora
les“

Bowde7n0Heenry, Orat., souč spis. angl.,
„Natural Religion“ a „Revealed Religion'; obé
zpracováno dle llettingrovy, Apologie des Christen

Bower 1 Archibald S. ]., 1686v Dundee
ve Skotsku zrodíčíi kaatol. stud. v kolle' i douaiskě,
vstoupil do Tov. jež. 1710, byl prot. d jin a filos.

v ruznýchk městech italských, y1726nprchl do Angliea odpadlk angllkanismu; z. v 10 ně 1766; .r).
tendenční dilo „History of the nPopes“ (7 sv.,
Londýn 1750—66). 2. Walter viz Bowyer.

Boveríus Zacliaríá ap., u. a

luzzo v Píemontskn,'llrem delinitor řadu, pap. theolog a konsultor říms lnkvisice; jako theolog
přidělen kard. Frant. Barberinimu na jeho poselstv_í

do Francie a Španěllska(1625—2 ); z. v Janově1638; ales Minoruin Capucinorum
1525—1612“ (Lyonn1632, 1639, 2 sv.), dllo psané
slohem obratným, ale bez náležité kritičností a
zaujaté proti jiným odvětvím řehole sv. Františka;
,Demonstrationes synibolorum verae et falsaeere

licgíonisadversus praecípuos ac vige7ntescatlmlicaeeigionis hostes“ (2 sv., n1617), „Orthodoxa
onsultatio de ratione vcrae otidei“ (Madrid 1626,
ím 1635), ,Paraenesis catholica ad M. Ant. dc

Bouvry — Bovíno

Dominis, olím archlep. spalatensem, nunc vero a
rom ana Ecclesia apostatam et in Angliam trans—

fugam“ (Lyon1618), „Censura tractatus de legiíima
cardinalium creatione“ (Milánl

vet 1. Arnold, 1843 v oudry kanton
neuchatelský), stud. theol. v Neuc hůtelu, ubin—
kách a Pa řiži, 1868 pastor v Sílinvillieru, od 1875v Bernu; .t. 1903; založil spolu s L. L. occha
tem abstinentni spolek„ Modrého kříže“ a propa

goval jej cestami podniknutými po Německu, Bellgii
a Francií a populárními iiblíkacenii. -——2.
přibuznýv1přšidekšl., n. 4 v Neuchíttelu, stlud.theo.1kác,h Berlíněa Neuchatelu,1848
bíhlioíhekář v Neuchátelu, 1861 prof. franc. litera
ury, 1866 prof. exegese N. Z., z. 1903; :p.: „Voy—
a e en terre sainte" (1860, 8. vyd. 1883, přel. do

ni.. angl., holland.,3ital. a šve'd., „Le comte deZínzendort" (860 vyd. 18 ), „Histoire du

Psautier des %oises3rětorme'es" (1872), „Lettresde jeunesse“ (1 7), „Pensées“ (1908). 3.
František, 71.1745 v Grenoblu, 1789 lskup sí
steronský, v době revoluce uchylil se do výcarska,

potom do ltalíe, Německa a Angllie, zřekl se biskupstvi teprve 18112, ač Pius Vl již před uza
vřením konkordátu žádal, aby tak učínil,1817'ine
nován arcib. toulousským, pro nedostatek z raví
rtsígnoval však 1 . ve věku 93 let; _.rf.:
„Hlstoire des demieers Pharaaons et dees premiers
rois de Perse selon Hérodote tírěe des livres pro
phěiiqucs et du livre d'Esther“ (1835), „Esprit de
l' Apocalypsse“ 1840).

Bovier Ant. . j., katlzae polský, „. v Polsce
1720 z rodičů francouzských, vstoupil do Tov. _lež.
1735 stud. theol. v Krakově, ůsobil jako prot. a
kazatcl ve Lvově a Kamenci odolském z. 1770;

U!

:p., „Kazanie, dy 33 od . X'l"rynitarzý
z niewoli tureckiej wykupiení we Lwowie Panu

Bogu dziekí skladali“ y(Lvovnl175,3) „Kazanie na
pogrzebie . . . . ana Pruskiego exprowíncyata zakonu kaznodzejskie o“ (t 158

Bovíllus(Bouelles, Boullle, ouilles,
villes) Karel, filosof, n. na konci XV. stol. (ko
lem 1470) v Sancouru (v Picardíí); vykonal cestu
po Německu, ltalií a Španělsku, kanovník a prof.
theol. v Nooyo ' ' ho' né “eho
spisy jso obsahu mathemat íckěho, filosofického,
theologického a íílologického. Ve filosofii byl žákem

Fabera Slapuleiiskěhol,i šířil jako on filosofií Mikulaše z Kueues ve Humanisticky duchaplným
způsobem pěstovralrlvolnější, kusanskýml prvky
prostoupenou scholastíku, neuvaroval se však theo
soofickěho racionalismu, jelikož tvrdil, že duch
lidský věrou osvícený dokázatí můžezprirozeny ch

praemhiss trojosobnost Boží. Z jeli isů znicinky
zassliluuji: „ln primordiale Evangelíumosřmnnlsco
inentarius iii 30pprop. deductus“ (151 1514), „Liiber de íntellectu angelico et humano“(10)51
ber de ihilo“ , „De sap l,ente“ „Epistolae“ (l:—111),
.Suoputatio septem aetatum mundi, sive Chronicon
breve“ (1512), „Dialogi quatuor de animi ímmorta
lítate, de resurrecííone, de mundi excidío“ (1551),

„Quaestiones ln utrumque Testamentuni“ (1513),„Quaestionum theologícarum libris septem“

„Tlieologicarum conclusionum líbrí decem“ (1504,1513, 1515), „Dominica oratio ter trinís ccc eSia

sticae hierarchíae ordinlbus particlulatíni attributact facili ex lanata commentario“
dme, franc. mědírytec, 71.1767vChau

montu,nze1832v Creilu, provedl rytin dle obrazů
znamenitých mistrů ital., ranc., mezi
nimi několik obrazů nábožensk "ch („Přijímání sv.

]nŽl'01i1yma"dle Domenichina, „ v. Magdalena“ dlelll'
l)(Bovinensis, Bivinensis díoec.

bisk. v"jižní ltalii, v círk. provincii beneventskě,



Bovio — Boyer

v.V stol., data stat. (1905): 32.710 katol..
10 far, 76 kostelů a kaplí, 80 kněží, 1 kongregace
lensk

Bovíol. Benedí kt, O. Praed., : Feltri, rektor
mnasia sv. Dominika v Benátkách ve druhéepo

Vlil. stol. , vydal řadu asketických spisů v fjazyku— 2.jannAn.t O. Carm., biskup molettský
od|1606, z. 1622, hájil práva papežská v rozepři
Pavla V. s republikou benátskou; v kongregaci
„de auxilíis“ zasazoval se o to, aby nebylo vyne

seino rozhodnutí ve prospěch domim a nprof. theol. scholastické v Mi

lálně,z 1773, .rp.:4„Pell' uso delle opinioní in materie morali" (1744 —- an Karel, biskup
ostunský 154)—64 potom arcib bríndisský,z. 1570;

' „De constítutioníbus apostolícís bleato Cie54.3 Antv.

15664 1568, 181'564, Kolín 1569,1570?.1—
Křtitel, ital.Tkněz a spis. v pol. XVii. stol.; :p.
„Teatro mo esogmatlico,v ístoríco, dottrínla7leepredlcabíle“r(lv Ben 7,36 44)
„Teatro moraledomenicaie festivo“ (Ben. 1747,1749).

Rova 1. 0. B., pta Bertina (l.,171)
1043—1065, slavil 1052pvy_z_dvížcníostatků sv. Ber
tina, znovu nalezených při obnově chrámu, a se

sal o tom zprávv:u „De inventiope et elPevaltlioneo

:
....

mente romano auctore libri octo“ ( en

s. Berthíní“ (Msabíllon, A S an
disté,A. Ss.S e.pt 11.,614; Mignc_ CXLVII.,1141;. on erm. cript. V., 525 ..0 S B.
. pat kl. corvcyskeho 9—890,po porroval klas

sícká studia; ze ztracené nyní0krOóííksyBjehoo čerpalAdam Bremský. . (
sv. Remigia v Sensu kol.I1887—892,přeložil kl.
od Normanů 886z ničený z Variellu do předměstísenského a přeneslnostatky sv. Romana( v.dt.)

nové basiliky kol. 892, :p. nepochybně—8prvou část„Víta s. Romani“ (A. Ss. Maíus,
Bovovn ules, ref. theolog, u. 1852 v La Tour

de-Peilz kanton Waadt), stud. v Lausanně a Ber
línč.1878pastor v Grandsonn,1880pro.f dogm.
na íakultě l.)ssavobodněcírkve (Église libre) v Lau
sanne,; ] ložil a redigoval spolu s Bride
lem časopis, Libertec rétienne“ „La personne
de Chris d' aprěs St auss et I'Ecole de Tubíngue"
(1876),„ tude sur l' oeuvre de la rédemption:

Thělogzie du Nouveau Testament (2 sv., 11894,1902—4),1I.Dogmatíque chrétienne
1897—sv. 218351—6—),1 (2 sv..,

5

(.U N:—

1. Morale chrétienne“

Bowwsyerr.1 sir George, angl. rávník, konver

tita, „. 1811 Rvadley liouse ( erěkshíre), 1850
přestoupil k víře katol., voni. ě1883, horlivýobhájce církve katol. slovem i písmem

mentaríesiston Univerzsal Public Law! (Londýn1,„854) of the Creation of the Roman Cath.
Hierarchylsitn Engl." (t. 1868), „introduction to the

Study and Use of the Civil Law l 4. —2)(Bower Walte r, Skot, 71.1 poomocník
jana Forduna (v. t), později opat kl sv Coiumby;

dovedl pokračování díla Fnrdunova „Scotíchronicon“d llliam, učenýknihtiskař,
anglikán, „. 1v Londýně 1699, z. t. 1777, obstaral
cennou edicí N.Z „Novvum Testamentum rae
cum“ (Lond. 1763, jest to text stanovenný et
steínem s nemnohými odchylkami); byl jedním
z autorů díla „Critical conjecturcs and observa

řiorsíš40nthe New Testament“. Srvn. Sýkora, Úvod
2 Boxdorfu (Bocksdorfu) Tammo, kanovník

merseburský, :p. 142626k podnětu arcibiskupa ínagde—
burského abecední index & konko rdanci t. zv.
„ askému zrcadlu“ („Sachsenspíegel“); při práci
lé měl nepochybně účastenství také jeho bratr
Dětrích, prof. v Lipsku, od 1463 biskup naum
burgský,z .1466.

Ceský slovnik bohovňdný 11.
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Boxich Konstantin, Mín., lektor theol., za
stával tířkráte důstojenství provinciála, z. 1,861

I.:) „Biografia del sommo Pont Giovanm lV natoa Zara“ „a_gionamento storico-critíco sopra

la gab-cialldel massimo dottorc s. Girolamo" (1856). ohn (pseudOnynn „Paul Pe per
grass y), lrnlěz & spisovatel angl., 71.1810 v one

gain v irsku, vysv na knzěze 1837, odebral se845 do Ameriky, působil v Eastportu, potom ve

Worcesteru (Mass.),kkdcžz .fřppovídky:handy Maguire, or Tricks upon Travel ers“ (New

York 1848), „The Shaewife or the Queen's Secret“
(Baltimore 1853),m Lee, or the Yankee inireland“ 9 , mo to uverejnil pojednám„The

Satísfyíng influence of_Catholíicityi aon the intellectand Senses 851. skla—

datel, u. 1710v Londýně, z. 17l79avKensingtonu,
vydal záslužnou publikaci„Cathedral Music (sbirka
angl. skladeb chrámových ze XV11.X.V111 stol..,
351760778, 2. vyd. 1788);v1astní skladby
B—ovynemají veliké ce

Bo Andrews Kennedy iiutschinson,
angl. spís.,n.1825vAuchinlecku(Ayrshlre, Skot
sko), far. v St. Andrews, z. 1899, al více než
20 svaa.: populárních pojednání a kazání; nejzná
mějši z nich jslou „Recreations of a COuntry Par
son“ (3 serie, 8519.—78)uoye Emman lS. j., u. v Praze 1639,
vstoupil do Tov. jež. 1654, přednášel humaniora
3 leta, filosofií 4 létaI theologií 3 léta, kontroversí3 léta, o Písmu sv. 2 ie'ta | rektor em v raze

u sv. Klementta(1684_—8)v), vjíndř. lHraácí (1695 -8),dvakrát v Olomouci (1681— 16904), posléze
od 18. říjua 1700 v Nise, kdež z. 24. pros
„r.) „Theología universa 8. P. Augustini in com
pendíum redacta ct ratíoníbus íllugstraía“ (v Praze
1675), „Vita et obitus ven. P. Henrici Wenceslai
Richter S. . ex provlncia Boh. in Americam missí
et ibí trucldati“ (t. 1702 , „Vita et obitus ven. P.
Augustini Strobach S. . ex provincía Boh. prn

insulís Maríanís 7el3ectimissionaríí et íbi trucidatí“Olom. 16911, Srvn. P,:lsal „ elehrte und

2chriítsteller aus7dem Orden derjesuíte n“, 87
šat-%Jjan dánský básník, u. 1791 v KongsberlŽvu( orvéžsko), byl kazatelem při garnísonním

kostele v Kodani, z. 185, př radu nevýznamných
historických divadelních her; lepší jsou jeho písně,
zvláště duchovní;soubor jeho spisů vydáno na

„ggg „Udvallgtc og saínlede poet. Skrífter" (4 sv.
Boyer 1. Frant., z. 1710, přel. do franc. spis

Bern. Lamího „Apparatus ad biblia sacra“ (Lyon
1689.1699).—2.as.Mar udvi k Ant. O.
Praed., .rp. „Histoires de l' Eglíse cathédraie de 8.

Paul- rois--Chůteauux“ (Atvígnon 1710), „Histoire
de l' glise de Vaíslon“ 1731).— .P trr.ora
torián, n. 1677, z. 5517, odEůrce buily „Unigenítus“; vydal řadu polemickýc spisů, z níchžu vá
díme: „Gémissemems d' une ůmc vivementtouchěe
de la destruction de Port.--Royal“ (1710), „Paral
lěle de la doctrine des pa ens avec celle des ě
suítes“ (1731).—4.rPet ionysíus, sulpící n,

1766, spolužák 4a přítel Frayssinousův, v (:
revoluce zdržoval se s ním v hornatých krajinách
auvergneských a vykonával tam tajně duchovní
správu; od r. 1 byl \ Paříží prof. filosofie, po—
tom doogmatiky, vynikl jako excercitátor při du.ch
cvičeních kněžskycch; .rp. „ xamen de la
doctrine de M. de La Melnnaís considéree sous le

triple rapport de la philolsophle, de la theologieet de la politique" (Pař. 8.54). „Antidote contre

leč.x Aphorísumes de M. dle La Meínu-aís“ (1826),
amen pouvoír legislatif de l' Église sur lemEarlage“(t. 18 7), Nouveaux ěclaíreíssements SUI

quelques objectíons qu'on oppose au Concordat“
26

—N
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(t. 1818), „Défense de l' Église Catholíque contdre1' héresle constílutionelle“ (t. 184840), „e'Dfense de

l'ordre social contreo le carbonarísmc moderne“(2 díly, 1835,l , ojeeho smrtí vyd. jeho „Dis
cours pour les rctraítes ecclesiastiques“ (t. 1843).

boykot (boycott) nazývá se přerušení všech
společenských styků nebo veškerého obchodního
spojení s osobou neoblíbenou se strany nespoko—

jsncův, ať jde o osoby iysické nebo osoby mravní.
ázev ten odvozen od Angličanaáamesa Boycottakapitána a správce statkův záp_a ním Irsku, který

svou přísnosti mysli všech proti sobě pnopudíl,tak
že dle rozhodnutí irské ligykobčané sn
přerušili veškerý spoiečens ký styk, čímž doBcíIilítoho, že Bo cott od přísnosti své ustal (1-1
Tato vydatn zbraň moderních bojů_společenských
má cosi obdobného jednak se starým práve rn ex
kommunikačním, kde po právu církevním excom
munícatus vitandus byl vyloučen mimo jiné i ze
styků společenských, jednak s proskripcí od vrch—
nosti světské nařizenou, jednak | se stáykou (v t).
A tu jako stávka sama osobě je sice mravně
přípustnou, ale pro různé výstřednostj, jež jí do
provázejí, stává se nedovo eonu, taki oykot se
stanoviska ethiky per se zakazovati nelze, je-li
odův odnén a provádí--11se v mezích zákona, neboť
není zákona, enž by nám ukládal společenský
styk neb obchodní spojení s osobami nám enmí
lými vyhledavatí, resp. v něm, znechutil- li se nám,
setrvatí, a také křesťanská láska toho nežádá a
nemmůže žádatí, nemá-1í nám býti vzata posledni
zbraň, jež nám po vyčerpání ostatních prostředkův
obranných zbývá. vádí paks me
zích zákona, _neodpíráme-ll boykotovanému to, co
mu patří nejen po zákonu občanském, ale i po
zákonu lásky (nap ř. v tísni svrchované nebo vele

vážné); odůvodněn pak je tehdy, když boykot__ovanýzavvdal knčmu srná dostatečnou příčinu,např.
svou surovostí, bezohledností, svárlívostí, resp.
v obchodu svou nepoctivostí. nereelností či krátce
takovou vlastností, která obcování nebo obchodo

vání _s ním činí nepř íjer_n_nýme,neli dokonce nebezečným. Ale nelze upřítí, enebezpečenství hří
chu jest při hoykotu dosti velíkéa blízké, _zejména
hříchů proti lásce a spravedlnosti; neboftř eba by
chom směli při obcování společenském a \: ob
chodm ání vyhlcdávatí osoby nám příjemné a vy
hýbatí se osobám nepříjemným, jest ji,sto že jest
třeba veliké opatrnosti, chceme-l| jmým radítí, aby
s některými určitými osobami neobcovali nebo ne
obchodovali. Můžeme sice tak radili, máme-li
k tomu vážné důvody, ale zároveň jest nám be
dlivě přihlížeti k tomu, bychom se neprovínili
proti zákonu. A jest nesporně hříchem. někoho

nebo mravně nutitl, aby určitou osobu bez—
oně a proti své vůli společensky neb ob

chodně boykotoval, jakoží to jest hříchem, zo
_sn_nje--lí se boykot proti některé osobě pouze pro

její přesvědčení náboženské neb politické. A jakékody a zhouby dovede &.ezpůsobití v životě ná

rodohospodářském, je ze zkušenosti posledních
dob dosti známo, a zhouby ty mohoubýti jestě\ětší, vyvolá--11se o'-em t. zv. l;. odv tný, pro
tože ó. jest sice někdyzbraní wdatnou, která boy
kotovaného může pří_včsti k jednání umírněněj

šímu,__ale je zároveň i nebezpečnou zbraní dvojsečno Oboykotu jedná se jak v národohos
dářstvuí. tak vethice a mravouce. Srv. na př. r'c
.řfa'l,Mravouka katolická, dil II. 2. kn. lX. č80.

LTim'/z
Boyle Robert, přírodozpytec a theol.

spisovatel, u. 1627 Llsmore Castle v Irsku;
zdědív po otci značné jmění, žil od 1654 va
fordu,ood 1668 v Loondyně. s. t. 1691; proslul vefysíce stanovenímt. zv. „Boyleova zákona"; ob

š

angl.\.
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hajoyal křest. náboženství, hledč ukázati shodumezi ním a vědou Ipřírodn' i; v závětilsvé zří
dil nadaci pro apologetícká kázání.

oylesev, de. Marin, S.j.., 1.813 vLa Coltrie
(Maine- et- Loíre),_ rof. filosofie v různých kollejích,e Mans 192; r.)) ursus philosophiae“

(1855; také francouzsky 1_870,1887),-„Petíts díalooegus de controverse“( 859). _,Trriomphe de la
for“ (1861), „L'Églíse et le Paocď (1862) „Problé
mes contemporains“ 1862— ), „Les uttes de
l'Églíseu“(1863 1864,1878), „Plan d'éludes et de
1ecture“(1866), „Les grands siěcles et les grands
hommes' (1881), „jesus _Fhríst et son rěgne“ (1886)
„l_)_i__cuet ses oeuvr es (1887), čponses auxciopalesob ections contre la Puíssance et l'in
falllibilíté du ape“ (9,187) „.S Michel d'aprěs Ia
tradition" (1882), „Príncipes de litté__“rature(3 sv.),
„St. joseph“, „Une___penseepar jour" , ,Le mois des. Coeur“. „Lessol ntet l'ouvríer“, celkem vydal
lt. více než 150 spisů, většinou populárních a ve
lice užitečných; nmohé z nich mnohokrát znovu
byly vydány.

Bošínm.l Benedikt Pavvle S.l, 11.1630 veLvov z. 1670 ve Vilně, působil horlivě jako mis
siáron rap tar\a wiara“ (Vílno 6681), „Teologia
chrzešcíjaúska'j (1670) 62 do níeba“ (Varšava

) —2.M cha 15. .,n. VeLvěovnapočálku
XVII. sto. odebral se 1 3 jakožto míssíonář do
lndíe a íny,p sobíl v provincii Kvam-si, studu' e_při tom přírodpnís"poměry1kulturu čínskou, 2.1
vydal vzácné dílo „Flora sinensis“ (Vídeň 1656),

je_denrjeh__oobšírný dopis otiskl P. Kircher v ,ChinaIllustr
Booyavinjan nGa br 1.0 Mí.,n rof. theol. na

domácích učilištích řáidových, z. koem 1680; _.rp.
„Philosophie Scoti a prolixitate et subt litas ejus
ab obscuritate libera et víndicata“ (Pa ř. 168,1 4 sv.),

lheologia Scoti a prolixitate et subtilitas ejussab
obscurítate libera et ___víndicata“(Pař. 1664678, 5.v .1682, jiná vydání:4Ben.
16931698, 1711, 1734)

Boza víz Bosa.

Bozío (Bozius_)61. Fr _n_í_iše__k,bratr TomášeB-a, oratoríán,-. etemporalí
ecclesiae monarchia6et jurisdlictione“ (Řím. 1.601)—
.To máš (Tomasso) bratr předešl., oratoríán,

71.1.5415v Gubbíu,s tu.d v Perugii, byl advokátem
v Ří rnč. kdež se seznámil se sv. Filipem Nerej
ským, vstoupil do řádu oratoriánů 1571 vysvěcen
na kněze 1571, vynikal učeností a skromností(dva
krát odmítl nabízené mu biskupství), získal mnohé

vynikající mu_žepror ř.?d, _mezi nimi bratra svéhoFrantiška, z. 610v .rp. „De sígnis ecclcsíae
Del“ (2 sv. Řím 1591 3'111592), několik __sp'sů proti

...a _!N

_b)

macchiavellísmu („De ímperío v_írtutis“, ím 1593,„Do an íquo et novo ltalíaes tatu'“. Kolín 1595.
„De jure status", Kolín 1594a č., „De ruinis g_en
tlum et re orum“ t. 1596) a „Annales antiquita
tum“ (l. a 1. sv. vŘímě 1637, jen malá část díl a
na 10 svazků rozpočteného).

Bozkovíce vizsBosko více.Bozon viz Bo

Bozza 1. Bartolomeo, benátský moszaicísta,od 1532 činný ve stavební hutí sv. Marka;
od něho jest několik mosaikových obrazů v řeče
ném chrámu dle návrhů Tintorettových. —2. Feb 0,

syn předešl., následoval v povolání svého otce,r. 1583 rovněž zaměstnán při výzdobě chrámu
sv. Mark

Bozzano Giuseppe, ital. malí_ř,71.1815vvoně, z. 1861 v urině, prove řadu oltářních

i ireskových obrazů pro kovsetelvd Savoně a okoli.'e 7. ku ve Slezsku
(v díec. vratislavské) r. 1656 (died vlastního jeho
udání v listiněz r. 1696 v archívu arcib., že mu
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tehdáž bylo 40 let), obdržel títulus mensae od ba
rona Viléma Mrakeše, pana na Pohvízdově a Kunn
čicích; byv ropuštčn do díec. pražské, obdržel
23. pros. 167 Praze od arcib. jana Bedř. Vald
štýna tonsuru a čtvero nižších svěcení, 1. března
1681 od svět. blsk jana lgn. Dlouhoveského vy
svěcen na podjáhna, 20. března najáhna, a5. dubna
téhož roku na kněze; pobyl nějaký čas vd uch.
správě v Úbočí u Domažlic, 1683 stal se farářem
v Chroustovic ch, kaež působil až do smrti Po
řídil sbírku nzbožných písní pod názvem „Slavíček

rajský“ a přecložil jí 1714 konsistoři pražské se
žádostí,5327) i směl uveřejnltl; konsistoř zaslalaruk tubna pardubickému vikáři damu
August—q.Synet ovl, aby jej prohlédl („utrum allis
píis cantílenís in hac archi-díoecesl usítatis con
formes sínt nec ne?“). Vik měl rukopis dlouho

u sebe, tak že konsistoř 11.áůn. 1715 urg oavla vyřízení. R. 171 ledna k žádo sti B-ově svčřlla

rukopis k roehlédnutíjanu17Fríckovl, faráři v Dolním Uezd u Lítomyš 716 2. dubna udělila

konsís oř B-ovi dovolení k tllsku, sžádala však, abypředložil smlouvu s tiskaře ká,zal zda
má dosti prrostředků ke kryt nákladuvyna dílo to.
3. obrátil se k hraběti Frant. Antonínu Sporckovl,

jenž potřebný náklad na tisk néstlí přísllíbil. B. v7šlaakdotíštění svého díla se nedočkal- čce.
7pěvník jeho vyšel teprve tři léta lpozdějil pod
titulem: „:Slavček rajský na stromě života slávu
Tvorci svnému prozpěvující, t. .Kanclonál anebo
Kniha písební, rozličné nábožn písně s mnoh'm
spasitelnýmp mloyšovánim obsahující,
žkákům kostelním při službách Božích k pohodlí,
ale také jednomu každému k otěšení a prospěchu
duchovnímu odjinud porozdi ně sebraná a spořá
daná od dvojí ctí hodného knčze janaaejosfaaBo
žana, faráře chroustovského. Vytištěno v Hradci
Králové nad Labeem u Václava Tybely 1719.“ Jest
to folíant o 843 stranách. B. dedikoval prácí svou
mecenáši svému Sporckovi. Sporck kancionál B-ův
štědře rozdával kostelům í ednotlívcům. V p_ř_ed
mluvě „k pobožnému čtenáři“ píše B. mí 'ine:

„Ačkoliv pak tato léta natkancionály v gcc ách
se nedostatku nevidi, nebt eprv lpaředmálo letyzase jeden od dědictví Svatovác vského vydán
byl, nicméně pevvně se důvěřuji, že tento za zby
tečný se zdáti nebude, jakožto který netoliko text
& noty pro zpěváky, ale taaky bas pro varhaníky,
místem i víceji hlasů ukazuje, tak že plnému kůru
k pořáádnému a dobře zvučnému zpěvu sloužiti

ž.e Ukazuuje také kantorům tjiným žákům, jak
podle rozličněho času a rozličných slavností i při
mši svaté i při nešpořích í letaníích a jakýchkoliv
v církvi svaté katolické obyčejných ceremoníích
se chovati, jaké písně zpívatl mají, což v jiných
kancionálích jsem až posavad nenalezl. K tomu
přidána má velmi spasítelná přemýšlování o ta

%emlstvíchsvaté víry, jako o vtělení, narození, umu.Co to knize se nachází, nlc
m 0 není, mimo s vořádání věcí odjinud poroz

dílně “sebraných a ílem z latiny[ v £;Eeštinuuvedených“ Srvn Yarečzk,„Rukověf“í

dla/ta ve čl. ,Hrabě Sporck" v „Blagh40véstu“ 1V891.
;aty'švv „Č.asop čes. musea“"1891. 101;„Chroustovice' ve „Sborníku hist.

kroužku“e Xllll. (1912), 193.
Božehrobcívíz Božího hrobu řeholníci.
Božejov, fara v díec. budějovické, ve vík. pel

hřimovském, při. již veXlV. stol., pozdějlzanikla,

š"

Š

v XVll. stol. administrována řeholníky (nejstarší
matrí jsou z 1670);z novu zřízena 1
tron: rabě d. Bedř. Geymůller; duch. sprrávuRur

obstarává farář, 1888 katal.,
lakatol. au s v zn.

Blelv..v20ž., obyv é. gp y,
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Božena: Beata, Beatrix, Benedikta,
heona.

Boažetéch,poosledni opat slovanský na
Sáz bylp volán k rízení leáštera volboubratří vza krale Vratislava (r. 108 092) Pam
klášterní chválí jeho vlídnou povahu, dovednost
ve výtvarném umění a péči o zvelebení domu Bo
žího. Byl on, praví, ke všem lidem přívětivý, vý
borný řečník, na slovo vzatý umělecc, malíř, řez
bář, sochař, rytec i soustružník, jehož přičiněním
kostel í klášterní budova byly okrášleny. Neboť B.
přestavěv východní část chrámu, upravil v ní kůr

Er.o mnichy a obohatil svatyní pookrvvy, zvony a
říží; celý klášter pak na staveních a nábytku ob
ovíl. Král Vratislav byl mu n,akloněn ano dával

mu najevo přízeň svou tak, že 3. držel rvní
místo mezi opaty v zemi. Ža sporu, kter byl

mezi bískupemgražským ]aromírem Přemyslovcema bratrem jeho atislavem, tento nemíval při slav
nostech, kdo by mu kladl korunu na hlavu; i zmoc
nil B--a, abyv tom ůkonu jednou l po druhé biskupa
zastoupil. Po smrti aromírově zvolen byl za bi
skupa Kosmas (r. 1 1). 'laké za něho král dal si

vstaviti korunu na hlavu od B-a, mcož bylo počátkem nedobré vůle mezl bísku ma opatem. Po
smrti Kosmas prý p_otresstal B--,a v řknuv emu
„Poněvadžt ,opate, jsí zručný řezb ř, uklá ám tí

okání, es tév cise dopustil,habvs zhotovilsoc u Ukřižovaného zvící tsěla a donesl jí
s křížem na svých ramenou do Řiétma, do tamního
chrámu sv. Petra. “ Rozkazu toho, tak se vypravo
valo B. uposlechl a duchem zkroušeným vykonal
pokání. Však za pravdu spíše bychom přijali, že
nový biskup naléhal na opata, zejdnal si

mě na schválení slovanské kbohoslužbyaneb jiné rozhodnutí v příčině řeholník áz.ně Podd
tk tomu zavdaly asi roztržky vklášteře; nebot

někteří mnichové tamní nemile nesouce, že opat
číní veliké náklady na stavbu a úpravu domu, ví
nill jej z marnotratnosti. Neepookoo'e a rozbroje

vzrostly konečně tak, že kníže Břetislav II. zabavil
B-a o atství a mnichy slovanské z klášte aavyhnal. o stalo se krátce před r. 1

Božetěch, litografovaný časopis, Jjejž vydávali
bohoslowí pražského snemíáře; založen byl 1878,
redigovavalí je]: Kimem. Kuffner, V Ziegler a josef
Kratochvíl; zanikl však ižž1879. Srvn. Al. Das/dl,
v časo. ,'vnas n. (1 —7),32—33, Ed. šat/„,

íU kol bky Růže Sušilovy“, Museum XLV(1910—-1l),

lBožetěcha, staročeské jméno žegskék'Božič nez, slov. spis. n. Le cech

v Kraňsku, 1854 vysv . na kněze, 1%ůsobil nějakýčas v duch. správě, odebral se do ídně studovat

klassickou filologll; ohluchnuv oddal se žurnali
stice, 1867 vrhtil se k oovlolání duchovnímu, s.1884v h, :.; ogrešnikov“ (1854),
slov. překlad Platonových spisů „Kriton“ a „Apo
loi le Sokrata“ (1

židaar-—Theodo

<

Boží dar, zjemněle rBoží dar ek. jest název,
jejž u nás lid dává chlebu. Podkladem tohoto ná

zvu jesůthúcta k chlebu jakožto pokrmu, za nějžsám Bůh, ježiš Kristus, nás naučil proslti v mod—
litbě Páně, a přesvědčení, že všechno, čeho k ží
votu potřebujeme, Bůh sám nám v podar dává.

ctu kt tomuto t,Izl-ímud-u projevuje pak lid rozanítým zůps Tak na pr. když se má chléb
(bochník načíti,edělá se na něm nožem trojí zna
mení kří e; chhléb musí se krájetí vždy do rov
nosti, aby nezůstávaly na něm vyvýšeniny; zaoba
luje se do čisté, bílé roušky, drobty se nesmí há
zetl nebo smetati na zem, nýbrž spalují se v do
mácím ohni, aby sna nkdo po nich nešlapal;
kousek chleba, náhodou na zem spadlý nebo ně—
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kým pohozený, se zdvihne, políbí, a buď položí se
na místo slušné nebo se spálí; před pečením
chleba se pec znamená křížem; při zadělávání na

chlébBožrřeie se zdar slovy „Požehnej Pán Bůh“ atd.dům \'Í'l. chrám
Boží hod viz Hod Bož
Boží hr ob, v němž odpočívalo tělo ežíše Krista

sňaté s kříže, nalézal se zamměstem an 1990,Žid.

3'-"-'),v zdahraé (]an 191x blízko Kalvarie, před
zdí městskou polKožené ( t. 2750), vytesán byl ve
skále (Mt.2 7.W)K veřlm 8. l:. přívalen byl27ve
laiký kámen (Mt. 2750), zapečetěn židy (Mt. 27“),nděl však odvalil kámen v neděli 2 rána (Mt 282).
Sva éženy vstoupily do ro j. do otevřené
předsíně (Mt. 165), kdo chtěl podívati se do hro
na tělo tam uložené, musil se nachýliti (jan 20'9.").
Poloha tato, Písmem sv. udaná, shoduje se se zvyky
židovskými. — Ustní podání zachovalo v paměti po
lohu B. I:. Po tři stoleti křesťané ať v pokoji ať
pronásledování nepřestali uctívati toto místo. Po

sv. jakubu ašoštolu r. 62 nažstoupll trůn biskupskýv Jerusalem sv Simeo 110 a po
další biskup ze židokřesrflanaůžvaž do Hadriana, kter'
postavil na Kalvaríi(Euseb., Vít. Const., lll.,
20, 1086)ssouch Venuše anad zavezeným B. /.
sochu ]oviše; tím jeeště lépe zachovala se u kře

sťanův a ohanti, kteří zůstali velerusalemě yhnáni žid, tradice 0 B. lr.— nto nalézá se nyní
uvnitř města jerusalema, ač původně byl za druhou
zdí hradební, která tu tvořila úhel, nechávajíc bez
obrany skalnaté vršky, zahrady, villy a hroby, což
napraveno bylo teprve osm let poosmrti Kristově
r. 41 novou hradbou třetí. Blízko brány Efraimské

byla vyvýšenina od severu kjihu settáhnoucí mezi
dvěma vršky, navjichž úpatí by y dvě jeskyně, u Kalvarie (nyní t.z kaple Aadmov,ua) heho vršku
hrob Josefa z Arimatie. Malé údolí h'dOřilOzahradu,
v níž josef z Arimatie pripravil snhrob ve kterém
do smrti Spasitelovy nikdo nebyl poloožen ]? Iz.
měl otevřenou předsiř|,7níž vedl nizoučký vchod
do hrobu vlastniho; zde do polovičky bylop one
cháno vyvvýšené mí'sto, jako lavička, na něž polo
ženo bylo tělo Krista Pána. Blízko u B. I:. je téměř
vedle západní zdí rotundy jiný hrob, dle podání
Josefa z Arimatie, do hrobu tohoto vchází se z ka
pličky syrské. R 1885 nalezena byla v místě „vě
zení Kristova“ jeskyně ve skále vytesaná (2><2><
2 m) s lavicemi v levo [ v pravo, odkud vedl vchod
do menší prostory s třemi lavicemi. Blízoučko u Kal
varie jest stará cisterna, do které vhozenyn aVe
liký pátek večer kříže, nápisy a těla lotrů. Těmito
nálezy a vykopávkami na pozemcích ruských hyly
rozptýleny všechny pochybnosti o authencii B. lt.

Stav. rada Schick (vNeuautgedeckted0Felsen ráber,Ztschrít d. D. Pal er. 1885, 245)d nal: o vše
dokazuje, že místo hrobů bylo tenkrgte mimo mě
sto, ale nalézalo se úplně blizko. — O auththentič
nosti B. I:. pochyboval major Conder, který B. lz.
kladl na sever od brány Damašské u jeskyně Jere

miášovy, kde sv. ŠtěBán byl ukamenován. Důvodyjeho vyvrátil msgr uchesne (Annales de phllo
sophie chrétienne 1883,451): nejsouť doloženy tra
dici, židé podobě Hadrianově nesměli do jerusa
tema, kdežto křesťané tam zůstali; sv. Helena jistě
přesvědčila se o authentíčnosti Ř. I:., neboť jinak
by nebylo lze vysvětliti, proč postavila basiliku
nad místem. jež třetítíhradbou jest obklíčeno jakočástměsta.Žtnhoje sv
nelze soudlti, že pouze toto místo bylo popravne.

tě méně oprávněným je názor ]. Fergussonúv,
že ježíš Kristus ukřižován b | na svahu hory Mo
rlah a pohřben v jeskyni Sa hrah, kterou objímá
mešita Omarova: plocha chrámu Herodova je to
tožná s plochou Haram eš-šen'l, a židé by byli ne
dopustih, aby Pán ježíš byl pochován na tomto

— Boží hrob '

místě, nadBto musulmani nikterak netvrdí,jim patřil/? ll.; jeskynně es--sakhrah píše byla ve
]5 ojení s oltářem zápaln' m v chrámě alomounové.

aguč',Le 'leemple de erusalem 1864, Lm'tr eH.,
ict. de la bible 8,84 —86. v.Heíena nalezla

tedy místo If. I:. přesně ur eně. Nebylo třeba, než
odstraniti návoz, a hned ukázala se skála Kalvarie
a.B !. P. . 20, . Konstantin Veliký chtěl
vystavěti nad těmito místy velikou basiliku a proto
upraveno bylo okolí B. I:., skála totiž byla za B. I:.
prokopána, aby B. I:. yl uvnitř kostela. Podobně
také snížena byla skála nadB I:., tak že tvořila
jen jakési klenutí, a ředsíň byla úplně odstraněna,

řednijeskyně yla tehd otesána pro ozdoby.
kter tuk jsou nyní“. (Katechese sv. C rilla 14, 9,vyd. Sýk 226). Ská tvořící stěny ' o
ky a mrarmoorovými dessmka '
Arculf ještě stopy nástrojů, imiž byla jeskyně vy

tesána. Skála byla barvyebílé s červenými žilami,ruhu nyníz vaného “(kámenkr ský v).
Také pozdější poutníci vrildělkituto skálu B. I:.oDosud
na západ vně rotundy je skála 0 8a ž9m výše
nad podlahou kostelní, &udává tak, jakžasi byl vy
soký vršek, v němž vykroužen byl li. lz. Velíkolepá

budova Konstantinova spojovala Anastasls, Gol
gottuh artš'ron byl uprostřed Anastaseskvostné okr šlen (Euseb. P. 0.2 95) drahými
slouppy a různou ozdobou abyv nlikalnade vse
„jako hlava všeho“. Skála B. Íl. na západ byla totiž
otesána do mnohouhelníku,na východ byladutá, stěny

gokryty deskami mramorovými a rohy ozdobenyyly sloupky. Před vchodem byl kámen, jímž pú

vociněauzavřen_bžlachrob (Katech. sv. Cyrilla 13,39,Sýko Chosroa perského 12614 byla
pobořenabasilikaKonstantinovaa Modestusmních
z kláštera sv. Theodora, jen části opravil; podobné

po r. 1010, kd' svat ně tyto ničeny abyly za Ha
kema, znovu,a chud, restauroványalebyl kryt střechou Anastase. Křižác chtěli všechna
tato posvátná místa pokrýti a zachovati jako ostatky;
ll./t.z hován tvar mnohoúhelnikový, stěna vnější
mramorem krytá obená okrasou gothickou
oblouky na 12 sloupcích spočívajícími; na ploché
střeše byla vížka sloupková. Před vchodem po
stavena byla čtverhranná předsíň. BonifáczDu

brovnlka obncnovllr. 1555 na rozkaz julia lll. skorocelý B. I., esky mramoroové padalya bylo
viděti skálu.IJBylovcildětiobrazy dvou andělu, z nichž
jeden drželpásku s nápisem: „Surrexit,non est hic“,
druhý ukazoval prstem„ Videte locum, ubi positus

že by

Obr. 55.
Kaple Božího hrobu v podobě. jakou měla v letech 1555—1808.
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střed nalézá se část „kamene andělského“
(29 cm dl. išir.), kterým uzavřen byl hrob
a na němž seděl anděl (Mt. 282). Nízkým
&úzkým vchodem (l333 m vys., 60cm š|_.)

íezde'jsou stěny pokryty mramorem vnitřekasi2m šir. d.! a25mv sokvsmímě

vystupujícími pilastry v rozíc chnuti čispíše původnis kála během století spadla,
ale přece se zacshovalaskála do výšel 50 m
kolem ceě ho íís to, na němž od
počívalo mrtvé tělo Kristovo, nalézá se
v pravo od dveří a zakryto je velikou
deskou mramorovou,n aej jímmž rímsoví se
třístran stává obyčejně 12 svícnů stříbrných

:! 6 mosazných, jjakož i vásy s květinami.Na ěně utři obraazy Vzkříšení

Páněs:LatlnikůŠ(kůopicuRaffaelova Proměněnírista P), Řek va Armenn. n 
škáni denně tukslouží dvě tiché mše sv.
ednu slavnoou za živ(: dobrodince B. IŽ

době křrižáckých válek stával v zadu
přistavěný oltář :: baldachýnem, jako hlavní
oltář B. ll.; nyni stojí tu chudičká kaple
Koptů, tvoříc tak 5 B. Íl. jed cecl k. —
Literatura: LagrancA,Dict dela
Bible sl. Sal/urter-l;:lzammzr,

Kffy
š/ůfek, Cesta a pout do Egypta & Sv. země

1886; dr. J. .Sýkora „Umučetni a oslaveniNležíše Krista“ 1897 480—493;
dř. Jar. Sedláček, „Pont do posstvatnýchmist
Sv. země a E pta “1 laiky.

Boží hrob (v liturgii) sluje dle ital
ěhoz ku oltář, na němž vjakěsi rak

vičce (urna) přechovává se Nejsv. Svátost
od konce mše sv. na Zelený čtvrtek do mše

předposvětcených3 chlebů naa Veliky pátek(Decr.aut113il.n)mátku ustano
vení Nejsv. SvátostiapohřbuPáně (3939l.),
který naznačen jeppatenou obráceně polo

Obr. 57. Kaple Božího hrobu v podobě nynější.

erat". Pod jednou deskou nalezena byla část sv.
kříže zahalená závojemm, který se rozpadl; zbylo
z něho několik zlatých nití. Na dřevě b lo čísti:
Hclcna Magni. prava quardianem Bonif cem vy

konaná lišila se málo od úpravy křižákův akzůstalaaždopožárur.18_08.V(izobr.56.) Rok 754
dali Františkáni přivéztl novvě desky mramorové
pro B. I:., ale Rekové překazili dovoz do ]erusa—

Františkáni totiž nemohli ob ržeti darem
peněz na opravu, kterou přenechali ekům a Ar
menům tito prý na to věnovali na 14 mill. piastrů
(Č. K. 15. 1839, 389). Budova vznášející se nad B. I:.

jest \ystavěna v ruském slohu, pokrytaočerveným,mramoru podobným vápencem, 825 md uhá, 5-5m
širo 2155 m vysoká, malý kuplovitounástavek
vznáší se asi 10 rn nad podlahou. Bu ova je na
hoře z části otevřena a prolamovaným zábradlím
kolkolem ozdobena. Na vých. straně je nízký vchod,

němuž po stranách přiléhá mramorové zábradlí;
na zábradlí stoí tři veliké svícny také \edle zá
bradlí jsou vž y tři obrovske svrcny. Průčel
chodní je ozdobeno bohatěji, zvláště čtyřmi toče
nými slou bohatším římsovím a sochařskou vý
zdobou. ad vchodem jest polovypuklina znázor

ňujicí Vzkříšelni Páně a nad 111obraaz 5 týmž vyev.em 0 ve kých svátcích se průčelí ještě bo—
hatějí okrašluje. (Viz obr. 57.-Vnitřek rozdělen je na
dvě cásti: je to kaple andělská (290 m dl., 345 m šir..,
3066m vys ), porkrytá všudde bílým mramorem a
osvětlmaná l5 lampami (viz obr. 59. č. 25). Upro

ženou na kalich oH. lz. nesmí býti

vporatořich laických nbratrstev, kde není
vy duchovní (895), může však býtiv kostelích, terě mají právo přechovávati Nej

svět. Svátost (1120), !dákdyžby se nekonaly obřadyBiiě soboty(v. áse však, ab následovaly
obřady Velikého) átkdu (4049 i), nemof nesmí se
konsekrovati na el. čtvrtek a uchovatí, když na
Veliký pátek by nebyla mše předposvěccných

);0ovšembys mohlo pro obožnost dovo
liti, chovati Ne sv. Svátmostna let. tvrtek ve svato
stánku v pyxi ě až do západu slunce (3842 Illl.).
Konsekrovaná hostie toho dne ukládá se d) ka
licha, který má býti tak uzavřen, y ho nebylo
viděti pod sklem urny (3660 l),a mimo tento kallch

nemá býti v oné sclhránce yxis s jNesv. Svátostipro nemocné V..) Olt ř, na němž se Nejsvě
tější S\ átost v kalichu nalézá, ani okolíjeho nemá
míti ozdoby barvy černé (1223), ani závoj bílý,
který by, splývyvaje s kříže, zakrýval schránku
s Nejsv Svátostl (2734 l); rovněž zakázáno jest
zdobiti tento oltář nebo okolí jeho sochami neeob
obrazy představujicími umučení Páně (3178), na př.

sochou mrtvého Spasitele, bolestně Matky Bsožsí,sv. _lana, Maří Ma d., vojínů, strom atd. (A.
XIX 60.2) Dle p edpisů voliti les k tomu oltář
\zdálenější od hla ního, aby obřady posvátné,
temné hodink ,mohlyrlse konati beze změny, ozdoba
oltáře zvláště v italli bývá velice nádherná květi—

nami, množstvím svící, a gobožnost trvá bez přestání až do mše předposv cených na Veliký pátek.
Aby věřící byli nabádáni k návštěv ě NejsvS.Vá
tosti, před kterou, ač jest úplně uzavřena, kleká
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se po celou dobu jako před Nejsv. Svátosti ve
řejně vystavenou na obě kolena, byly dánnyppapeži
hojné odpustky: &)plnomocné, když navštíví někdo

r.B h. atam se pomodlí na u_mysísv tcce;
podmínkou je sv. zpovvěaď s.v přijímání buď na
Ze1.čtvrtek, nebo na Hod Boží velikonoční; b) ne
pínomocné 101ct a 10 quadragen za každou další

návšbtěvu; podmínkou mimo mo tbu na úmysltce je vny mysl vyzpovídatí se. (Posv.

Sbor odpustkový 7. března 1815)] Obřady víz v Manuale rítuum rov. Pra lll. _ . a lí. V tento
den klade se 'ejsv. Sv tost o1kalicha, ktery dle
vzorce modlitby konsekrační je .,Corporis et San

nis D. N.\)esu Christi sepulchrum“ (Pontificale,elnediktXl De Sacríticío Missael. cp4.). lide
bert, arcíb. turský, v básn mši sv. pravi: „Ara
crucis, tumuíique calíx,1apidisque patena, Syn
donis officíum candida hyssus habet. “ Patena se

klade na kalich aílouPpokrytý obráceně (Caerem.
EAHl.cl $$$—V iV stol. konsekrono bylo23mimo velikou l„hostii i více hostií menších

pro přijímací dne příštího; Nejsv. Svátost zaoba—lena a do korporálu, položena na prázdný kalich
a přikryta pateno u. Hned po mši sv. Zel. čtvrtku

odnresloknčz Nejsv. Svátost do kaple sv. Václavaskřižem, svícemi i kadidelnici, v kapli
položil Nejsv. Svátost na oltář a pokryl hliněnou

nádobou. Na Veliký pátek po adoraci kríže odneslkněz v témže průvodu Nejsv. Svátost k oltáři
hlavnímu, kde konána mše předposvěcen c'h, a při

této přistupovali, kdouchltěíí,k sv. přijím ní. (Arci
biskup bourgesskÉRud poruučil, aby na
Veliký pátek všíc nis přoiljímaíi) jedna sv. hostienebo i více mělyz pro nemocné, kam byla
ukládána, rubrik ražskěho neudávají.

Uložením Nejsv. vátostl na jiném místě vyjáěiřena
hervhodně ablatío sponsi 15 o'žb na Vélik pátek a Bilou soobotu

echá c.h V Praze ve stol. XlV. po nešporách
Velikého pátku odnesen byl kříž z prostřed ko
stela na místo vzdálenější, koberci skvostné ozdo
bené, za zpěvu iš. cce quomodo moritur íustus,
v pruvoodu 5 kříži, scevě nou vodou a kadidéínlcí.
Tam prelát kostela pražského položil uctivě kříž,
pokropií svěcenou vodou a okouříl kadidlem. (Dle
ordinaría v Bayeux kladla se Nejsv. Svátost vedle
kříže.) Kříž na to pokryt byl posvěcenou pallou,

ři tom se modlili ?. ln pace factus est íocus eius.

t in Sion .Vracejice se zpíevali Sepulto Domino577 a opakováním. Uk B. Íl. ostaveno
bylo světlo. U B. lz. modlili ese kanovníci a jejich

Obr. 58. Chrám

Boží hrob

vikáři od starších počínajíc vždy o dvou žalmy
neustále až donávštěvy v noci na l—ÍodBož veliko

noční. Vedle kříže postaveny byly také jiné' ogtatkvumučení Páně. Vnnoci z Bílé soboty na Hod Boží
velikonočnídáno bylo znamení velikým zvonem k ma
tutinu, a kanovníci šli se vším kterem k B. I:. v prů
vodu s křížem, se svícemi, s korouhvemi, svěcenou
vodou a kadideínicí. Vzavše říž z B. I:., vraceli
se za zpěvu antifoony Cum rex loriae, a kříž po

ložen byl před hlavní oltář. Uc ívšeosvx kříž, očali matutinum velikonoční. — Ves

nátkách býval průvod na Veliký hptátlek vk B. l:.,který byl postaven věrně dle .v jerusalemě,
velice slavný (Sacerdotale Romannum 1523, ed.
P. Castellanus); Ne sv. Svátost položena na máry,
nesena byla kněžím, konány 4 zastávky, přeed B. /
vzal kněz Nejsv. Svátost s mar, udělil požehnání,
položil ji do B. I:., zavřel a zapeeečtil Při tom

zpívalivSĚpultolDomino. Pavel lV. zavedl slavnosttuto i mě aloeobřad ten se tam neudržel. je
suité, přišedše r. 1556 do Prahy, zavedli v kostele
sv. Klementa také slavný B. I:., v1němž vystavo
vali|.Nejsv Svátost v monstranci a B. I:. ozdobílí

bohatě květinami, světly, sochami z umučení Páněě,
ano i živěo soby tu v stupoKvaíy,podávajíce básnícky výklad o smrti áně. rok téměř bylo
něco nového. Návštěva byla velikZ i se strany pod
obojí. ! arcikníže Ferdinand, místodržící král. če
ského, přicházel r. 1559 a podivíl se ústrojí B. I.,

s velikoučpochvalou dodávaje, že něco podobnéhodosud v echách nebylo, a ptal se kanovníků svato
vítských, proč oni podobnýB Iz.již dříve nev'

pravili v kostele metropolitním (Schmidíl, 112_8,1 ).Způsob tento zaveden i jinde, n bot r. 365vy
čítá se faráři Václavovi na Zderaze, že 0 Veeliký

pátek nedržel sepulturu cum Sacramento (Winter,Livotc í.rk 864). aké v Litoměřicích byl r. 1565
okázalý průvod po Vzkříšéni s monstrancí Rituale

Romano-Pragense r. 1731, 11.132 predpisuje, abyozdobena byla kaple nebo místo pro b'. záclo
narníasvětly,p okud možno, bohatě. Císařjoseílí

zakázal sice čl. 13. gateentur|ze dne 6. dubna 1784B. Iz., avšak přes 2 kazt o.B Ít. se udržel až
na naše dny a bývá veliceečettněnavštěvován. Po
svátný Sbor obřadový dovolil po dlouhých úvahách,
aby staletá zv klost mímoíiturgická v severních
krajinách byla ale zachovávána (393911.), ano aby
v B. I: mohly býti postaveny sochy Paanny arie,
sv. ana, sv. MařííMagd., vojínů, Kristusvhrobě od
po hající; kříž, pokuud moožno, má býti položen na
jiném místě kostela klíbání věřícím. Biskupúm jedohlížetí, aby nebyly zavá

děny nějake novoty. Manu

aíe rítuumugiov.7 pražské (líí.částšl. zakazuje vý
zdobu HII/1.2 látek černých
adoporučuje květinovou, po
kud v jarní době možno. Na
oltáři hořeti má alespoň 12

svíci voskových a v noci alespoň dvě mpy olejovvé.
Monstrance má byti zahalena
závojem tak, aby Nejsvět.
Svátost nebylo viděti. — Ode

dávna přinašeny byly voiěry,
aby uhrazenyEbliydlíéyýlohys výzdobou
dcctvi bratra Tůmy z r. 1502
dávány byly peníze i vejce.

Arcibiskup1 jan z Jáednaštejnakázal ukládati za
pokání peněžitý dar u kříže
V.B Íl. na Veliký páttek (HU

fler, Conc. Prag. 365!Božího hrobu v Jerusalemě.



Božího hrobu chrám

Božího hrobu chrám postaven byl stavitelem

cařihradskč' Eustachiem a slavnostně posvěcenr. 335 (P. '.20,1097). Pohled na tento první chrám
B. lz. zachoval se na mosaice Madabskě, kde ví
děti jest průčelí s třemi branami & trojúhlým šti
tem, střecha označena jest červené a naznačuje
zřejmě část nad martyriem a Kalvarií od rotundy
nad B. I:. Rotunda kolem B. I:., obklopeného 12
sloupy dle počtu apoštolů, svědků vzkříšení Páně,
sluia Anastasis (místo vzkříšení), která na vý
chod byla otevřena do dvora, se tří stran ozdobe
ného sloupovim. Za tímto čtverhranem teprve po
čínala pětilodní basilika s hlavním portálem na
východ; stavba vysoká skvěla se mramorem, strop
byl vyřezávaný, podlaha mosaiková. — Po vpádu
Peršanů 614 opravil Modestus zpustošenou sva
tyni, pro nedostatek peněz pokryl jen Anastasi,
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vystoupltl na střechu. Příční loď je 48 m dlouhá,
s kaplí zjevení Krista vzkříšeného 56 m, s budo
vami na jižní straně 81 m — to jest největší šířka
chrámu B. I:. Délka chrámu uvnitř má 76 rn. s apli
sv Heleny na vých. 99 m, počítáme-li také kapli
nalezení sv. kříže 104 m. Od hlavního portálu až
k arkádám je kaple P Marie 45 m, vých. chor 5 po
bočnými loděmi je 22 m široký, hlavní loď :; polo
vici tlouštk' pilastrů 13 m, jižní loď je 11 m, se
verni 9 m iroká, s arkádami P. Marie 16 m. Prů
měr kupie uvnitř obnáší 20111,s pilíři 24 rn, celého
choru západního s ochozem 34 m, s apsidanii 40 m.
Chrám křižáky postavený se dochoval celkem na
naše doby (viz obr. 58. & příl. V.), jen brána zá
padní na galerii kupole vedoucí je zazděna, jižní
věž z části zničena a nad B. I:. nová ku ole zroku
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Obr. 51).Plán kosiela Bož

Golgothu, místo nalezení sv. kříže a místo kamene
pomazání. vzdal se jerusalem kallíu Oma
rovi, jenž se u B. I:. pomodlil a křesťanům B. I:.
ponechal. Za fanatických Fatimovců zpustošena
byla Anastasis a kostelík nad Golgothou 936 a 969,
nejhůře za sultána Hakema 1010. Křižáci dobyli
16. červce 1099 jerusalema postavili a od 1103 až
1130 spojili ony 4svatyně v jednu a východně od
Auastase veliký růchod s t. zv. obloukem císař
ským, na ploše řive prázdné zbudován chor (ny
nější xaůolmóy Řeků), na jižní straně velikolepý
portál, v levo od něho věž z kvádrů mramorových,
kolem vých. choru přidali empory, odkud bylo lze

ilio hrobu v Jerusalemó

zazděn (viz na půdorysu obr. 59. č. 12.),
hroby králů latinských až k ní sahaly; v
stol. měla čtyři patra, 1681 ztratila zvo'níci a 1719

snesena další část. Kupleelaia opravena 16693 1719ještě důkladněji. Požár r. 1 zničil celou rotundu až
na kaplí B. I:., která uprostřed velikého žáru zů
stala uvnitř neporušena i s dřevěnými dveřmi, he
dvábnými clonaml a s obrazem na plátně malova
ným. ekově ruskými penězi postavili rotundu
znova a odtud odvozují své právo na toto
svátné místo, ač západní křesťané chrám postavili

a tolikrát opravili vlastním nákladem. lgysoká Portasice prohlásila r. 1811, že pravoslavní ekově opra

poněvadž
ěž v XVI.
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vou nenabyli nových práv, ale Napoleon lll. 1862
způsobil, že Porta dovolila, aby Rusko mohlo spolu

s Latiniky o raviti kapli. — Vstoupime-li jižní hra9. č.nou (viz půo s na obr. 5 dl.) do předsíně
de na levo lFirt) turečtí vojíni st)oji či sedí na

Žžtrái viděti lze na pravo malý kostelík ob
kličujrcí skálu Kalvarie ve výšee 5 nr. Hnnde
v pravo od poortálu vede 18 schodů k j.-.z stěně
kaple, kde Kristus hřeby byl přibit na kříž, rov
něž tam vede schodiště na sev. straně Kalvarie
6.1 64)k sev.-záp. stěně kaple povýšení sv. kříže.
odlaha nahoře jest ve stejné výši s emporami

kostela výcirodního. -— Hořejší část kostela nad

Kaivmariítvoři kapli ukřižování Páně (12 ,šír)č, erveným mramorem pokrytou, která
pilířem a 2 pilastry rozdělena je na loď severní a
jižní; tato 45 m šir. náleží Latinikúm, stojí na místě,
kde Spasitel byl zbaven roucha (místo poznam
náno pestrou růžicí na podlaze) a příbrt na kříž
(čtverec mosaikový řed oltářem). Na oltáři jest
obraz ukřižováni. de se slouží denně mše
každý pátek slavná mšee,sv. na Veliký pátek do
jímavé obřady církve katolické, které ovšem zde

daleko více pusobi než jinde Sa částt. zv. kaplepovýšeni sv. kříže (65) náleži ekům, na vých.j

tu místo, kde kříž bylnapostaven (70); n ní je tuotvor stříbremzakrytý,n dním střibrnyoit řsobra
zem Ukřižovančho, po astranách 1'5 mod tohoto
otvoru vzdáleny .sou poněkud v zadu rné kru
hové kameny na místě, kde stálv kříže lotrů. Mezi
křížem Kristovým a lotra na levici je trhlina (i 5 m
dlouhá a 15 cm šir.) sahající až do kaple Adamoovy,

povstalá při smrtí ježiše Krista (Mt. 2751, Kateclr.sv.C 4,10)stříbrnou plotn0u pokrytá (67) Po bocích
křížeyKristova jsou sochy bolestně Matky B. asv
jana. Katolicí m iprávo zde se modliti, uctíti misto
ukřižování,denně sem přicházetisprůvodem, jáhen
na Veliký pátek zde zpívá „a naklonív hlavu, vy

plusvtíiduši“, večer toho dne koná zde P. kustosvý obřad snněti s kříže. Mezi oběma oltáři stojí
oltář bolestné Matk Boží (68) s obrazem Bohoro

dičky velice uctívannym. —_jižnej_estkaěple přibití na
kříž (21)a poněkud nížele vně přístav na (4 m dl. a3 m šir.) kaple bolestn Matky Boží (11), kde P.
Maria se sv. _lanem stála. Františkáni jí koupili

lika nad Kalvarií je rozdělena jako hořejší.
kapli bol.MatkyBožíjek pie sv. Marie egypt

800) kapli pribití na kříž kaple Mel
chisedechodva, podkaplí povýšení sv. křížekaple
Adamova, dříve jeskyně ve skále. Křižáci tu
postavili oltář „nejsv. krve áně". V předsíni
kaple Adamovy byly hroby iatínsk' ch králů jeru
salemss,kých BohumilazBouíllomr aalduina, každý
na 4 sloupcích mramorov 'ch, a hrooby 6 jiných králů
a jejich odin. 1244 haresmovci zneuctill tyto
hroby, ekové Rvyhodili r. 1808 i prázdné rakve.

Nyní jsou tu jen dvě mramorovň lavice. Na vých.straně Kalvarie (54) je prostá, ekům náleže'icí

kaple posměchu, zvaná die kususloupu v u
tině olt re se naiězajicího, u něhož Kristus byltrním korunován. Sev. citud po 28 stupních se
stu uje se do kaple sv. Heieny(52_); náleži Ha
be anům, kteří nechali ji Armenům, a je mvzdá
lena ,přes 5 m pod podlahou choruma 8"sm
pod povrchem země. jest o třech lodích 15 rn di.,
14 m šir., 7 m až ku klenbě, do kupoole 14 m vys.
jsou zde dva oltáře. - -Odtud z prostředka jižní
lodi vede k vých. 13 schodů do temné jeskyně o 3 m
hloubějipoložené,do kaplennalezeni sv. křrže
(51) .Náleží Latiníkům, tvoři nepravidelný pětiúhel—
nik(75m l., mírš 5mtvys))Půvoadnětobylasi cisterna. Místo, kde sv. kíž byl nale7en, ozna
čeno je vykládaným křížem v mramorové desce.

Božího hrobu chrám

K sev. jest oltář s kovovou sochou sv. Heleny na
podstavci ze serpentinu (hadovce), darovanou
arcivévodou Maximiliánem r. 1857.Frantiskání slouži
zde denně mši sv. & vedou sem průvod, 3. květn

koná se tu slavnost Nalezení sv. křiže.—0Podikpuli jest kaple Božího hroub (24
v chod chor katolikův a dtle chor Řeků (55"—159).

pravo vých.o cdhoru eků je armenská kaple
dělení šatu Kristova (49) a řeckákaple sv

gina (48), nové'šího původu. V severní částí je
7 arkgadčrlroblouku P. Marie, na vých. koncr kaple
vězení Kristova (47).do které sestupuje se po
něko 'ka stupních; náleži Řekům Rotunda nad
B eky vystavěná spočívá na pilířích(2 m silných);
dřívestávaly tu střídavě sloupy s pilíři; uvnitřrotundy
je dvojí galerie, nad třetí slepou galerií se vznáší
klenba sestrojená ze železa, zevvně krytá plechem
měděným uvnitr ozdobená proíanni malbou V kupli

je nízká lucerna, již padá světlo do rotundy; lmccrna nese pozlacený kříž s paprskyve
Mezi pilíři a u zdi kolemkkaple B. I:. je vícevvýklenků,
kde se modlivaiíilabešane, Jakobite',Nestoriáni, Ma
ronité, křesťané: Georgie a ze S' naí atd. Sev. polo
vice ga erií patři Latiníkům, jižníe ekt'ima Arménům.
Naproti vchodu asi 10 rn dálee(62) je kámen

azání, kryjící 20 cm vysokou část skály; l_drivestávalazde rotunda pomazání. Deskamramo
rová (270de 1'80mš.)dána sem Řekv 1808místo
dřívější z černého mramoru. Na ůzky'ch stranách

jzsou tři svícny a nad nimi osm lamp.—z.p odtud v již. části záp. lodí příčni mimo ro
tundu jest místo (17), kdes tály zbožné ženy při
ukřižování Páně ML 1540). zde pečují
oosvětieni. jižně utohoto místa jsou strážnice kopti
cká(15)aarmenská(16). Térněřnaprotívsev. částiasi
12 modB../r předoltář v.aM rieMagdal.
označuje kámen místo, kde"'se5 Krísotusutdrkázartétosvětici v podobě zahradníka (43).O dGmmvse

vystoupí se 0 4m v 'še do katolického kostelíkase Kr Maru
(del, 6mšir) Zjřeveni34).Kostelík slouží rantiškánům zalchor, má jediné

vojitě okno, mosaikovou půdu a tři oltáře. Na
hlavním uchovává se Nejsv. Svátost a odtud počíná
denni průvod. Oltáář tento zasvěcen je P. Marii.
vedle stojí oltář ostatkový s částkou sv. kříže a

v druhém chová se kus tsloupu bičování Páně.Obioukem vitěznným z rottmdy lze vstoupili do
vých. kostela o třech lodích, vystavěli jej křižáci
pro 20 kanovníků strůny ro ppaeže, patriarchy;
sloupy, mosaiky, stsřibrnčypnfpisy zdobily toto místo.
Řekové osvojili si bezprávně tuto část a libovol
nými změnami ji znešvařilí. Nad cho cm je kupole
nesená 4 pilíři. Pod touto ukazui ekové střed

země (26,vsnad na základě žalm 3'2 aE zec.h 55;38'.2)— Ved hlavního vchodu do chrámmu 3.11.

sto'i věž nyni jen 25 m vysoká (polovic původníey) and kapli sv Janay Křtitele (5), zá

néji kaple 40 mučedníků (4); k jihuMje připsatavenakaple sv.jana Ev v.r"Mai d. (3
jak ži kaple sv. jaakuba. aprvniho bisMkuapajeru
salemského (2). Vých. od hlavního vchodu je kaple
bolestné Matky Bož rnebo trancká,jižně od

ní budtovš Koptův, Armenlův & Řeků 9. Budovytytoloozna uji místo kde stávalo sloupovi, : něhož
zbyl nněkolik patek. Na sesv.-7.áp. str anějeklášteřtíkď rantiškánů 30——33)p řítsupný ze sakri
stie Zjevení se Krista Marii, kde bydlí stráž

vě vt.) v tniavých. vlhkých kobkách;
nad terasou těchto kobek stávala před r. 1870koň
ská stáj mešity Chankeovy, která na žádost ]. Vel.
cís. Františka Josefa [. byla odstraněna, čímž do
stalo se komnatáni těm vzduchu a světla. Na místě

oné konírny je věž, s níž 25. září 18:15\)po rve po00 letech zase zazněly zvony. —
Sýkora, „Umučení a oslaveni P. N. ježíše rKrlsta“

O
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Božího hrobu kaple — Božího hrobu řeholnice

1897, str. 486——492), Dr. Paul Kepplcr, Wander
tahrten u. \Valliahrten im Orient, 1902 Slejrk

Božího hrobu kaple na četných místech jsou
více méně kopiemmí.B /1.Vlerusalemě, a to vte po

době, jak býval v letech!-155_1808. ak v Prazeaple B. I:. na Zde 1643 pos ta,vená z doby

novější kaple B. I: nachtříně, jako vhodlnézakončení cesty křížové (Elar/, Posv. m. 1 112,20)
ve Voticích (viz Poddlaha, „Posv. mista“on., 189),
u Slaného (vizt. Vll., 174—175,obr. 60.a)

Staj:xk.
Božího hrobu otcové nebo strážcové sluje

6—7 kněží Frantíškánů, kteří así Ise 6 bratry laikykonají služby Boží v chrámu B.! .Bydli v malém
klášteře u tohoto chrámu, kamž je prřístup pouze
z chrámu B. I:., jehož klíče má stráž turecká; jídlo
se těmto řeholníkům podáváo otvorem v portrtálc.
Františkáni tito zůstávají zde po celé tři měsíce,
ač je tu služba velice namáhavá a nezdravá ale

u Slaného.Obr. co. Kaple .Božiho hru:—buH

přece žádají si, aby zase mohli se jí věnovati. Po
třech měsících vracejí se do kláštera Nejsv. Spa
sitele, asi 200m záp. od c.hrámuB h. Klášter
tento poodobá sc pevnosti a poskytuje s teras pře

krásný pohled lna svaté město a horu Olivetskou;
koupen bívl r. 56,1 když Františkání vyhnání b liz večeřad a (Colenaculum) Kostel kláštera je farním

pro katolíky v erusalemč a dokončen b 1 veelkodušným direm .V.el císaře rakouského 1 mocnou
přímluvou u sultána r. 1885. rantiškáni usadili se
za života sveho zakladatele ar za sultána Kamela
(1217) ve sv. Zemi, která většinou již patřila Mo
hamedánům. Po obtíy Ptolemaidy (Ako )1291
zůstali jediní z řeholníků v Palestině a pečovali
o všechna svatá místa, posvěcená přitomnosti Kri
stovou, i za největších obtíží a nebezpečí, ano na
ZOQOb'vá uváděno, kteří zemřeli smrtímučcdnickou,
]lnl morem a dosudstrádajínc íslnymlnedostatky,

zvl. nepřátelstvím rozkolných eků a jimi pzdpl ácench'lurků.Zvl.crvh mtu.B/:.nuno ne
us le býti na stráži, aby schismatikové si lstlienebo
moci neosvolíll nějaké nové právo ] (sc
matísmus řádu Bratři Menších sv. Františka z r. 1909
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neudává přesný počet bratři u sv. Salvatora nyní
bydlících) bylo v klášteře Nejsv. Spasitelee25 řá
dových knčži a25 brratr ílaiků, kteri pečují nejen
occhrám B. I:.a ostatní svatyně katolické chrusa
lemě, nýbrž vyoknávají farní duchovní správu, mají
vellkou školu remeslnickou, lěkárnu, tiskárnu (pr
myslovou školu řídí sestry sv. ]osefa) pečujínnad
to o poutníky a domácí chudě. Vhšíchní poutníci
byyvají od nich pohoštěnni v Casa nuova nedaleko
od kláštera: Františkání starají se o chudobinec,
na 1600 velikých bochníků chleba týdně rozdávají
mezi lid, a tak zasluhují nejen vděku, ale | nej
větší podpo ry. Ste;

Božího hrobu řeholnicí (fratres cruciieri těž
Canonici sacros. Sepulchri Dominicí Jerosol mltani

rd. . ugus tini) povstali v _lerusalem 1114.
Patriarcha Arnold zavázal kleriky chrámu B. I:. k ži
votu společnému s řehholí sv. Augustina. Kalixt ll.
potvrdil 1121tuto kongrcgaci, která za 22 léta měla
vePal stině 7 domů, po r. 11 přestěhovali se do
Ptolemaidy a r. 1291 bylo jim prchnouti do Evrop
kde pečovali o poutník ydosv Zem.ě lnnocenc VIDIY,

chtěje posílltí osllaobený válkamZí s Turkeyumřád rytířůmaltézských, u28. března 1489 solerti
spojil kanovníkle lt. a rytíře sv. Lazara s rytíři
maltézskými. Tito kanovnící B. ll., také křižov iky,

strážci Búlt. jerusalemskěho zvaní, přišli do čech11,90 kdyjí mKojata a Všebor, synové Hrabi
založili klášter na Zderaze a na Zbořenci,

odkázali křižovníkům těmto Moust,VroutekaKopisty, jamny, Tlustovousy &Lemuzy, esta

jovíce, Lipětín, na Moravě pak Budikovice, KojKettice,

šovi,

írmovice, Ostraražany (Tomek, D. P. !2 164).K

Řistog il další statky (ToornkekP 451,11“ 115m,. 14
ve Slezsku (Tomek 12454)k,;proboštl

a převořl s řeholníkyý uvedeni u Ton V2 2.60Znamením bl dvoojít kříž červený na černém
rouchu, poz ěji nosili krátký plášť červený a na
taláru kríž z čeerven ho aksamítu, zlatem olemo
vanýa stojící na loďce. Dnc 31. července 1419 zpu
stošen byl klášte lidem husitským od radnice
novoměstské přichvátavším, a 5. sr na 1420aníčen
byl i kostel sv. Petra a Pavla s kl šterem. Statky
klášterní Zikmund zastavil, Pražané takě sr pří

svošovali pole & vinice. R. 144 'Cl na zbořeniště, kde jim bylo zápasiti 5 no zl,
ač lnnocenc Vlll. vyda svou bullu, ježvžšakv

chách a v Polště nebyla provedena úplně, zvláštěkdyž r. 1500 Alexander V nařízení lnnocence V111.
zrušil, avšakLev X. výslovně samostatnost kláštera
zderazskeho zákona křižovníků hrobu Božího po

tvrdíl a rozšířil i na kláštervNíse. R. 1531 mužskýklášter zderazský zanikl a zřízen opět r. 1573,
r. 1715 položen kámen k novému chrámmu sv.Petra
a Pavla, avšak 24. července 1784 klášter zderazský

byl!zrušen rozkazem císaře loseta ll. (Elvett, Posv.m. l.,! 7) v Krakově se řád udržel, ve Španělsku
a na Si4ciliízanikl také ke konci XVllÍ.s [f./xk

Božího hrobu řĚholníce řídily se stouže řeholí
sv. Auguostína. V echách byly jeptiškyT B.):Světci u Bíliny v Litoměřick 1287 mek 12,
454): klášter tento založila Vratislava, vdova o
Kojatovi, již dříve; vstupovaly sern nábožuědcccry

předních rodů českých, v čele jich stála převoříše| mistryně. Duchovmsprávu konal převor a farář
sem dosazovaný z kláštera zderazského, ano 1276
proboštově jeho obdrželi právo dozírarci.

válek husitských jeptišky se rozprchly, klášter
byl zpustošen, statky odcizeny; Později vrátiljeyptiškya r. 1531obdržely od erdinandal. kl šter
na Zderaze. Zboží kláštera světeckého přiřknuto
bylo 1561 arcibiskupovi, r. 1571 odvezeno bylo ně
kolik málo žijících jeptišek na Zderaz a klášter
veeSvětci zanikl, a zbožží zůstalo arcibiskupství
pražskému. (Ebert, Posv. m. 11.475—4—7.7) Ve Francii
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zkvetla řehole tato 1622markýzkou Klaudit de Mony
v Charleville. Urban Vlll. potvrdil řeholi. R. 1670za
ložila markraběnka Františka Bádenská klášter
v Baden-Badenu, k němuž náleži filiálka v Bruch

s,alu v Anglii Newhall, LvBellgilí Turnhout a Bilsense 7 lillálkami (K. H. 17.59
Božího hrobu rytíři (Sacer militaris Ordo Hiero

solymítanus Sancti Sepulchrí) dlc tradice (nyní po
pirané) p_ovstali vedle řádu sv. Jana v]erusalemě,
rídili se řeholí sv. Basila a vyhnáni byvše z Pa
lestiny uchýlili se do Peru ie. lnnocenc Vlll 1489
spo il je s řádem r tířů ma tčzských. Alexandr Vl.,
cht ie nadchnoutív řícik dobytí sv. Země, obnovil

nebo zřídil tento vojenskýrřád,velmistrem, adal 1496 .kustodovi sv. Země
pasovati na rytíře. Ale již v dřívějších stoleticrh se
tak stávalo a četní poutníci stali se zlatými rytíři
B. I:. Dominikán Felix Faber (Evagatorium in terra
s. peregrinationum) líčí takovou slavnost 16. čer
vence 1483. Jiní domnívají se,že dříve některý rytaiřpřítomný pasoval poutníky na rytířeB. l:., dle
resmia dalbe v.x viva voce tuto pravomoc
kvardiánovi Františlkálnů v ]erusalemé. Původně
byl odznakem kříž zlatý, který teprve vpředeslěm
století zaměněn v nynější s červeným emailem.
le to paterý kříž Bohumíra z Boullíonu pod zlatou

unou na černéepásce

%vizobr.61), P. kustossv.eme dotkl se kandidáta
třikráte mečem Bohumíra
z Bouillonu(tento sostru
hamíakřížem ieho chová
se uFrantíškanu) a žehnaie
třikráte mečem v podobě
kříže pravil: „Ego te con
stltuo et ordino militem
SS. Sepulchrí Domini no

stri Jesu Christi tn nomie.. “ Ben kt.leV
lou 7. ledna dll'7t46 lns
p_remo mílitantls Ecesle
siae dal nebo potvrdil
opět kvardiánovi právo

asovati na r tiře za sou
lasu čtyř (Patres

discreti). yPius 1x. dal 10.
pros. 1847pravo toto nově
ustanovenému sídelnímu

patriarchovi v lerusalemě uabrevemz 24 ledna 1868
Cum multa sapientcr dány stanovvy pro Ordo eque
strís S. Sepulchrí. Potvrzeny byly tři třídy rytířů:
Velkokřižnící s hvězdoou, komturové a rytiři. Sta
noven také stejnokroj: bílý frak se sametovou čer
nou okrasou, zlatem protkanou, na chlopnách epau

letty se zlatými hrubými zrny, bílé spodky 3 pásemzlat' m, klobouk speřím. Pius X.3. května
190 listemmdQuaam multa te Ordlnemque dovoluje

ozdobiti kříž rytířský ještě troíejemi vo'enskými(asi jako u vojenského řádu sv. Řehoře elikého)
Papež te velmistrem, patriarcha jeho náměstkem,
řád má zástupce v různých zemích (pro Rakousko
nyníj. E. bisskup Zschocke, pro Německo kníže
Alois Lówenstein v Boru); tito zastupci patriarchy
jerusalemského nosí odznaky napravé straně, ostatní
na levé straně prsou, k stejnokroji přidán plášť
z bílého sukna s křížem červeným na levici. Neni- li

stolec patriarchální obsazen, udsílí řád tento kardinál státní sekretář. Rtířem láti se může jen
katolík, komturem buďš echtic nsebokdo žije more
nobilium. velkokříž dává se jen nejvyšším a nej
zasloužílejšim osobám. Mimo to potřebí je dopo
učení Ordinaria a mimo malé taxy úřední také

značnější dar pro potřeby B. I:. Beneddikt XlV.
určil 100 zecchinů zlatých (nyní se žádá 1000fr.
místo 1240 fr) pro řád rytířský, 2000 fr. pro kom
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tura. Tento rytířský řád B. I:. má také podobná
vyznamenání pro dám y s obdobnými předpisy —
Ltt. Ct'órarzuLui ',Dcscríz. stor. degli ordint caval
lereschll. 257. sheíl. Land11858;Hermenr 7.,
Der Orden vom his.Grab! Koln 1870. 'tezr.

Boží milosti. Ode dávná předkové-_naší rozličnému pečivu říkávali „Boží dáryk“ pov v)c"te
chléb nazývali „Božímu darem“. (yVe stredověku
pekař hostii slul „panííex Dei“.) Jemnému, tence
vyváleněmu testu. do zlatova usmaženému a ocu
krovanému,říkají dokonce „Boží milosti" (na Sedl
čansku „milostniky“ ). m. mívají formu

čtverce, kosočtverče a p., někdy bývají připravenypomoci formy dřevěné, jindy nožem bývajíj mné

porýhovány a vidličkou popíchány Je to pečivoznámé snad po celýc Čecha ch a na Moravě—
1 v jiných zemích, .v Bukovině. Polácl totéž

pečivo nazývají „leniwyrpírogi't Chystají sedB. n;.
na konec masopustu. (Srvn. sstudií „Božíd árky“op. věst.“ roč. Vll., str. 73 — Auug. e
bestoJé „Lidské dokumenty“ str. 112.) Parka.

Boží mir víz mír
Boží muka jsou kamenné sloupy (někde í dře

věné) s maličkou kapličkou na vrcholu, ve ketré

jšst trpící Spasitel nebo Kristus na kříži v rellefu.le slohu doby pozdní gotické, rcnaissanční nebo
pozdější jsou malé odchylky, ale celkem zpravidla
na dosti vysokém podstavci hranolovltěm postaven
jest sloup (žulový, pískovcový) někdy i s patkou
a hlavicí, velmi dobře provedenou. Sloup tento nese
buď v kamení prolomenou kapličku nebo malý hra
nol, jehož vnější stěny ozdobeny bývají neeen re

liefem Krista na kříži,nýbrž také obrazyP. arie se
s.ančje s.v Rodm,sy v.lForián aaai. světců. V ka
B" káchmprolomených hořívalo světlo Kapličky naoře jehlancovitě zakončené jsou opatřeny křížkem.
Někdy je poznamenáno, že ,.z víženy jsou ke cti
apamámtce umučení Božího“, stávají na rozcestich,
křižovatkách, u polních cestina mezíchv poli, asi

na místech, kde se přihodilonneštěstí nebo kde neštěstí šťastně yblo odvrceá btm hojně se vy
skytuji najindříchohradecku, Domažlicku, Plzeňsku,
Podřípsku; na Moravě u Místku a na Telecku.
kde se zachovala B. m. umělecky pracovaná z dob
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pozdní gotiky, jinde z doby renaissanční i po

ědčžš; oubor ou studií o . m. prípralvuje dr.ibrt. (Srv., esky lld“\'1. 1897. 578; Vlll. 1899,292.4 4;e„Method“ 1884126 Také v Soupise umě
lecký lh památek v král. Českém, v Posvát. mistech
král. eského dra Ant. Podlahy, dilVl. 36. v Ou
klidě ujesenice). Dr. Klement Borový, Děj. diecese
praažésk 22, uvádí zprávu kronikáře Hájka(-Kro
nika čes. fol. 92), dle které Boleslav 11.Jrozkázal,
ab) na každé bráně města křesťanského i ve ves
nlcich znamení umučení Božího namalované nebo

vytesané bylo buďto na sloupě dřevěném nebo kamcnném osad nalézáme nyní většinou kříže
nebo sochy. svatých. ó!mj.:/z

Boží narozeni viz Naržoizeni Páně
Bgv

oli ok sz ko
Bolí pole vvízzhřbít
Bolí posel, lidový název blesku. Srv. Zíbrt,

Staro<eské výroční obyče'e
BoiiRodičkita—.Bohorodičkaviz Maria Panna.
Boií soud po stránce věroučné viz soud Bo ží.
Boží so y(l.at íudícíum Dei, rozsudek Bo

ží; anglosask) ordál, z čehož pozdní lat. or

d alí um) byly právní prostřendky,jimiž se v souudnictvi german árodů, kteří přijali
některá právni zřízeni od Genrmánů zkoušela vina
osob ze zločinu podezřelých a viněných, aneb se
rozhodovalo ve sporně věcí Ks. B. náležely zejména
souboj, očisty ohněm, vodou, křížem, dotýkánim
ran na mrtvém těle, žaltářem, posv ěceným soustem,
Tělem Páně a metánimlosů. Svým původem ordá
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lie sahají do pohanství, kdež vypučeíy z víry, že
bozi nedopustí, aby nevinný ve při podlehl, a že

jsou ochotni projeviti, "Éči straně je právo. hledávaji se jak u starých eků a Římanů, takv ině,

japonsku a Východní lndií: ano5i gojžíš em nařízené ití kleté vody (4 Moj 12—28)mmá ráz
ohanští Germáni byli Žjzořsesvědčení,že lze

vyzvěděti nebo ztlumočiti vůli božstva metánim
losů, soubojem aneb činem vyzývajícím k zázraku.

Ikdyž přijali křestanství, neugustílí od pověrečných výkonů, jež s aly se slož ou jejich právního
řízení a nepostoupil místa průvodním prostřed—
kůmm, až teprv ve X V. a XV.století. Na soudě, po
germánském způsobu vedenémm, neplatila zásada:
Accusantí íncumbit probatlo, n 'brž bylo věcí obža—
lovaného, aby očistil se : nárku čilí vyvedl se ze
žaloby proti němu vznesené, což svobodný člověk
měl učiniti přísahou spolu s přísahaml některého

počtu pomocníků potvrzujících, že přlsasahá obžalovaného je hodna víry. dmítal- Ii přísahu nebo

nemohl li opatřiti dostatečnýdĚočet sogpřísežníků,bylo mu podstoupití soud
svobodnému, ježto přísahatí nesměl, ukládala se
hned zkouška ordálem. Kterého s. B. bylo
užíti, otom rozhodovalo právo psané neb zv
k.ově Za nejstarobylejši ordál někteří badatelé
pokládají so u b oj (pugna duorum, campus), kdežto
jlní mínění tomuoodporují, dovozujice, že souboj
zprvu byl toliko druh státně svolené a vymezene
svépomocí.V národních právech Aletnannu aBavorů

souboř nazývá se s. B.; ze oněm říci,že _seho už valo hojně. Šlechtici zápasili v plné zbro i;
svobodní zee,maně oděnij souce v šat lněný neLo
kožený, šcrmova lí mečem1a zachycovali rány dře

věným štítem. Ažnizženy nebyly v ňaty ze soubo'es muži, přl čem av 'hod měy, že soupeř
polovice těla stžálzv j mě anebo měl pravici tak
upoutánu, že nemohl se tuze rozpřáhnouti. K sou
boji muži i ženny směli označiti zástupce, z nichž

pak losem soupeři byli vybráni. Zápas trval, dokudúřední osoba nedala znamení, že je rozhodnuto.

O souboji kyji nebo gaoliucemiBvíme, že byl zavedenteprv za Karlovců Boží ohněm dál se
několikerým způsobem. Podle zákona Franků Ri
puárských otrok víněný z krádeže když neznal
se kvvínn,ě měl u přítomnosti svého pána vztá
hnoutí ruku do plápolajícího ohně. Popálíl- lí se,
byl uznán za vinníka. jinak hojněji konaly se
3. B. žhavým železem (iudícium ferrí candentís)
nebo žhavýmí radlicemi (iud vomerum ignítorum).
Ordál železem záležel v tom, ze obviněnému bylo
nésti v holých rukách kus žhavého železa na 9 až
12 kroku; potom byly mu ruce ovázány plátnem
a obvazzy zpečetčny, aby nemohl rukou hojiti. Tře

tího dne teprv soudce olíledal ruce, není-li na nichstop po oh li Po žalolobách z vr e 0 man
želské nevěry nebo čarování bývala domnělým

nebo skutec nýmdvinníkům ukládána očista žhavýmíradliccm!, jchž evět bylo na zemi položeno tak,
aby proband každým druhým nebo třetím krokem
vstoupil, ovšem bos, na rozžhavené železo.V dějí-n
nách připadáme ještě na zprávy o mimosoudmm
ordálu, jenž dál se projitím mezi hořícími hrani
cemi, ullič rý dosti dlouhouna velmi úzkoou.
Zkoušky takové) podjalí se někteří klerikově, aby
odpůrcum svým dokázali buď pravost katolické
víry nebo nedůvodnost podezření ze zločinu, jež
na ně bylo svaleno. Ve sporech šlechtických laiků

aneb i celýchdnárodů podobné místo míval veřejnýsouboj. Sou oží vodou byl dvojí, jeden o
vřelé lvodě (iudicíoumaquae ferventis, examen cal
darium), druhý o studené (iud. aquae frlgidae).
K očistě vřelou vodou sloužil kotel, do něhož
soudce ponořil kámen zvicí slepičího vejce, nav'\
šnure uvázaný, í kázal obviněnému, aby holou ru

une

cr
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kou kámen z “varu vyňal. Potom ruka byla ová
zána a třetího dne ohledávána. Soud oží stu
denou vodou konal se buď v řece nebo v hlu
boké nádržce vodní, do níž toho, kdo očistu pod
nikal, na rukou i nohou svázaného, spustili na
laně a drželi. I bylo pravidlo pokládati za vinného,
kdo se nepotápěl, ale povoodě plynul; ač ve staré
době u Franku opačná prakse se shledáv

dy_ž po uvedení křesťanství neutuchaly hlasy

proti svcřepým ordálům, přičiíBíěním některýchvlivných osol) ujaly se sou dy Boží mírnějšího
rázu. nich na prvém místě uvádíme očistu kři
žem (iudícium crucís). Pří ní by10 sporným stra
nám nebo jejich zástupcům postavrtt se u križesru
karna zpříma rozpřaženýma, pokud jeden ze soupeřůneumdlel a rukou nespustíl. ež aby ve sporné věci
rozhodovalo se křížem, znamením spásy bylo proti

mysli císaři Ludvíku Pobožnému; i zakízal to r,816.Zkouškaviny dotekem ran ne oij zev ,
shledaných na mrtvém těle člověka zabbitého,dála
se tak, že lidem z vraždy podezřelým bylo při
stoupíti k marám (iudícium teretri) a celovati
mrtvolu,i zapřísahatí se, že nejsou vinni jeho
smrtí. Nepozorováno- ll přítom, že rány se mění,

zvláště pak že znova krvácejiĚobšlož podezřeníuznáno za nedůvodné. Suo altáření
(iudícium cum psalterio) konal se takto: Doknihy

žalmů, v místo, kdež čtou se slovaB:lustus es Domine: et rectuum ludicium tuum (11 137), sevřena

byla poloviceI1dřevěného hřebu, nasěež žaltář pověšen na t že se mohl se hřebem ota
čcti. Dva mužiedrželi pak trámec před probandem,
an kněz pronášel modlitb k úkonu nařízené. Roz
točlla-lí se knihaapo běu sluncc,e od výcchodu
k západu, obviněný šťastněl prošel, jinak propadl.
Očistaposvátnýms oeustem (iudíciumoííaeseu

corbitae) Děla původuKanglického a rozšířila se poFranclí a orynsku. Km kn zpožehnav skývku
ječného nekvašcněho chlebaz nebo kus ovčího
sýra, vložil do úst obžalovanému. spolu pak se
soudcem přihlížel, zda týž bez obtíže a chvění
sousto požívá, neboť zakuckal- lzise a nemohl hned
pozříti jídla, pokládali jej za vinníka. ak se po

orsdál oustem dal podnět k da šlmu 5. B.,
k0očistěTělem Páně (purgatlo per sacram Eu
charistlam). Proband přijímaje z rukou biskupa
nebo kněze velebnou Svátost říkal slova: Corpus
Domini sit mihi in probationem hodiel lbylo vy
čkáváno do konce dne, zda zastihne jej trest číli

cTakovovš'mooernrdál yvedlí se z těžkého podeczřeni kr l lotrinský Lothar r. 869, biskup špýr_
ský Sígibod r. 1049, papež ŘehořV . r. 1077
B. s. mírného rázu bylo také mettváni losů (iu
dícium sortls), obvyklé u Franků Salských, kdež
jim očišťovali se lidé víněni z kráde e, au Frísů,
kdež byla jím zkoušena hodnověrnost přísah jak

osob obviněných 7.vraždy, tak i jejich spolupařísež
níků. Losy hotovlly se z“větévek stro abylyopatřeny znameními Komubylo věc chymstati,za
vinul je do lněných roušek a složil buď na oltáři
nebo na skřínce chovající svaté ostatky. Potom
kněz nebo jinoch nevinný sáhl po losech a vzav
jeden z nich, podal jej soudci. Shledáno- li, že los
s oltáře vzatý opatřen je znamením kříže aneb jiným

Yznamením, o němž stala se úmluva, obvlnn
žaloo.hy— V zeemích českoslovanských užívání or
dálů pří soudě dvorském í zemském, zejména očist
ohněmavodou, jeznámkoutoho, že soudnictvízdejší
bylo napojeno ger ánskými živl. Nejstarší zmín

ky so ordáliich v echáchhshled vají se v letopisem,ově na míss,tě kdež uvedeny 'sou tak zvané
deksrety knížete Břetislava z r. odle nich,
i po svědectví mladších zpráv, osoby obviněné ze
zločinu vraždy, zabiti, těžkého r,anění loupeže,
krádeže, žhařstvi, násilnictvi, velezrady byly zkou—



404

šeny železem (_vomeres,ferrum manuale),kdežto

lidé, kteří ujali cizímdědinu,způsobílín aní škodu,neznalí se k dlu p., očištovali se vod o u
(adiurata aqua) Kromě toho p_o žalobě z vraždy
nebo zabití a po žalobě 7. eněz, v nichž žalující
cenil si hlavu zabitého, byval sporným stranám
ukládán souboj. jakým způsobem souboj se dál

jakých podmínek prl něm bylo šetříti, popisu'e
ád práva zemského z prostředku XIV století.

starém překladěttoěhžŘáádu praví se, že při zku
šování ohněm položili „světle rozžhavené železo
prřed pohnaným, aby naaněm dva háky (prsty) po
ložil a přísáhl za svú nevinu. Akdyž by nezdržal
prrstóv na tom žele7.e, dokudž by přísahy nedo
konal: tehdy by tu ři ztratil l hrdlo. Tamže
čteme i popis očistn ho brodění vodou, při němž
prý žalobce zašel do hluboké vody_ :! obviněný
za ním tří kročejev vzdálí. Utonul-lí a_nen,tento
směl se vrátiti a byl prohlášen za nevínna. Pře
bředlí-lí šťastně oba, obviněný byl prost žaloby.
Z jinýchzzemích slovanských sou zprávy jen oSrb

sku že tamgrůchodmělyssnili železem avodou. —Církev 5 po átku prohl dajíc k tomu, že ordálíe
spočívajíc na úctyhodném základě, totiž na víře
a důvěře ve spravedlnost Boží, shovívala ím, ab
základem tím neotřásala. Konnivence n _kterýc
biskupů překročila ovšem míru. ježto oní nejen
strpělís ,alep říjali je kroměsouboje, do cír
kevního _soudníctví (kdež známy jsou pod jménem
purgatí o vulgaris). Potomordálůmvůbec do
stalo se nové úpravy. Byiotjim přáno místa _vko
stelích aneb na blízku chrámů, bylo nařízeno
duchovenstva assistovatí při nich, zahajovali a
provázetí je modlitbou, exorcísmem, žehnáním,
[ spolurozhodovatí o tom, zda obviněný ukázal se
soudem Božím vinnikem či nevinným. Mezí za—

stánci ordálií shledati lzearcibiskupa remešského
Hinkmara (1- r. 882)a bíksupy, skteří sněmovaliv Tríhuru r. 895. Na rotí tomu . ]:

některým druhům je' íchnnepřáli a_8proti nim horlilipapežovéMikulášš.,Ši Alexder ll
Coelcstín lil., innocccnc Šlli., ánHonorius _x____Aleex

ander iV., arcibiskup remešský Agobard( r._840),

bískuBové obcující synodě valencské r. 85, ískup
verce1960r.), biskupchartres

0Hatto___(sií
ský sv. 117), 2z laiků pak král iango—
bardský ÍyLuitprand (r.7 744), císařově L_udvíkPobožný a Frídríchií., král_lrancouzský Ludvík.iX
Ve 13. století theologové již všichni prohlašovali
ordá ly za výkony pověrečně a hříšné. Přes tovve
světském soud ic vím dodržovaly ještě po dvě stěleta více. V echách císař Karel V. s radouuar

clbískupa Arnošta z Parddubic (a stavů zemskýchzrušil 3. B. železem a vodoou 1,348) schválív,

pohnaný samú přísahú má otbytí góvodha“
Souboj Šesté zůstavený zanikl potom vsltskě. Gengle er, Gennanische Rechtsdenk
máler (Erlangen,1875); Rocckínger, Quellen

zur Kenntnís des Vertahrens bei deen

Gottesurteílen (Quellen zurr bayríschen und deutn Geschischte VII. 313 nn.); Jireček,

Slovanské právo v Čechách a na Moravě í. str.' eír ng, Lehrbuch des kathoiíschen etc.

Kirschenrechts (2.v d. str. 744 n. Smolík, Osou
Dogo“(Vzděl knih. katol.ksvaz. LX. Praha 1914). Vaco. ]. Sváttek . B. !. js tobvyklý název
Nejsvětětjší svátostí oltářní pod způsobaml chleba,
utvořený dle latinského Corpus Domini jako něm.
Frolmleichnam (v Eucharistie). Památka ustanovení

koná se sice na Zelený čtvrtek, ale pro smuteční
ráz toho dne neyystupuje, a proto církev katolická
ustanovila zvláštní Slavnou památku l_i.(. (Comme
moratío solemnis Sanctíssímí Corporí D. N. _j.C
před konstitucí DÍ\Í110 aíílatu r. 1911sslul den ten
Svátek B. I.) ve čtvrtek po svátku Nejsv. Trojice.
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Slavnost tato zavedena b la snahou blah. ulíany
(1-1258),jeptišky vMont orníllon u Liége. ídělat
ve zjeevení církevní rok jako stvětlý kruh s tmavou
kvrnou a zvěd Ia, že skvrna označu e nedostatek

svátku B. !. Stavší se předstm enou kl šterra r. 1230,
oznámila ono zjevení janu kanovníkuusv. Martina

v Liége,,jenžjí__poradíi,abyootom dotázalasetheolo
gůvablsskupů heologověrzařádukazatelskéhoa bískup v Cambrai, použlv jakuba Pantaleona,
arcijáhna v Líěge, schválilia n vrh bl. julíany, aRo—
berl, biskup liegeský, ustanovil na synodě r. 1246
nový svvátek i olfícíum B. t.; brzké smrti Ro—
bertově ředepsal Hugo, dříve řevor dominikán—

ský, r. 1546 kardinál a legát v elgíí, s_vátek B.Bt.v celé své iegací (30011.Aa. Ss. 61)

]ulíana před svou smrtí odevzdalac_péčíIo zavedenlín0věho svátku v cele církvíz zné Evě, která
hleděla úkolu tomu dostáti prostřednictvím biskupa
jíndřícha v Liége, což se zdálo tím snazším, žena
stolci Petrově seděil 1261—1264 rávě Urban lV.,

ento však otálcl
býval arcijáhenkJÍinubPantaleon.
prohlšsítí sváte B. 1. pro celou církev. Te rve
zázrak v Boiseně u 0rv_letah(srvn. článek olsenská mše str. 332) ktrno přiměl.
VBolseně totiž kněz jakýs (že hbyto byl knězpčeský,
ak praví Kellner, Heortologie 79, nelze tvrdítí zcela
bezpečně, s_píšetoto označení p_u_vodulze klástí do

doby po sněmu kostnickěm; _jíníjmenují kněze tohošvábským, jíní neudávají vůbec jeho původu) po
chyboval o přítomnosti Kristově v Nejsvětější svá
tostí a tu viděl, dle jedněch, jak z konsekrované
hostie vystu ovala krev na korporál, dle jiných

vylil něco ejsv krve 2 kalicha; chtěje zak_rýtituto příhodu, složil korporál, ale na všech slo-ž
kách ukázal se obraz hostie utvořený krví Kristo
vou. Pověst o tomto zázraku donesla se záh Ur
banu [v., právě v Orvietu se nalézajícímu, který
dal onen korporálkksobě donéstí, a přesvědčív
seo zázraku vydal bullu Transiturus kterou r07
šířil svátek É. (. na celou církev, dle regest vati
kánsk' ch 11. srpna 1264, a oznámil to Evě Mansí

1676) brevem ze dne 8. zářit. r. Na ádost
papeže složíl sv. To máš Aquinský nové olfícíum
tak krásně, e svat' Bonaventura svou vlastní

skladbu prý zničil. _Martčnf, Ant. Vl, 358, ra
S. Thomae (Romae38588)2,l . sÉor O autorav. Katholík Na památ u onoho zá
zraku postaven byl nádhem' chrám v Orvietu,
k němuž položil Mikuláš i základní kámen

9. listopadu 1290. Bvuella rban_a iV. zcel_as_pro
vedeena nebyla tepr proh ji
o ět r. 1314„a jan XXVII.Ěíjal ii“ dev sb rk lz'átlsklonů
( iDomínum ín Clemeng [. ll tit. 16)__ž Kolíněýnem zaveden byl svátek B. [ .1279,
W Vormsu 1315,ve trasbnrku 1318, v lensu 1320,
v Miláně 1336, v Čechách asr Ja 111W. 1 Dražic
když se vrátil z Avignonu; první zmínka o svátku
B. !. činí se u nás k. r. 1321, na Vysehradě zalo
žena byla kaple B. !. r. 1328 (Tom kif 427)a

Arnošt z Pardpubícduvádí na církevním sněmu ražskěm r. 1349 (Dur dík1872, Har—tzheímConc. erm.
IV. 394) svátek B. mezí svátky zasvěcenýmí.
Urban iV. dál po 100 dnech odpustků přítomným

ří matutínu nebo při mši s.v neebo pří jedněch ne
gporách, po 40 dnech pří mal' ch hodinkách, během
oktávy také po 100 dnech artin bullou inet
fablle 149 a Eugen íV Excellentíssímum 1433od
pustky tyto rozmnožlii: 1.0 vlgílíl po sv. zpovědi

za dobry skutek, __t_:ilerady zpovědníka vykonaný,200 dm 2. 400 za pr tomnos_t při jedněch ne
šporách, nebo matlutínu nebo při mši sv.; 3.160
dní za přítomnost ří malé hodínce; 4 během
oktávy při velkých 
80. Odpustků dosáhne, kdo nábožně příjímá Nejsv.
svátost. Kdo celou hodinu stráví na modlitbách af
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veřejně či soukromě na památku ustanovení Nejsv.svátostí tohoto dne, zís ává plnomocně odpustky,
jestliže se vyzpovídai a přijme Nejsv. svátost ve
svateknebo během následujícího téhodne. — Slavná
památka B. !. je svátek první třídy, u nás zasvě

cený, s okkotávou privilegovanou, v níž officium msávžd antiíonu ze svátku a žalrny nedělní (A. A.
191 ,450); není dovoleno re uíem mímopohřeební

a svátky dvojné ustupují o íciu Slavné2 památky
B. [. ___Lit.undáa vRóm. Qu. -Sc hr ííí. 11011.Prů ood vát ku B. (. sN ejsvěltějšzísvátostí
zaveden byl dle5Benedikta XIV. (De íestis 153) hned
Urbanem lV., když dal přinésti posvátný korporal
zBolseny do Orvieta; podobnět rvdíiGretsero Ur
banu [ ,aby pry ošetilost a nevěra bludařů b la

usvědčena;xc_i_l_eajinych průvod theotorícký zave enza j_an vKolín nd Rýnema jinde se
ídrívea vyskytuje. Or inaríum v Rouenu (datum
neznámo) po isuje průvod ten takto: Na marách
postavenou ejsv. svátost nesli dva kněží vbílých
kásuiích _a4akolythé okuřovali B. i., jiní dva nesli
hořící svíce, jiní odění v piuvíáiy zpívali veršíky
& responsoře. Uprostřed příční lodí b ia nosítka
postavena, kněz s jáhnem okuřoval, kle e s ostat
ními, za zpěvu Avve verum corpus. Po tomto prů—

vodě dal __arcíbiskuppožehnání a počala mše sv.V Prazek onai se průvod také rede mší sv. 'ako
každou neděi'| tenkráte a dosud v celé církvi o ro

micích, na Květnou neděli, řížové dny__;___byla--iínesena Nejsv.ssvátost o svátku B..rul, bre
víáře ne raví, ale dle zpěvů dá se soudíti,k'e toto
procesí ylo theoíorícke; v průvodu šli i tlagellantí
Aí. ost. Gesch. 37, 416). Při odchodu z chóru

zpívána responsoř Homo quídam fecit coenam
maagnam, při zaastávce Oquam suavis a hned bez
žalmu následoval &*s modlitbou Dens, qui nobis;
při návratu se zpívala responsoř Unus paníssa ří
vstupu do chóru Tantum ergo. Byl--lí průvod ve cn
ke kostelu vzdálenějšímu, tu po responsoři líomo
quidam zpívaly se antifony a žalmy, počínajíc
prvním nokturnem Frnctum saiutlferum atd., okud

bylop otřebí Ostatní se zpívalo jako výše. nedělí na to konal se průvod týmžzzpůsobem,'jen že

Břídán byl žalm Lauda jerusaiem, Kyrie eleíson,ater nos_t_era i s modl bou jako o svvátku. Zpívalo-li se a.poč XV.s i.při průvodu také česky
(lezu Kriste, štědrý kuézc, Nejedlý, Děj: Hus zpěvu
7) se neví, ístě tomu tak neb lo pri chrámech
světšim po tem duchovenstva ři tomto průvodu
a při slavně mši sv. odění byli kanovníci metro

poiitnl a ostatní ministři vck_asule (Brevlarium ho_rar. canonicar. sec. rit. lPrag. tisk. 1502fol
2029). jannOčko z Vlašíměczakázal r. 1366 (Hbfler,

Conc. Prag. 13.)či 15, podobně 1371, aby___řizp
vodu tomto nebyly hry divadelní (zlo
stal. v Č.Č..M 189 ,____pištcia žertěřie (kejkiívřiu Štítného), poněvadž sobě nelíbuje tak v ná

strojích hudebních, jako ve zbožnosttí srdce. Kali—šníci přijali ovšem i růvvodB t.;t ak r. 1447 šly

v průvodě jeptišky oboii, aagenda husitská zná
již čtyřiXovlřásř_e_(antaer, Živ.c círk . 0) t ré se
ujaly v očátku i_(Ví."Stálegšzá byl__ya konečněVschvlálenya ( ecr. au

. Sněm tridentský (sed. Xlllh cap .5) síavzno
stně potvrdil tento průvod: „aequissimum est ením,
sacros alíquos statutos esse dies, cum christiani
ornnes singulari, ac rara qnadam significatíone gra
tos et memores testentur animos erga communem
Dominum et Redemptorem pro tam ineítabíii et
plane dívíno beneficio, quo moortis eius victoria
et trium hus repraesentatur. Takto zajisté sluší se,

aby vít zná pravda nad ižía bludem triumf slavila,
Élijířodpůrcové její buď oslabení nebo přemoženíínebo zastydíce a zmatení přece zase uznali
pravdu vídouce takovou oslavu a takovou radost
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obecné církve“ Podnět k tomuto ustanoveni dai

vévoda saský aostatní knížata ___protestantská,kteřínechtěli se súčasiníti průvo BJ. s císařem
Karlem V. a knnížaty katolickými, když kardinál

Mohnčský vedl průvod. A_nosněm týž kanonem 6.
_vyiučujezcírkve ty, kdož aví; „ln sancto Euchariíae sacramento Christump,unigenitum Dei Flllumncn

esse cultu iatriae, etiam externo, adorandum: atque
ideonec festiva peculíarl celebritate venerandum, ne
ueín processionibus secundum laudabilem et uni

versaiern Ecclesiae sanctae ri1u_met consneíndinem,

reiur, popu_loproponendum et eius adorator es esseidolo 1atras.' V Čec hchá r. 1522 3110dlí se katolíci

se stranou pod obojíoprůvod B. l.__proti hlasatelůmnového učení 2 Němec, a když 1543 Mystopol
chtěl zavésti novoty lutherské, poručil král Ferdi

nand l.,Vaby strana podobojí konala průvod jaakodříve. VutKutne oře a také jinde měli při tom
trubače, pištce ahudebník r.1607 vChomutově

popprůvodě tančily družiškyr před kostelem, anov Seville jestě 1689 (Decr. auth. 1821 V.) tančili
před Nejsv. svátosti lidé s maskamia klobouky
na hlavách. Jesuíté hned po svém příchodu do
Prahy strojilí průvod B. 1.s velikou nádherou; hoši
šlechtických a bohatých rodin, odění v bílé řízy,
zlatem a drahým kameny ozdobení, andělyp řed
stavovali, stojíce jako sochy na oltářích a klpanělí
se Nejsv. svátosti na oltář postavené. Hoši tito
měli také praporce se jménem ježíš krásně malo
vaným. Konánny l_hry'aa.kés Archanděl Gabriel ve
lebil císařství římske, Michaael prosil za církev,
hoši tito provedli i hádání o přítomnosti Pána je
žiše v Nejsv. svátosti, r. 15755shehráno divadlo

0 Abrahamu oběŠtujíclmlzáka (pověstné byly autosacramental ve panělsku, nejlepší složíii Lope de

Veega-|- 1635,a Calderonon 1- 1681; o_dřívěáších hráchpřig.B !. Menčík, Rozpravy Akad. V ). Vdobe
iestaurace katolické kard. Harach v Rítualu Praž—

ském r.,1642 ll. 150dalpředpisypro průvod B. !. (jask_oSacerdotale Brixínense dist. cp. 5.), aby

byly upraveny, ozdobeny stromy, ratolestmi, kveěty,travou, koberc.íatd; postaviti bylo 4 oltářre e4
stranám světa (poněvadž celý svět katolicky kklani
se S asltelí toho dne), oltáře tyto měly nníí bai
dach ny, mužové nesoucí nebesaa, a vedle nebes
muži nesoucí pochodně měli mítí hlavy ověnčeny,

hošícl gv Brixenu idružíčky) za anděly přístrojenía ověn _ení nesli v košičkách růže, které sypali na
zem, iní nesiícymbály4,jiní svíce, jíní odznaky umu
čení áně; ustanovenl4 jáhnové pro zpěv evangeelií;

b_yl--likněz samoten, mělsíponechatíkasulí ztčže pří_
2;in jáhen zazpíval Procedamus in pace a pakváci nebo kněz zanotil Homo qnídam a-Pange
lzíngua.Průvod celý ubíral se ve dvojstupu: napřed

bratrstva, řeholníci, zpěvácí_,_kříž duchovenstva,klerus s paramenty, hoši, jáhnové, thurííerář, ne
besa nad Ne'sv. svátostí: kde nebylo jáhnů nesli

okraje pluviá u v7nešenější mužové, úředníci,šlech
tící, měšťané, lid. U každe štace byly modlitby _jakosud (z evangelií zpívány začát y), po modítbě
Deus, qui nobois, kněz vzal do rukou monstranci a
k oltáři obrácen zpíval: Sit nomen Domini bene
díctnm, Adiutorlum nostrum ín nomine Domini, pak
se obrátil zpívaje Bencdictio Dei omnipoteentis

gžehnal třikráte vpodobě kříže) Patris, et Filii, ei
piritus Sancti descendaj_su er nos et trnctus terrae,et maneatsem er. ehdrueemu oltářizpíval

se hymnus Sacris solemníís, ke třetímu Verbum
supernum, ke čtvrtému lesu, nostra redemptio,
pri návratu do kostela Aeterne Rex aitissirne. Když

i_t_ostaveírlnabyla monstrance na oltář zpívalo se celémo,p tě okuřoval kněz Nejsv. Svátost _a
vzav monstranci do rukou, obrátil se k lidu z_pí
vaje Tantum ergo, Genitori genítoque, při zpěvu
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„sit et benedictío“ dal požehnání, odlneslNejsv. svátost k tabernákulu, okouřil a zavře Kedebyl kněz
jediný, měl činiti vše dle možnosti.| Dle direktáře
pražského z téže doby byly průvody k oslavě HJ.
v Praze denně dvakrátzzrůzných kosttelů. Dle rí
tualu římsko--pražského r. 1731ll.116 konán průvod
B. !. shodně spředcházejicim obřadem, jen že kněz
intonoval Homo iudam sám, akolyté s kadítelnici
vžd po 6 krocích klekli a okuřovali Nejsv. svátost,

euum se mohlo začítí hned u 4. oltáře tak, aby
eli v kostele při Aeterna fac. o versr

obrátil se kněz s monstranci klidu, zpíval třik'ráte,
vždy o tón _výše: Salvvum tac populum tuum, Do

mine. apo třetí přidal: et bencdíc tlíiaereditati t_uae,žehnaje řl tom s nejsv. Svátost. a koncci 'le
Deum následoval Ý. Benedlcamus, modlitba Deus,
cujus miserícordiae, o které se nejsv. Svátost
okouřila a zavřela. — ídní účastní se průvodu

eho Veličenstvo a rytíři zlatého rouna, všichni
členové císařského rodu, nejvyšší úředníci státní;
svátek B.! aprůvvod zachován byl i císařem _lo
seiemll., jen že za zrušené cechya bratrstva skrovnou
náhradou bylih aiísě a komminici u ověnčené stři

kačk i_akorůpožámípolici. l(patentů/417841, čl. 11.od B. 1.v mě předr .1871byl nej

ějšímvprojev em úcty k nejsvětější Svžgostietra
velikole—

oltářní.ikve

atikáné sloužíval papež tichou mší sv. v ka lí
Sixtově a odtud ubíral se v průvodu po schodí ti
královském, kolem sochy Konstantinovy, chodbou

a sloupovim, po náměstí uRustíCuccia druhou stranou sloupoví do chrám sv. Petra. Náklad na

okrasu po celé cesltě nesla správa pap. palácekardinálové a kapitola u sv. Petra. !. nesli ně
kteří papcžové pěšk (Mikuláš V.), 1486 lnnocenc

Vlll. měl mítru15na hav é. 1504 julius ll. s mitrouna nosítkách Lev X. na nosítkách sedě s hla
vou odkrytou 11518s mitrou drahocennou, Klement
Vll. szucchettem, PiuslV. s tiarou; r, 1572sstano

vila kongregace caeremonialu, že se] na nosítkáchmá užívati mitry. Alnexader průvodB. !. udělati zvláštní nositkar(talamo) sklekátkem,
později tu bylo zase sedadlo s otáčivým stolečkem
napřed na nějž se připevnila monstrance. Zahrad
ník pap. dal posypati celou cestu větvičkami va
vřínu, myrty a j rostlin. — Duchovenstvu římskému
b 10 se účastnítí průvodu 8. t., který pořádal kar
dinál první jáhen, sedě mezi gubernátorem řím

ským am |Jordomem přcd bronzovou branou vatikánskou. ařdý účastník měl hořící svíčku a kni
žečku Laudes ln festo Corporis Christi recitandae,
zač dáno bylo 50 let odpustků. Každý řád ře
holní měl své zpěváky, klerus hudbu, se zpěvem
a hudbou mísily se zvuky zvonův a rány dělové
s Andělského hradu. Průvod oddělením
vojska, za křížem šli chovanci hospice u sv. Mi
chala, sirotci ústavu, pak řeholnicí. Před kaaždým
sborem nesen byl prappor nebo kříž uprostřed
dvou světel. První byli terciáři Františkáni s mo

drým cinguíem (scalzetti),Augustíníáni bosí, Kapucíni(ái1Mercedn'), Hieronymité, Minimi (Pauláni),
tercíáři sv. Františka s cíngulem bílým, konven
tuálmé observanti, poustevnící sv. Augusrsinta,rKar
melité obutí, Servité, Dominikáni, dále Olivetáni,
Cisterciácí (z Vallumbrosy), Kamaldulšti, z Monte
Cassina, řeholnikanovníci lateránšti; před ducho
venstvem nesen byl kříž mezi 2aakolyty. za nímž
kráčeli alumni semináře římského, 54faráři v kotté

se štolou, kollegiáti od sv. jeronyma Slovanů,Aodsv. Anastasie, od sv. cslsa a _luliana, od sv
da,ěl od sv. Eustachia, od P. Marie in Via lata,
od sv. Mikuláše in Carcere, od sv. Marka, od P.

Boží tělo

Marie ad Martyres (Pantheon), za všemi admini
stráttor kléru řtm erleng.o) Následovaly
kapitoly menší kostela Regina Coeli na Piazza del
Pop,olo P. Marie Cosmcdin, P. arie ín Tra ste
vere, sv. Vavrince'll1Damaso, dále P Marie Sněžné
(Liberiova),sv. Petra ve Vatikánu, sv. JanaavLa
teránu, každá kapitola se svými odznaky, zvonky,
křížem, s umbellou (starými červenožlutýml stany,
Lateránská měla odznaky dvojmo, také za basiliku
sv. Vavřince u Sancta Sanctorum) Za kanovníky
kráčel náměstek kardinála vikáře s ůřeednictve
vikariátu. Druhou část (Cappella Papale) tvořimli
dva výcaři s ceremonářcrn,komoři světští, čestní
a tajní, prokurátoří, kazatel apoštolský (Kapucín)

a zpovědník (Servita),t egkenerálníprokurátoří řádů,bussolanti (nosiči nosit ,k aplani s tiaramí a mi—
ami, vediet tikarykráčel klenotnik papežský s 2
výcary, poslové papežští s holemi stříbrnými,

komornicl, kaplani (capellaní communes), klericí
tajní, knpiani čestní ítajní, advokát prokurátor
fiskální a generální komisař Komory apoštolské,
advokáti konsistorní, čestní komoří nadpočetnía
skuteční, zpěváci, papežští abbrevíatoří de parco
maiori, votantí ignatury, klerlci komorni s 2 posly,
auditorl posv. Roty s představeným Apoštol. paláce
(maestro, Dominikán), dva kaaplaní s tiarou a mi
trou, které papež užívá, ředitel pap. hospice, pod
jáhen papežský, nejmladší dle jmenování uditore

o s kříž m meu 7 svícny nesenými votanty
Signatury a dvěmaostiáři de vírga rubea, zpověd
nící basiliky vatikánské v kásulích, před nimiž dva
klerikové nesli kytice, z nichž vyčnívá dlouhý
prut na znamení mocí in foro conscientíae, opati
s mitrou (dříve nosívali ii všichni při průvodu na
hlavě), archimandritaz essiny, komtur nemoc
nice sv. nSasZsla, v damaškových pluvíá
lech; bískupo vč' 3 arcibiskupové v pluviálecli
z bílého brokátu, biskupové řečtí a arrménští,
bisktnpové a arcriibsskupově assrstujici, patriar
chové caříhradský, alexandrijský, antiochijský,' e
lerusalemský a ostatní, dva poslové papežští s ho e
mi stříbrnými, kardinálové jáhnv v dalmati
kách s mitrami bílýmíd amaškovými, kardinálové
kněží v kásulich, kardinálové biskupové v pluviá
lech spjatých iormalem o třech plnílch perlami
zdobených; vedle sv. kollegia šli Švýčaři v brnění,
s ocelovou přílbicí a halapartnamí. lři konservá
toři lidu římského s předsedou městských starostů

okresních, senátor římský v purpurovém šatu, gubernátor lma po pravici assistujícího knížete,
dva kardinálové assistujíci a kardinál první jáhen,

dva votantl Signatury s kaditelnicemi, dva dprvan
ceremonáří s dvěma posly, Jeho Svatost podreláti re erendářidachinem; tento nesli střídavě
Signatury, alumi Germaníko- ungarika, Propa
gandy, kolleje an lické, irské, 8 knéé,ži cestmistří,
zástupci lidu z F0orencie a ze Sieny, alumni šle
chtické akademie, senátor z konserváto Nosítka
neslo 12 palafrenierů, vedle kráčelí : sobovatel
s náměstkem, děkan palairenierů, 12členů šlechtické
stráže s kadetem a lukovnikem, 4 bussolanti, dva
komoří tajní nesli řiabeíla, 12 bussolantů hořící
torcíe, a služebníci s holemi stříbrnými (mazzieri).
Následoval děkan Roty s druhou mitrou uprostřed
dvou skutečných tajn' ch komoří, lékař a první
komorník, tajn' metar (scopatore) a číšník. Osm

zpěváků pape ských zpívalo Lauda Sion, prelaildei tiochetti (generální uditore komory apoštolské,

generální pokladník, majordom a prefeepktpap. paáců apoštolští protonotáři, ředitel kanceláře, ge
nerálově řádů, rcferendáří Signatury, fratres de

mbov odeevu bratří cisterciáckých vakabilistl,
sollllnlcltátořilistů apoštolských, notář toty, proku
rátoři Poenitenciaríe, písaři apoštolští, mistři obou
registrů, úřednici, kavalíři (loretánšti, sv. Petra,

"E.
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Pia lV.), prokurátoři knížat a baroni římští. Do
konce století XVII. účastnili se průvodu také vy
slanci před senátorem římskýmaaž do sporu hrab.
Martinice s gubernátorem janem Spinolou 1696.
Průvod končilo vojsko gardy šlechtické, majíc
uprostřed praporeečníka cn' sv. 5 praporem,

vrchní velitelvojska papežskéhodse štábem, šva
drona četníků jízdních, plukd ragounů, vojskoměstské, granátníci, četníci. Každý oddíl měl svou
kapelu, bubeníky. U papežského oltáře u sv. Petra
postavil kardinál jáhen nejsv. Svátost na oltářa
za obv kiých obřadův udělil papež ožehnání Mo
roni, apeile Pontif.) — Po r. 1 0 býval pruvod

!. jen v kostelích římských; taki ři kongresu
eucharistickém v Řiě,m kdy Pius . s B.

ěšky v basilice u sv. Petra. Vnovější době četně
navštěvován _je průvod v zahradě ústavu Sacré
Coeuur u SS. '1rinita na Pinciu ke čtyřem oltářům. —
Předpis. Průvod .l. konati jest po slavné

míš sv. (e auh.t 232); jen biskup nordinarius
může sloužictitichou 1(Caer.E. 96933 aelne v pontifikálnim oděvu (5 Vll) n03blyčeině
býváp rltoomen ms: sv. pontifikální, kterou slouží

první iptodnostářiřkapitoly, a to vždy zpívanou slavnou (4062111) mši sv. konsekrovati jest dvě

hostie (Caer.15p),lale tato mše sv. může býti tiaképřed vystavenou Nejsv. Svátosti ( .).

Ordinaria musí kněz, kterýponese Nejsv. svátlost,
sloužiti tuto mš12ř2eld průvod em V(2049 XXVll21881,V 2192 V1, ratrs ob“ !. může

nésti svíčky rozžaté(221125),několik členů bratrstvavedle ne es (251, 01,1. ale kaplan bratrstva

nesrenkínesti oštoluB(988 0.11) Biskup předpisuje pořd pru veškeren klerus jde za
křížem kathedrály (467), laici mohou nésti svíce
a míti vlastní kříže v průvodu (1566), nikdo nesmí

užívati stínidla, anie ískup, ani místodržící pro

_\

vincie( saleměn esou hošíci za an

dělžfřesgpiení květiny,kaditelnlce klas ahrozny
(33 ák ), řeholníci jsou povinni ú astniti seo sv tku B. !. průvodu v kathedrále (661) Zap
vídá se něstí v průvvodu B :. ostatky nástrojů
umučení Páně, na př. kříže, trnové koruruny (11731
11), soch, osob ze 81. zákonaa(2879); kříž arci
biskupský nese podjáhen, oděný v tunlcellu, řed
beneficiáty rovněžv aramenty oděnými (1712 X.);

aby průvod z kathe rálg nebyl rušen iným, může
býti tento zakázán (4 3). Kaanovnícílukaílhedrálmají se odítí v kásule, relátové v y(4

610, 2505), ikdyž byebiskup nebyl přítomenl(2236);při prů du B. !. tokt távou mohou se an-ov
níci kolie obiécív ezásule, není--1i přítomna ka

pitola kat cdráinoí(2136); biskup si může dáti néstisvíčku od jiné 3751), kanovníci si jí nesou
sami (87511.); biskup v průvodu B. !. nesmí míti
hlavu okrytou biretem (3002 V) ani kanovníci
preláti mitrou (1590);_průvod může se ubíratíi ijí
nou i'arností(17.) 7Kněz,nesoucí B. I.,byti oděn pluviálem(206 , monstranci mu

podává klečícímu as(sjstušjícr104jáhen a opět ji odněhoběře na konci průvou Vneseni mon
strance nesmí se osoby střidatoi492379, 2833); cestou
může učiněna býti zastávka (15 2609, 3086
3448 l 3621 11), u oltářů se může dáti požehnání

ozp vu Tantum ergo, ane e c,aelo, uinobís(36 11.11)—PřmiprůvoduB.t.
může se zpívati v jazyku lidovém jen tam, kde je
dlouholetá zvyklost (3124 V11), jinak je to zaká
zánoo(3975 V). Te Deum a hymn liturgické ne

mají se zpívati v překladu (3537žil). Mínjo kostellze používati i bubnu Uasčtníci
vodu 3. !. získávají3odpustky200dní(13ugenlll.

26.5.1433). — Hod mš sv. během
távy [? t. mohou se konati předevystavenou Ne sv.
svátosti (Caerem. Ep. 33), tato však nesmí se 11o
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volně zahaiovati a odhalovativ(o3d110Xlll). Ve stol.
XVlll. byl v Praze veden pr každého eoktávvy, a to ráno ve svátek .vt.d z metropolitního
chrámu, odpoledne z kostela B. t.,
Václa a u P. Marie Sněžné, v sobotu u sv.
Havlava v Loret č, V neděli v Týně a u 00. Kar
melitánů (P. Marie Vítězné), v pondělí u sv. To
máše, v úterý u sv jin řicha, ve středu u sv. Sal
vatora v Klementinu, ve čtvrtek 0.8 hod. v metro

politním chrám aAStrahově a odpoledne
uOO. Hybernskýcha115va mbrožc — nyní státníúřady. Direct. div. o 1750) Průvod B. 1. v den

osmy vede biskup Ordinaríus, je-i-ímpřítomen (Caer.), jinak kanovn ba mš

.1,1153—111.Kaapie a koástein
zakládány32Á/lyhned po zavedenísv vČe
chác na Vyšleehradě, snad vuambitech
(Tom 11258),IkassplleB. 1359 v klášteře krumlovském (MVB. 88,1) kamž o svátku a v oktávě

B. 1.se scházeiol množství věřít:(ichv(odpustkya 1 rok.1quadrgš), podobněv Bošili8881),111386Mlěnic Kutné HoořeeB(MV V461) ostaven
.t. asv. Barbory MVGDB

bšl306nádhernýchrámB
němž byio dovoleno vystavovati od

nešpor středečních do čtvrtečníchvBvt. v nádobě
průsvitné, podobně i v Plzni (MV V,463) kde
o svátku měli odp. t-5 letHs quad ragŽn. Nyní jso
kostely a kaple ostttnií (pol. okr. Slaný),
klovém (Vinohraady). KopiHstech (ll ost), Kraslicích

řečhoři (Kolín). lMitleiwalde (Kiadsko), Rosicích(Chrr,udím) Skutčl oč ch, na Orebě ře

bechovlcr(Hradec Králově), Cerv. Řečici (Pelhřimov). (Sr ran a, „O chhrámech česk' ch

zasvěcených nejSV.lSvátosti Oltářní“v časop.
klad věřících“ V1.| 5.1) Neepjazmátněginu bylkos..artelBtnaK nrám.vP kcseo

1350 ukazovaly říšské svátosti (ostatky, koruna
a klenoty) na vysoké věné věži slešen ím.
Bratrstv0.8 !. se znamením obruče s kladivem
postavilo tu kostel 3. t. akrve Kristovy, P. Marie,
sv. Felixe a Adaukta; základní kámmen položen
byli. dubna 1382, a 1393 byla návštěva kostela

tohoto povinnou tomu, kdo chtěl získat5jubi1ejniodpustky. Beckovský (Poseikyně, 1. díl
ravuje síce tom místě, kde téhož ko

slteia veliký oltáře stojí, položena byla od zléhoěvka mezi hromadu dříví svatá hostie a nad
nlíojasné světlo v povětří nedaleko od zemmě se
spatřovalo a tak dlouho jasně svítilo, dokavad

dkněze ta svatá hostie nalezena, počestně vzata
addo kostela přenesena nebyla“ , ale zkazka tato
se ve starsich pramenech nev skytuje;r 121403pře
šel kostel B. !. na kollej českého národa při uni

versitě pražské, 1416 stal" se pod oboj zazděny zde amátné kam o kompaktátech (nyní
Mvu.seu) 1524 kázalez" e lutherskě učenib v.
mnich Tomáš po německu; až do r. 1610 konala
sem universita průvod BJ t.; kostel byl dán roku
1612 německým kalvíncům, od 1622 spravovali jej
jesuíté pro svou akademii, 18. prosince 16222
hřbili zde mistra ana Kampána, 1720 byl kostel
.B. !. obnooven, 1 842 en a za 902 zl. prodán.
Magistrátní rada Vojtzěrcuhrytíř 7. Eisensteinu dal
kostel B. 191 rozbourati, kamení rozvezeno
na Pankrác, na jez pod Letnou. na chodník na
Kaan ám. Tak zničena b Ia tato rázovítá a svého
druhunjediná stavba gotic a v podobě osmípapr
skovéhvězdy; kromě několika menšíchpamátek zů
stal na kostel B. !. jen ohled. -— Četné kostely

mělygltáře 8. t., tak v Praze 1376u sv.]akubaa
těpána, 1380usv. Vita, 1384 v]índř. Hradci1386 u sv. Havla a v Týně, u sv. Michala

v Opatovicích na Nov. Městě Pražském, 1392us
Michala na St.M ,1394 v Krupce, 1396 v Lounech,
1397 v Benešově, 1406 na Varíenberku, 1407us
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jilji a v Příbr mi,1408 v Němčevsi, 1409,v
uSVti'ibra. V atci měli 1383 špitáld. G. . D.in . 1,263).BV.
trstva B. r. byla ve XIV stol. rovněž dosti četná.
Výslovně se jmenuje bratrsho B. !. v Mostě,

vSedlci u KutněgH (MVB V 755), v KutnéHoře (MVGDB 3. , u sv. Linharta na Star.
Městě. Nejvíce 1roslulo bratrstvo lt. !. se zname
ním obru če s k adívem uprostřed visicim; k bra
trstvu tomuto přihlásili se i urození, ano i král

áclav lV.; r. 1380 1407 již na 300
členů Válkamí husitskými bratrstva tato zanikla.
Arcib. Zbyněk Berkaz Dubé na s nodě roku 1605

(str. 60 vyd. 1605) poručil, ab vt ude do 3 měsícůzřízeno bylo bratrstvob' !. (r ternitas Corporis

ChrKisotl),epro něž chtěl vydati zvláštnipředpísy. —
B. :. (Corporus CidírístirCollege)zřízenabyla 0při£Euniversitě v pCamb 1352 od cechu

měštanů pro výchovu duchovensrtva; trva' dosud
a má velikou sbírku rukopisů, jichž katalog právě
vydal Montagne Rhodes James ve 2 svaz.cc

Řeholnlci B. :. (Religiosi branchi del Corpo
dilGesu Cristi) byli založení r. 1328 v GualdoTaddino od bl. Ohd ee z Assisi se svolenímbi
skupa nocerského vr mbrii. Žili dle řehole cister—
ciácké s některými odchylkami, nosili bílýooděv
s dlouhon kapucí. oř Xl.j 'e schválil r. 1377 a

' 93. V době největšího rozkvětu měli

v Umbrii 11 klášterů, "společný opat sídlil pozdějive Foll o. Řehoř lspojil je r. 1582 s koougre
gaci Oliveiánů. — "holnice 3.1. (Monachette
del Corpus domini) založil r. 1683jerouým Piccini

v Maceratě jako odvětví třetího řádu dominikkkánského; dosud tam mají klášter. ejJ/c
žízjevení víz či. Zjevení Páně a zje

Moitt.

vbožské ctnosti (virtutes theolo ícae seu divinae)
jsou nadpřirozené vlité ctnosti, ichž předmětem
1 pohnutkou 'est Bůh. nadpřirozené poznaný (v. čl.
ctnost). Nazyvaji se božskými, poněvadž Bůh est
jejich předmětem i pohnutkou, poněvadž Bůh jest

jejich původcem (ctnosti v ité) ařlponěvadž1jen zezjevení Božího je známe ř(.l Cor 13):
vrra, naděje, láska (v. jednatihu'é ty články).1Věrou
Boha nadpřirozeně poozmnavá c. nadějí k němu
spějeme, láskou s ním se pojime Základem jest
víra, 'ež osvécuje náš rozum aa 4zdokonaluje našepo_zn ní 8. Th. i., ll., q._62. ; bez\ není
ani naděje ani láska možna. Na4víře ne'blíže zbu

dována jest naděje, jižto směřuje člov kk Bohujakožto dobrus vémmu; a naob ou těchto ctnostech,
na víře a nadějsi,zbudována jest láska, kteroužto

člověk směřujedkvBohu jakožto dobru naprostému:Dime-li: .zbudo na“, nemíníme, y -é :
postupně vznikaly, nebot všechny tyto tri b-é t-i
vznikaji jakožto trvalé stavy současně vléváním;

ale při činech jím odpovídajícíchk lzeomfluviti oRostupu, neboť nejprve věříme, fáme & o
nečné milujeme. B-é c-i leží sice dovústředí jako
ctnosti mravní, nikoli však týmž způsobem.

Možno síce proti nim hřešiti nedostatkem( (Fer
deiectum) stejně jako proti ctnostems mravnm
přebéytkemh(per excessum) všakp ejímn ně
kte richy jen podmétné (nikdyí předmětné),zatahuje-li člověk do oobrub-ýcchc ,co tam

atři, n. p. vykládá—-li nezljeveně věci za zjevenné,
nebo doufá-li od Boha, co Bůh neslibíl, nebo
chce-li svou lásku kBohu dosvědčití hříchem.
Po mrě o-ých c-i k sobě vespolek a k milosti po
svěcující jest tento: Vira, naděje a láska jsou tři

ruhově různě ctnosti, o čemž mezi bohoslovci
žádného rozporu neni; avsak oměr mezi láskou

a milosti posvěcující jini jinak vykládají.-heSmcotlsté
tvrdí, že milost posvěcující a láska p0j svymse kryjí; správnéjším však zdá se býtimmín ní

Boží zjevení — božské ctností

Thomistů, že milost posvěcující a láska podstatně
se různí. Scotisté uvádějí důvod, že Písmo svaté
na mnohých místech lásce pisuje ste né účinky
jako milosti posvěcující; E'i'homiste v ak dobře
uvádějí, že milost posvěcující jest stav bytový, udě
lujici duši nadpřirozené byti, kdežto ctností vlíté
(autudíž i láska) jsou stavy konavě, sídlící v mo
hutnostech, zdokonalu'íce je k nadpřirozené pů
sobnosti. jest pak milost posvěcující k ctnostem
vlitým a tudíž i k láscce v témže poměru, jako
duše k mohutnostem: duše liší se od mohutností,
ale působí skrze ně; tím také s dostatek vysvě

tlugí se místa biblická Scotísty uváděná. Tři5- 6-1jsou k dosažení života věčného nezbytně
potřebny (necessariae necessltate medii); neboť

nmožno jest člověku dojíti nadpřirozeného
ale "bez dostatečné připra na této zemi; pří
prava ta pak žádá, aby člověk Boha nadpřirozené

poznával, k němu jakožto cili svému slměřoval a
s ním již zde (o nejůžeji se spojovajsou s posvěcuiíci milosti neror uěně spojeny
í vznikem i ztrá ou; bez milosti posvěcující však
do blaženosti věčné vejíti nelze. -—B. :. v évvají

se ospravedlněuemu z7ároveň s miloslí posvěcující(Trid. sess. Vl., cap. 7.). Rozmnožují se stej
ným způsobem a stejnou měrou, 'ako i milost
posvěcující se rozmnožuje Neubýv jich ani ne

užívánímjich ani hříchy všedn mi jim se příčícíml,jelikož hř chy těmi ani posvěcu ici milosti neubývá.
Za níkaji zároveň s posvécwicí milosti těžkým
hříchem: nezanikaji však stejn m způsobem. Kaž

mtéžkým hříchem zam'ká láska as ní všechny
vlitě mravní ctnosti); nebylo--li však hřešeno ne
věrou neb zoufalstvím, zůstává v duši i po těž
kém hříchu ještě neúdobná víra a naděje uiides
etSpes informis, Trid ses. 6. can.
bylo--li hřešeno zoufalstvím, zaInikfnaděje a s8 ní
i láska, ale zůstává ještě neúdobná víra; hřešeno-li
nevěrou, zaniká a a s a láska
Po dosaženém odpuštění těžkých hříchů vlévaji se
opětně zaniklé &. :, ;] neůdobné stávají se opět
ůdobnými ůkonš. — Uko ny b-ých c-i jsou rázemsvým činy v7 uzeuými, vnítřnnimi; ve vůli
započinaji, v ní se dovršuji a dokonávají, a vůbec
celé v duši se dějí; připojuje- 11 se k nim nějaké
zevně'ší znamení, jímž na venek se mam uje, co
v dui uvnitř se děje, stáva i se zároveň číny
vnějšími: ale i při vnějším lnujádrem jest čin
vzbuzený.Vzbuditi víru, nade i, lásku (eli
cere) znamená tedy: vnitřním kinem osvědčitictností ty; stačí k tomu: 1. něja 'm způsobem,
třeba jen n,ejasně uvědomlti si |akt ten (věřím,
doufám, milují) zároveň s předmětem (jímž jes
Bůh) a pohnutkou (již opětje st Bůh a některá

jeho vlastnost); vzbuzuje tedyrekřesťan žijící živo
tem křesťanskýmmnezzřídka &. aniž by sám sitoho dobřev np. sirší-ií pobožně mší,.
nebo klani-li seonejsvětější Sv tosti, nebo zpeví
dá-li se, nebo modli-li se nábožněa pSlnovy ně
jakými nebo určitými vzorci tedy vzbuzení tří
b--ých t-í vázáno není; naše katechism dávají
nám vzorce, jak vzbuditi &. 5. (n. p. eliBtj2karel
chísmus, Přídavek, 17.), ale závazny vzorce ty

nejsou, ba ani odpustky udělené na vzbuzení ti'íó--ych- let a 7 kvadragen) nejsou vázány na
určitá slova. jsme povinni někdy \'zbuzovati
&.c.; povinnost ta váže nás někdy prímo (per se),

t. j. z důvodu ctznosti samých, jindy nepřímo (per 'accidens), t. j. mimo ony ctnosti leži
cích. _Břimýmzákonem povinen jest člověk vzbu
díti tři &.6.: 1. nap oátku duchovního svého ži
vota, když přišel k užívání rozumu a když po prvé
předmět té které ctnosti mu byl řádně vyložen;
2častěji v životě, dle učení sv. Alfonse víru a
naději nejméně jednou do roka, lásku nejméně
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jednou za měsíc- 3. na sklonku života, v poslední
hodince neb nebezpečí smrti (ačkoliv toom pří
padu nelze mluvili o přísné )ovinnosti, nýbrž jen
o něčem, co záhodno jest). epřimo povinni jsme
vzbuditi tři okušení proti některé

z nich, 2. kdykoliv povinni jsme k úkonu něgakému,
který bez vzbuzení jich myslili se nedb (n. pvýroční zpověd'),3 . po hříchu nevěryn zou
falství, kde povinni jsme vzbuditi víru neb onadéii.
_ Někdy ukládá se vzbuzcni tří ó-ých c—íza po
kání zpovědníkem. U nás ukládají biskupové
v postním mandátu všem těm, kteří úlev timto
mandátem poskytnutých užívati míní, ab každou

neděli v postě pětkrát ;Otčená “a „Z rávas“ ajednou „Věřímv'Boha eopomodliil, t'ríó.: .zvzbu
díll a nějaké skutky křesťanské lásky blíženské
(kdykoliv) konali. Není sporuo, že modlitby naří
zeně nejsou pouhou radou, nýbrž pro všechny ty,
kteří postního mandátu užívati míní, povinnosti,
ale povinnost ta váže jen pod lehkým hříchem,
jelikož biskupové naší jednak nemíní povinnosti
ty pod těžkým hříchem ukládati (vždyt chtěji
předně dispensovati a postní řád zdejším krajin
ným poměrům přizpůsobití), jednak ani po ž
kým hříchem skutky pomměrně nepatrné (jakýmmi
beze sporu uložené modlitby jsou) ukládati nemo
hou. Výkladu tomu nasvědčují sama slova postního
mandátu: . říci. pomodlí se . . . a
dle sil svých konají atd.“ ještě doložítí nutno, že

sami víěřící si toho závázku celkem nejsou dobřevědoma tak namnoze (v nechávajíce modlitby
ty) ani lehce nehřeší. h c-ech jednají

moralisté v odstavci „De virtutibus“ (n. pás o
5,11 aothel. l., 11.., q.6 l._e4.a) při výkmladujednoatlivých povinností2 podh eszly „tides,

spes, charitas" (n. p. sv. Alfons, Theol. mor. líb.šli.).
božství viz Bů

Bra 'lheofíl, tranc. sochař, n. 1797v2. t. 1863, žák P. Ch. Bríd na aj. B. StoutaDvoPa
říží; hlavni jeho díla z oboru plastiky náboženské
jso- v. Amalie“ pro kostel sv. Magdaleny v Pa
říži (1839),„AndělStrážce“tt., „Madonnas anděl“

vchra měss.v Petra v Douai, bronzový krucii1xv chrámě sv. Mikuláše ve Valencien
Braasch August jlndřích, ev.theoslog,n.1846

v Liensfeldu u Eutinu, 1872 díakon v Eckemfórdu,
1877superintendent v';.ijcně p.: „Das Konto zwi

schen der ev. und kath. Kirche auf demi Gebiet
der Mischehen in Deutschlanc“(]E),„ eWahrheit des Christenthums“ (1887), „ rust Háckels
Moonismus“ (1894. „Luthcrs Stellung zum Sozia

lismus“ (11897),„ er Wahrheirsgehalt des Darwinismus"(12), „Die religiósen Stromungen der
Ge enwart' (1905.)

rabec áclav, „. v 'iajanově u Klatov 2. čna
1847, vysv. na kněze 10. čce 1870, 1870—4kaplan
v Kupferberku, Svatoboru a Kouřímí,1874-7 kateclí.
na měšf.škole na Smíchově, 1877-83 katechetaaprof.

češt'. na čes. reálcevKarlíně 18813-11912farářvjirnech,nyní na odpočinku ve St. ole lavi, kn. arc. ntáotá;ř

p.: „Růženec kněžský, uvitý královně kněží“ (dleněm. spisu Dra. Leo.p Ackermanna,vPraze1896);
„0 sv. svvátostech v církvi pravoslavné se stránky
dogmatické i liturgické“ (srovnávací studie dle ru
skych katecliisntríi, „Bilalíověst“ 1887), „Proč jestvedení matrik kůd ležito, a jaká nařízení byla

v té příčině v pražské arcidiecesi Svy-dána“ (odpověď k otázce konferenční, CKD. 892), „Kterak -si
opati-íme listiny potřebné“ ke sňatku příslušníkauherské ho" dce Du 1.904

racara, Bracaren. dlec. viz Braga.
Bra cceschl jan Křt., O. Praed., rodem z Flo

rencíe, vynikal jako řečník, básnik, mathematik a
theolog; z. 1612, :p.: „Discorsi che due santi Her

Ceský slovnik bohovědný ll

Kunstreiters“ (1875,
7. \ 190
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colani martírí siano stati vescoví di Perugia“,
„Libri delle descrizzíoni e conjetture de' passati
ed ultimi tempi della Chiesa“ j.

Braccloliníviz Poggio Bracciolini.race haries Lorin amer. spis. a filan
trop, 11.18 6 v Lichtfieldu (bonn. ), z 1890v Sankt
Moritz ve výc., založiiv ew-Yorkuspolek ma

jící za účel; péči o dítky opuštěné („Children'sAld
Te angerousa classes of N. Y.“pučhristí“ (less).i

racchi To máš Ma . d., z Conma,

žil v prvé pol. n)(Vll. stolr, lektor filosofie a theologie v konventě bolognském; „f mpresa della
catena delRosario delIaB. Vergine, discorsi XXVll“
(Brescia 1633), „Discorsi sopra le imprese del re,
della reg" a, del princ e dei saanti e dei lJeaati
testeggíatí dell' Academia dei Salutlterl dell' Or
dine dei Predicatori“ (Benátky 1643), „Discorsi
predicabili sopra límmagíne del giusto beato“

(Bologna 1647).keil. B—ováFerdinanda, baronka,kat.

spiBs.ancě 1835 naazámku Weldé (Vestíálskto),žila v Paderbornu, kdež z. 1905; :p.: „Gedicht
(1874,5 d1899); román. ' „Die Tochter des

8.v 1902), „Damella(1879,
I), „Am Heidstoczk'v(18811,8 yd 902,)' der Zeit“ (1897,21898); „DieEnt—

erbten“ (1906), lautobiogr. „Meind Leben“I _(1905).—2. Otto l:.nge lbert, bar;on :p. životoipsmissío
náře P. Crlandortfa (v „St. Élisabeth- Blatt“ 1894).

Braclis, de, jan, rodem z Paderborna, „s. prof.legens in capitulo s. Pragensis ecclesiae“; .r). 1378
Deierminaíio quaestionis. quae veertehalur inter
rbanum Vi. et condemnatos cardinales johanni

de jenczensteín, Pragensi archiepiscopo, corri

Ěendaapraesentata“ (v rkps.u n. kn. pražskě XIV.XV. D. 9; viz Tm/zla'r', Catalogus č.
2433 a v eskěm časop. hist. 1902 192.

Bračíce, i. v diec. brněnské, v dek. kounickém
zřiz. 1873, liberae collat. ord., duch. správu ob
starává íarář; 762 katool., obyv. čes. Srvn. Hm
diťka, Topografie dlec. brn. 102—

Bračuiejevíc Lovro, chorv. františkán zBudína,
professor bohosloví 10 let, v řádě zastával různe
úřadya hodnosti; jako apoštolský visitátorprocesto
val celé Bulhars :. zao seraiinske

oruče l'ubavi tri oÉut92svezan“ P(Budln 1730).Srvn.
jubidělá čglledalo lI.jan, zvonař v Kutné Hoře, slil 1466

zvon apro5čděkan. chirámev Lítom šli. Rybička, Zvonařstvi —2.an „. . dub. 815vKo
márově u5 Hořovic, stud. gymn. a th
vysv. na kněze 29. čce 1838, kapl. v Kejích (1838

až 1839), v Bříství (1847 a v UhřKiněvsi (1851),far. ve Stříbrné Skalici /1152—56),K rutech (1856
až 121860) Skramníkách(1860), od1857r spolu vikář
a školdozorce ve vík. černokosteleckém, 1860kan.
metrop kapitoly, z. 9. 11111874; raadou kn. a
konsistoře a soudu duchovního, členem zastu í
telstva kr. hl. m. Prahy a poslancem na čes

sněmu, 1862—74 ředitelem a redaktorem Dědictví
oj., o něž získal soběDvelikých zásluh; uveřejnil básně a písně v ČK da věnovaná od

stupujícimzerPŠdeaktorem V. Pešinóou arcib. A1. 05.renků1847, 579, „Evangelíum“,„ le
káníček“, „Umíráček“, p,říl. ke str. 719), Blaho

věstu („Libbera me Domine“,1855 140; okonánnojest!“t .281; hrrámový zvon,"píseň při posvěceníneb slavném zavěšování zvonu, 185 ouha
po Spasitelí“, dle sv. Bonaventury, t. 99;„ van
geemlui , t. 212 [nové zpracování básně v KD.

uveřej'něněl, „Plíseň ři svěcení chrámu Páně naSázavlě“, 1857,1,66) kolníku Královéhradeckém)

aKj., vyd. české „Nešpory“ (v iradci Král. 853)ancionái čili kniha duchovních zpěvů pro ko
27



410

stelní 1domácí pobožnost“ (náki.„ Dědictví svatoj. “
dl.! 1863, díl 11.1864 enež olovi1ce
písní jím jest uprz1vena);vý'ňatkyzlněhon, ešpory
čilí večerní poboiznost církevní o nedělích a slav
nostech Páně, též o svátcích svatých a světíc Bo

žích“ (v Praze 1864,(_.2]vyd 1865), „Školník kancionálek“(1864,'1868), „Výňatkyz hodinek
církevních, připadlajícicích na Boží hod vánoční, pak
Zelený čtvrtek Velký pátek, Bílou sobotu 1na den

Dušiček" (1864),„Cirkevn12vhodinky za mrtvé“(11765),„Mešní pisně“ (1865, 2. 1,868) „Písně

při obožnosti n_1ájově"(1865), „ ísně na oslavu
sv. anaGGNep“ (1865. „Slavnostní písně při mšisv.“ 1866)„ŽalmovénešporníaantlfonyMariánské“
(1867), společně s kanovníkem .Bernardem
zpracoval „Příběhy Starého a Nového Zákona“
(nákl. „Dědictví Svatoj. “ 1870 a 1173); spolu 5 K.
Pruchou a ]. Bernardem zpracova „ atechi smus“

z r. 1873, jeho pněčí vydány „Períkopy čiii_Řečí,Epištoly a i:.vangeeiia“ (v Praz uBellman 786)

v „"Blahověstu uveřejnil dvězpříležítostné nřeči(pri
svěcení cukrovaru v Ji1ří11ěvsí1868a při odhaišnípommku Arnošta z Pardubic u Ouval 1869).

lečně s jinými založil 1870 „Katolický s oiek Pti
skový v Praze“ , jehož byl starostou & do svésn1rti.Srvn. „Blahověst“ XíV. (1874), 72, Bonn/ý,
„Dějiny"Svatojansk ho dědictví“ 414—415,Pati/alla,Ser1"es 338; . B,aar Přís ěvek k básnické
činnosti kněze Vincence 'Ěrad če“ („Vlast“ lX
1892—3,121 n.,) Dr. Jíer „K d'ěinám kancio

nálu svatojanského; („JViast“ _XXlíí.dl 6—7, 59111Bradford jaku 18421 ndýně_v,yn. var
haník, Dr. mus. (Oxford 1878), 0111101892 při kostele

v londýnské čtvrti Newingtonu; složil oratorium„judu (1888) a několik jiných duchovních skla
deb vokálních: „Sinfonia ecclesiastica“a

Bradi,josef cinař ve Starém městěapražském
na konci XV111.stol.; od něho jsou cínové křtitel

nice v Brandýse a1Čelákovicích z r. 17.86 (Viz„Sooíupss“ XV.,

Bradlauujřh Charles, radikální politik a svobodný mvs itel anglický, r:. 1833. konal přednášky
protináboženské v Angii___ia Americe, z. 1891 jeho
spisů („The Bible at 1tis“ , „Half hoours nlth Freet
hinkers“, „Theolo ícai essays“) řel. do češt. spisek „Dvanáct apootolů“ (od ]. csclěho v Praze
1906), jejž důkladnému rozboru podrobil (ano

nymně)6 prof. dar.j.1. Sýkora v časop. „Viast“ 10111.(11905—6, 342
Bradieny, fara v díec. brněnské, v dekanátu le

tovickěm, zprvu od 1791 lokaííe, jež 1887 ovýšena
na faru; patron: matice náboženská, (lucie.

7 židů,
207

obstarává farář; 1426 katoi., 43 akatol.,
06 v. čes. Srvn. Hrudrčka, Topogr. díec brn.

radshaigh Eduard, 0. Caarm. (kl. jménem
Flias a jes 71.v Lancashire v Anglii na počátku
xv.n stol.,uvstoupii 1619dořadu karmel. v Belgii,
1626 poslán do Anglie, kdež horlivě působil; byl
uvězněn, po nějakém čase propuštěn na svobodu,
odebral se do Paříže, 1632 vrátil se do Anglie,
2.11 Benfoldu 1652; :p.: „De anti uis Monachís
lnsularum Britanniáe sub primitiva cclesía viven
tíbus“ & „Angiia Sancta ct Catholica“; obě tato
díla zůstala v ruko ise

S. B., angl. básník,Brads.haw1 jíndřích
11.vChesteru, z. 1513, 129.:„Doeantiquítate et magní„Chronicon and Life officentía urbis Cestriae,
St. Weerburgh“, C„hronícíe of the Kings“.
2.]indřici1, bibliotílekář university cambrídské,
vynikající znalec středověkých liturgických knih;

po něm nazvána společnost »He271?Brod:/raw liturgi:cal lex! Saa'cely, .,1890 aložená k v dávání

vzácných liiur íckýczh k11i11,szv\Zláštěv Angi i chovaných; dosu vydala Srrvn Cabral,
„Dictionnaíred'Archéologíechrétikenne“ 11.,1123—25.
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— 3. Vilém, puritánský theolo , u. v Market Bos
worthu (hrab. leícesterské)157, 1,618 :p. „1511

posítio 11 011 the1second episštlc to the Thessalo
níans“ (Lond' n 16

Bradw ard ne, 2, To

wa rdinus), arcib. cant_erbur_š19ršjský,scholastík davnik mathematík, n. v Hartíieldu u Chi
c esteru, proo.vf xíordu,lzván „rodoctorptoundus“,
1325 rektor univ. oxfordské, 1339 zpovědník a point

kazatel Eduasrda 111., 1349 zvolen arcib. canterbu
ryjským,v 1349 v Avignonékuna biskupství, z.řed intronisaci morem těhož roku; .W eaucusa

ei contra Peiagium et de virtute causarun1“(vy.d
jindř. Savile, Londýn 161)8,háji v učení o milostí
přísný au ustínismus proti pelagianísujícímu smě
ru tchdcjží theologie), „Arithmctíca specuiativa" ,
„Geometria speculativa“ , „Tractatus de propo1tio
nib11s“, „De (_juadraíura circulí"., t.j. vousu nošení u duchovních
bylo v prvních stoletích církevních obvyklé dle
prikladu Pána ježiše a sv. apšotolů, kteří jako sy
nové národa ísraeískěho b-upnosili; byli“u národa
israeiskěho vous odznakem mužské důstojnosti a
nedotknutelnou okrasou. ŘViměěa Řecku ovšem
již v dobách předkřesťanských svobodní občané

ravidelně b-y hoiili. Dlužno se domnívatí, že také
řesfanští duchovní v tomto ohledu seřidíií zvyk

losti své zemmě 1 doby; určitých předpisů v té

věci však nebylo Ze spisu Tertullianova de cultufeminarum a actantíova de opiiicío Dei možno
soudití, že za jejich času, tedy ve stol. 11., 111.a poč.
1V.,vAtrice l:. se neholiia. Z některých pak míst
u sv. ]cronyma možno soudití, že za jeho času,

tedy ve stoi.1V., klerus římský nenosii b—zy,aspoň
ne dlouhé; apostrofuj_e joviniana, jenžz mnichase stal kierikem, praví : „quamq mbarbamm rase

ris, inter hircos numerabens“ (adv.cjaovian).Naprotitomu synoda barcelonská r. 540 n3.z zapov1vídá
duchovním vousy stříhati. Ale již8lllžáhy zavládl
obyčej, že kierikově v církvi západní vousu neno
si11,je buď holice(radere) nebo střihajíce (ton
dere); nemožno nyní již stanoviti, zda stalo se tak
zvykem nebo záákonn'm ustanovením. Obyčeji
tomu nasvědčují některé zprávy spisovatelů cir

vnich. Že v církvi západní již dávno před stol.
iX.vbylo holení b-y_u duchovních obecné, dosvěd
čuje patriarcha carihradský Phoiius (1x. stol.), vy
týkaje latlníkům: „quod cieríci eorum barbas ra

ere non abnuant“; pravíme: dávno, ježto by 'ina_k
Photius na nedávnost a proto ještě menší opr vně
nost tohoto 111ravubyluukzáal. Holení ů-y vytýkali

ak ekové církví západní důsledně. Kardinál
umbert. vyslanec papeže Lva 1x. na dvoře caři

hradskěm za. patriarchy Michala Ccruiaría ve stol.
Xí.,pravi: „Graeci, capíílos capitis ac barbam nu
trientes, eosq111comas tondent et secundum institu
tionem romanae ecclesiae barbas radunt, in com

muníonem non recipíunt“. V této doabě jest tedy
holiti 11--u ecclesiae in_stitutio. Synndo Bvour rges(ve Francii) r. 1 11.7.nařizuje kieriknm: „ton
suram ecclesiasticamhabeant, hoc est barbam ra

omas Bra

sam et coronam ín capite“ a synoda v Cayaca
(diec. Oviedo ve Španělsku) r. 1050 cau..3:„se1n

et barbaam radant. “
Ber coronas apertas habeantapež Řehoř V11.v témž stoleti píše, že přinutil
arcibiskupa cagiiarského na Sardinii: „ut quemad
modum totíus occidentalis ecclesiae cierus ab ípsis
íideí christianae prílnordíís barbam radendí morem
tenult, ita et ípse frater noster raderet. “ Ve sto
pak Xlí. papež Alexander 111.nařidi1:_„_c1erici_, qui

comam nutríunt et barbam, etiam invíti a suis a_r
chidiaconis tondeantur“ ; nařízení toto p_rijato b
t_aké do dekretsáiek papeže Řehoře [ (11b. šli.,ti., cap 7..S) noda touionská r. 1119c.
11lrožujcexkommuníkací mnichům &kleríkům, kterí
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by si nechali růst vousy, a remešská r. 1131 c. 6.
nařizuje, že maji býti kierikové oholeni. Z opětných
těchto nařízení dlužno soudití, že vždy a všud
řád tento zachováván nebyl, jinak by nebylo třeba

je znova příkazovati. S noda r. 1320 co.u4.však již zapovídá., bar am prolixm t. j.v
dlouhy, tedy připouští již vous krátký, krátce stři

žený, aétak možno take rozumětl ustanovení synodytoiedské r. 1324, nařizující klerikům, aspoň 'ednou
za měsíc se holiti; synoda pak kolínská n. ruok
1371 zapovidá kierikúm „barbam nutríre“. zajíma
vým v tomto směru jest, že Oldřich z Richentalu
ve své kronice sněmu kostnického (stol. XV.), jež
obrázky jest opatřena, uvádí papeže, '
kněze i mnichy (i mistra jana Husa na hranici
jako bezvousé. Ale již některé synody stol. XV.
zapovidají sice rozhodně „barbam roiixiorem hir
corum et caprarum more“ a tak dlouhé kntry
(aiatae mystaces), ale vousu krátkého nezakazují,

ano někd gg výslovně dovolují (harlemská 1564,
olomouck 1 t10).Cetmě pak synody středoevropskéod polovices )( a ve stol. již docela
předpokládají, že kierlkové 0--u všeobecně nosí, a
naiéhají jen na to, že nemá býti „barba nimium
longa aut lata, nimis proiixa, aiata. non a mento
in acutum incisa“, a s urza em dbají toho, aby

vous na hořením rtu byl přistřižien, ab_ynepřekáželpři přijímání krve Pááně při m Dle těchto
pozměněných nařízení jsou také papežové a bisku
pové na obrazích, mincích, náhrobcích znázornění
bud' bezvousí nebo s vousem delším anebo krat
ším; tak papežové ve středověku jsou skoro v' 
iučně bez vousův až do Pavia iii.., od Paval
(1534—1549) až po innocence ix (1591) mají větší
non dosti dlouhy vous, ostatni až po innocence Xi.l
(1691—1700) již vous kratší a menší; ři
jest vždy vous na hořením rtu krátce pristřižen.
Toto ubývání vousu dáio se od vlivem francouz
ské módy za iudvíků Xii. a W.; za Ludvíka XIV
pak kolem r. 1680 přišlo ve Francii úplně zmmdóy
nosíti vous a tento způsob, t.j. hoiíti ó-u, ujal
a rozšířil se také v kléru. Tak vrátil se klerus ke
způsobu věků starých (asi od Vii nebo Vi.ii

toi ), nichž b-u nosití obvyklým nebylo.Když vletech šedesátých XIX. v Bavorsku
někteří z duchovních pokoušeli se zavésti v kleru
opět nošení vousu, p p Lsky' nuncius v listě ze
dne 4. května 1863arcibiskupu mnichovskému jmé
nem Apoštolského stolce zaslaném nazývá nošení
braady kieriků „usum jam diu e",xoietum holení
pak vousů „modernam et vigentem ecclesiae lati

nae disciplínamc'; — a praví, že nový zvyk zavéstiby bylo ojen za tichého aspoň souhlasu
Apošt. stolce,žpodotýká však, žesv. Stoiíce „hujus
modi novitatem omninos. eimproobare declarat“,
dále, že mají se biskupové přičiniti, „ut praedíctus
usus expresse prohibeatur“. jest tedy bezvousost
duchovních nyní závaznou. Ze zvláštních vážných
důvodů může dáno býti svolení k nošení vousu.

Vcírkvi východní holení 5- u kléru (barbira
sium) nebylo nikdy značnějí roz ířeno, a také u laiků
bylo obvyklejším nosíti vousy; mimo všecku po
chybnost dělo se tak vlivem ustanoveni obsaže
ného vl. knize apoštolských konstituci, které se

vždy na východě veliké vážnosti těšily a jichžcap. 3. pravi: „oportet, non barbae pilum corrum
pere nec formaín hmninis contra naturam mutare“.

Tento : vdosuškbradu nosíti klerus východní církvezachováv — Mnichově v církvi západní
v době staréc>měli b-y dlouhé. „barbam prolixam“,
ve střední době vous buď holili anebo krátce stři
haii — a celkem se v té věci dle 2 sůobu kněží
světských chovali. Nyní mají některé řády, jako
kamaldulsky, kapucínský, indult b—unositi; bosenští
františkáni nosí vous jen pod nosem. Kněží v mis
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silch mají rovněž indult b-u nosíti. |_(Srvn. „Archivttlr at.h Kirchenrecht“ X., 1863, 09; Dr.
sznkmnd Www-, „Dějimy krojc v zemích českých

old poč. století XV. až po dobu BělohorskéDbitvy“,s r. n

Brady William Maziere, „. v Dubiíně15825,
studoval v Trinity College v Dublíně, dosáhl stupně
doktorského, 1848byl anglikánským kurátem v May

noothu, 1849 v Kilkeedy, 1851 v),St. olou hu, &téhož roku rektorem ve Farra .rp.: ierical
and Parochial Records of Cork, l'IConne and Ross"
(Dublin 1863), „Remarks on the lrish Church Tem
poralities“ (1865), „Facts or Fiction: the alleged
conversion of the irish bisho s to the reformed
reiigion at the accession of ueen Fiizabeth and
the assumed Descent on the present established

Hierarchš from the ancient irish Church dísproved“tate Pa ers concerning the irish Church
gneenF Fiizabeth“ (1868 „Som

Remarks on the irish Church Bili“ (1869), „Essamyson the English State Church in ireland' (1869)./3
odebral se do Říma pracovat v archivech vatikán
ský,ch a přestoupil tam 1873 k cirkvi katolické. Na
základě svých výzkumů v archivech vatikánských

:p.: „Eipscopal Successíon in 1England, Scotlandand lreiand 1400—1875“ (Řím —77). „Annasis
of the Catholic Hierarchy in Enlgland and Scotland

85—1876wwitth a Díssertation on Angiican Orders“

(Řim 1877, Londzýn1333).18Přispíval pilně do časopisu „Tabieit“

Brát Albín, znamenitý učenec,poiitikasociolog

český, 17. 1851 ve Lhotě u Třebíče na M;)ravě,1288 ř,1890 řádný prof. čes. university1,909a
1911 ministr orby, z. 1. ěce 12,- van 'kající stou
penec siranystaročeské, pojejlmž vytlačeni z jeviště
politického hájíi názory svvě v pozoruhodnýchuvuvod
níclch, jež uveře ňovai anonymně v „Aléthci“ od
r. až do jeího zániku. lt inul vždy věrně
k víře kalolickéa své náboženské přesvědčenidá
val při mnohých příležitostech na jevo; byl upřím
ným přitelem katolického kněžstva českého, jež
nabádal ku spěšné činností v oboru sociálním,
k tomu cili nesou se tyto jeho články a přednášk:
„Listy o studiu národohospodářském" (Aiéth. 189 ),
„O novém budit iství kněžském“(t.). „0 studiu

věd sociálních. eč, kterou2 proslovil o sjezzdu
theologů na Velehradě“ (t.190 —3, „Sociálníúloha
kněžstva. Siavnostni řeč, p2ronessená na sŘezděkněží v Koiiněddne 23. tl .)05" (Věstník atol.
duchovenstva V., 1904——5, 1znovu otíšt. t. Xii.,

11—12), „Sociální vědy a kně? Řeč pronesená

na sjezdu bohoslovců a kněží vCFeslkých Budějo
vicích“ „Věstník katolbduch.“V19t)6—7; zvotisk v raze 1 du Svatováclavské zá
iožny neostýchal se státiose předsedou záložny„ Dil

vžry“, která značně pomáhala mimiti zlé následkyp d.u
Braag (Bracara, Bracara Augusta), arci

biskupství v severozá Portugalsku. Prvním bi
skupem _byiPaternus (HoLQO ,po zničení Astorgy
(v. t.) Vis goty 433 satal seB. sldiemmmetropolity;
po obsazení Maury 711 skiesia na biskupství i. p.
i.; později bylo biskupství znovuzřízcno; na sy
nodě v liusiiios u Valencie (11 4) byla mu také
navrácena práva metropolitní. ástí byly odstou
peny povýšením Líssabonn (1390) a Evory (1540)
na arcibiskupství. Odr1881 náležejí k církevní
provincii b-ské biskupství: Braganza (Miranda),mego, 0 orto a ' . V diec. ů-ské
jest m719.286akatol., 9 far. — 5 nody v B-e sla
vené: 411(akta nepravá),563 (Proti prisciilianismu),

2(o povinnostech ísukup a knní,ěž) kol. 675,

Í28sg,l3gš,1328,1436,1436,1448,1,506537,1566
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Brra gaglia Alois; .rp. „Annotationum in em
líturgícam rituumque sacrorum brevis collectio“
(Faénza 1788, 25 v.

Braganza (Braganza--Miranda, Brigantti
ensis diec), biskupstvív severozáp.Portugalsku,v círk. prov. bragskě, zřiz. 770 (přeloženo sem
sídlo z Mirand y); data statistická 1904: asi
200.000 katol., 334 fary, 400 kžíné

Bragelogne, de, Krištof Bernard kněz,dě
kan v Briandu, znamenitý mathematik, člen franc.
akadem 1744,- .rp. „Mémoire sur la quadrature

des courbes“ (1711), „Sur une Théoríe 3générale
desBrliřtnrretslšxidu quatrieme ordre“ (1730. 1731, 1732)..Sb SR 3). „De retícentia voluntaría

peccatorum in confessione" (3. vyd.Brahmma víz rahmani tsmus

brahmanismus “lestindické náboženství k němuž se na 150 milionů lidí přiznává a jež dleeno
véjšíclt výzkumů (PonsT 1., Colebrooke, erkin,
Humboldt, Hegel, Windischmann, Otlnnar Frankl,
Banerjea, Níkalantha Sástri Gore, Deussen, Dahl
mann T. 1., Straschewski) hojně prostoupeno jest
prvky filosofickými. Vyvvinulo se asu
zchvalozpěvů a popěvků kněžských, jež po uply
nutí mnoha stoleti sloučeny byly ve sbírku, která
slujev veda (t. j. vědění) a rozpadá se ve čt ři
části: v část nejstarší ringvedu (včdčnní chva
zpěvů), pojímatht deset knih a obsahující hejstarší
dochované hymny a obětní popěvky, jakýs rituál
nejvyššího kněze hotara, jehož úkoelm bylo po

hnouti těmito záaěvy bohy, aby se příúčastnili naobětech; část há, samt,a-veda obsahuje mo

dlitbg', jež se při různých obětech konaly; třetí část,ur--v,eda je sbírkou prů ovědí a formulářů,
íichž se při obětních úkonec užívalo; konečněctvrtá část, atharva veda, nazvaná dle Iměze
Atharvana, jenž jmín za kouzelníka, poněvadž tře

mdřrev oneň vznitil, kterážto kniha různá pro
klinání & zařikání proti kouzlům a čárům, jakož

troi vlivu démonů (rakšasas) obsahuje a po
lzděrjšíhojest původ u. do vzniku jednotlivých

zpěvů, modliteb a grůpovědí, jsou sanskritlsté,kteří je kladou do X ] neb XV. století před Krí
stem; jistě však dle msgr. Laoučnana nejsou staršími
doby Mojžíšovy, poněvadž jich obsah mnoho ma
5 monotheísmem starozákonním příbuzného. již
v ríngvedě děje se zmínka o nejvyšším bohu

Mitru, jenž svou stalrobylostíjak nad Varrun u(Urasno) tak i nad dru (boha války) vyniká

Kol těchto bohů kulaílse veliké množstvr božstev,zosobnčných to 51 přírodních a duchů (aditja).
Hlavní a nejúčinnější oběti, jež se bohům přinášela,

vla dle ved obětp ozůstávajíci ze šťávy stromu,
jenž člověku pojedením plodu dal nesmrtelnost,
opojný nápoj soma ze stromu stejného jména
(asclepías acida). Patma tu stopa biblické zprávy
o stromu zivota vráji. Somou opijejj se bohové.

a kněží dovedou zďoělyy, prupoveďmi a účelným
ěto váním som ohy nakloniti, abyntěšil-ánimobyvatelstva vyhověli. íbstali se taktok či bra h

mané (brahmíni, odvozenno od kmen bar
povznášcti se, tedy: odlitbou a obětováním po
vznesení) nejdůležitější okastou společenskou a ná
boženství indické také dle nich brah mants mem
nazváno. Mirnmo tuto kastu vyvinula se u indů kasta
kšatrijů (mocných),stav vojenský, jenž knížatům
sloužil, kasta vat ju (rolniku, obchodnikt't,čisou

kmeno vců kšatriju, kteří se s nimi gřistěhovalihkonečně byla tu od nepaměti usedl třida oby
vatelstva domorodého, podmaněnélto, pletí temné,
cudro vé (řemeslníci) Toť on čtyři kasty lndů,
mezi nimiž zeje propast rozdílnosti nepřeklenu
telná. Brahminové stupňovali důležitost a povzne
šenost svého stavu a zaměstnání tím,že přidali
somě a obětem vůbec, jakož ímodlithám moc

-nost,

Bragaglia — brahmanistnus

nadbožskou (brahmanas ati), která vše oživuje,
vše proniká a k níž veš cry bohoslužebné úkony
tíhnou. Postupem času tato moc pozbavena reální
osobitosti a stává se neosobním božstvem, vše
silou: brahman (kmen brhzrůsti, nejvyšší).
Zmmystikybčlnt vyvinulse neosobnibůhbrahma,
základ indického náboženství i brahminske speku
lace (Alfred Ludwig, Dahlmann, Straschew ski). Od

tud brahmanismus rovnoběžně vojím postupujesměrem Prvý směr tvořípraktické nábož
ství lidu, druhýsměr rázu mystitcko- filoso
fického stává se výsadou hrahtnínů. Dle prakti
ckého brahmanismu vyvirtul se z neosobntho

brahma hrůzná božstva, v jichž čele jest osobníbůh br alakým způsobem neosobní brahma
(brahmataht) osobního boha brahmu stvořil, roz
cházejí se mythologické názory. Dle jedněch
stvořil jej z má“ i, bohyně lásky, dle druhých sám
ze sebe, ato bu bezprostředně aneb pomoci vody,
v níž myšlenkou stvořil látku, z té pk vel
z něho oso ního br ah mu aby byl stvořitelem
a ředitelem ostatního světa. Osobní brahma p_oté

vyvodil spošoováním duchového principu napředbytosti vzdu né čiře duchové, pak lidi čisté, spra
vedlivě, což jasně upomítt na stvoření andělů a

prvnich lidi. Poté vyšly z osobního brahmy čtyřiasty indické,ato: z jeho hlaavy brahmínové,
z jeho ruky kšaatrljové, zjeho boku vaicjové,
z jeho nohy cudrrvové; dále vyvodil brahma zví

řata, rostliny a všechny tvvory"1až k nejnižším.Brahma se zobrazuje se čtyrm lavami a se
čtyřmirurukami. Vrukách držívá žezlo neb lučištč
růženec, číšku obětní a vedy, nebotosobnt brahma
považ je se za původce aneb aspoň vykladatele
ved. tvrtá ruka bývá rázdná na znamení, že ni
čehon ecní, zbra my nebylo vyšlo. Sedává

na planteňákub(hansas, odtud sluje kalahansas),aneb ležív a lotosové květině, jež vyrůstá
z pupku staršího boha víšnu, o němž v ríngvedě
zřejmě zminka se děje. jeho manželkou připomíná
se sarasvati. Vševrátiseopětdo neosobn iho
brahmy, neboť on jediné jest sídlem blaženosti.
Duše očištěné od smyslnosti a hříchu vrátí se
přímo do brahmy, duše neočištčné vytrpí napřed
ntuka v různých gřehradách pekla 'a ,zotu náčelníka d monů čitragr_upt — jistě míněn
tu lucifer a peklo dle názoru křes anského — poté

ak jest jim nastoupiti cestu znovuzrození rost—
linami, zvířaty, gudry, démony, kšatri' !, brahmíny,
askety, bytostmt vzdušnými, až oči těny vejdou
do brrah_my.Tento očístný postup brahmínové lidu
stále připomínají, v poodručí jej udržujíce, a po

kláddásse u brahmina zauzvláštní prorockou předdovede-li někon :. tváře vyčisti, kolik
stupňů znovuzrození jižuprodělal. Nauku o stěho
vání duší přejali indičtí kněží od některého pod
maněného da & zařadili do své soustavy,
aby pessimisntent lid ovládali (Straschewski), aneb
vyvinula se nauka ta ponenáhlu z brahtnínských
názorův o osudu člověka po smrti
Posilovala však jistě zdůrazňování potřeb sebe
záporu, postu, askese, sehemrtvenívsamot úkony
až pošetilými: jako státi po celý den na prstech,
mití ruce zvednuty, až naprosto zmrlvily, umírali

za živa jen v rozlimání brahmy (sannjasrr), haby seduše všeliké vlády těla oprosttla a do brahmy se
vlila, kteréžto úkony očístné Mantuovým záko
nikem do odrobna sou ředepsány, od brahminů
zachováv ny, ale ta (: o lidu požadovány. Ačsse
brahmínové snaží z posvátných knih starobylých
existenci brahmy a jeho vlastnosti dokázati, přece
se kult brahm o sobě sám nezakořeníl. Ba vidno,
že brahmínov nejen z náboženství židovského,
jež seznali u kmenů chamitských, v lndii rozptý
lených, nýbrž i z náboženství křesťanského mnoho



přrijalí a s přeměnou dle své soustavy a svých po
svátných knih lidu předkládali. Tak ze zapomenutí
vyzvednut star' bůh višnu a přeměněn na spa
srtele světaójen nadvládu přemoeného asu ra balí
zlomil a opcekla jejrsvrhl; ze zapomenuti vynoříI se starý bůh rud a, bůh větru a bouře, a při
d mu dle názorur křesťanského o Duchu sv.
blahonosný účinek, jenž se po bouři dostavuje,a
nazván eiva, t. j. milostivý, dárce milosti, potě
ak: ohlažovatel; ipovstala dle v7,oru křesíai

ského indická trimurti: brahma, víšnu, civa. e
tomu tak, jasně dovodil biskup Laouěnan, 'enž
v Indii po 35 let sbíral látku a dokázal, že ž dn)
z pod7emnich chrámů, žádná z brahmínských

hrobek neb pagod není starší 15 set let. Šest tedypraktické náboženství a raktická nynějt boho
služba brahmínská mladší o původu. 'lýž bisskup
dokázal materiálem po celé lndíí, již procestoval,
sebraným, že lndové měli stálé st ky se žid
křesťany, od alomouna až do sv. rantíška a

verskěho.chmohou proto analogie, jež _sev praktické nau věrro- a mravoučn , jakož i v boo
službě brahmínskě a křesťanské v sk)tují, tím smě
rem se vykládati, jako by křes anství z brahma

nismu bylo povstalo (Čužir), nýbrž opakkjest správný,ze brahmínové : náb ství židovského ařke
st'anskěho eklekticky vybírali, co tužbě a potřebám
lidu vyhovovalo, abyj bvrahmanlsmu udrželi.
Po stránce mystická-filosofické rozeznávati
jest v brahmanismudva směry: směr monístícký
a směr dualistický. Směr monistickýuplatňoval
se odůvodňováním podstaty brahmy z ved, což
slulo vedanta, a komentováním vedanty, což se
inimánsou (zkoumání) nazývalo. Komentování
ono bud' odnášelo se ke stránce praktické, jak

totiž jest jednotlivá místaposvátných knih správněvykládati (karamímansa),a ke stránce spe
ku !atívní (brahmamímůnsa),bjcžbyla a jest vlastní
filosofií brahmanísmu. Spekulativní tentos rpo 
vstal dle Colebrooka v sedmém neb osmém sto

letí před Krisatem.aMěl mnoho pěstitelů, mezi nimižniká Ku olovice šestěho ne dle Pa
thaka (Bhartriharia Žnd Kumitríla 1892) z polovice
osměhos o.í př. Kr., ysrdnatě potíralpnlhílís

rr.us buddhismu, jakož iefrilosotCankar, jenž ku
všem sutrám vedantš vydal systematicky a výhorný komentář v do ě ovšem pozdější než Ku

ár.ila Monistícký názor má brahmmu za nekonečně
jediné byti, mimo něž není žádného bytí, a které
se býti zdá, jest jen přeludem obrazotvornosti
(maja), neboť není reálmho, od brahmy rozdílného
světa, vše jest jen neuvědomělou hrou brahmy;

z něho se plastu ně vyvinulo, do vněho se zase\rací, jako z more rodí se pěna něm se
ztrácí; brahma při tom ničeho neztrácí, ničeho však

také nevyzískává. l duše lidskájest částkou brahmyako barahma sám nezrozená, nesmrtelná, co pů
se i, působí v ní brahma. Dušše nutnč vyplynula
zbrahmy, nemá žádné svobodné vůle, jest od věč
nosti v toku stálých znovnroduv a preměn; její
mravní stav jest závislý na předchozím přerodu
či předurčení, a brahma může v ní mravně působiti
jen dle tohoto předurčení, není tudíž mravní zlo
úkonem brahmy, ale smyslnosti člověka, jenž přerodem nedovedl „vědou, t. j. co uejhlubštm po
znáním brahmy, vyprostíti se z hmotného obalu
duše ——těla, jež jest ji obalené v jemný, nevidi
telný obal rozumový, obrazívv a vitální, jen při
těži. Odtud nutnost strohé askese. jen nejdokona

lejší vědění brahmy, jaké mají jogové, spojugepo smrti bezprostředně s brahmou; dnoko
dění sice milostí brahmy osvobozuje od nových
přerodů v různých tvorech, dokud tento svět trvá,
ale nikoli po přeměně Světa ve světě budoucím.
Duše, jež askese neprodělaly a v poznání brahmy
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se necvičily, přecházejí po 0vybytí trestů v pekle(jama) v etheríckéem svém baíu do tvorův, ab
postupně přerodíly a očistííy. Celá nauka jest de
alistíckým pantheismem jak se vyvinul z moni
stickě spekulace u brahmínů názor dualistický,
není dosud vědeck) zjištěno. Předním pramenem
jest tu epos mah abharata Straschewskíse do
mnívá, že kasta vojínů chtěla oprostití člověka
z brahmínske'ho pojímání bráhmanu mystickp-obět

ního a postavila protianabsolutně jedinnoslstí brahmantt člověka — — jakož to část absolutna,

Lehožcílem jest vykoupení. Prostředdkem v
aloupení _nejsouprosby a obětí, ak 'brahmtnt učí i,věde ní 0 brahmanu. Totov dění nevyčerpává
seejedině a bezprostředně v rozjímání absolutna,
nýbrž zkoumá přirozenost a zákony vědění, jímž
člověk spasení dochází, a tak dospívá k poznáni
rozdílu mezipřírodouučí hmotou a duchem, což
tvoří podstatu íilosofíe dualistické sítmkh)a- -jo
gov y. ttomu klade Dahlmann T. ] vývo
směru dualistilckého již do nejstarších dob brah
manismu. Dle něho existoval mimo naprostý mo
nisntus, jenž se jen v uvažování hráltmanu ztrá
cel, monismus epický sAmkma-jogovsky, jenž tkvěl
v názoru, že člověku pílíti jest k vykoupení vědě
ním : „má přirozenost jest absolutní byti“ , z čehož
vyvinulo se další 5 ekulací rozrůznění přírody

du,cha klassick „atheistícký“ směr filosofie
samkhya. Dahlmann porovnával tento směr také
s filosofii stoickou a nalezl tu mnoho prvků při
huztnýcc.h myslu klassickě filosofie sámkhya,
za jejíhož původce pokládá se Kapiía, jest prm
cípem vši činností a všelikého pohybu priroda
(pankrlti); duše jen klidně přihlíží, co se v pří
roděddjěe. Ale priroda jest slepá a nemůže tudižsobě býti účelem. jest tu pro duši (poruša), která
se své rozdílnosti od přírody poznává sebe avveš
ostatni, tak že z těchto dvou principů všelíkě stvo
ření ve svých duchových a hmotných jevech se
vyvíjí Duše jest principem nestvořenýrn a netvo
rrcrrn; jest mnoho duší, což se poznává z různých
jejich osudů, zaměstnání a vášní. S přírodou spo
'nea jest dtíše včlo vu,ěk jnenž pozůstává z těla

jemného (Iinga),vkterému přilnáleží: rozum (buddhíš,princip vnitřní účelnosti, sebevědomí (ahankara
ožka : přírody a rozumu a _princip sobectví

ípýchy, tedy všeho zla na světě, vnitřní smysl
(manas) konečně deset smyslův a pět jemných
prvků. ím více duše svou různost od přírod po
znává a čím dokonaleji se od ní tímto věd nim
oprostila, tím méně bude ji o smrti se přerod'o

vati; jen duše, jež nejdokonalejšímb věděním naprosto od přírody se osvobod la bude spasena.

Uotama učil, že logické myšlení jest neůjoistějšícestou k pravému vědění, jakožto podmin ou pl

ného oproštění duše od přírody, čímž povstal filosofický směr, zvaný nyáya. Kone ějal seK a
nada podrobněji zkoumati hmotnou..lpřírodua stal
se zakladatelem atomistíckěho směru vaieešika ,
dle něhož svět skládá se 7.neděliteln' ch, nezměnitel
ných atomů, jež se náhodou, ale p eee dle určitých
zákonů vyšší moci na základě s řízněností vlast
ností ve dvojice, trojice atd. slu ují, tak že různé
věci povstávaji.Člo vék složen jestztěla. zdroje
to hmotné práce a činností, smyslového pojiínám
a chtění, a z duše, jeež jest dle své opaěnné ne
hmotně činnosti, jako: poznávání, lásky, nenávisti
— protívou těla tělem p_ojí duši sebevědomí
(ahankara), ale 'ak tělo, tak i vše, co se na tomto

světě s duší pOjí,jestjíe ke zlémů, proto jest seduši věděním od p_říěže oprostití, aby k napro
stěmu klidu po smrti dospěla. Veškerou soustavou
brahmanismnproplétá se zárodek pessímismu,
jenžv hismu (víz čl. buddhismus) svého
vrcholu dostoupil. (Srovn. Msgr. Fr. Laaue'nafl.

_.
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Du Brahmanisme et de ses rapports avec le ju
daisme et le Christianísme, 2 tomes, Pondíchéry

— 5, rec. KD. 1885 str. 381, Ludwig. Die

phil505.čna reli. Anschauungen des Veda, Pannaha
pr, U ení staroindické, jeho vězna

vznikání a vyvinování názorů zvlášť křes8_7nskI-lnýcha vůbec náboženských, 3 díly,
Strmchmíki, Powstanie irozwó mizmu8wln—

alle/ach,18Kraków 1884 Dzíeje filosofílna \Vschodzle,1894; Calebrooke,Miscellaneous Essays, 1872,
Stáž-kl, Gesch. d. Phi os, 3. vyd.l ——25,

" mravouky v Orientě, Praha
rldealismus der indl

sehen RehgronÍRhtlosophte im Zeitalter derr O fermystik,b hft 78, str.
Dle Sůmkhya-Philosop ie als Naturlehrsóeurnd Elr
Iósun slehre nach dem MahábhAraa,t 1902; Daas

Maha htarata als Elpos und Rechtsbuch, 1895;
Hardy, Die vedisc brahmanische TPeríode desalten lndien, 1893; unin-MBarkmu:T..,j Zur Ge
schichte der áltesteDn Philosophie, Philos. ]ahl'b.
1003, 385——396; M. MiillIr, The six systems of
lndían philoso hy: The Vedas, Vedanta or Us
sara Mímansá, ůrvaMimůnsa, Samkhya-philosophy,

_looga- phíloosophy, tNya'íya and Vaiseshika, Vaíseshikaphilosophye 1899. K:Íl
rahms an, hud. skladatel, posledni mistr klas

sický, „ 1 3 v Ha.mburce žilo 1862 eVidni,
která se mu stala druhým domovem; byl tuVdirigen

tem 1solečnosti „Gesellschaft der Musikfreunde“,
917. První ()jeho díla byla vřele vítána Schue,m jenžsv nadšenou kritikouv „eNeu Zeit

schrinftfitrMusik“orazil mu cestu do veřejnosti. Hlavní
význam B—ův spočívá v jeho tvorbě symfonické
akomorni. Naplníl formy tyto, přejaté od mistrů
klassických, nov m, modernim obsahem. Nejvý
značnějším jeho dílem jest jeho velíkolepě „Re

quíem pro soa sbor a orrcheostr s německýmtextem (,Deutsches Requiem, 45.. po pr
provozováno 1868) o-sk adbě tčoto pravi životo
pisec B—ůvJindř. eiomann: „]e--Ií v celé literatuře
dllo, jež by mysli rmoutící se nad ztrátou drahé
bytosti mohlo poskytnouti síly a kpooje a tim

ůtějchy nebeské, pak jest jím zajisté pdilo toto. Pokud bude na zemi panovati bolest a v srdcích žal,
potud bude toto nedostižné mistrovské dílo mil
lionům duší nejušlechtilejším zdrojem osvěžující
útěchy“ ; dále složil B.řadu motett, „Ave Maria" pro
ženský sbor a orchestr (nebo varhany); pro var
hany napsal preludium a lugu a-moll, fugu as
moll a 11 předeher chornálnicch. Srvn. Énn'l Beze
mý v časop. „Cyrill“ XXXVlll. (1912),23 .

Brachet de la Milletiěre, '1heofi1,n.vPa—
říži 1596, zprvu horlivj přivrženec kalvinismu,
16% uvězněn a čtyřitléta ve vazbě držán; stával
se náchylnéjštm k víře katolické a vydal několik
spiskůvireníckých: „La paix del' Église fondée sur
le foy catholique our la transsuhstantiation au s.
Sacrament de l' .“ucharistie, , „ a ne
cessltě de la puissance du Pape en l'Église pour
reměde contre le Schisme“ t. 1649); posléze 1646
přij 1 viru katolíc kou . 1 5, ] o katolík 1).
„L' tat verítable des diíťerends de la rell lon entre
les C_atholíqneset les Protestants avec a raison
certaine de les terminer“ 65

brachium saeculare, moc světská, státní, v pro
tivě k duchovní moci církevní (br. ecclesiasticum),
jest právní occhranaa omtná pomoc, skýtanná st-á
tem církvi,aaby ejí nové mohliv zájmu po
řádku v církvi uolatniti jistě nároky avprověsti zá
konná opatření, ta něž jejich duchovní prostředky
nestačí. Přihlížejíc ke svému ůčeu (b aho věčné
věřících, jehož prostředkem jest blaho vezdejší,
účel to státuu), neroz akovala se nikdy církev po
moc tu vděčné příjímati, nezřídka, jak tomu celé

< 0—
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igi dějiny svědčí, se i přímo dožadujjce (srov. naS. 0.0 3/lll.1633 k 3. hl. freo.rm
gd. d)(kXV., jednajíc3í/ () 1tom, kdy jest bisrkupovl
Žolno br. mec použití, a čI.13.—15. rak. konkor
dátu, jimiž si vymiňuje církev ochranu a státní
pomoc při provádění nálezův biskupských. vyne
sených nad duchovními provinilcí). Všude, kde není
církev zbavena státem zcela svých práv, zaručuje

jímtento, dle poměru sveho k církví, jistou pomoc,už však nesmí býti rozumčno ve smyslu ráv

ního positivismu tak, ťakoy by naárok a opatřenícírkevní teprve pomoc státní moci pr va nabývaly.
y br. mec., církvívve formě hojných výsad

poskytované, b lo zdrojem účinné právní ochrany
a mnoh 'ch pr v cirkve, k,terá ač povahou svou
byla verejná a veřejnoprávními jsou také jejich na
naše časy dochované zbytky, přece pokládána byla
za práva řádně získaná (jura quaesíta) a proto je
jich ztenčováni aneb rušení prohlašovala církev
vždy za bezpráví a dosud žádá, má-li jich již býti
zbavena ab se tak stalo cestou vzájemné dohody
Poněvadž v ak houževnatě nelpi na této pomoci
br. maf., ustupuje vždy ochotně od svého práva,

lze-líejí tak bez zapření principu učiniti. Právocírkv na br. mac. odvozuje se z ochrany státní
(jus vadvocatíae), již se církev v křesťanských stá
tech od nejstarších dob již těšila a kterých, jsouc
společností viditelnou a nevystačujíc svými pouze
duchovními prostředky, potřebovala. Spíše však
jest dlužno odvoditi právo to ze zájmů státu sa
mého, jemuž na tom musí záležcti, aby se půso
benní írkve z nedostatku hmotných donucovacích
prostředků překážky neděly. Pornmoc br.-1imer.je
vila se druhdy způsobem velmi rozmanitým; dnes
potkáváme se s m nejčastěji jen tam, kde běží
o provedení nálezu církevního soudce. Církvi se
dnes nedostává donucovací fysicke moci, ačkoli
ji stejně jako druhdy potřebuje, nežíkdybyjt měla,
není ani v zájmu jejího duchovního charakteru, ani
v zájmu státu, aby ji sama vykonávala. Z tohoto
důvodu, spíše však jistě proto, že moderní stát
nechce vedle sebe trpětí samostatné, sobě rovné
společnosti, nedovoluje. aby církev tuto moc, i kdy

by 11ka ruce byla, sama vykonávala (srov. g 19.rak. z zke dne7./.V 1874),azastupujeji, žádá-litoho
potřeba, svými donucovacíml prostředky. Za to si
však stát vyhrazuje právo stanovíti podmínk', za
kte' ch jest ochoten tak učiniti. Tak tommu byvalo
dle inschía všude, kde nebyl panovmk spolu hod—
nostářem církevním, neboť v tom případě rozuměla
se bezvýhradná pomoc státní sama sebou. Podporu
tu nelze si ovšem tak představovati, že bytím
záležitostí církevní a státní byly zcela smiseny a
církev že bytím pozbyla své samostatnosti. Žádost
církve za zakročení br.-íi.raec.a skutečná pomoc státu
donucovacímí prostředky, jakož' 1zápas obou 0 pod
mínkách těto pomoci, jest značnou součástí dějin
poměru církve ke státu. To však, jakož i okolnost,
že stát za omoc nezřídka velmí problematickou
osoboval sr vůči církví jistá práva výsostní, že

vede si tu jako dědic středověkéhoa křesťanskéhostátu, ač státem křesťanským není baýtln ehcce,
že klade úřední moci církevní jiste meze ív obo
rech, jež sféře jeho moci se zcela vymykají, a že
váže pomoc tu nezřídka na podmínky, za kterých

ji církvi přijmoutl nelze, jest předmětem jiného hesla,Zde slušíjen jeetšě připomenouti, že v Rakosuku
vztahuje se br. .raec. z valné části jen na předoměty,
vvtčenč v 5 27. zákona ze dne7 května
1874,a že skytá jí jen za podmínek vtěchže paragr
uvedených. Vedle s 23. poskytuje stát všem uzna
nym nábožen. společnostem tu výhoo,du že se mo
hou dovolávatí jeho pomoci k dobývání příspěvků
na úhradu potřeb kultových od svých příslusníků,
jestliže byly příspěvky ty uloženy se svolením
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správy státní g 27. zmíněného zákona slibuje pomoc k sesazení klerika s církevního úřadu neb
ku provedení církevního vyšetřování proti duchov

nim osobám, je-li za to úřad politický církevnímpředstaveným požádá, by-l1i nález učiněn po
provedeném šetření nazákladě kanonického práva
a neodporuje zákonům státním. O některých zbyt
cích výsad stavu duchovního, které stát dosud mu
přiznává a ež lze také k státní ochraně a pomoci

církve přičsti, bude pojednáno v hesle jiném..K. Grau, Lehrbuch des kath.K ..-R 3. vyd.,
93116;P. Himt/tiur, S stem des kath. K.-R W.

s 252, 259; A. Soldát V eobecné zásady o pĚmšr:cirkvleke státu(RRozhfedy, příloha k časopl); ll. Lá'mmcr, Institutionen des kath.
2. č\'yd. str ,.429.

brachylogie, stručnomluv, řečnická figurahromadná vysuvka (elypsis) vypouští p01my(s va)
prostředečná anebo vedlejší, čímž vzniká úsečná
stručnost a pádný

ai.g1 August 11820.5. B., 1766 v Rísz
tissenu (Vestiálsko), vstoupil 1786 do kl.ve W
gartenu,1790v
íheol. ve Weingartenu,
prof. dogm. na univ. vídeňské 1814— 7vlcedlrektor

theol. studií, 1817 kanovník u sv. tégána, 1818
vládní radaa; z. 1821 ve Vídni; .rp. 7onspectuametaphysices et phílosophiae morum a
teries tentaminis ex phílosophla universag' (1794);
v rukopise zanechal .lnstitutíones theol. a
ticae'. — 2. Karel, dr. theol. a fíl., katol. fílos. a
iheolo něm., 11.1853 v Kanzacliu (Virtemb. ), vysv.

na kn ze 1878, 1879 re etent au docent v Tubinkách, od 1883 farář ve íldbad ,od 1894prof. ve
Frýburku Br. (zprvu filosofie, potom dogmatiky),
19110pap. dom. prelát;.r ' „Zukunftsreligion des

Unbewussten und das Prinzlp deseSub ektlvismus“(1882), „Philosoph. System v. Lotz unst
des Gedankenlesens“ „E:eyklopaedíc der
theoretischen Philosophie“ (6.v ),„ ottes
hewe is oder Gotiesbeweise7“ y(11888),.,Apolo ie
des Christentums“ (zpracovváno dle Duilhé de
Pro et, 1889). .Grundzúge der Philosophie“ (3 sv.,
189n , „Freiheit der philoso h. Forschung“ (1894),

„Vom enken. Abriss derLsogšr“ (18 ), „Vom Sein“(1896), „Vom Erkenne “ (18 ), „Leibníz, sein Leben
und die Bedeutung seiner Lehre“ 901), „Z
ínnerung an F. X. Kraus“ (19021, anese
Chroistentums“(1903),„ Der Papst und5die Freiheit“(19 3), „Modemstes Christentum und mnodere Re
11ionspsychologie“ (2. vy 907), „Was soll der

ebildete vom Modernismus wissen“ (1908m)_.„llesus
Christdus, apol. Vortmáge“ (spolu s jírly

ur Er

2. v _ l , „ er Modernismus und díyenFreiheit

der rssenschaft“(1911)aj. — 3. Šichael O. S.B. v kl. wíblingském, 71.1774, , :). .,Kurze
Geschichte der ehemali en vorderósterreichischen

Benediktiner-Abteyn Wl8Žgbingenin pSch\vaben“š18_34).Braille Louis y.(dep eme
et-Marnc),v třetím lroce vsvéhopvréakuoslepl, od
1816 chovanec pařížského ústavu pro nevidomé,
od 1828 učitel na témž ústavě; zdokonalil soustavu
pismaaCh Barbiera; jest vynálezcem pisma pro
slepec nyni obvyklého, :. 1852 v Paříži.2z Bra tenberlra viz Barthold [,

Brajkovié Marti in, 59. biskup záhřebský od
1703 Srearyi(Charvátsko), stud. veRiece,dZálhieosbé„Št. H cia Trnavě, kde se stal
doktorem theologie, byl kanovníkem záhřebským,
odl biskupem senjským. Translace ze
Senie do Záhřeba stala se na pokyn krále Leo

Eolda asdovolenim Klementa Xi. B. se snažil, abyiskupství Záhřebské povýšeno bylo na arcibiskup
ství, ale předčasná smrt zmařila jeho úmyslb Srlvn.Schem. clerl Zagr. 1911. X.)(Xll
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Bralion. de, Mikuláš, oratorián, n. kol. 1600
v Charsu Pontoise, :. 1672, žil dlouhý čas v Římě,
kdež bádal ilně v archiv ech vatikánských; ..:rp
„Pallium archiepiscopale. Accedunt et prlmum pro
deunt ritus et forma benedíctionis ipsius ex antiquo
manuscrípto basilicae vaticanae" (Pař ae

remoniale canonicorlum seu institutiones practicaesacrorum 5. RE uum pro collegíaiis aut aliís

ecclesiis, quae ac'ltilustar illarum deserviunt juxtaritum romanum „Les curiosités dc l'une
et de l'autre Rome“ ](t. 1655 .,La vie admi

rable de N1colas,archevelue de Mire“ (t. 1646),L'Histoirechrétienne“(t.16).

ramante, onato ,vda Urbino, ital.architekt
malíř, ». kol. Ubr inu, z. 1514 v ímču;směrodatný architekt vy ělé renaissance; 7.

(od 1472) v Miláně, od 14Šg\rŘí.mě Hlavni jeho díla
jsou: okrouhlý chrámec („Tempietto", viz obr. 62.)

N

Obr. 02. Bramante: Tempiuuo.

v nádvoří kl. S. Píetro' m Montorio (dokonč. 1502),
nádvoří kl. S. Maria della (1504) Cortile di

maso s logglemi, Coratile del Belvedere a
Giardino della Pigna ve vatik. paláci. jeho nej
větším dílem jest první plán chrámu svatopetrského ,
měla to býti mohutná centrální stavba půdorysu
řeckého kříže s vysokou kupolí střední, se 4 men
šími kupolemi nad nárožimi, s polokruhově za
končenými rameny křiže a 4nárožnimi věžemi;
stavba byla dle plánů B-ových r. 1506 započata,
ale neprovedena. V maaliřských výtvorech B-ových
kříži se vlivy umbroilorentské a padovské; B byl
snad žákem Fra Carnovale, Piera della Francesca
asnad i Mantegny; zdokonalil se u Vinc. Poppa.
Srvn. iecm:-Becker, Ktlnstler- Lex. [V., 515—519.

Bramantino. vlastněBartolo mmeo Suardl,
ital. malíř milánský, činný vletech 1490—1536,žák

Bernarda Butinona, později Bramanta; od ncčlhojsou: „Klanění se pasiý řů“ (v Amhrosianě), „K
nění se sv. tří králů“ (v obrazárně LadyLa yardolve

veBen ), freskové malby („Trúnícl Madonna s dítreře, „Pieta“ v kostele S. Sepolcro
veMilán, )freskové malby ze života sv. Dominika
v nádvoří kl. S. María delle Grazie.

_U)

7?



416

Brambach Viř,lém historik hudby, u. 1841v Bonnnu, 1 868ř prr.of filologie ve Frý
hurku, 1872 vrcnliíníbibliothekář dvorní a zemské
blbliotheky v Karruls e; ry.: „D Toonsystem und
die 'lonarten des chhristllchen Abendlandes im
Mittelalter“ (1881), „Die Musíklíteratur des Mittel

altters bis zur Blilte der Reichenauer Sáílígsáschule;1 ), „Hermanni Contracti Musica" ),
eichenauer Sán erschule“ (1888), Gregorianisch.

Bíbliographischc ósung der Streitfřrage iiber dcn

Ursprunř901des Gregorianíschen Gesanges“ (1895,2 901-)
Brambila jero m, Mn ziM lána, :. 1686;

.r). „Prologus in librumhsentcntiarum“ (Milán 1682).rambring Bedřich S.j., :p. „Demcarnatíone
(Woodstock 183

bs Jan jiří, dr. fil., rektor gymn.v Miinner
stEdtu, „. 1854; :p... De auctorítate tragoediae Chri

' „Studienazu den errken Juliansdes Apostalen“ (2 sv. 97—99);v
řehořský spis „Christus patlens“ (l

brána, hebrejsky deleth—_ n'n, mócá: mup.
petah -_ mag, ša'ar : wpw',báb : 33 (v žalmu
9012), tócá'óth : 11183519? assyrsko-babylonsky
ba- a-bu, bábu, plurál: ba—bi, bábáti, též bábání,
ídeogramm_** KA';s trážce brány: ma-as-sa-ru ba
a-bi; pak abullíí, idesogramm KA'.GAL; abulléšu
šadláti : „mohu bránny “(t. j. městských

hradeb); vedle abulrlu lze tezždčistí a—-bul- Ium, &bu-ul- lu; „stráž ma-sar a-bu- ul-li (EN.
NU. UN. GAL; áIšále= daltu, stav vázaný da
lat, muž. č.Adaláte ideogramm: ]S. jG, z.př dal
u(= jS. IG), ra-b-i-tú ša šame_— „moh'utnábrána

nebes“; další „synonyma“ jsou: ik-ku, ka-tim-tum,
edi- ll-tum, na-zi- ik-lum, nam-za--ku, na-si- ir-tum,
mu--k-at tlm- tum, mu-šap-zí-ir-tum, pi--ti-tum, mut
tal- lik-tum, sa-n-ík-tum, mu-t(di)--ib--tum, dí(ti)- ib
bu, -um- a, a-ri--tum, ba—az u, ar-ki-tum,
pa-ti-imr-tum, ma-chi--ir-tum, mi-eš-zka-lú-u, ka-ar—
dú-u, an du-rú-u, e--rl- lm-turn, eš-šít-u, gu-du-gu,
mu--kíl ba-a--bí, da-al-tutum, cha--a- ra--li ar--ka—bí--ín
nu syn. daltum Ia ka-ti-tum is chu-un-ti chu--ra-sí
syn. daltum abulli, tu-'a-a-ma-li syn. mu-tir-re- e
tum, cha-ab-cha-ab--bu, syn. daltí. Septuaginta:

%ga, 11517),„view, ššo'óoc; Vurlgata: janua, porta,valva, ostíum, forcs. — rána ve vlastním
smyslu.l .Řůzné druhy bran. V Písmě sv děje
se zmínka o branách: ]. svatostánku (Exod.

35" atd. ,r2 chrámových (3. Kral. Baulo4. Král129 2248 Ezeehch;8'* 10m- Mal. Žalm.

2421181051901 Mach. 833;Act. 2150;atd),3.l chrámůpohanských (Bar. 617,Dan. 4) . taábor
ísraelskeho (Exod.323,15. městských
(Deut. 35; os. 2", 625 Soudc.16" 1. Král. 237,

3K r.ál 22 4. Král. 712!judAithIICŽ;2jenů4931; Ezech.4830; 1. Mach, cl.), 6. jeru
salemských. Tytobyly::)„Ěr4ánaatstudničná“
—_ša ar há'ajín : tipů 1237“(Nch 214;$“; 12");
byla tak pojmenována dle pramene Siloah, na jíž
ním výběžku jihozápadního vrchu (cfr. Zeitschrift
des Deutschen Palástina-Vereins, Lipsko, svaz. 5.,
296;pa.,k14 dná":Ša a'ra
hamrrajím: psp,-| 113g)(Neh.3'6,08',316,1237);
byla snad proto tak nazvána, že vedla ke Gihonu
(dnešnímu pramt nu Panny Marie; srvn Zeitschrift
des Deutschen Pal.-Vcrcíns, sv. 14.,56).— „
mezi davem “ — rbén hachomotha
jim: 533th is: 11,9—(2.aKrál. 254; Jer. 394;

527 (Cfr. Zeitschrift des Deutschen Paol.-Vereins7a 8., 280)— ) „rBsvaz.5. ának ňásk“:
ša'ar hassúsim _ Df—Pag,—,519W.(jer. 3140; .\'eh.

Brambach — brána _/

325).Brána tato po vyhnanství tvořila jihovýchodní

část okrsku chrámového, prřed vyhnlalnstvím bylavšak spojena s palácem, srv. 2. Král. fi;—2.Chr

2313;ch;i též57lei—tschrištaades Deutschen lPal--Vererins,svaz. 4. ar hammifkad : -j

13mm, kterouž se od východu vcházelo na ná
městí chrámové; srvn. Neh. 331; cfr. Zeitschrift des
Deutschen Pal.-Vereins, svaz. 14., 58. — ]) WW

nww,_—j_ša'ar hammattáráh Neh. 1230,pravdě
podobně vseverovýchodním úhlu náměstí chrámo
vého, cfr. Zeitschrift des Deutscheen Pal.-Vercins,
svaz 8., 269. - g), rána bravnna“ :ša'a ar
hazzón: RED 317W. na severní straně náměstí

chrámového, Neh. 31,31: 1259;cfr. Zeitschrift desDeutschen Pal.-Vereins, svazky ., 2
14.,45—11)maja wpv—_ ša'ar Bínjámín,„brána
Benjaminská“; jerem. 37'3; 387; Zach. 1410.Ne
hemiáš ve třetí hlave o ní nečiní žádné zminky,a
proto je toto jméno brány snad jiným názveem
brány u Nehemiáše uvedené pode jménem jiným,

dle Zeitschrift desbDeutschen Pal.-Vereins, svaz 8..,
282 snad „bránšbr ra.vné“ — 6/1)„Brána r bná“—_ša'ar haddág ím_— D'J'Jů sytý, Nchem33,1231';
2. Chron. 3314,prostřed (druhé) severní hradební

zdi; srvn. Zeitschrift des Deutschen Pal -Verelns
svaz. 8., 269,2 ,4.6 hacjlee_šánáh—mgr.—] um, srvn.11\'ehem.3“,123š9,prav épodobnč
na mlstě, kde dnes stojí hospic řádu johannltův;
cfr. Zeitschrift des Deutschen Pal.-Vereins, sv. 8.,

anásl.,279anás1.'„—-])Brána Efraims ká“
:'ša ar Efraim: DŽDBRupa, 2. Král. 1413;Neh.
810 1239; 2. Chron. 2593; byl a to brána v nejstarší

zdí (: hradbě) severni, cfr. Zeitschrift
des Deutschen Pal.-Vcrcins, svazky 8., 279 a 14.,

48. — „Brána úhlu“ _ ša'ar hapginah_„39,3 app) l,srvn.2. Král. 1413;jerem. 31'9 Ch.ron
265, vzdálená čt sta loktův od brány Efraimske,
srvn. Gul/:e v eittschrift des Deutschen Pal-Ve
eins, svaz. 8 ylaato hrána v první zdi hra
dební východně od dnešní cltadelly. —-!) „Brána
prostřední“ _—ša'arhattávech—_ ]];-n wma,jer.
393", její poloha je neznáma Ohledně této brány
cfr. Zeitschrift des Deutschen Pal-Vereíns, sv. 14.,
49.— m) Brán oli' =ša'arh hag'gaj
sp.-| Hyyj, Nehcm. 213,3211'33:2. C.hron 26, snad
dnešní hrána jaffska: jiííí zase hledaji tuto bránu

na ojlihozapadnlm konci města. u) „Brrnánaná"_— ša'ar haašpóth_— 1191081?wyzw,srvn.
Nehele.m 2'3, 3“, 1231; naproti. bráně studničné';
cfr. Zeitschrift des Deutschen Pal.-Vereins, svazky

297 — a) Šaar hacharsúth._— 130
moji-yn, jcrem.192 atd. — 7. Domů: Soud. 1121;
Přísl. 5aMark 29; luk.1620; Skutk.10"' atd. —
BaP lácůuv, na př. josela v Egyptě, Gen.:43'9
krale Davida v jerusaleme, 2. Kral. 119; l5'1 krále

Ěabylonskeho, Da_n.29; krále perského v Šusách,60 veelekněze Kailáše, Mat.
26'. — 9. Věží, na př. Soudc. 95';

10._Vezení, na Bar. 6;l_'_,6%.2 — 11 Zahrad na Dn
ll. Upraía bran — l. Brány íltaíéstskenbyl) ob
čejně dřevěné, sestávaly ze dvou křídel a byy

uzavírány zevnitř silnými tyčemi. Každé křídlobrány v Gaze, kterou Samson v době noční od
neesl, s_počívalo na zvláštní veřeji; cfr. Sou dc. 163.
Jak asi vyhlížely stare bránymměstské ve starém
Oriente, možno sobě učiniti představu z popisu

_-|



brána

jak nám jej
gynějvšího tvaru měpst palestinských, Bible LandsáVan Lenne ve svém díle
poaz.v2., str. —452:„ ránv městskéjsou zpra
vidla klenuté, v noci jsou obsazeny stráží a za

vřenš.I jsou široké, massívní, o dvou křídlech ž.(cfr)', zhotovené z pevn odřreva a obíié žele
zem (srvn. Skutky a.pošt 12%). Silná tyč železná,
opatřená na jednom konci hákem zavěšena jest
atěžkém kruhu železném, jenž upevněn jest

vasilném trámu zapuštěném do zdi po obou stra
nách brány. Když jest brána zavřena, prostrčí se
tyč skrze jiněe eště kruhy železně, jež připevněny

jsou vzadu v aždém křídle blrány, tak že bránamůže odporovati značnému tlaku ze zevnějšku.
Závora jest massivní, z kutého zeleza, a klíč
0 dlouhé rukověti, velice těžký, zavěšen jest na
pásu strážce brá nebo vísívá v malé místností
u brány se nalézající. Bylo věru k tomu třeba síly
Samsonovy, aby brána města Gaz vyvrácena byla
ze stěžejí s oběma postranními tr my, se železnou
tyčí a veškerým ostatním příslušenstvím, a odne

sena bcylana vrchohorg', kteráž jest na proti Hebronu(Sou . ku brány stává věž, někdy

i věžec dvě. Poo každé stranyě vchodu umístěnyjsou lavice, na nichž sedávaji stráže, jež mají

příbytek svůj v místnostech, jež obklíěují prostoru předb anou. Tato prostora jest oblíbeným
dostaveníčkem obyvatelů, zeména bohatých, které
sem láká čerstvý vánek, eně věje stlnnou branou,
& kratochvíle, kterou na e'zaji v tom,že tu vidí

neustále odcházeti a přicházelti lidí i zvířataSoudcové, ano i guvernn.ér ub raj se častoonat oto
místo, aby tu projednali záležlitostl velice důležité:

Bře civilní i hrdelní často se tu liči arozsuzuji.
rány městské _zkavírajise při západu slunce nebobrzy pot ekteré z nich mívají v jednom ze

svých křídel malá vrátka, jež zůstávají otevřena
hodinu nebo více 1po z_áp_aadu slunce, aby náhodou
zpozdivší se chodci vejíti mohli ještě do města
nebo odtud odejíli. Také později lze si dáti bránu
otevříti -—ovšem že za příslušný bakšiš. Avšak
zvířata musi zůstati venku, a opozdivši se cesto
vatelé nuceni jsou tudíž často táboříti vně města,
nedorazí- li ku brnáě prřed západem slunce.“
[ ve starém Orientě byly městské brány oblíbeným
dostaveníčkem všech, kdo se chtěli občerstvití na
čerstvém vzduchu aneb zvčděti novin. Tak na př.

když dva andělé přišli v podvečer] do odomy,seděl „Lot v bráně města“ (Gen. 19'). U hrran
městských bylo kupováno různé zboží a potraviny;

apř. prorokraEniiseus předpovídal hojnostměstě Samaří,p „O tomto času zitra míra
mouky bělně budep zaVlllotstříbra, a dvě míry ječ
mene za lot stříbra v bráně Samařskě“ (2. Král.
7'). Proroku jercmiášovi b 10 přikázáno, aby se

odebral ku bráně a tam hl sal svá proroctví, by
bylakselyšenaod králův a lidu: „ktTa leOSpndínk mn:ě dí a postav se vbráně lidu tohoto,
skrzee kterou chodívají kralove“ judšti, a skrze
kterouž vycházívají. 'm: Slyšte slovo
Hospodinovo, královéjmudští.ivšechenjudo, avšíclmi
obyvatelé Jerusalema, kteříž chodíváte skrze brány

\'e branáchbměstských byly konánysoudy, na př.. Měl- lib ykdo syna spurného &

protivného, jenž by neposlouchal hlasu otce svéhoa hlasu maastky vezmouce ho otec

i matka jeho, vyvedou jej kdstarším města2lc,svéhok bráně místa přebýv l'Il svého“ (Deut2 ', "
Pr oto k označení soudu říkalo se jedlnodu e

11:33—— baššaar: „v bráně“_— ín foro, na př.
(při veřejném zříkání se práv levíratu): Nechtěl- li
by pak muž pojíti příbuzné své, tedy přijde pří
buzná jeho k bráně předss,tarší a řekne: Nechcce
příbuzný můj vzbudití bratru svému jména v lsraeli,
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a nechecrepodle [práva švařrovství pojmouti mne.saiáš praví: „Někteří ob
viňeujiez hříchu člověka pro slovo, a na _toho, kte
ýž ' s,ce v bráněp lecejí, a pro nic utiskují

spravedlivého"SŽQIÍ'LP donbě Am.5 ',
8 “,Přísl. 2 " 5', 31". O zahálčisvýchzevlovačích u brány městské pravi král. žalm mně
zpívají (t j. o horlivém ctitell Hospodina), kteříž
u brány sedávají, a kteříž opojný nápoj popíjejí,zpívají o mně písně“ Brán městská
byla ve starém Orientě tím, čím byla ayogástarým
Řekůmma forum starým ímanům. Tam byly uza
vírány kupnís mlouvy; tak na př. Abraham koupil
dvojitou jeskyni od Hethíty Etrona. Tento, sedě mezi
svými krajany, syny Chéth, odpovídá tak, abybyl sly
šán ode vsech, kteřibylishhromážděniíubbárnv města:

S.lyšm pole darují tobě íjeskyni, kteráž na
něm jest, togě jeddávám; u prítomlností synů lídusveho já ti je davám. “(enG ."23 A.brahaam za
platil mu za tento „dar“ čtyři sta siki stříbra a pak
smlouva byla uzavřena a schválena „před očima synů

Chéth a všecAh,kteříž vcházcli do brápy města toho“Gen.23' ).A doodalo smlouvě váhy &platnosti.
Má-Ii dnes u7avřena býti oupě v nějakém městě
nebove vesnici, shromáždí se všecko obyvatelstvo

kromě sprostředkovatelů kolem stran vyjednávtajících na místě k úmluvámoobyčejně užívaném,to
jest ve bráně nebo nedaleko brany městské. Všicknoi
zúčastňují se ve vyjednávání, jako by šlo o vlastní
jejich zájmy. jsou tudíž svědky, zna'í odrobnosti
a okolnosti kupni úmluvy, a vyjedn vní jest po
tvrzeno bez všelikého psanní. Každá smlouva po
tvrzená tímto způsobem jest zákonná a nezruši
telná, kdežto psaná smlouva, byt sebe věrohod
nější &v bezvadně formě sestavená, nemá žádné

vállíy bez svědků žbíjících.a— ljob chodlval sedatdo brány; cír. Job 297,a : Když jsem vycházel
k bráně skrze město, a na ulici stro íval sobě sto
lici svou: jakž mnc spatřovali mlá enci, skrývali
se, starci pak povstávali a stáli. ří
slovípraví(22?'=): „Nelup nuzného roto, že nuzný

jest; aniž gotírej chudého v brán .“ Ve chválení
eny state ně čteme o jejím manželu: „Manžel jejíjest v branách, kdež sedá se staršími země“ (31)

opronesení rozsudkubyl take odsouzený ve
bráně potrestán; srvn. na př. Deuter 172-5:„Bude-li
nalezen uprostře tebe v některém městě tvém,
kteráž llospodin Bůh tvůj dá_tobě, muž neb žena,

jíž by se dopouštěli zlého před očima Hospodinaoha tvého, přestu ujíce smlouvuuojeh abylo
povědíno tobě, a sryšel-Ií bys o tom: tedy vyptáš
se pilně na to, a jestliže bude pravda a věc jisstá.
že by se stala taková ohavnost v lsraelí, bez lítostí
vyvedeš muže toho aneb ženu tu, kteříž to zlé
páchali, k branám svým a kamením je uházíš, at
zem rou.“ A Deuter. 2293-24čteme: „Byla- ti by dě
večka panna zasnoubená muži, a ííalezna ji někdo
v městě obývaal by sni: vyvedete oba dva k bráně
města toho. a uházíte je kamením, a um . ..“
O našem Spasitelí pravi sv. Pavel v listu svém
k Židům (13"): „Protož i_ležíš, aby posvětil lid
svou vlastní krvi, vně za brano ěl. VSu—

sách"byl ve bráně městské oběšen nešlechetnyA „Pro nešlechetnost před branami tohoto
města, to jest před Susan, i ten, kterýž to způso
bil, ivšecka jeho rodina visí na šibenici. . “
(Esth.16“).—B)Brána ve smyslu obrazněm:
Hospodin otvírá před Cyrem všechny brány na
rodův, aby se jich zmocnil: „Takto praví Hospo

ín. .varor |, jehož pravici 7mocnim,a národ
před ním porazím, a bedra králů rozpášl, a zotvl
rám před ním vrata, a hrany nebudou zavírány. “
jerusaiem je brána národův (Ezech. 267) ustavičně
otev eřná. „ e e ani v noci nebude zavírána,
aby přivedli k tobě sílu pohanů, i králově jejich

A '0
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aby přivedeni byli",t.j .ke spáse zaslíbené (ls. 60“).
Místo posvěcené zvláštnímrl zjevením Uožínl bývánazýváno„ branou nebes“, ' žajakob (na

cestě do Haranu) ze spánku procití,ifriasvíl:Vpravdě,Hospodin jest na tomtoomist sem nevěděl.
Pín úžasu pokračoval: jak čúctyhodné jesi toto

místo! Není tu nizejiného než dům Boží a bránanebeská. “ (Gen '.) Protože tu víděljakob Boha

a anděly, které lze ]lnak vidětilJjen v nebi, právem
nazýváa místo branou nebes. job 1muví)o „branácho„í)ranách stínu smrti“ (38"') P

„Vždyt Ty mne od bran smrtí vysvo

bozuješ, bych hmohl všpravovati veškeru chválu
Tvou, vbranách dcery ionskč“ _pakísa iáš(38'"):„jáť jsem byl řekl, že v přeestřižení dnů svých

\s'ejdu do branNhrobu, zbaven budu ostatku letsvy)cyjerusa1em,zobraš1 Ierusalemane cského, mátéž brány: .bránny

tvé z kamení třpytícího se, i vše cka"1 ezí tváz kamení drahého 54' ), Tobiáš 13") dí, že
„brány erusalemské lvzdělány budou ze satiru a
smarag u, a všecky zdí jeho vúkol z kameni skvost
n.ěho v.ajan (Apoc.21", ") o nebeském
jerusalemu dí, sze hude míti „dvanáct bran, a na
těch branách dvanáct andělúv, a jména napsaná,
kteráž jsou dvanáctero pokolení synův Israel
sýc ..... “ ,. anáct pak bran dvanáct perel
jest; jednakaždá hrána jesst z jeendé perly; a ná—

ěSlt města zlato čisté jako sklo, kteréž se na
skrze prohlédnoutimúže. . “ „Abrány (nebeského
jerusalema) nebudou zavírány ve dne, noci zajisté
tam nebude. Též živá se slov &. nebes,
ó-y peke1,né & hrobu apod .jako pars pro toto:

nebesa, peklo (pekelné mocnosttid_— brány pekelnéji [cirlrkevj nepřemohou), hroba “ .Lexar/ža článek ve Vi orouxověDictionnaíre de la
Bible. fasc. XXXlI., Pa ž 1908, col. 548—555, ere
mu:-312111,Hebráischesu. aramáischesHandworter
buch úber das Alte Testament, 15.vyd., Lipsko 1910;

Bszdr'.balíme/z. Assyrisches ííandwórterbuch, Lipsko
18brána nebeská, invokace v litanlí loretánské.
Maria Panna zove se taknna osvědčenou slov:

Per Mariam adjessumg— perDmaatremarna ca, ita1.theolo ,..rp „Des. librorum latinae
vulgatae edltlonis auctorltate“ (Mílán187l.)

Brancaeelío, starý znamenitý rod neapolský;vX1.V —XV1. tol poošlo z něho sedm kardinálů,

z!nichž vynikl zvláště Frant. Mar ia Brancc-au. ko 1. 1591, z. 6175; „Dle privileglís,

šišíbus gaudent cardínales in SproprEiísardcapellis“c optione sex episcopatuum „De
pactionibus Card.,quae vocantur conclavis capituía",

e sacro víatico ln extremo vitae perlculo certan
taibusexhíbendo' (1672), „De chocolatae usu“ B(1666)
aj. — 2 téhož rodu pošcl chmiennt If (Bra ncasíus) de Carovi na 0. Ret.. lektor
theol. a definitor v XV ll. sto0.1; rpm„Commentaria
lltteralía et moralla in Evangeli 111111s. Matthaei

(Lyon (l656; DupinDvšak prlplsuje tento spis Mar
liuoví z“Písa,„ De Deo uno et trino“ (2 sv.,Neapol13816 1) „De angelis“ (t. 1646)

Brancadoro Caesar, n. 1755,vicesuperior mlssií
v Hollandsku, arcib. nisíbenský, sekret r.kongr

de propaganda 7fide, osléze arcibiskup fermmský,
kardinál, :. 1837 .rp. 'autorilá delle duedpodestá"(1878, je to překl. Peyova spisu., Traitéd e'lauto
rité des deux puissances“), „L'infallibilita del Pana“

(1788), „Del digiuno quaresímalle“ „Sull'euducazíone dei glovaní“ (1782), 'uomo senza reli

giione“.((1177822),vydal sbírku allokuci, homllíí a listů
Brancaleo Lco, rodem z. Říma, řchol. kanovn.

v Lucce, povýšen na kard. od pap. Innocence íIí.aposlán jako legát do Německa, potom do Uher

brána — Brand

Bulharska; Řehoř IX. svěřil mu poříditi sbírku
dekretálú papežských, ale B. před započetím práce
téz 22.8

Bralncasíusvíz Brancaccío.

Brancatl (Brancatíauvs)l. Frant. MnariavizBrancaccío. — ine c. 0. Con
1612 v Laurii v Neapolsku, vstoupil' "do řádu

1630,1653 prof. na římské universitě, později hi

blíothekař valikánskěo knihovny, 1681k an',dlná1
1693 vŘí mě; :p.. entaria in 3. eta4.vlíb umsententiarum doctoris ménubtiíis“ (8 fol. im
16—5382); „Opuscula tria de Deo quoadv opera
_praedestinationis, reprobationls et gratiae actualís
ín commodum tironum s.]Augustinidoctrinaestudio—
sorum elucubrata“ (t. 1687), „Epitome canonum
omnium, qui in concíllis generalíbus et provincia
1ibus, in decreto Gratianí,1n decretallbus, ín epi
stolis et constitutioníbus rom. pontificum us ue ad
nostra tempora continentur ordíne alpha ctico
dlsposita“ (Řím 165 č.), „Opusccula octo de ora

tione christiana ejusqluespecíebus ln tironum orantium graatiam' (_Řlm 35%)Brancatlus viz Brancaccío.
dl. Bedřich, prof. nábož. v Cleve, „.

1864 v L.ppstadtě (Vestf.); :p.: „.P Edniundus
Augcrius :>.j., Frankreíchs Čanislus,ln selnem rel.
u. 502. W rken“ (l 3 2. Be nard Maxmi

. . ., n.v Klatovech 2.rsrpna 1863; po
vykonaných gymnasijních studiích ve svém rodišti

oupil 1883 do řádu obutýchl poustevníků svAugustina do konventu u sv. máše v Praze,
kde 3.1ístop.1887 složil slavné ořeholní sliby a
očce 1888 byl na kněze posvěcen. Studia boho
síovecká absolvoval na pražské universitě. Poté
dosazen do konventu ve Sv. Dobrotlvé, kde usta
noven kooperátorem na tamniinkorporované faře,
kterou koncem 1899aapočálkeln následu icího roku

o úmrtí tehdejšího převora krátkou do u is klá
terem spravoval. jsa pav konventě ponechán

zase za kooperátora byl 1. září 1891 při provinční
kapitule za předsednictví generála řadu . Maa.g
Sebastiana Martinelliho (pozdějl kardinála) zvolen

zapřzcvorakonvcntutuveSv. Dobrotivéaspoluusut-anoar.eá1 administrátora tamtéž. Ve funkci této byl
vnászlednjícíchp:ovínčníchkapituíáchvždyznov uO-p
tvrzen, a tam působí až dosud ( 914)aij1žjeho předchůdce v úřaděpřevora se přič.no ,aby kon

a starobylý kostel ve Sv. Dobrotlvěvbyl restaurován.v kteréžto snaze B. pokračoval. Seíšá šínd lová
střecha chrámová a porouchany krov kostelní vy
něněny za krytinu lechovvou, kostel zvenčí nále
žitě upraven; rovn ž vyměněna šindelová střecha
konventu a nahrazena krytinou taškovou; konvent
sám uvnitř náležitě upraven. V kosttele od před
chůdce již restaurovaném pořízena nová křížová
cesta, zakoupen nový Boží hrob, pořízena četná
bohoslužehna roucha a jiné potřeby a restaurovány
varhany. Tyto provedené opravy vyžadovaly veli
kých nákladů (skoro na 50.000 K), které chudý
konvent nesti nemohl, a proto potřebné rostředky
bylo mu hledali u dobrodinců, mezi n ž na prv
nlm místě sluší počítat! provlneíí řádovou, resp.

provinciála P. Aur. Láblera, řenž konventu štědrýmdobrodincembýtisep rokáza Vposícdnídobě snaží
se všemožně, aby nedostavěná věž kostelní byla do
končena a zvony vní byly restaurovány. Vedle
těchto podniků zúčastňuje se B. také života veřej-_
ne'ho; přičinčnim jeho byl v přifařené obci Kvani
založen hasičskýspolek, jehož byl prvním předsedou;
dále založil Raiffeisenku, kterou prvnich sedm let
sám řidíl, a zřídil polévkový ustav ro školní
m,ládež jemuž získal mnoho dobrodincu. R. 1903

byl c k. okresním hejtmanstvim v Rokyclanechjmenován živnostenskýmokomlsařem pro sp čen
stvo veškerých žívnosti ve Sv. Dobrotlvé. Přlelvše

)—
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obecnýnh volbách do sněmu království českého
908 byl navržen jako sčítací kandidát za volební

skupinu Hořovice-Zbirov za stranu katolickou a
soustředil na sebe za danných poměrů slušný počet
162 hlasů. Se strany církevní byl 1894 vyznamenán

poehvalným dekretem od pražského Ordínaríátu na1908b yl jmenován osobním farářem C. k. ok
školní rada v Rokycanech 1900 a 1908 pochvalnýsmi
dekrety uznala eho působení na poli školském.
Přiíařená obec vaň jmenovala jej 1895svým čest
ným občanem. Po tři léta zaseead 1 B. ve výboru
„Ústřední ednoty českých hospodářských spole
čenstev v raze“. Uveřejnil řadu homiletických
prací v „Posvátné kazatelně“, „ciRád duchovním“
a „Kazate|i"- v HradciKrálové za redakce dr. Fran
liška Šulce vyšly od něho dva ročníky kázání:
„Výbor kázání nejlepších ze 40 ročníků: Prediger

und Kat t“ a v třetím r čníku t;:že sbírky jetaké částcjeho překladů V KD. 190jest od něho
historicko--kn'tický článek: „Mučednictví sv. Voršily
&její družiny.“ Menší pojednání z duchovní správy
přinesl od něho linecký čtvrtletník „Theolo isch
prraktische Quartal-Schríit" a vídeňsk llst,. orre
spondenzblatttíir den katholischen lerus ester
reichs“. Některé polemické články ieho obsaženy
jsou také v rozličných ročnících „ echa“ av hý
valé staročeské: „Politík“ (naprř.1906: „Das theo
Ioglsche Studium“ .Samostatně vydal 1891 a 1907
monografii: „Klá ter svalodobrotivský“ & 1894
brožuru: „O spalování mrttvol". Dále psal články
z oboru hospodářského do „Zemědělských listů“
a „Selskěho listut', nepočítaje v to drobnější člá
nečky do rozličných krajinských listů. Z historie
' o, zvláště konventu svatodobrotivského
uveřejnil delši články v časopise: „Analecta angu
stlniana Divo Parenti Augustino dicata“, které vy
cházejí jazykem latinským v Římě vt:tiskárně vati

nskké a jsou úředním orgánem generální kurie
řádové. V rukopise jest pojednání: „Augustiniánská
kongregace v Německu a počátkové protestan

tismu.“ — 3. jakub, 11.11776v Neudorfu ve Spessartu, vysv. na kněze 2, professor na ymn.
v Aschaífenburku,18081farář ve Weisskírc enu
Kalbachu, 1827 blsskup limbur ský, z. 1833, :p.:
,Allgem.We1tgeschichte“ (180 —12), „Handbuch
íer geistl. Beredsamkeit' (vyd. po jeho smrti Halm,
2 sv.183G—39); obstaral nová vydání pastorálně

líhEOlOgÍCkýChspisů R. Kčhlera („Anleitung filr
;Seelsorger im Belchtstuhle" 1831; čeGšt.ttpřieel.]. Hýbl 12832), vyd. modlitební knihu

unser Vater, meine Andach_t“l$dočešt. přel. ]. tHýbl„Bůh "est otec náš“ , ]lndř r. 1833). —

nt. io set, děkan v Eschweileru, 71.1843iv armenu (Porýnsko sp adem um f'ur eMit

řlsssiederdes 3. Ordens vom hl. Franziskus“ (2. vyd.

Brandda de Castiglione viz Castigli e.Brandan (Brendan), sv., zakladatel a první
opat kl. Cluain Fearta (nyní Cl,onfert hrabství Gal
loway).n. kol dleelegendyv ydal se na cestu
po moři několik let trva ící a objevil „ostrov blaženeů“ („ostrovy B-ov "');z k.v 57 (neb587)

nnaghdownu. Hle ání končin B-em prý obje
vených zavdalo později podnět k objevným plav
b Vypravování „Navigatio Bran
dani“, složené assi v X. n.sx1. 0,1. nepochybně na
pověstech irských plavců spočíhvajíci (vyd. jubinal
a Schroder 1871), bylo jako lidové čtení zpracováno
v mnohých' azyciich, 3německá zpracováni uSchró

dera, staro ranch v d. Michel(Pař. 1878) a Wahlund(Upsal& 111900),olandské vyd. Blommaert (Gent
1838), anglické v0.d Wri 111(Londýn 1844), st dro

benátské vyd. ovati ( ergamo 1893). Básnicky
zpkracovalele endu o sv B—u uliusZ eyer (Knika o sv. randanu“ 1886), ři životy („Vitae' )
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R-ovy vyd. de Smedt A. Ss. Hiberniaae (Edinburg1888) Mart. Rom k.:v „ln Sec 5. Brandam
— Srvn Ball. A. Ss. Malus 111 599—603.

Brandejs (Brandeys) Václav, 71.v Maalýcch PetrovicíchuTýništěS. v 1807, 1828—31 stud. boho
sloví v Hradci Král., vysv. na kn. 1832, byl kap 1.
vTýništi, 1833vTřebechovicíeh,pozdějlf.v01eš
nici a jesenici, č. děkan |s.k kon .rada a vikář,
okr. školdozorce na Opot)ensku; z.1. čce 1879,

uveřhuve „Květech“ 1838 „Z ohlasu pisni litev

Bra n,de1 ]. Ant., rytec, bylvmlylněukpokládán zasynaamalířePetra Brandla,n 11726

po r. 1776: zhotovil několik náboaženských mědirytin(viz Dlaóač, Ke.-L 1.,198; ppřátel starož.

18912,dl70, Pam. archaeol. 1914 39).p-—2. Petr vizrand
Branden Jiří, kanovník augšpurský; .r). „Col

lectanea super concordatis inter sedem aposto
lícam et natíonem Germanlae“ (Kolín 1600, znovu4.

UD *

t
Brandenberg, 1.Alois, sochař,n.1853vZugu.

žák L. Keysera v Curychu, od 1873 žák mnichovské
umělecko-průmysl.školvaakademle, potomj. Schll
línga v Drážďanech a Zumbus che ve Vídni, od 1890
žije v ímé; od něho est „Pietá' u kostela sv. Os

valda v Zugu, „Dobrý astýř“ v těmžlkostele aj. —2jan, malíř, 11 1661 v - zhotovil
28 obrazů pro refektář kl.51.1brusnedelnu, oltářní

obraz pro dvorní kapli t., 29 vý evů ze lž12v_(.\1aaPanny
Marie v Mariánske kapli vgvužulU'l aj.žá—“gu z.a1748,ž.vPa nt., malíř, 71.1729

Me &sa; z obrazů jeho uvádíme: l,Hagará a
lsmae1“, „Kristus křiž nesoucí“, „Uzdravení chro

mého sv. Petrem“, t„Panna Maria jakožto královnarůžence“, „Sv. Fus

„Brandenburg Max. farář v Carthausu vePrusku,1844 \ Braněvě (Braunsberg), :p.: háfts
verwaltung des kath. Pfarramtes n'n Čebisete des
preuss. Landrechts mit Nachtrágen fíir das Gebiet
dees fran gemienen Rechts" (1891, 4. vyd.
1911), ,Gottuesdienst und Kirchenausstattung. Nach
schlagebuch fíir katholische Geistliche u. Kirchen
beamte“ (1903) eueste Gesetze und Verord
nungen betreffend die Gescháftsverwaltung des
kath. Pfarramtes“ (1907)

„u

anerd,1. Jan Ev. vydával
naí rfí.ir dars kath Deutschland“ (18

jest to cenný pramen pro dějiny katol. Íiteratsurné dob , Vit h.,eol subregens knč.
semináře ve Vircpurku,d1880 v Reistenhausenu;
.íp. „Der naturalisiische Monismus (ler Neuzzeit
oder" Hackels Weltanschauung“ (190

Brandes 1. Bedřich, ev.-ref. theol., u. 1825
vSalzuflenu, 1853 kazatel t.. 1856 v Gottínkách,
1901 dvorní kazatel v Bíickeburgu; sp.: „Die Ver
iassung der Kirche nacch eav Grundsátzen“
(1867),g„Geschichte der kirchl. Po ltik des hauses
Brandenburg" (1872), „Dle Eínígung derev. Kirchen“

1902), „_Die Verlássung der Konfódelrattion ref.irchen in Niedersachsen“ (1904), ech 1887

až 1890 vydával časop. „A||g. Kirchl1vClhrtonik'. —Karel 0. . . kn ertlta, n. 10 v Brun
švíku, :. 1867 v Ptátíikonu, zprvu 1ku
vertoval 1834, vstoupil 1835 do kl.
ského, vysv. na kněze 1838, od1850 v kl. ein—

siedelnském, kdež přednášeldějiny avapaedagoěíkuý:..-p „Benediktiner- Bibliothek“ (4 svakz 15
„Leben u. Wirken des hl. Meinrad“ (186 ) „Petrus
zu Rom und Rom ohne Petrus" (1867), „Die Feeie
des |000jáhrigen Bestehens von María Einsiedeln"
(1862): přeložil pět prvých svazků Montalember

111323_spšsu, „Mónche des Abendlandes' (sv. l.—V

„Kritischesojour

O

N
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brandeum, slovo neznámého původu, teprve
\“ listech papeže Řehořel. Vel. (590 dolo
žene a vůbec zřídka užívané, značí v nejstarších
literárních zmínkách roušku většího menšího roz
sa11u(pailiolum), která byvvši položena na uctívaný
př,edmět zvláště tělo svat',c11 stává se posvátnou,

Eo př. divotvornou pamt tkou. Zbožnl křestaně
uď sami si je přinášeli ze svýchvpoutí jako památku anebo 51 je dali posiati tomto smyslu

tvoří b. jen zvláštní druh takovych památek zva
ných obyčejně wlóyta (: benedíctíones), beata

pm1gnora,sanctuaria atd. Sv. ehoř Tosurskí' de gligMne P. L. LXXic Quod si
beaataauferre desideratpignora, pailíoium aliquod..
iacit intrinsecus. List apeži Hormísdovi r 519

Unde si beatitudini vestrae videtur,msanctttariabeatoorum Petri ctPaulí secundu morem ei

Iargirí praecipsite. .(Thíel, Rom. Pont. Epistolaegen. runsb 18,681.p. 873.)Vedie toho však, rovněž
velmi záhy, bylo b. ukládánno dot zv. septticrum
altaris, vedle i místo ostatků svatýc pooně

vadž až do stol. Vil. na západěů ostatky svatýchnebyly děleny. Význam i dějin . velmi ozaru e

list papeže ehořei. l“císařovněŘoustantině (l.M eP. L.L Mon.(jer .

hist. I“l'Špíst. l. Gregoriixi. vPa cae8R3egistrum e isto1.F.d.Paulus Fwald et ..M Hartmann, erlin
13891rn 264 . gnoseat autem tranqttilissima
domina, quia Romanis consuetudo non est, quando
sanctorum reliquias dant, ut quiquam tangere prae

mant de cor ore, sed in pyxide brandeum
muittitur atque ad sacratissinla corpora sanctorum
ponitur. Quod levatum in ecclesia, quae est dedi
canda, debita cum vencratione reconditur, et tantae
per hoc ibidem vír-tutesfíunt ac si illuc specialitcr
eorum corpora deferantur. Unde eontígít, ut beatae
recordationis Leonis Papae temporibus, scut
a maioribus traditur, dum qutidam Graeci de ta
Iibus reliquiis dubitarent praedíctus Pontiíex hoc

ipsum brandettm allatis ioríiczibus incidit et ex ipsaincisione sanguís effiuxit. těcht slov jde na
i o. 1. žez vyk zde popsaný btyolna východě

něčím neobvyklým tedy že vznikl na(4západč,a sice 2 i řed dobou Lvai. —461
a.3 pravděpodobně bylo i jméno b. (již tehdy
známo. Skuttečně se nacházejí v mensách oltářů
ztrouchnivělé zbytky plátna, patrnč &. Nejstarší
doklad jest /. kostela San Nazario v Miláně, ačli
stříbrná schránka, v níž nalezeny zbytky/: sku
tečně sahá, jak se za to má, do dob sv. Ambrože
('l- 397). Pa k by užívání ó-a bylo zaručeno již ve
1 . stol. B. značilo však ta kě veliká více méně

skvostná roucha, do nichž88b' valy mrtvoly halenyTakn apř. Hinkm (1-88 uněhož se s tímto
slovem vícekráte setkáváme dí ve Vita s. Remigii

: ipsum corpus sanctissimum ab epíscopis
Remorum díoeceseos integrttm inventum est et
brandeo rubeo involutum. Odpovídá pak
_starokřcstanskému zvyku, že částečky menší

i těchto rouch íbylychovány jako posvátné relikvie.
Posléze svědčí sv rDarn , že !; sittlyi v jeho
době i plachty oltářní. rOpusc. c. 1. iegnePL. CXLV c500.): Quid porro de conscissis ac
putrescentibus sacrorum altarium pran et s .

Šuid denique de sacerdotalibus eloquar induntentis?
statni podřízený význam tohoto slova muže
yti zde pominut mlčením. — Srv Du Ganga,

Giossarium mediae et iníimae latinitaiís s. v.;
Leclerty v Díct.d'archěo|.c11rět. et de liturg. il.,
1. col. 1132—1137; De Waal, Andenken an die

Romfashrrtim Mittelalter (Rom. Quartalschr.X1V.8—5),Lu:1',u.r Aníňng des Heiligen
kultess19054,132nn194nn.;1(aufgmaun, Handbuch
der christi. Archáologie 52.8

Braandeys viz Brandejs.

:'—

— Brandl

Brandeyský Frant. jan, kněz oiom. diecese,

od 1727 farář v Podhradní Lho7těěod 1733 v Břestu,od 1740v Náměšti, kdežz ' :). .áKázntpři
korunmání mar. obrazu u sv.4gTomášev Brně“
(1732)

Brnndi 1. Giacinta, ital. malíř,a. vŘimě 1623,
1691; učiteli jeho byli G. B. Magni aG. Lan

tranco; práce jeho vynikají dobrým koloritem i dů
mysinou komposicí; provedl pro chrámy římské
(S. Agostino, S. Andrea del Novizíato dei Gesuitl,
S. Carlo al Cors3.0 S. Carlo ai Catinari, S. Lorenzzo

in Píscíbns, S. María in Trastevere aKja.) hojnéobrazy oltářní a malby nástsro pní. -—-2.K el, (it“.
fil., ř. prof. na univ. v Gottinkách,n.1868rvMep

penu; :p.: „Die Reichenauer U_rkundeniálschungen“
(1890), „Der Augsburger Reiig_ionsfriede“ (196),
„Monumenta TridentinaR“ (189799), „DiedRenaissance in Florenz und Rom (1900,3. 1909).

. re 5.1., ouč. spis. ital., yrp.: „La
Questione virancese e ii dovere eatlolico. Commen
tario dell' eneiciica di Ss Leone Xlii. á Francesi“
(1892), „La Questione biblica e i' enciclíca„,Proví
dentissimusDeus" (přel.do franc abbé Ph. Mazazoyer),
„il Divorzío alia Camera dei Deputati“ , „Un quesito
al Consigiio di Stato a proposito delle Bandiere

hvesa“. „Di chi é il Vaticano? Note storico
lgiuridit:he“, „Rome et Cantobery. Commentalre de
la buile Apostolicae curae déclarant nulles les
ordinations anglicanes. antnen de iarréponse des

archevUequelsdanglais“, „La politique de Iéon Xill.“— Uba sO. Min. Ref., lektor theologie,s
1791 5,6. (lproti Zaccariovi) „ii Dormitanzio del

sec. x55111112(Florencie 1789, dáno téhož roku na
ndBt'a Aug., malí1r něm., 71. 1862 v Hasel

horstu uŠplandav, žák Huga Vogela a A. Wernera v Berlíně, o 1910 pro v Cáchách, v prvých
dobách své činnosti maloval hlavně obrazy nábo

ženské, na „Položení Krista do2hrobu" (1895),„Vzkříšenídceryjairovy“(1896 .Ferdinand,

p.ráv, něrn. právnický spi_smovatjeív B?unšvíku,71.1855 v Helmstedtu; rpm Volks
schulunterricht der kath. Kinder in den deutschen
Bundesstaaten“ (1

Brandizuberen. (Í3randiziburen., Brunzi
beren.) diec.,někdejšílat"biskupství Braničevo
(v. t.) v Bulharsku

Brandi 1. Petru, nejznamenitější malířdoby ba
rokově \ Čechách, 71.1668v Pr aze na Malé Straně,
kdež otec jeho Michal, pocházející z Falknovska,

byl krejčím a výčepnikem; matka jeho, roz. Hdrbková, pocházela ze Sušická. Kolem r. 1683d án
byl do učení na malířství ke Kristiánu Schrótte
rovi, dvornímu malíři a inspektoru pražské cís.
obrazárn Při mistru tomto měl R. dosti příleži
tosti \y koiiti svůj talent. Okolnost však, že
Schrótter nebyl oprávněn míti učedníků, vedla ke
sporu s cechem malířským, jemuž seeB. teprve

1694 podrobil. Rok před tím uzavřel sňatek
s Helenou, sirotkem po malíři ]anu Bart. Klossovi.

S manželkou svou rozešel sejtzzl707; ona pakvedla s ním dlouhoiet spor o alimentaci svou
ídítek. Roztržkuzavinilalehkomyslná povahaB- 0\a,
jež sváděla jej k životu nezřízee.nému jako umělec
získal si B. brzo veliké obliby; pracoval na Roud
nici u knížete z Lobkovic, 110 v Chyši
u hraběte Karla jiřího Michny z Vacínova pro
tamní kostel karmelitánský, kol. r. 1715pro hraběte
Václ. Lažanského a choť jeho Marii Gabrielu roz.

Černíno vou v Manětíně, v letech 1719—23 pr:
klášteru břevnovský, hr. Františka los. ernin
metrop. kagitoiuz pražskou, 1728—29 pro kláštersedlecký, 1 30 32 pro hraběte Frant. Ant. Sporcka
v Kukusu a p1obenedikt. klášterv Křešově(Gríissau)
ve Slezsku. Posléze usadil se 1734 v Kutné Hoře
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kdež ». 24. září 1735líc pochován slavně v kostelenámětskěm v KutněH oře. — An byl vzdělání
sveho v cizině, ale ovšem u mistra,ajenž v ltalii
se vyučil jakož i na vzorech, jež mu poskytl při
stup do cís obrazárny v Prazze. jest u něho patr
ným vliv vlašských naturalistů a tenebrístů; také
vÍiv Rubensův a Rembrandtův u nás Michaelem
W'ilřmannem sprostředkované lze připustitl. Díla
H-ova vynikají výraznosti, rušnosti, sytým kolo—
ritem a zejména effektnim osvětlením v kontrastním temnos\itu eznam náboženských
maleb Brandlových uspořádaný dle před
mětú zobrazze

ský zkouší bratry
své“ (v zámku jin
dřichohrndeckém)
, avi s hlavoou
Goliáše“ (v mělni
ckém zámku).;,Smrt ,

V

kopie v kostelekar

rmelitek navHradčanech).„ tTo
biášlw'lv (v obal-tazár
ně Rudolflnskě, viz

r..63) „NN.Tro

(v lkost. sv. J)aku avKutné Hořer)
tříkrálové klaněji sve
]ežiškovi“ (zr. 1727
v zámeckém kostele
ve Smiřicích, v dě
kan. chrámu v Be
chnyni). „Křest Kri
stuv“(z r. 1722,pů

vodni v metropol.chr. vVíta, nyní
prozastím na chodbě
kl. sv. _líři). „Křest
Kristův“ (ve farním
kostele vasé n.L.).
„Křest Kristův“ (v
děk. kostele v Ma
nětině). „Poslední
večeře Páně“ (v zá
mecké kapli v Ro
sicích, mal. společně
sMich. Halwachsem

). „Kristus na

\;

kříži; od kříže „
omdlel P. Maria
v náru či sv. Jana“
(původně v jesuit
skěkollejlusvv.Bar
toloměje v Praze,
nyní v Dol. Slivně;
dle obrazu toho provedl kol. 1750 P. Ant Hiebel
S. ] kresbu. jež byla předlohou k rytíně, kterouž
zhotovil en.tz) „Kristus na kříži; od křlžem
klečící Marie Magdalská“ (v kostele v ublovicích).
„7věstování anny Marie (dva obrazy tvořící
protějšky v obrazárně v Rudolfině v Praz

„Nanebevzetí P. Marie“ (kolossálni obraz z r. 1728k. chrámu ve Vys. Mý.tě) „Nanebevzetí P.
Marie" (na posír. oltáři v chrámu Voršílek v Praze).

„Nanebevzetí P. Marie“ (v kost ele sv. l:])akubav Praze). „Sv. Ambrož“ (v arcib. residenclv raze)
„Sv. Anna \yučuje dívku Marií“ vděk. kostele
v Manětině). „Sv. Antonin Pad.“ (t.).„ Sv. Antonín
Poustevník“ (v katth.edr chrámu v Hradci Králové).
„.Sv Augustin“ (v arcib. residenci v Praze). „Stětí
sv. Barbory (v kostele téže světice v Manětině).

\__/

Obr. 68. Petr Brandl: Návrat. Tobiášův.

' v Břevnově).„

421

„Sv. Bartoloměj" (poprsí, v zámku mělnickém).„Umučenísv. Bartolomeje“ (v děk. kostelevKolíně).
„Smrt. sx. Benedikta" (v kostele sv. Markéty
v Břevnově), Sv. Bernard“ (v kl. chrámu v Plasích).
Sv František de Paula“ (v klášt. kostele v Nove

Pace). „Stigmatisace sv. Františka Seraf? (v Loretě
na Hradčanech v Pra ze). „Stigmatisace sv. Fran
tiška Seraf.“ (v Hájku). „Gloriíikace sv. Ignác
z Loyoly" (v kostele P. Marie v Hradci Králové).
„Smrt sv. lsidora“ (v kostele sv. Barbor vMa
nětíně). „Sv. jan evangelista“ (v arcib. residenci

v Praze). „Sv. jan Křtitel a sv. Antonín poustev“(v chrámu
v kKlučenicích).
„Sv. leroným“
(v arcib. resi
denci v Praze a
v zám. kapll
Dol Lukavici)
„.Sv n Nep.“&

(v kost. Panny
Marie v Hradci

skén).a„Jo(achllr:1a
stele P. Marrie
Vítězné vPraze).
„.Sv]oseí sje
žíškem a andě
lem" (v obrazár
ně strahovské,
viz příloh. Vl..)
S„mrtsv.josefa'
(v kostele Panny
Marie Vítězné v

v Sedlci).
Linhart a sv. Va
vřinec“ (v ko
stele sv. Kle
menta v praa-ž

sikěm Klemennu.) „Sv. Lui
giarda“ (v kláštt.
chrámě vSedlci).
„Sv. Lukáš evan

gelísta“ PV arc.
resid. varrlřze).e

vaugelista'M(t.).

iam
vNových Benátkách).„ Sv. Maří Magdalena“ (v sou
kromem majetku). .Sv. Maří Magdalena na poušti
se modlící (na stropě jedne komnaty v klášteře
na Skalce u Mníšku). Sv. Matouš "evangelista“
(v arcib. resid. v Praze. „Sv. Ondrřej" (ve farním

kost. v Modřanesch).„Sv. Otmar“ (v kost. sv. Markét
v Břevnově). „S paatronové čeští“ (v kl. cháhrmvv Sedlci). „Sv. Petr" v arcib. paláci v Praze).,
Pavel“ (t.). „Sv. Pro op“ (v kostele sv. Markéty

S.v Rodina" (sv. osets Mana

ježíškem, nahl. oltářlvkostele sv. oseíavPr.aze-lll).
„Sv. Rodmá“ (vvkostele u sv. akuba v Pra ee).S.v Rodína“(v kl. kostele v Doksanech\. „Sv.
hoř“ (v arci'b. paláci v Praze.) „Simeon s ]e
žíškem v náruči“ (v obr. Rudolflnskě). „.Sv Terc
zíe" (zr. 1697,na bočním oltáři vchrámu" sv. ]oseía
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v Praze--lll..) „Smrt sv. Václava“ (v kostele sv.
Markéty v Břevnově) „Smrt sv. Václaaav“(v ko
stele sv. jaabku v raze. „Smrt sv. Václava
(v kostele sv. Barboryv Manětině). Sv. Vavřinec“

(v obrazárně stkrahovské).„Smrt sv. Vintíře“( vko
stele sv. Mar ety v Brei nov).ě „Sv. Vojtěveh"(v chrámu sv. Barbory v Kutné )Hoře). „Sv. Voj
těch“ (v kostele sv. Mar etvyvBřevn vě). „Sv.

Vojtěch s kníž. Boleslavem zakládají klášter břevnovský" (t.). „Sv. Voj (v kl. kostele v Dok
„Všichni svatí“h(v kapli chrámu sv. ja

. ozbizen B--em provedenych
uvádíme portrét arcib. Ferdinanda hr. z Khucnburgu

giarcíb. paláci v Praze). Snn. Ot. Nyní:, „Petr
randí“ (1911); „Katalog \d'ýstav děl Petraja na Brandla 1911“(súvodemmod .B. Mádla),Em! Parawký, „Petr Jan Brandl. Nástin doby, ži

vota a díla“ v časop. „Meditace“ W. (1911), i vezvl. otisku, „Petr randl", podala „Umělecká
beseda“ svým členůmBna rok v1911 (8 listů; tex:od farm-lavaKam: ra). — 2.V incenc, n. 4.
1833 ve Starém mě, od 1861 zemský archivář

moravsko-s-lezský, vydal řadul cenných pramenů
historických („CodexŽdi iomaticus et epistolarisoraviae“ sv. Vlll. lll., 1874—1893aaj.), důle
žitou pomůcku „Giosžsaríum illustrans bohemico
moravicae historiae fontes (1876, abecedně se
stavené výklady výrazů vyskytujících se v pra
menech českých, latinských a německých); dobrou
populární knihu vlastivědnou „Kniha pro k ž
děho Moravana“ (] 2; přeprac. vyd. 18992);
„Život Josefa Dobrovskěho“ (1883 hlásil se
vždy rozhodně k vířekatolické. Neztrpfi trívolních
útoků na ni; proti Alt. Šťastněmu napsal apologe

tšckě sgisy: Kritická úvaha o pojednání Alfonsafastnh fžiš a jeho poměr ku křesťanstvi“

(v Brn% 1873) aš „Kritická uvaha o pojednání Alfonsa íastněě:ho O spasení po smrti" (t.1
B přispíval pilně do „0bzoru“, vněmž uveřejnil
take zajimave vzpomínky z mládí (prvá část jich
vdána potom také v Bayerově„ Moravske biblio
tvce“ 1882). Při prvním katolickém s 'czdu v Brně
1894 příjalB. místovpředsednictvu sj zdověm. Byl

to muž neobyčejně šlechetný, vynikající zbožnosžtii,dobrotou srdce, skromnosti, prostýmzpůsooemb
vota, společensk' m mravem, obět vostí &ochotou;

26. prosinec 1 rv Vl. ladný, „Vincenc
Brandl“ (s podob)1 v časop.„ Obzor“ XXV.

anonym, „Vincenc Brand“ ve „Vlastí“ XVlll.(190 3,1%337- Boll. Navrátil v „ asop. Matice mor.“ XXV

(1902),n301.Bra meyer (Brandmayer) jan Adam,
17746 vnBruchsalu, regens a prof. theol. v t. semi
náři, 1782 děkan kapituly v Badenu, z. 1796,
„Schemma lntroductionis in universam theologiam
christiano- catholicam“ (1778), „Principia catholica
introductionis ín universam íheologíam ehristianam
meethodo demonstrativa academicis raelectionibus
accomodata“ (1783), „Theorie von gen Wirkungen
des Teufels und der Gewalt wider denselben“

(1777). clif.byl smýšlením josefinista.Bra do (Brant, Branddt) an, O. Cist., 11.
v Homenesse (prov. Zeeland), 2.1428 v Bruggách
mnich západo-tlanderskěho kl. dunen,skěho dr.

theol. :p. krlonílcu („Chronodromon“ ) od stvořenísvětador
Brandoíinmuí:lBrandoiinus) Aurelius, řečený

Llpp,us Aug.Er.;
z nejslavnějších řečníkův a básníků své doby, —
nikal jako theolog, filosof, hudebník a historik;

iližegakoišellaik lichotil papeži Sixtovi lV. Chvalozpěvy,ldo Uher, učil v Budíně a Ostříhomě,
po smrti svého příznivce Matyáše Korvína vrátil se
1490 do vlasti a vstOupil do řáduaugustiniánského;

1497 v Římě; :p.: „Paradoxa christiana“ (Basilej

kol. 1440ve Florencii, jedcn_v

Brandl 7—Brandt

1498, 1543, Řím 1531,) „De humanae vitae condi

iione et toleranda aegritudine dialogusčad Matthae
um CororvinumD (Basilej 14 č.), „Oratiode virtutíbusD .N. J. Christi nobis Iíl ejus passt“one
o tensis Romae coram AlexandroV.l habita .1496“

(ggg 1596, 1767, znovu vyd. Jindř. Bone vMohuči1 )
Brandon Eduard, franc. malíř,u. v Paříži 1831,

2. t. 1827, žák Picota a Montfortu, dlel 1856—63v ímě kde vymaloval oratorium sv. Brigitty;

z obrazů eho uvádíme: „Kanonisace sv. Briggittš'v. Brigitta naposled při mši sv (186 ).
brand onum dominica (Brandsonmag) zvána

byla ve středověku, a částe čně ještě -nyni ve
Franci., Belgii a výcarsku neděle „lnvocavit“
(první neděle postní), protože v předchozí noci
tančeno na horách kolem ohňů s hořícími pochod
němi (brandones, což jest bezpochyby zvykem
z dob starogerm nsk' ch, kdy se podobným způ
sobem vitalo jaro. horním Německu zvána tež
„Funkensonntag“ (dies focorum), a předchozí noc
pojmenována „selskou postní noocí. — bra ndo

ebdoomas zván týden zmíněnou nedělnípo—
činajici

Brandov (Brandau), fara v diec. litomiť,vevikariátu mosteckem, zří.. 1780, patron: keníž
Gottfried z Hohenlohe-Langenburku; duch. správu
obstarává farář; 2732 katlo , 231 aatkto.,l obyv.
něm.; milosrdné sestry sv. Karla Bor maji tu dět—
skou zahrádku a industr. školu; jsou tu zaměst
nány 3 sestrry.

Brandowskí Alekxander, farář v Borku v Poznaňsku .er „ncE kloped zm w dwóch košciolach
p_arafiiborcckiej“ c(1877)„ aciej Kazimierz Treter,
nieznanyawzorowy stylista olski XVll.w.“ (18,77)

„.Hr jan Bninski, níeptzyjaciel wiary šw. \v paraííiboreckiei od r. 15—79151“9 1879.
Brand dOndřej, ev. theolo 11.1868vSóndre

Fron (Noruvěžsko), 1896 assistent říšského archivu,
nyni prof. círk. dějin v Christianii; :p.: „Kloster
lasse, l::t bidrag til den jesuitíske propagandas

historie í norden" (1895),)„Staavanger domkapitelsprotokol1571—1630“(1„Kirkens historie1kort

íráemstílling“ (1908)b:;Špoleěně s Klavenessem vy—
„Norsk kiri\llémb l(pseud. W. szm' h), katol.

11 1831 v Emmerichu na ýně, 1857

v.'sv akné; ze, od 1888wtiaráři nv DonsbriiggenuKleve, 32.191 '.r.:p e„pos d“ (1883, 2. vyd.
1891), lyr. sbírku „Vom hl.wChrik<st'“*Cl(1892), drama

„Der Sachsenherzog“ (1895
Braándsack Ant., 0.5 j,e'ž uvádí Ía'flnr |.,o něm Harm IV., 335, jest jméno chybně

mistoa rauczek (v. t..)

mBrrandscheid Bedr., spoluředitel gymn. v Hada1). dubch der Einnleitung ins .
(Frýburg 18915; vydal kriticky a přesně NZ řecky

a lat (t.1893); viz Skara, Uvod LP, .
Brandstatter Ant., kn z,gymn.p rot. v Boorromilum v Sale urk . „Das rWissen nach

Platons Dialog Theaetet“ (1
Brandstettter Hanuš. sochar,prof na stá prům.

Škole ve Št. Hradci, 71.v Michelbachu ve tyrsku

1;854 z jeho racíu vdime: 2 dřevěněchrelieíy(„Zvěstovani“ a Obětování“), jakož yčtyř

učitelů clíiíkgvniic'it na kazatelně farnlíhsoockostelatyr. ra
randtl. Aug., dr. theol., katol. theol., 1866

ve Vaelsu (Limburg, Nizozemí), 1894 vikář v„Ober
hausenu, 1897 učitel n b. na gymnasiu v Diissel
dorfu, od 1902 prof. prakt. theol. v Bonnu, ředitel

arcib. bohosl. konviktu, pracuje lit. v oborui homlletiky, pastoralky a kateechetiky. „, 2.iř) b.._l,
71.ve Vartenberku ve Slezsku, vstoupil do Tov.
jež. 1670, odebral se 1684jako missionář do Peru ,

vran

básnik nřlěín.,

,.



Brandts-Sobíeskí — Braniš

z. 1690 v Santiago; 171.„Beschreibung des Kríeges
zwischen den Seeraubeenr und 8 amern, wie auc
zweyer V'ólker an dcn Fliisscn agei u'nd Dariei“

(v Stockleínové „Weltbote"l., č.227.) Srvn. Pala—l,
jesuiten 124, Ha mim jesuiteenmisswntire_1183. Víiém, hollandskýev. ol,og

sterodamu, od 1893p r.of na luiterskěmlsemináři a
univ. v Amsteerodamu; sp.: eMandaische Re11gion“(,1889) Mandiiische Schriften“ (1893), „D
evangelische Geschichte und der Ursprung des
Christentums“ (181.)3.)

andts- Sobieski Petr, u. 1854v Alsenzu (v Po
r'nskěm Faicku), katol. sp. ném., laik, red. časop.

táizer Tageszeitung“,- :p.: „Ltederbuch tur Hand
werker- und Arbeitervewreíne“ (1888, 3,
„Liederschatz fiír kathol. Vereinigungent3 (1190,

1911), l,Zur Lage der Kleinpresse. Mahu
wort eines alten Fachmanns an seine Koiiegen v.
d. Zentrums resse“ (1

Brandus an Ant. O. 6. Fr., rodem ze Sicílie,
muž zbožný a učený, od Klementa Vili. povolán

0 Řím ' z. 1608; .v. .Cronologia de' sommiPon

tefici“ (Žim 1600.8)Bran si. n. Labem, dék. vdiec. pražské, ve

vik. obradndsýsske'm; fara řip. již ve .patr n.lJenef.:j Vel cissar a král, patron kostela:
arcivévoda toskánský Ludvík Salvator; duch. s rávu
obstarává děkan za pomocí dvou kaaplanů a ene
ficiáta t. zv. Andiíánského (místo toto založil 1831
jan Val. Andi, měšťan a držitel skladu tabákového,
kapitálem 10000zl. k. m.), ašk oi. obec. a měšť.,

kožinnca Lžymn.působíkatecheté. Vbývaléresidencipíaristrslk (zal 1759)žije nyní ouzejediný

kněz z řa'dužíiaristů jakožto superior. tatist. data:8718katol 9akatol.. 121židů, 5bezv zn.; obyvčes. .1ící, fara v diec. kr iovéhr.,ve
vik. kostezieckěrn,rpřip. již ve XIV. stol., znovuzříz.
1 !; patron: baron Oskar Parish; duch. správu

vykonává farář s kapi.; 3339skatol., 63 akatoi.he1v.vyzn., 4 bez\ v.;yzn obyv.
Branecki Pa vel S._1.,u.31590, vstoupil do Tov.

jež. 1613,působil v Bydhošti a Poznani; rý. „óOgr 
dek Pan Marii, Matki Boskiej, albo ronzmaite
a rzeteine 5 osoby naboženstwa do Przesiawnej

Panny Mnryí“x(Poznaň 1629; jest to překlad spisuP. de la CI'OI S.
Brancherelau, sulpicián; .rp „Médítations pour

ie clerg é“ (Pař. 1891, 4 sv.), „De la vocatíon sa

cerdotale“ (Lyon 1896)faBranchhmann _los i.n „Analytíca
demonstratío, in qua efostendiiur, immunitatem tam
personarum quam rerum ecclesiasticarum esse de
jure dívino“ (Řím1607).

Braniborsko (Brandenburg) Někdejšíslovanské
ob vateistvo tohoto území (Veleti neboli Luticové)
byo až hluboko do středověku pohané. Prvni
bezús éšné pokusy o uvedení křesťanství staly se
za vybojů západních Sasů a Durinků, započatýc
tažením Karla Vel. 789 za Labe. Slované téměř
4001et vzdorovali, až císař jíndřichi. doboyi 926
hradu Braniboru a H uzavření míru učinil pod
mínkou pří'etí křesěnství. Za účelem obrácení po
hanských lovanů založil Otto 1. arcibiskupství
magdeburské, jakož i biskupství braniborské a ha
veiberské. Častýmmi povstáními domorodého oby
vatelstva byly však počátky křesťanství zasem
řeny. Teprve od Xil. stol. započali praemonstráti

a později cisterciáci úspěšně síříti křestanstvlí.Střediskem činnosti té byl hlavně ki P. Mar
v Magdeburku, do něhož sv. Norbert 1129 zavedl
praemonstráty. Zanedlouho založenybyly dva
další praem. kláštery: Gottesgnaden (1131)a Leitz
kau (1149). ještě větší důležitosti nab l praem.
klášter od obráceného knížete lutického řibisiava
1149 založený a 1165 do Braniboru přeložený.
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V odlehlejších krajinách úsÉlěšně působily kláštery
cisterciácké (Lehnin, Chorin 1mmelsptorte,Marien—
waide, ínna aj j.. Lutherovo ujalo se

v B-urrchy Zeprvu postavilikse sice jak biskupovéó-ský, havelberský a iebus y, tak | kurfirst joa
chím i. rozhodn ě proti novotám. Tento zakázal
1524 spisv Lutherovy, nemohl však zabrániti vni
kání nového učení, jelikož 1manželka jeho Alžběta
tajně mu byla nakloněna. Kuriirst sice ještě před
smrtí zavázal přísahou oba syny své, aby zacho
vali v zemi náboženství katolické; přes to jan,
jenž obdrželt. zv. Novou marku (Ncumark), za
váděl ihned násilné nové učení.Po delším váhání
odpaadl 1539 t ké kurfirst joachim Ii. a prohlásil
1541 učení Lutherovo za náboženství zemské. Od
padem kuriirsstajana Zikmímda k protestantství
bylo náboženství katolické úplně potlačeno Te
prve král Bedřich Vilém 1.pruský dovolil katolické

bohoszlužbýgipro katol. .vojáky a pro jednootiivá
'sta — iskupství b--ské, založené 948 Ottou

Vel., zaujímalo území mezi Labem, Odrou, erným
Halštrovem (Flster), jakoz i území Dolní marky;
bylo podřízeno zprvu arcibiskupství mohučskému,

968 magdeburskému. Oba první biskupové, Dět
ar( red 968)a Dodílo (Dudelinus, Dulim,z.

980), sídlilii v Braniboru; další biskupové zdržovali
se většinou v Magdeburku, biskup Wigger (1138
až 1160), jimž očíná se řada biskupů ze řádu

raemonstrátskě o, usídlil se v Braniboru trvale.
iskupové XV.století, zvl. lan z Waidowa (z. 1424

akožto biskup lebusský, zúčastnil se 1417šněm“(ostnického), Henning z Bredowa (z. 1413), těpán
odekcr (v. t.) v znamenávaii se učeností a re

ormní (činností. dpadem biskukpa Matyáše z jagowa 1544) biskupství zaniklo. Nyníp
katolíky ó-skě a omořanské jest apoštolská de
iegatura, jež bulou „De suaite ammarum“ pod
řízena byla knížeti--bískupu vratislavskému; spra
vována jest proboštem u sv. Hedviky v Berlíně

ŠU'O

W—

vBraničevo, nékd. hl. město (Vímínacium) řím.
provincie Horní Moesíe, při ústí Mlavy do Dunaje,
blízko Požarevce v Srbsku; bylo tu ve Xlil. stol.

sídlo biskupství (Brandízluberen dloec.); z biskupůznám jest pouze Blažej 1202 (607/!! 432, Euóel 1.,
4.9
Bráník, fara v diec. pražské, ve vik. proseckěm,

zřiz.1906; paaztron obec bránická; duchovnísprávn
obstaráváfarář; na obec. školách působí katecheta;

Ž521ékatol.,52 akatoi., 20židů, 23 bez vyzn.; obyv.esk

Branimir —_Mirosiav (Pacifik,Alfréd).Branislav. staroč. mužské'
Braniss Kristian juiius, ». ve Vratislavi1792,

od 1826 prof. t., a. 1873; filosof pod vlivem Hege
iovým, Steffensovým a Schieiermacherovým; vy
budoval vlastní svůj „panentheistlcký“ sysstem
:p. „Ucber Schieiermachers Glaubenslehre“ (1824),
„System der Meta hysik“(1834). „Geschichte der

Philosophieoseit am“ (toliko ]. sv., 2.
ef, český historik umění, 71.1853v Brrandýse Lab., 876_1886 su pient státní

střední školy"v Kutné iioře.1886—1 professor
v Budějovicích, od 1908 ředitel reálky na Kladně,
c. k. konservátor; z. 1911. Za pobytu svého v Buu

dějovicích byl v letech 1893—-1908 docentem dějinumění v t. bisku ském semináři; :p.. “Bu
dějovice 1892), „ ějiny středověkého umzéní“ (2 sv..,
díli. v Praze 1892, díl 11.t. 1893), „Katechismus
dě 111umění"(t.1896), „Soupis hist. a uměml.
mátek plo. kor. českobudějovickěho“ (t. ),

„Zlatá Koruna“ (t. 1907); hojnéčiánlků v „Methlodu“,„Pam. a."rchaeol „ sopíse Spol. přátel starož.
českých,“ v kaiendářích Msgr. Rodierem redigova
ných aj. Ochotně přednášel na sjezdech ducho
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venských („O zachovávání a opravování budov
chrámových“, otišt. ve Věstníku katol. duc V1.,
1590—6,„Uměleckávýchovakněze“,t..V11, 19
a katolických („Kdy bl český národ šťastnější,
zda v dobách náboženského rozkvětu nebo úpadku",

nal. sjezdu katol. čes.--buděj. die.c v 'láboře 196)Srvn Dr. Zd. Wifi/z v „ asop. Společnosti přátel
starožitností“ XX. (1912), 1 u. (ocenění jeho vě
decké činnosti, seznam jeho pra - Swoboda, Za

1- protessorem 1josl.Branišem v časop. „Hlas Lidu“
(Bud.) V.] (19112ž), č 28.Braníš ov (Bir—anžov), fara v diec. králověhr.,
ve vik. lipnickém, přip. již ve XIV.stol., později
zanikla, od16 53 fíl. kOusobí 1747 znovu zřiz.

J:UDr. Otto rt.y Metta; duch. správu vede
faarář;n2727 katol., 2 akatol. augšp. v., 32 akato l.
helv. vyzn., 67.. ; obyt s

šovice(Fraiyns itz), fara vdliec.brněnské,vdekanátu olbramovlckgl78410kalíe, 1869fara

patron. kníže Ferd. Ktnskly,duch správugbstaráváIll

he...

farář, 843 kato1., 1 ak 8 ž.0,1v.) .

„Branj7ug (Branyuk) jiří, 61.biskup záhřebský48; 71.v Zagoorju 1677, stutu.d v Záhr e,bě
Vídni a7Bolo ni; vysv. 1702, farář v Zlataru, pak
kanovník z rebský; biskupem jmenován od
Karla V1.Chválen pro svoji dobrou povahu, vy
stavěl ze základu novou residencn bisku skou
v Zábřebě. Srvn. S.:/zem der. zagr. 1911, X Xlll.

ckl.
Brankovice, fara v diec. brněnské, v dekanátu

“bučovíckěm, přip. již ve XlV. stol., patron kníže
jan z Liechtensteinu; duch. správu obstarává farář

sekooperátorem; 1297katol., 4akatol., 14ž., obyv.
čeBrankovičl. G uro, patriarcha ravosl Srbů
rakousko--uherskýc, u. 1830 v Kuipin, 1852vstou
pll do theoL semináře v Karlovcích, vysv 1

d 1859 arctcikněz v Sombororu; ovdověv vstoupil
1882 do kl. v Kovllji na Fruškě hoře, kdež stal se
archimandritou, a týmž časem zvolen za biskupa

tcmešvárske'ho; 1890 zvolen za patriarchu; z. 1907v Karlovcích. — 2. Kosta, n.1814v v,$adě
stud. v Sege dině a v Praze, 1833 vstoupiNlodo theo
logie v Karlovcích, stal se11837 p.rot na gymnasiu
v Šabci v Srbsku, pot vašcvc i a posléze od
1854 v Bělehradě, kdežo přednášel filosofií; :. 1865;

„Osnovno mudrosloovje“ (1848), „Logika“ (1849),
Přirodoslovje ílí fizika“ (1850), „Misloslovje“

Bránky, fara v dí.ec olom., av dekanátu meziříčském, 1785 loka 1., 1843f atron: matice

nábož., duchovní s rávu obstarává farář s koo ees
rátorem; 2032 kato., 26 akat 1., 15 ž., obyv.Branná ]. fara v diec.kkrálovéhr., ve vik.
labskěm, příp. již ve Xl.V stol., patron: hrabě vOlto
Harrach, duch. správu obstarává farář s kaplanem,
2809 katol., 228 akatol. augšp. vyzn., 236 akato
helv. vyzn., 3 starokatol., 17 bez vyzn., obyv. čes
—2. Dolnt(Hennersdorf), farav díec.králové
hradecké ve vik. vrchlabskěm, přip.v X1V.stool.,později fil. k Branně,18632

hrabě OtiotloHarrach, |tzluch.spzrávu\lyuobzstarávám"ofarář;1389k ,12 akat augšp. vyzn., ! hez vyzn.,
obyv. kněm., z

branná povinnost(čilívojenská povinnost)
jest onen závazek, dle něhož každý muž má hájiti
vlast proti nepřátelům a proto vycvičití se ve
zbrani Ve starověku povstávali národové jako
jeden muž proti nepříteli, odrážejíce jeho útoky,
později stalo se vojenství řemeslem (byli to tak zvaní
žoldnéři. žold čili plat), po revoluci francouzské za
váděna ve státech evropských všeobecná branná po
vinnost. VRakousku--Uherskuvymezoval natmání za
povinnost tu brann zákon 1868, dlle něho
normální činná slu ba trvala 3 léta. Nyni jest plat

Nl

Branišov — branná povinnost

ným pouze ó. zákon ze dne 5. července 1912 B:).

jest všeobecná a každý státní občan musí jí gykonatí osobně dle ustanovení ó-ho zákona. ,v.
obsahuje: povinnost dostavitl se k odvodu, povin
nost služebnl a povinnost domobranskou. Věko
vodní povinností počíná 1. lednem kalendářního
roku, v němž braanec dokončí 21. rok svého věku,
a mě: 31 prosmcemtoho roku,v němždokončí23.
rok. Služební povinnost trvá: ve společném vojskua
v zeměbraně 2 léta v činné službě, 10 let v záloze

(u jízdy, jízdního dělostřelectva a poddůsto' nílkúvšech formací léta v praesenční službě,
v záloze); v loďstvu válečném 4 léta činné služby,
5 let v záloze, leta vmmořebraně. Povínnost do
mobranská trvá proodkaž ého muže od 19. do4
roku; pro domobranu (víz toto heslo) plati zvláštní
zákonná ustanoveni ministerstva zemské o rany
ze dne 19.1 e,zákona schváleného
v poslaneckě dn“sněmomědnee 20. prosince 1912 jsou
k osobním služebnním úkonům v době válečné po—
vinní všichni mužové občanského stavu, kteří ne
dovršili ještě 50. roku. V následujících slatích:
Branná _povinnost a duchovenstvo; bran
á povmnnost překážkou stavu man

želského; branná povinnost & živitelě
rodin jsou obsaženy povinností a práva plynoucí

branného zákona z.) a branných předpisů
(b. př.) zvláště se avzhbledem k duchovním-1 stavu
a k oboru jeho působnosu R. Z/l.

branná povinnost & duchovenstvo. Z kanoni
ckého práva známé „privilegium servitíorum“ a „im
munítas elericorum personalis“ nalézá v Rakousku
ozvěnu l v branném zákoně i v branných předpisech.
Výhody tam poskytnuté mají povzbuditi duchoven

stvo, aby tím ochotněji plnnilo povinnosti tamtéřžmu uložené. A)V h.ody :.
5717, 104—107 obsahuji pro kandidaty stavu du
chovniho a kněze toto zásadní ustanovení: „1. Kan
didáti duchovenskěho stavu kterékoli zákonem
uznané církve a náboženské společnosti buďtež,
nalézají-li se v době odvodu v tomto poměru a
byli--lí odvedeni, po své žádosti určeni pro ná
hradní zálohu. Aby mohli pokračovatí v bohoslo
veck ch studiích, jsou v době míru iza války
osvo ozeni od jakekoli činné služby, od rvnlho
vojenského výcviku, od periodických cví ení ve
zbrani (službě) a od shromážděni kontrolních. —

2. Těže vyhodyŽpožívají a)t ti, kdož před nastouením činně slu by věnují se bohosloveckému stu
diu, nebo kdož stali se novicí duchovního řádu;

,kdož po odbyté činné službě věnujíse boho
sloveckěmu studiu nebo v něm pokračuji a hodlají
včpovati se duchovenskěmu stav — 3. Po vy
svěcení na kněze, po případě po ustanoveni v du
chovní správě nebo v učitelském úřadu duchoven
ském budou přeložení 2 náhradní zálohy do evi
dence náhradní zálohy zeměbranecké. — Všichni
vysvěcení kněží, po prípadě všichni, kdož ustano
veni byli v duchovní správě neb v duchovním úřadu
učitelském, budou po dobu služební své povinnosti
vedení v evídencináhradové záloh zeměbranecké
alze jich v případě mobilisace ( oplnění na stav
\a'álečn'y) a ve válce v mezích služební jejich po
vinnosti použití při duchovní správě pro veškerou
ozbrojenou moc. — 5. ' řecl udělením
vyššího vysvěceni, po případě pred dosažením
zůsobilosti pro duchovní úřad duchovního povo

1 se vzdají, jakož i kandidáti duchovenšti, kteří
1vdobě, již ustanoví ministr zeměbrany v dohod
s ministrem kultu a vyučování a s ministrem vo
jenství, úřadu duchovního nedosáhnou nebo kteří
bud nepodají vůbec nebo bez dostatečné omluvy
zavčas nepodají ročního průkazu o tom, že jejich
nárok na výhodu trvá, budou—pokud by z jiného
důvodu nepřislušelo jim právo na p0nechání v ná
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branná povinnost

hradní záloze — z této vyloučení a povinni od

býti sobě neprodleiniíěčinnou službu zákonítou. Zústanou--li v nálu zloze, buďtež lhned podro
beni prvnimu vojenskému výcviku. Náležel- li jim
. října onoho roku, na který byli odvedení, nárok

na výhodu jednoroční činné služby, zůstane jim

nárok tento \yhrazeu. — Po vystoupení z činnéslužby bude s nimi — po d jde o alšívvýkon
služební povinností — naloženo dle toho, ke kte
rému odvodnímu ročníku náležejí. — Obdobně bude
naloženo s těmi, kdož po vyšším vysvěcení, po
případě po dosazení v duchovní úřad vzdají se
povoláni duchovenského. ' — a) Kandidáti duchov
ního stavu jsou povinni, 'ako všichni státní občané,
dostavití se před odvocíníkomisi (.b 1.61).
Za tím účelem musí se již v měsíci listopadu 1roku
předcházejícího písemně nebo ústně přihlásíti
u obecního starosty místa, kde mají domovské
právo, nebo kde se trvale zdržují, aby byli zazna
menáni (b. 1.9 Iti., 2) tějí-li býti účastni vý
hod, poskytnutých v 52 . .z., musí příslušnou
žádost , řádně doloženou, podatí od ledna do po
čátku hlavniho odvodupolitickému okresnímu úřadu
anebo předložiti ji při odvoud komisi odvodn
(b. př. Bohoslovci, kteří chtějíjitíkodí
vodu v místě, kde studují (nechtějí tedy dostavití
se na místo, kde mají právo dommsovské),
tuto prosbu přednésti při přihlášce k 1. znamu

v měsíci listopadu roku předcházejíbcíhor. ádostí,zadané později, budou odmítnuty (b .
4a.). „Kandidátiduchovního stavu, vysvlčceníkncží,
resp. tí, kdož jsou ustanovení v duchovní správě

nebov duchovnímleúřadě učitelském, kteří podajídůkaz o výhoděd eg 29. b. z. a_prorosíhlá,že ne
mají žádné tělesné závady, nemaji býti lékařsky
ohledávání“(ab.p 1:45 ,..„5) Kandidátiduchov
ního stavu, vysvgcrem kněží, resp. ti, kdo ž jsou
ustanoveni v duchovní správě nebo v duchovním
úřadě učitelském, mají se měřítí oděni, ale bez
obuvi" (b. př. 5 48,3). — Kandidáti duchovního
stavu, kteři jsou na studiích v cizozemsku, mohou
žádatí. aby nemusíli se dostaviti před odvodní ko
misi. C. a k. úřad vyslanecký zavede s nimi pro
tokol, který musí žadatel i vyslanecký úřad pode
psali. Zádost tato musí býti u dotyčného vysla
nectva podána nejpozději do 1. března toho ro
kdy jest jinoch povolán k odvodu (b. př.5 62., ).

Žádosti takové, podané bohoslovci, musí od vysla
neckých uřadů za všech okolností býti přijaly a
projednány (b. př. 62., 4.). Kandidáti stavu knéž
ského, kteří prohlásí, že nemají ž'ddné tělesné vady,
ncm_ajiani v cizině býti lékařsky prohledání (bp

..) Muusi-li však bohoslovec podrobiti se
lékařské prohlídce, poněvadž míní, že má nějakou
tělesnou vadu, jest mu zaplatiti, jako honorár, po
platek lékaři; taxu tu určuje úřad vyslanecký dle
místních zvyků, kromě této neplati se za takový
odvod v cizině ničeho. Poplatek tento odpadá,
prohlíží-lí brance lékař vojenského námořnictva,

kterŘanddlí služebně v onom místě (b. př. 5 61,20).didát duchovního stavu musí každýr

v červnu dokázatí u přolsluašnéhopolitického úřadu
okresního, že má pr své. aDůkazem

___

*.

vthdisdícceasní
,.2 ). — Výhoda zaniká: u) kdykžuduchovního

stavu bylo zanechánopřed při;etímvyšších svvceěn,í

re? před dosažením způsžobilostí k ustanoveni
uchovnim stavu; b)k žkantdídátí duchovníhostavu nedosáhhnou během ' po dokonaných

studiích bohosloveckýchrnduchovního úřadu (529
b. z.) aneb0 až dotud nemohou dokázatí vysvědče

ním orgánu, v oné náboženské společnosti k tomuoprávn ného, že náleží do svazku jejího jako kandi

dáti l"stavu duchovního, lresp. duchovní korporace(b.p kg 1%., 2.). —,8)„ Po obdrženém kněžském
pČcský slovník bohovědný1n.

_-l
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svěcení, resp. po ustanovení v duchovní správě
ov duchovním úřadu učitelském, budou kandi

dáti duchovního stavu přeložení z poměru náhradní
zálohy do evidence náhradní zálohy zeměbianecké.
— 2. Všichní vysvěcení kněží, resp. ti, kdož jsou
ustanoveni v duchovní správě nebo v duchovním
úřadě učitelském některé zákonně uznané cirkve
nebo společnosti náboženské, mají býti po dobu
své služební povinnosti vedení v evidenci náhradní
zálohy zeiněbranecké, a mohou v případu mobili
sace (doplnění na stav válečný) a ve válce po čas
své služební povinnosti býti upotřebení k duchovní
správě pro veškerou ozbrojenou moc Za
vysvěcené kněze, resp. za u. novené v duchovní
správě nebo v duchovním úřadě učitelském, po
važují se: kandidáti duchovního stavu církve
katolické a řecko-východní po obdrženém svěcení
kněžském, když se vykážio tom potvrzenkou die
cesuího nebo klášterního představeenoěh .....
4. K odvodu povínní, kteří řiodvodu se vykáží,

tž,?lcljsouv tomtop rnruěru, tereří jsou schopnými,ou odvedeni aphned přijati do evidence náhradní
zálohy zeměbranecké, při čemž vydá jim otom
zástupce zeměbbrany potvrzení dle vzoru 36..
— 5. Kandidátí stavu duchovního, jsoucí v počtu
náhradní zálohy, kteří dosáhli způsobilosti, zmíněné
vob dě i., nají tytéž dooklady skrrze příslušný
okresní úřad polltícký zaslati příslušnému vojen
skému úrařdu doplňovacimu první instance. Zasi
lajice tyto doklady mají zaroveň také ohlásíti,
snaží- li se o to, aby byli jmenováni vojenskými
duchovními správci v záloze společného vojska
(válečného námořnictva) nebo zeměbrany Ti, kteří

neaspírují na jmenování vojenskými duchovnímisprávci v záloze, případně ti, kteří jimi nebyli
jmenováni, mají ihned býti přesazení do evidennce
náhradní reservy zeměbranecké a poděleni okres

nlm zeměbraneckým doplňovakcím velitelstvím potvrzením dle vzoru 36. Ti, kteří byli jmenováni
voj nskými duchovními správci v záloze, mají,
kdy přestanou jimi býti, přesadítí se po čas své
služební povinnosti do evidence náhradní _zálohy
zeměbrancc ké. —6. šichní branní povinníci, kteří
jsou v evidenci náhradní zálohy zeměbranecké,
musí až do ukončení své celkové dvanáctileté
služebně povinnosti každý rok do 15. září u při
slušného politického okresního úřadu k souhlas
nému vyřízení se zeměbraneckým doplňovacím

okresním velitelstvím dokázatí, žesjsou ještě v poměru, vyznačenemv -7.S mi, kdož po
obdrženém vyšším svěcení, resp. ustanovení
v duchovním úřadě zanechaji duchovnoíhopovolání,
má se naložiti dle 5 29., 5 b. z.“
5 107 1—.7)_ — B) Po .
zákon a nové branné předpisy ukladaji duchovním
jako správcům matrik ovinnost, spolupůsobiti

v přípravách k odvodu. ngpolupůsobnost to týká sehlavněseznamu br ů povinnýchk
voodu. Úředně ustannOVénísprávcové matrik
mají každlý rok dle místních obcí rozdělené výpisy
z křestních (rodných) a úmrtních matrik dle vzoru ].
a v 'tahy z matrik úmrtních dle vzoru 2. se
stavíti a odevzdati do konce října každého roku
mistnim představeným, a to: výpisy dle vzoru l.
obecním představeným místa narození, výpisy dle

u 2. obecním představeným mista murlí. —
2. Do výpisu dle vzorul. mají se zapsati všechny
v obci narozené osoby mužského ohlavi - ize
mřelé již — dle data jich narozenťokteré v kalen
dářním roce, následujícím po vyhotovení těchto
výpisů dokonají nebo by okonaly 19. rok svého
života Úmrtí osob tam jmenovaný,ch stavší se až
do odevzdání těchto výpisů, mají se, pokud je to
možno dle úmrtních knih, vedenychsprávci matrik,
zaznamenali do rubriky tohoto výpisu k tomu ur

28
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čen 3. Do výpisů dle vzoru 2. mají se za
psati všechny osoby mužského pohlavi, zemřevší
vobcí, nezaznamenané ve vlastních křestních a
rodných matrikách, které by v kalendářním roce,

následujícím)žpoyvyhotovení těchto výpisů, dokoniž-119 rok ívota,l_seřaděné dle dne úmrtí“ (b.ci matrik sestavují tento se
znam, lkterý)t_ýkápsevvlaslně jínochů, dospévších

ovéku povinného k domobraně. roto po roce,

když jinošik tam zaznamenaní mají se dostavitis l. třídouk odvoodu, jest tento seznam prozkou
šeti, jak ustanovu e další odstavec brannych před
pisů, 255., .: , záznamu osol), vstupujících do

věku povinného k o,dvodu mají obecni představenní matriční _výtahy dle ŠZ 4., 1. b. př. vrátiti

správcům matrik v měsíci srpnu toho roku, kteryedchází vstupu zaznamenaných do 1. třídy stář
právcové matrik maji seznamy o ět obdržené

doplniti dle změn zatím se přihodiv ich a poslatl
je zpět obecnímu představenému do konce října."
-—Koneěně ještě obsahuje l). 1.5 16., toto zá
sadní důležité ustanoveni: „Starostové obecní a

správcové matrik jsoudodcrovédnl z toho, že pomůcky k seznamům odvo ním na nich žádané
jsou rávny, a mají spolupůsobít) při uředních
jednáních potřebných ku přípravě a provedení od
vodu, a při ostatních jednáních, jichž je třeba, aby

se branný zákonp ve.dl“ — Zmink tu ještě zasluhuje b 7.. "?,Veškerá podání a protokoly,

kterych dje třeoa,%aby se tento zákon provedl, rovněž i o voláni podaná proti rozhodnutím o žádo
stech v těchto podánich a protokolech obsažených,
so — krmné soudního řízení, které snad dle po

slednlho odstavce 5 39.n toupí — osvobozeny
od kolkův a bez rostřednsich poplatků. Rovněž
i pomůcky, kterýc 'e třeba pro taková kolkůva
poplatků prosstá p_od í, protokoly & odvolání, po
užlje-li se jich toliko k tomuto účelu, osvobozeny
jsou podmmeěné od kolkův a bezprostředních po
plt u. — Vzzájemne úřední dopisy obecních uřa
dův asprávců matrik v branných adomobranných
záležitostech jsou osvobozeny v královstvích a
zemích na říšské radě zastoupených od poštovného. "
—jíná povinnost, kterou ukládánnový branný zá
kon každému branci, proto také bohoslovci a knězi,
je povinnost hlásiti se. jak již nahoře bylo po—

otknuto, „má se každý odvodem povinný“ — teedy

i theolog, po případě kněz, Eatříct do lll. třídy odvo ní —- „ze životních tříd odvodu povolaných
v měsíci listopadu předcházejícího roku písemné
neb ústně přihlásltl u obecmho starost svého do
movského místa nebo onoho místa, k e se trvale

zdržuje, aby byl zaznamenán“ lb.z.1£6.,2_._).—do opomíne dle předpisu ., č. epřihhlá
siti, nejsa zdržen nepřekonatelnou překážkou, bude
pro přestupek potrestán peněžitou pokutoua ždo

b. z.). ooh s_lovci odvezdení akněží při élení náhradní záloze jsou dle 29.
osvob07e.nl od kontrolních shromáždění, ježzkonají

se obyčegné na podzim. Kněží jmenovaní polnlmikuráty z lohy jsou však povinni kontrolních shro
mážděni, zvaných hlavním raportem, která konají
se pravidelně dne 4. listopadu každého roku (pro
opozdivší se dne 14. listopadu, osobně se zůčast

„chř adění rekruti :) náhradní záložníci“
—tedy také bohoslovci a kněží „jsou povvinni
každou změnu svého stálého pobytu ohlásiti sta
rostovi své příslušné odvodní obce. Ohlášení to
může také u obecního starosty pobytného místa
býti učiněno. Ncaktívní mužstvo společného vojska,
válečného loďstva a zeměbrany je zavázáno ke
hlášením, jichž je třeba k jlch evldencl, a má toto
hlášení )) obecního starosty místa pobytného, a to
zpravidla osobně se vykonati. Ncaktívní _vojenští
duchovní (polní kuráti v záloze) jsou povinni po

ní).—

branná povinnost

třebná hlášeni, jichž je třeba k jejich evidenci,
učínltl povolanému k tomu vojenskému evidenčnímtí
úřadu" 53.) Ba

chovních kongregaci a klášterů neposkg'tuje z.ani b. př. ve vyplnění b. p žádných zvl štnichbvý

hodz. Pouze čbratři _z řádu Milosrdných mají dle
b. 553., 4.b vřaraděnl býti do sboru 7dravotního, jak také určuje příloha N. D. .
ěa ž v odstavcci tomtosse mluví ))2„professioní

stech, obzvláště způsobilých ke sboru zdravotnímu“,
bývají na projevenou prosbu i bratří laikové z ji

ných řádů přidělováni sboru zdravotnímuR(sanitěZlí/.
ubranná — překážkou stavu man—

želsk ého 1912 obsahuje tyto zásady:
40. Před vstoupením do věku odvodem ovin

nho a pokud odvodní ovinnost trvá, není z sadně
dovoleno se oženiti. sou-lí zde okolností zvlášt
ního zřetele hodné, může povolení ke sňatku dáti

ministr zemské obrany, který je též zázmocněn,pokud
toho zvláštní poměďrl vžěaduji,z ápověď sňatkunařízením obmezití dném případě nezakládá

však povolení dtoto výhod při plnění povinnostíbraatm — Pod terýmí podmínkami je dovoleno
osobám odveden' km a sloužícím vstoupíti do stavu
manželského, ur uje b . ' ez dovolení
vojenského úřadu nesmějí se oženítí: a) aktivní
osob společné branné moci a zeměbrany; &) ne
vřad ní odvedenci; :) ku presenční službě povlnní
příslušníci společného vojska, loďstva válečného

měbrany, propuštění na trvalou dovolenou,
krozmé těch, kteří jsou v posledních třech měsícíclí
své služební povmnosti presenční, d) důstojníci
na odpočinek přeložení, ale pro místní služby za
znamenani; :) osoby společného vojska a země
brany, jsoucí v místním zaopatření vojenské inva
lidovvny. — Nevřadění náhradní záložnícl, pak
všechny zde neuvedené osoby spotečné branné
moci a zeméb rany ——neaktivní náhradní záložníky
v to poěitajíc — nepotřebují žádného vojenského
úředního povolení ke sňatku.“ znění b. 7..
je sňatek uzavřený proti těmto předpisům sice
nedovolený, ač jinak platný. Proto jsou stano
veny2pokuty na přestupky. Slovné znění jejich je:Kdosse ožení proti zápo_védi 40.a 52.
vyřknuté. bude potrestán pro přestupek peněžitou
pokutou až do 600 korornu — Kdo při uzavřen)
takového zapovvěděného sňatku spolupůsobí, p_ro

padne téže peněžité pokuně),a to,'ěe-íípove vleřejne'službe, bez újmy zakročení proti n eslu
žebnícl) předpisů. — Podléhá- ll pachatel voljenské
trestní soudn) pravo o'c, s ním naloženo

podle vodenských tresmtnichzákonův a disciplinárních pře pls

branná povinnost azživitelé2rodin, jejich/' výhody a úle . r. 192 uvíád 5 31. a
32. poomdmínky, za kterých živitele rodin mohou
býti řeložcní do náhradní zálohy. B. př. v 111.
)nluV)o uplatnění výhody a doložení žádost). Po
něvadž v záležitosti této jest knézí, jako správci
matrik, spolupůsobltl, bud'tež tu uvedena ona n))sta

b. př. „5 1111. ádost za řeloženídživitele rodiny do náhradní zálohy m těch, kdo
podpory potřebuji, předložena z pravid' & v měsíci
lednnu neb ú or politického okresního úřadu
anneb u odvodu hlavní 0 odvodní komisi se všemi
potřebnými doklady. ádá—lí někdo za povoleni
dostaviti se k odvoduumímo příslušný okres, mohou
současně příslušníci brancovi nárok na výhodu jako
živitele rodiny v žádosti uvésti a náležitě proká
zatí. Učiněnýnárok budiž od politického okresního
úřadu zapsán do odvodní ch nih — 2.P říslušníci
nezařaděných nováčků a náhradních záložníků, pak

zařadéných vojínů mají— kydybď'u reklamovanýcl)nastaly poměry tuto výhodu o úvodňujíci, anebo

govlnznost11'.
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kdyby takové poměry za odvodu již byly trvaly,
_podatidoložené žádosti u příslušného politického
úřadu. —3. Na dokázání nároku je třeba: a) Vykaz
z matrik dle vzorce 37 Tam e v matrikách
dotyčný letopočet je zaznamenán dle juliánského
kalendáře, má býti udán ve výkaze v zeávorc čaas
i dle kalendáře gregoriánského. &) Vysvědčení od
představeného obce.“ — Sešit priloh a vzorků

b. př. podávápod č. 37. vzorek, jak majivýkazy
z matrik vypadati:

Dio výnosu vys. c. k. finančního ministerstva ze dne 10. ledna

Králčasků—

_
C. k. okr. hejtmanství:
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dina reklamovaného die4 ustanoveni bodu 1. —4. Formát papíru A (34x t:.m)“ (Srvn./) rRud.
zum, Nov branný zákon, CKb. 1914.) R. 2.11!

rant 1. odo , 71. ve Waltershofenuh (diec.řezenská), 15293 tu.d v Heidelbergu, 1549h ejtman
ve Waldsachsenu, hudební skladatel, zachovaly se
od něho: „Geistlicher Psalmen—und Kirchengesang"

(4—9hl. 1572), písně v Ottových sbírkách a 6hl.
tto. 551 v Poznani, vzdělatlse0tvcŘímě—,rektor jesuit. nkolleje ve Lvově,

1859čin. 1977k účelu vojenské reklamace kolku p roste.

N. Exh............. ,.................... .

z knihy narozených, oddaných a zemřelých

rodiny .........................................................................

i “ Den a „„mxm Denka Denka 2.8.3130 P á kméno a přijmen „* ro """"" ro ro _ ozn m a
] jjnarozeni SM oddavek umrti zaměst. nám

1 2 3 4 5 : 6 7

[ | ? i

1 1 i

j (

š a

i !

Farní úřad v.. „ .,

dne. 19

Pečel': Podpis:

Formuláře tyto lze dostati ve všech skoro knihku- 1601; vydal„ Plešni iacinskie [ olskle s nutami

pcctvich a t1skárnach. O tom jak ma'i se :rlyplňo-mvatí, praví poznámka ve zmíněném se itě: Nej
prveeuvede se otec a matka, pak děti dle stáří,
od nejstaršího k nejmladšímu sestupně, rovvněž
uvede se reklamovaný. Vynechán nesmí býti žádný
člen rodiny, ani tehdy ne, když žijecmimo rodinu

anebo umřel. U každého dítěte jest poznamenati,je-li syn či dcera, vnuk nebo vnu ka Nežije-li ně
který člen rodiny v rodině, vystěhoval--li se nebo
je--lí nezvěstným, má se to jaSně označiti v rubrice
„poznámka“, kdež se má také napsati doba, od
které je vzdálen z rodiny — v prvmmnggaděl máse udati i místo, kde se zdrržuje.— li se
pro brance výhodajako pro jedinného vnuka, pak
má se rodina zaznailnenah v následujícím pořádku:
a) děd, b) babička, :) jejich všichni synové a dcery
s manžel, resp. 5 manželkami, d) děti, pocházející
z manže stev těchto 51niiv a cer. — Uvedení

pod :! mají býtio zaznamenáni, patii--li k několika
rodin m, hned osvých rodičích, a to dle ustanoveni bodul . — 3. ádá-i se výhoda pro jedi
ného zetě, tu má se uvésti rodina tchánova a ro

uzýcczneml“ (Varšava 1586), „ iešní r_ózne, po
spolite“ (1601), „Kazanie pogrzebne mianc nrzy

po grzebie l_j1erzelgo)%Ch—odkiešvicza,ststarosty zmudz
kiegáo“(Vil tián humanistaab ník, 11.0141157ve Štrassbeurku, z. l521t., stud.

práva v Basile i, dosáhl 1489 stupně doktora, usobíl t. odl o professor na univ. 1261
v rodišti svém Štrassburku jakožto syndikus, rada
a městský písař; lest jec ním z nejznamenitějších

spisovatelů dob reformační. Ne více slávy zjednala„iDas arrenschiifvon arragon1a“(1494),
jeutolIlsatyrícká báseň, stříziív sicc,e bez poetické
cenyaabez umělecké komposice, ale trefně kára
jicí neřestí oné dob , ká sice i nepořádky

v církvi se vyskytující,Bnelze ho však pro tjoepokládatí za předchůdce Lutherova Báseř eho,

ozdobená případnýmidřev%ršty,došla velikéIobliby;byla častokráte znovu v jiných az ků

rekládána, i napodobov přellofž1alnjia.ou|at1r91yd
ocher pod náz. „StultifDera navis“ (14 ),dP. Riviěre 1497 a ]anD royn 1498 do angl. Alex.

Barclay 1509 a jindř. Watson 1569. Př1tel B-ův
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jan Geiler z Kaiserberka z racoval na základě

jednotlivých kapitol spisu -ova sbírku kázání
(149.8) Novvé ydání básně B--ovy obstarali Fr.Zarncke 1 ), Goe )a obertag

(1889), novoněmecký překlad pořídil Karel Simrockjinné B—ovy_spisy jsou: „E_xpositlones sivedeclarationes omnium titulorum ns tam civilis
quam canonici, collectae et revisaeu“ (Basilej 1490,
1500, 1503 a č._), „Liber íaceti docens mores

hominum, praecipue juvenum, in supplementurnillorum, qui a Catone erant omissi“ (1496a
„liber moreti, doocens mores juvenum“ (1496 a

imo to obst_aral vydáni Písma sv. sglossou
|.ng ieji 1498,65V. foi), konkordanceKonrá a z Haleacsrlstadtu(1496) sv. Augustina„ De

civitate Dei" Ambrože, dekretu Grati
ánova,dekretaiuRehore 1x Trithemiovaspisu De
scriptoribus ecclesiasticis“ a j.

Branttice (Bransdo rf), far v diec. olom.,
v dekanátu krnovském, 1784 iokaiie.1843 fara;
patron: matice náboženská, duch. správu obstarává
farář s koop.;1711k ,53akatol.; obyv. něm.

Brants Viktor L., oeklonomistaa katol. sociolog
belgický, 71.v Anverssu 1856, prof. univ. lovaňské;

„Lois et methode de l'économie politique“

(Lovaň 1883), „Essai historiqueu ___surla conditiondes classes rurales en_Be1giu
lutte pour le pain 1885), „Theories
économiques aux X11.et XinV stiěcles') (_t. 1895).

Brantzauský Benno, opat rajhradský (1 až

1709): u. 1658 v Trhové Brtžniciušlihlavi, professkl. břevnovského, bylt roz afný zbožn
učený; opravil klášternío chruážm,zve1ebiíhospodář
ství klášterní; z. 1709, zanechal v rukopise: „Varii
scrmones de sanctis",__„Virtus unita fortior seuvita Bennonis cpiscopi“ , „Compendium vitae S.
Guntheri“„Compendium vitaeinnocentiin papa_“e,
„Liber de virtutum exercitio", „Eucharistía sive
panis fortium (carmenn)“, „idea amoris coniugalis
inter Ansbertam et Bert_hulphum, romani imperii
comitem, dramatice exposita“, „Theatrum oeticum
complectens vitas ss. Benedicti, Mauri, Eunthcri,
Procopii et lvani“, „Vita gioriosae sponsae Christi
iulianae“. „Coiumna orthodoxa seu vita s. Bene
dicti", „Varia ad historiam Moraviae, praeci ue
vero monast. Raihrad. spectantia“ , „Nota_t_aquae amde stemmatibus“, „Tractatus de agia“, „Notitiae
quacdaam de monasteriis Bohemiae“. Srvn. dr. P.
Maura: Jantar „Vitae monachorum in

monasterio Raihradensi“ 5v—.raniov viz Brani šo
Branžovský Václav, 71.v22. září 1801v Třebe

ch vicich, vysv. na kn. 24. srpna 1827,zám. kaplan

.=!N

ehušicich, potom far. a os. děkan v Chotusi
cich, kdežz.20. ledna 1874; vynikal jako mtah-e

kmatik :) přirodoznalec; do KD 1850 přžispčl článem: „Rúznost jazyků moudrost
kBrasart já:), 7). vL tychu („de LeOŽOdio“),1431
papež. kapeini pěvecvaRimě (laik), zachovalo se
od něho několik skladeb v rukopisechBrasavola, Rudo a.S Hieronymo, piarista,
71.vec Ferraře 1654, l)Žisaobilzdámč na školách řádoovv po r. 17 :p.: „Carnriina heroica et
lyricah;(Řim 1673), Academia degl' lnlricati, im
perfetti ed Indisposti" (t 1674), „Sapientia sine
moribus male discitur Lectio academica“ (Ancona

680), „Lucerna ardens et iu_c6esns,sive Div sCyriacus mart r. Oratio “ (t. 681), „Divozione del
Santís simo ome di Maria dlaesercltarsi in cinque
Sabbati (Řím 1691), „Esercizío spirituale par li

sette Mercordi in onoread_e1gloriosissimo Patriarca
S. Giusseppe“ (t. 169

chíanj nKřt.l, ___a__vCe_sseně 1664, od 1699
biskup sarsinský, resig B(AOenován_arcib.nisibenským), ... 1727 (dlgerljiných 17 ); .r) Memo

Brantíce ——Brasiiie

riae cesenales sacrae et proíanae“ (Řím 1738, Fio—
rencie 1758),„Reiatio stalus ecclesiae sarsinatensis“

(Řím 1704), „De libertate Ecclesiae in conterendoecclesiastica" beneficia“ (Lyon 871), „De tribus
statuis in Romaano Capitoito electis a. 720. E
phrasis iconographica" ( im 1724); vvd. spis Ma
touš: B-ho epieno arbitrio humauae voiuntatis

iamtesltamentis, repudiatione, donationibus etc.“1m 72-2)
BralsichellensisIan Maria dc_Guanze11is

e

polygnanským (v Apulii), z. 1619_;_započal |zni/syduápvatmi
„index librorum expurgando _um“_žkterého to dila
však vyšel pouze sv 1. (v 7.)Bras lie, jihoamerická íoederačni republika (viz
mapu v díle Lo, říI. X.). Po obsazení země Portu
Falci 1500 působili tu jakožto missionáři nejprverantiškáni a dominikáni, dlouho však bez dou

cího výsledku, jelikož domorodci, od Portugalcův
utiskovani, uchylovalai dac do lesůuv Lépe dařilo sejesuitům 1549 pod vedenim R. Emanuela Nobrcgy

. vyslaným, kteří usazujíce domorodce v osa
dách (redukcích, umožnovali sobě úspěšnou čín

nost missionářs ou. thiáště úspěšnou činnost rozvinul P. Anchieta (v.t ). R. 1551 5515) zřízeno

bylo biskupství v Bahii (S. Salvador de000Bahia).Po stu letech čítalo se v B-i iž 100000. katol.

Mnoho missionářú ze všech tam činných řádůvvytrpělo smrt mučednickou.Roku 12odtrhla se b'.
od _Portugalska jakožto samostatne císařství.
_tvořiiacírk. provincii; metropolí b 10arcib. Bahia,
jemuž podřízeno 11 suřfragánnich b skupství. Státní
zákonodárství vlivem zednářů náboženství nepřá
telské ochromovalo sice činnost missionářskou a
utlačovalo církev katolickou (ač die ústavy z roku
1824bylo katol. náboženství náboženstvím státním) ,
nicméně stoupal počet katolíků, zvláště neustálým

přilivem__přisutěhovalců;1872 páčiisse počet katolíkůnaa9 mii nů, 1890 na 14 mipllionů, nyní téměř na
18 miiliolnú, tak že 3. téměř zcela jest katolickou.
Ne i ve velikém počtu dovážení příjimali kře
sťanství ochotně; dle zákonných předpisů musili
všichni otroci býti pokřtrt;ěni tak se stalo, že všichni
negři a míšenci jsou křesfaa.ny R. 1838 byly řády

zákazem _přijimáni nejdříve cizozemských, potom1855 noviců vúbeco ouzen k zánikuu, r. 1890
zbaveny částečně svých statku; biskupové pro ne
uznání proticirkevních zákonů pronásledováni (bi
skup olindský Dom Vital Maria Gonsalves de Oli
viera odsouzen 1874 do žaláře na čtyři iéta', po
dobně biskup parský Ant. da Macedo Costa).Roku

1878 byl všem cizozlemským řádům zakázán pobyta usazování. 1889 svržen císař Pedro 11.a
B. prohlášena zoakrepubliku. Hned následujícího r.
1890 dne 7. ledna prohlásila vláda roziuku církve
od státu a rovnoprávnost všech vyznání. Rozluka
provedena pokojné. Církev v bavena ji z tísnivého
poručnictví státního: majetek 11byl ponechán; platy

D.0

z pokladen státních ovšem odpadl. Rovunčž mož
něn roziukou rozkvět činnosti řehoh. Mnohé mužské
a ženskě řádyu sadily se znovu v 8-1. vaanáct
benediktinských klášterů, jež byly již na vymření,ylo 1895 benediktiny beuronskymi obnoveno;
františkánské kláštery, znovu obsazené německými
írantiškány, byly 1899vzhledem k rozmnožení jejich

čotu (14) rozděleny ve dvě samostatné provincie.

íesuioléaujimají se záslužné zvláště katolických přiRok rozdělena byla B. ve
rovincie: Bahia a Rio de janeiro, z nichž.

mě a 9 suftragánnich biskupstvi._ V následu
jících letech následovalo další zřizování círk. rov.,
nyní jest8metropoii: Pará s 3 suíír., linda

4sufřr., 3. Bahia s] 2 suíír., 4. Rio de janeiro

dtvědcirk.Ců
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se 2 suíír., 5. San Paolo se 6 bísk., 6. Mariana se

6 bísk., 7. Porto Allegre se 6 biski, 8. Cuyabá se2 bis — při roozloze 8,5 km2 má asi
19 mill. obyv., z nichž jest asi2118 míli. katol.,
40.000 protest. a kol. 640.000 pohanů. Celkem jest

v 3--i 1660 far, 5127 kostelů a kaplí, 2067 kněží
světských (jeden kněz připadá na 9000 dusil) a 559
kn. řeholních, 2083 řeholnice v nemocnicích a vych.
ústavech, 524 školy, 12 sem. kněžských, 17 sem.
chlapeckých. Pří veliké rozloze území a malém
očtu kněží jest duchovní s ráva velice obtížna

Šrnv.Dr Frant. Kam?/ek, „ ozluka církve a státu
vevSpojených státech severoamerických, v Brasiiií,
Genevě a vlrsku" (Vzděl. kn sv. LVill), str. 61-77.

Brask (Brasch) Jan, biskup v Linkópíngu ve
Švédsku od 1513,muž obsáhlého církevního 1svět
ského vzděiáni, nejuěenějši bojovník proti retor
maci, vypuzen ze Švédska :.

Brasseur 1. Filip, r:. 1597 v Monsu (Bergenu)
v Belgii, kanovník t., z. 1659; pracoval pilně v oboru
dějin Hennegavska; : . trojsvazkové dílo od ná

zvem: „Prodromus annoniae , díli neqvricus sanctorum Hannoniae“ (Mons 1644), díl 1.:

„Theatrum abbatiarum“ (t. 71645),2díl 111.:„Sideraillustrlu scriptorum“ (163 eouBurbourg'
Karel tépán, missionář) a etnograf, u. 1814
v Bourbourgu, vysv. na kněze v Římě l yi
gen. vikářem v Bostonu 1846, podnikl veliké vy
zkumné cesty po Severní a Střední Americe, 1855
duchovní správce indiánů v Guatemale, :. v Nizze
8174; sp. cenné historické, etnografické a cesto
pisně spisyo amer. kmenech a jazycích: „Hi
stoire des nations civilisées du Mexíxíque et de
l'Amérique centrale“ (4 sv, Pař. 1857—9),.Biblio
the ue Mexico-Guatemaiienne" (t. 1871), „Histoire

anada, de son É iise ettde ses missions de
puís ia découverte de l Amérique'jusqu'a nos ours
(Pař. 1852,2 sv.), „Histooire deM gr. aval,
premier évéqueede Québec“ ( 4).

Brassicanus Kohl (K61)jan Alexander, hu

manista, n. i." v Stuttgartu, 1522tprof. v lngolstadtě, 1524povolán do Vídně, t1539;z zprvu
b lnakioněn luter. novotám, později jejich odpůrce.

jeho publikací zmínky zasluhují jeho edice star
ších spisovatelů: „Salvíani De \ero 'udicío ei provi
dentla“ (Basilej 1"530),„ uchlerildpera“ (t. 1531),

Gennadii De sincer5itatechristianae tidei dialog-us“Vídeň 1530,Př „Pothoní eustat dooums
ei ei De magno domo )Šapíentiaelž (Vídeň 1532) a j.

Brastbergerj. G., superintendentv Niirtiváenu,
64; vyd. ggstillu:„ „E\vang.7eugnisse der ahr—

ítle71t7)zur Au unterung im wahren Christentum“

Brateisbrunn, fara v diec. brněnské, v dekanátudrnoholeckém, 1740expos., 178410kalie, 1885fara;
patrno : matice nábo p_ duch. správu obstarává

farář; 1918lkateol.,1rakatoi., 12 ž. , o yvBratkowwlcz Ha in. Conv, z.1111639;

dokončil spis započatý janem Przytowiczem: „Kontrowersya albo sp ao dwóchaartykuiach \vlary
katolickiej“ vzjo'v.asvat ch a o přijímáni pod
jednou způso oo,uKrakovl 30); :p.: „Conclusiones
ex doctrina Scoti coiiectae de sacram. in genere
et de tribus in specie: de bapt., de euch., de poenit. “

Krakov 1620),t„Assertiones theologicae ex joanneuns Scoto“( t. 120 „Commentaria in 12 iibros
metaphysicos (ad mentem Scoti“ (t. 0).

bratr ve Starém zákoně. —,l. Význam s iova

toho. Hebrejskýrus : 'ůch—odtudnlqsz'acha
váh : „bralrství“ —-stav vázaný img, se suitixem

ins: „můj bratr“, množ. č. ning, stav. váz. SUB.
atd. Assyrsko-babyionskyachu; a-chi : „můjbratr“,

ve Starém zákoně 429

těž achu-ú-a; a-na achi-i--ni _„našemu bratrovi';

množ. číslo aché, někdy ach-chi--e. Assyrsko -bbvlonský ideogramm pro toto subst tivum je Šižg;
jen u jmen vlastnich na místo přichází jiny

ideogramm, a sice AB — Septuaginta0překl. hebr.'ách _ ůóslipóc,Vulgata„ frater'. — 1. oto jména
bývá užíváno v různém smyslu: a) v hebrejštině:
jméno to přichází asi tisíckrát v Písmě sv. Po
měrně velmi zřídka se ho užíváv jeho původním

smyslu, t.j. pro syny téhož otce a téaže matky &např. Kain a,Abei Gennese 42; Esau a,jakub
270; synové jakubovi, Gen. 37,31," M,ojžíša Aron,Exo 4“; s nově Davidovi,3. Král." ; sedm bratřt

Makkabeísk ch, 2. Makk. 711; Petr a Ondřej, at.4'5; jaku) a jan, Mat. 421a &) v assyrštině—
babylonštině:achu rabů : „starší, nejstarší bratr“ ,
a—naach rabi--i *: „staršímu bratrovi“; achu src

mlad.í,nnejmladší bratr“. — 2. Na jiných mi

stech a) Písma sv. bývárlaužíváno tohoto substantiva ve smyslu „v“,nuk apř .
tranec, sestřenec“ aneb jnínývzdálenější přikbuzný:
takovými asi bylo sto dvacet „bratří' L'rieiových,
sto třicet „hratří“ joelových, osmdesát „bratří“

Eiieiových a sto dvanáct „bratří“ Aminadabových,
155-10.—Dáie oznnačuje toto jménolpg:

leušníka téhož kmene, pokolení, na př.:n.,t126 16lo 2. Král. 1912,3. Esdr. 31 atde— Pak

Nříslušníka téhož národa,o na př. Exod 214,1613;eut. 152,17l atd. — Mim obývájménem „bratr

označován spojenec, třebas byl příslušníkem národajiného, na ' , ánzvem
timto Plsmorssv. rádo oznaiEujesidobrého přítele
(a sice je to stupňovanějši význam než „1—_ „přítel,

soudruh ), na př Davidůvtpřítel_Řonathan 2. Sam.120; přátelé Jobov1615 ně slovem

ítrnto bývá označován každý bližní, člověk, na Špř.Gen ,Lev19" atd. »—Pak obrazně: „bratr a
kalův“, lob 3019; .Ienívý jest bratr zkázy“. Pr 189.
— b) obně v textech assyrskq—babyionských

bývá tohoto jména užíváno jako prřtáeiské tituiatury mezi králi a vladaři. Tak teme na př. v korres
pondenci Teli-ei-amarnské často: a-na a--chi--ia,

achi-ia=„mému bratrovi', t jekráli; podobněa-chu
ka-ma, aachu-ka-ma.— esmysiu„ druh, soudruh“, Adar ašared iiáni aché-šu_— ar,
první mezt bohy, svými soudr uhy“. — Konečně ve
sm slu biižni",„č1,ověk“např.: achu-achu:„jeden
—ruhy"“(srvn.hebrejské pns— vim: achu-acha

šu ikkal—_ „jeden bude druhého pojidati“ (t.
v čase hladu ul 131-ma a--chu a-cha-šu „jedennevidí druhého“; EŠ. Š. KjM...— a-chu ki-ma-chi „jeden jako druhý12——améiu kima améli :
„člověk jako člověk“). — onečné se užívá tohoto
názvu i o věcech: „jedno— druhé“,_ „jedna —
druhá část" , . „a chi kaspi ina réš(u) šatti
a-chi kaspi inaa mišii šatti inamdin -—„jednu část
peněz za lati na začátku roku, druhou pak v polo
vici (roku“ u a-chi kaspi ina ke-it šatti-: „aostatni
část na konci roku“; a-cchi kaspi ina mišil šatti
u ri-ich-ti kaspi ina keit šatti inaddinr „jednu část
peněz zaplatí v polovici roku a zbytek na konci
roku“ atd. Zákonodárná ustanovení
týkající se_bratři v pravémsiovasmysiu:
1. Prvorozený měl více práv než bratři ostatní.
Právo prvorozenské obsahovalo předevšim nad
vládu nad celou rodinou a čest z toho pocházející;
prvorozenému se dostalo většího podilu majetku

než ostatnim bratřím,,éprvorozuednýv dobách patriarchů mohl míti i nad Bůh jinak neusta
novil, že slíbený Vykupieei vzejde z jeho rodu
(srv. Gen. 2531a násl.) 2. Bratři mohou jeden po
druhém děditi, avšak pouze v tom případě, kde
zemřelý nezanechal potomstva, na př. Num
násl.. „Kdyžby kdo umřel nemaje syna, tedy27pře
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nesete dědictvíáeho na dceru jeho. r'akl lby ani
dcery neměl, te y dáte jeho děddictvíbratřím jeho.
Paklrby aní bratří neměl, tedyd ate dědictěíii jeho
bratřím otce (jeho. Pakliby ani strýců ne ,eted_yictví příteli jeho, kterýž jest nejbližsi
jemu v rodu jeho, aby dědičně obdržel je.

3. Zemřel-li lu 7židůnamanžel, nezanechav žádnýchditek, meědl ožíšovva dosud svobodnýs
bratr (nebo blízzkáý_přibuzn )žjeho právo, po případěpovinnost, vzíti si za manže vdoovu pooněm, a
první syn, kterého s ní měl, lbylzzapsán do rodo
kmenu jakožto syn zemřelého, jehož těž dědicem
se stal (ale ovšem neni pochybnosti, že se zazna—
menalo take, kdo byl otec jeho vlastní), na př. Deut.
255: „Kdyžby bratři spolu bydlili, a umřel by jeden
7. nich nemaje syna, nevdá se venžena toho mr
tvého za jiného muže; bratr jeho vejde k ní,
vezme ji sobě za manželku, a právem švagrovstvai
přiženl se k ní. Prvorozený pak, kteréhoz by po
rodila, nazván budeejménem bratra eho mrtvého,

aby nebylo vzyhlazenojméno jeho z sraele.“ SrvnMatouš 22, „.. mře-li někdo bez dítek,
necht bratr jeho vezme si manželku jeho a vzbudí

potomstvoosvěmu bratr-tu“ (Srv. čl l_evíra't) 4. Zadob patriarchů, když cuž nebylž [V,má hiavnni

slovo při vdávánniamladtšeicsestry její starší bratr,nap . nlás: „Tu od ověděl Laban a
Batuel (snad24mlaadší bratr Rebe in; hlavní slovo
však má Labanl).H1e,Rebeka jestpred tebou,
vezmi ji a jdi; budiž manželkou syna tvého pána,
jakož mluvil Hospodin. “ Když Sichem chtěl sobě
vzíti za manželku Dinu, dceru jakubovu, akub ne

chtěl v neprítonmosti jeích bratři dátiyž dně rozhodně odipověd , n. akub
o tom dověděl, nebYlí(právě) jeho synové3 oma;

pásli dobytek. 1 ml el, až se navvrátili . . .“ Srvvsn.vr. Vigauroux, Dictionnaire de la Bible, H.
2402 a násl.; Vil. Gerem'ur-Fr. Bzí/tl, Hebráischels
und Aramáisches Handwórterbuch iiber das Alte
Testament, Lipsko 911, 15. v . s.tr 22; Bedř.
Delage/r, Assyrísches Handwórterbuch, Lipsko 1895,
str. 38. Sb;

bratr a sestra v manžel. právu viz pokre
venstvví.

bratrana—_ dcera bratra otcova.

bratráně la sestřině v manžel. právu viz pokrevenstv
bratranec a ísestřenice v manžel. právu vizpokreven
bratránekí &vsestřenka v manžel právu viz pokrevens tv

Bratránek Tomeša,1fsilos.dr., kněz řádu sv. Augustina v Brně, 71 v jedovnicích na Moravě,
byl 'ako kněz řádoový1pooukončení studií povýšen

ídni na doktora filosofie. Pěstoval literaturu

Góthovskou, plak se obiral aesthetikou, byl assistentem prof. anušc ve Lvově, stal se poté pro
essorem na filosofii v Brně, a jevil se na čas

i přivržencem snah českýc, zajimaje se () lidovou
píseň, a píše o Sušilovi a korpíkovi. R. 185
volán na univ. krakov. jako prof. literatury ně
meckě, a pracoval tam opět v aesthetice a otáz
kách Góthovských. Byl rektorem university, měl
četná vyznamenání a členství různých učených
společností. Odešcv r. 1881do výslužby, žil v Brně,
kdež také 5.1.884 (Srv. l/y'rck,Literár. Morava,
str

Bratřejov, fara v diec. olom.., vdekanátu vyzo
vickém, zřiz. 1898, liberae collat. archie ; duch
správu obstarává farář, 354 katol., 36 akatol.;obv

ratřenec—_ bratranec vlz1psokreven stv t.bratři sv. Aloise, založr 849 od Vilema Helle
monse 0. Cist., faráře v Oudrenboschi v Hollandsku,
za pomoci P. Vincence Huybrechta. Dne 2. dub.

bratři dvanáctero

1887 potvrzeny statut družiny té od Apošt. stol.

B. mraji m. !.vyššiměš. školu v Amsterodamě a jsoud 1.862 činní v apošt. vikariátu batavijském,

kde rmají vychovávací ústav a řídí kadetní 6ško.lu(Srv. l., st.r 319; Hamburku-, Orden', ili.
bratři sv. Antonína viz ,450

stbrgšgl apoštolsti víz apostolikové (1.sv.,
bratři češti viz jednota bratr ská.
bratři čistoty, arab. lchwán al-Sram,jest název

sdruženi mohamedánských rdacionalistů,ež povstaloX. toelti v Basře a Ba Snaží | se v ency
klopaedii tehdejší vědy s oučditivíru mohamedán
skou s poznatky filosofickými a přírodovědeckými
oné doby. System jejich uložen v 50 pojednáních.
Ukázky z nich uveřejněny v Kalkutě r. 1812 a po
zději ve 2 svazccích v Kairu. Nejvíce obiral se
učením ó-í a'. Bedřich Diztzn'cz', který pod názvem
„Die Philosophie der Arabeer im lahrhundert
nach clen Schríften der Lauteren Bruder“ (Lipsko
& Berínl 1858 —79) zpracoval v 8 knihách různé
části encyklopaedie jejich 3 vyd.„ Die Abhandiungen
der lchwún es-Safa ln Auswahl aus arabischen
Handschriften“ (3 sv., Lipsko 1884— ).

bratři dlouzí (iratres longi) nazýváni čtyři bratři.Ammon, Dioskur, usebiusa Euthymius, pro svou
neobyčejnou délku (výšku), kteří žili jako auacho
reté v nitrijské pou ti o vnedeínm Pamb-o
vým &sešli na scesti, byvše zapleteni v bludya

sporyeorígenistickě. Ž. na počátku V..stol jejich
dvěs estry žili nedaleko od] nich ve zvl. klášteře.(Srv. Hei,mbuclwrOrden, 14

ihr: ttři dobré vůle vizl.bratri společného
bratři dobřinšti, Dobrzynci (Fratres mllítes

Christi de Dobrzyn, Milites Christi de Prussia),

řád rytířský od Kristiana Ord.rCist., biskupa, : kláštera oliyskěho (u Gdanska v rusku za
ložený. Účelem jeho bylo hájltl viru Kristovu proti
pohanům a šířiti ji. Konrád Mazovský dal jim hrad
s územím v Dobrzynč (v Plocku). thili se řeholí
cisterskou, odznakem jim byla červená hvězda na
bílém plášti. Když s0,vé do jejichž zemi často
v ády činili, přitrhlirupřed obrzyn, volali

onráda Mazovského na pomoc, kteerý téžKpřišel,ale byl poražen, čímž poklesl i řád sám. onrád
azovsky' snažil se sice o to,aby poovznesiKznovu

řádt n, ale vše maměl. B. d. stállei slábli, až s rytíři německými kol. slp yuu

Lkébrtitdřidobrých skutků VIZbrhatři P. MarieLour sk
bratři svv. Ducha viz bratři sv. Gabriela

bratři dvanáctero, sv., muče níků beneveentských , je 12 křesťanů afrických, jménem
Donát, Felix, Arontius, Honorát, Fortunát, Savinián,
Septlmln, Januarius,Fe11x _(druhý), Vitalis, Sator a
Repositus, kteří za císaře Maximináaapro víru
svoji byli usmrcení od Valeriana, jenž od císaře
do Afrikyp oně bylp sáin a je z Hadrumetado

Karthažlnypdalpřlvéstl. Dav je zblčovati, vsadil jedo žal re kde však se jim zjevil anděl uprostřed

velikého světla, a okovy Ijím spadly. Protože bylaobava,aby obyvatelstvo v arthagině všeckovKrista
neuvěřllo, dat je Valerian spoutati, vsadlti na loď,
a odplul s nimi do Potenze v Neapolsku, kdež dal
po marné námaze mečem odpraviti Arontia, Hono

ráta, Fortunáta a Saviniána (jejich pameátka světíse v Potenz srpna ruhoéh oeb ez
úspěšném svádění k obětování modlám dal ve Ve
noze (v kraji potenzském) stitiSeptimina, lanuaria
aFelíxe (památka jejich ve Venoze dne

srpna odpravil Vítalise, Satura a Reposíta, a
končne ne 1. září v Santianu v Apulii Donata a

Felixe"(druhého).Těla všech byla později přenesenado Beneventa, kdež slavi se spolcčn jejich pa
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bratři sv. Františka Regis — bratři habrovanšti

Beneventimatka dne 1. září. Mart. Rom. l. Sept.
šrv. Kulda,

sanctorum Martyrumnduodecim íratrum“.Círk. ro,k V., 279n
bratři sv. Františka Regis byli založeni r. 1850

od P. de BuffyT. ].vRoche- Arnaudu u ie Puy
ro výchovu sirotkův. Měli ve Francii 7 ústavú.

lSDBp vydání zákona o spolcích odešli doAmeriky,pkdežn maji v Peribonce (v Kanad ho

s odářskou Šk0í13la sirotčinec. (Srv. Hzimžuchu,rden2,1ií.,33.)
brat ři sv.—gabrielšti pro křesťanské v učování

hyli založeni od blahosl. Ludvíka Marie rignona
uMontíortu (1—1716)jako škoiští bratři sv. Ducha“,
kterážto družina však v revoluci francouzské zašla.
R. 1835 vzkřísil ji genet. vikář rennesský Gabriel
Deshayes (1- 1841)pod názvem b. .s" a'l.bnea
Ukolem jejich jest v) učovatí a vychovávati hochy,

ahluchh,oněmé kněží pak ma311 vč
novati missiím a exerciciim. R. 1903 řídili ve Francii
150 národ. škol, 3 pcnsionáty, 8 ústavů pro hlucho
němé a 4 ústavy slepců, ale téhož roku padli tam
skoro zcela za obět „zákonu o spolcích'í Mimo to
mají své ústavy v Kanadě, , na Siamu
ve východ. Africe aj. Hlavni dům jejich s noví
ciátem a pensionátem pro 172hochů v St. Laurent
sur-Sevre(veeVendée). B-( jest přes 1400 (St“

Heimótudur, Orden il.,!tři habrovaneštíči lilečtí (Lulečti, svatí
z Hory lilečské). Tato moravská sekta izst vý
razným dokumentem a zároveň šíře rozvmutým
obrazem pronikavého vlivu šlechtického na c rkevní
poměry století XVl. vz mich koruny české. Za
kladatelem Habrovanských jest rytíř jan Dub Eanský
ze Zdenína, án naaHabrovanech kním žpřivt_éieen
i statek lulesský s Nemojany. Obrátíme- li zřetel
na jeho tuhé spor s církevními vrchnostmi a na
jeho spisy o nábo enském vývoji národa českého,
dospíváme k přesvědčení, že před založením své
sekty nebyl katolíkem. (Nejspíše se asi hlásil
k (_Éeskobratrské jednotě.) Sekta Dubčanského má
svůj počátek kolemr r. 15 . ytííř pilně studoval

spisyrlnáboženských umootářů, pčstov s nimiosob ístyky, horlivou agitaci získáával podpor
pro své církevní záměry u vlivných čienú šlechty,volal na Habrovany novotářskč theoío Předn
jeho pomocníkem stal se prostoduchý sektář Matěj
„poustevníků byl to vyučený kožešnik, který „z pu
zeni ducha Eliášova" se odebral do horských sa
mot šumavských, kde se oddával mrtveni těla a
modlitbám. Odr 1519 v Praze „počal kázati slovo
Bozi upřímně podle zákona Božího, hyzdě hříc
a všeliké nešlechetnosti a zvelebuje ctnostný,
mravný a svat život lidem“. Matěj tepal bez
ohledně i ziořád kaiišných kněží a nale zl brz
silnou oporu v ošecném lidu. Hojnost ctitelů získal
při svých reíor ačních pochúzkách [ na venkově

kolem Pr.ahy %inilvleiikou propagandu MartinuLutherovi, oněm uviis úctou a nadšení
k jehož sektářské dogmatlce$ se v některých kulsmech
bíižii Mocný starokališný diktátor pražský Pašekz Vratu a administrátor kaiišné konsistoře Havel
Cahera snažili se Matěje umlčeti. Věznili nepo
hodlného reformátora půl druhého roku. Na rozkaz
Ferdinanda !. Matěj opuštěn (r. 1526), ale
Praha mu zakáwzána. Dubčťanskýsi odvezl lidového
thcologa na Habrovany, aby tam ve své sektářské
akci pokračoval. Vždyt na Moravě mělo sektářstvi
daleko větší svobodu než v Čechách Druhým čel
ným pomocníkem Dubčanskéhoh stal se odpadlý
benediktinský mnich a rektor kláštera viiěmovského
Václav z Lulče; edy Dubčanský sám snažil se
dodali sektě lesku ,apoštois ke“ kontinuity. Tito
horlivci stali se náboženskými eklektiky. Dubčanský
sam udal, že prameny knnau ejeho církve mu
kromě Písma poskytli: Luther,cZwingli, Oekolam
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padius, Melanchthon,ktiBucerus, Osiander, učitelé„svaté paměti“ Eklektivkoé rozhodli se z„rněřitl

Bodie exempláře zákona Božího všecky jednoty,ateráž by nejbližší jemu byla, k té abychom při
stou iii“. Ovšem po příkladu jiných sekt i llabro
vanští tvrdili, že nezaložiií „svémyslné a všetečně“

žádné nové jednoty, ale nao ak přistoupili k „dávnéastarobylé“. Oavědčovali.„giesme am megllánšti
ani iiabrovanšli, nýbrž Krystyánovéf Tako eprohlášení bylo arcrci nutnou podmínkou propagace,

rotože i všichni sektáři svorně usuzovali, že staro
lý zákon samého Krista nesmí se ani v nejmen

ším měniti. Příkazy Kristovy nad všecky výmysly
lidské' Ve skutečnosti ovsem Habrovanští jen roz
množili sektářské hmoty a zmatky Vybralil 2 pro

testantských traktátů, có se je 'iachtendenci hodiloa co nebylo dle jejich dobroz ni v rozporusPís
ta z nejrůznějších splasútehdejších svár

lrílvýchbludařú sešili velice pestrý šat nové\v.—íry
Mravouka Habrovanských silně se blížila morálce
starých Bratří českých (Malé Stránky), Zwingliho a
Schwenkíelda. lestiiže však Malá Stránka drživaia
posty tuhé, měli v té přičině Habrovanští názory
volnější. Kališuý kněz imon z Habrů v tkl, že
benediktin Václav jistě se v tu sektu ne al, aby
se postil, protože prý liabrovanští posty tupl.
Praví, že v pát měli Habrovanští dvoje ryby
s máslem a rosoeiem a naposledy sýr, k němuž

Matěj nejprve sáhl. Toť bylo tehdy evegikýmporušením starého postního řádu, tak liTlOi'lkriti

suje: „U nás praví (Habrovanští) dobréb dio hýltái
a sami vr datek zlého neměli, žerouc s rn siembychto dčasem v středu neb v sobotu přijal,
ten jejich půst.“ Prý Václav dal se k Habrovavn
ským proto, „aby svobodu měl v postě i v pátek
svatý mličný i maso jisti, potom se i voženiti“.—

Paonlstránce dogmatické Dubčanský ve svém „Uká
zvéděrní“ „jediným gruntem spasení je i(řistus,
ale ne všichni v něm života věčného docházejí,
než toliko v voleni a k tomu před ustanovením
světa předzv dění.“ Dle Luthera Dubčanský usou-_
dil, _žesamou věrou spasení býváme, neboť„
Boží jen na víru patři“, skutků naších dobrých Bůh
nepotrebuje. Leč vlivem učení Schwenkíeldova
radikální názor Lutherův jest omezen dodatkem
že máme Boha dohovatia též dobré skutky
činiti. „Nedomnive se žádný pravé víry míti a Boha
miiovatí, kdož by také milování bližnímu v skut
cích milosrdných neprokazoval.“ O cirkvi Dub
čanský praví ve smyslu Vikklefa, Luthera a Zwin liho,
že není společnosti viditelnou, nýbrž spole nosti
„vyvolenců, kteří z vůle oha všemohúcího přede
sláni jsou k životu věčnému, jsou to ti, kteri věříprá.vé Nikdo nemá práva, ba ani možnosti z církve
vylučovatí. Kacířstvi D. stotožňue s atheism

„Od dědictví Kristova žádn' nem že odloučíti,teanipapež se svú (jak řikaii) duc ovní mocí, am svet skká
moc, nez jedin nevěra a zjevni hříchové, kteří
z ní pocházejí.“ Kacíři však nemají býti nucení
k víře násilím. Svátosti jsou Dubčanskému pouze
znameními, hesly, označujícimi piíslušnost ke kře
sťanské společnosti. Protot ta Bratři iiabrovan
ským v,ytkii že „svátosti potupuj a vvprazdňuji".
Křtiti siibii Kristus Duchem svatjm
Boha Otce dechnuti, moc milostná, kteráu myslsvvč
říclch čistí a povzbuzuje k milování věcí nebe
ských! Miuva Písma o vodě, obmytí atd. prý jest
pouze obrazná. Pokání jest „sebepoznání od zlého
oželením odvracení k dobrému pristoupcní". Kdo
ze slyšeněho slova zákona Božžiho své hříchy po

zná, těchto lituje a áížchse touží zbaviti, „takovému
hned evangelium kážeme, že z víry v Ěsu Kristabeze všec našich skutků & zásluh dává se od
Boha Otce všem hřichům odpuštění. věčné spasení
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1 také od zákona, smrtí a pekla vysvobození.

toť jest v pravdě evangelion'. Ovšem toto evangeíion bylo Luthcrovo. Zpovvěď tedy zavrhovali.
Ačkoli Dubčanský se tázal na pravdu Boží tulika
sektářů. přece naukou svou 0 Svátosti oltářní ocitá
se v rozporu netoliko s husitismem a Bratry, nýbrž
i s Lutherem. Dubčanskěmu totiž jest Svátost ol
tářní pouze, ,znamením veliké dobroty & milosti,
kterouž všemohoucí Bůh v Synu svém milém vsemu
lidskému pokolení učiniti ráčil. sobě
lásku měli, aby nebylo mezi nimi žádného rozsdílu,
jako není mezr mnohými zr_ny v jednom chleb“
Prý slova Kristova: „Toto je tělo mé, toto jest

rev má“ son myšlena „ílgurně“. Ovšem právě
velikému chvalořečniku bible a nepříteli „lidských
nálezků“ by bylo slušelo _ngjlěpe, kdyby byl přijal

' slova Kristova _vje'íich řirrozeném a zcela jasném
smyslu Leč rávě ub anský vytýkal těm, kteří
přijímalijasný smysl slov Spasitelových beze všeho
použiti umělkovaných _v__ýkladů.že jest jejich „víratu“pá a „rozum hlou ý“. ubčanský snažil se vy
kládati rozdil mezi v cmi „podsta_tnímí“, na nichž
„gruntovně spasení záleží“ a mezi věcmi „prřípad
mmi či nápadnimi“ , ktere jsou „nálezky lidskýmí“,
neužitečnými. Ovšem v rvě řadě prohlašoval za
neužitečné věci nápadní ceremonie a bohoslužebná
roucha. Dokonce za věc nápadni a neužítečnou

rohlásil i stavbu chrámu. Pravé náboženství dle
uběanského „tyto věci zavírá: víru, milovápi,

chválu, děkování, zákon, evangelion, život ctný“.
Dubčanský příkrým způsobem útočí na Brratry l na
církev katolickou, o níž mluví jako o „šelmě“ a „ne
věstce o ilé smilstvím'“, papeže nazývá „a_ntikri
stem". ( bojetný Bucer, který se neštítil ani zjev
ného íalšováníPisma, byl za to nazván od Ha
vanských „znamenitým učitelem“.) Podivně se tudíž
vy'ímá nářek Dubčanského, jak prý každá jednota
se e chválí, ale jiné zatracuje. Ačkoli Dubčanský
prooshlási, že se nemaji kacíři nutiti k pravověří
násilím, jednal v zájmu propa audy své sekty dle
zásady jiné. jeho poddaní chtgj nechtěj musili mu
poskytnouti materiál pro jeho církev. Byli jedno
duše přinucení k poslušnosti rytířské vrchnosti
netoliko v záležitostech světských, ale i duchov
nich R. 1523 postavil si rytíř v Habrovanech kapli,
ve které sám konal bohoslužby, usurpovav sit tak
úřad kněze a „biskupa“ jak jej Bratři nazývají
Leč i o Matěji Poustevníkoví se mluvilo, že „lelk
(laik) jsa kněze světil“ a hodnost „biskupskou“ si
osvojil. Faktum jest, že vrchním správccm_Habro

vanských zůstal Dubčanský ] tehdy, když si přibral
mmocníky. Ani není jisto, pokud bla dovolenaatěji Poustevníku poradao ú rav vrr '; ub
čanský p_otřebovaltotiž populární o kazateře hlavně

agitaci. Protože však se nepodařilo okolní knězekali ne přemluviti, aby jim posluhovali svátostmi
dle novotářských rozmaru, „světili se“ Habrovanští
navzájem na knězeaabiskupy sami. Dle ncjaasné
zprávy první svěcení provedl sám Matěj. Dle nauky

Habrovanských ovš_emjediným prostředníkem meziBohem alídmí, jedinmý nězem jest Kristus. Proto
ordinaci habrovanskou dlužno bráti ve smysluene
vlastním. ježto však Dubčanský s Matějem ve sku
tečnosti vtitali své prostřednictví mezi Bohem a

lidmi velice houževnatě a ježto rytíř prudce potíralkaaždý odpor proti vlastním rozkazuma názzorům,
mluvilo se o biskupováni těchto sektářů. Svých star
ších nepovažovali Habrovanští za duchovní, ale za
strážce mravního řádu rpa ace habrovan
ského učení mimo panství tíře Du čanského byla
velice obtižnájiž proto, že 01cmměli' iní šlechtici
také své zvláštní církvíčky, v nichž u ržovali své
poddané tak houževnatě, jako udržovalDubčanský
své sedlák v náboženské spoleečnosti vlastní.
Patriarcha ubčanský byl velice čilý ve zkoušení

bratři habrovanští

nejrůznějšíchaagitačních prostředků. Vážil dalekéty tiskem vydával náboženské knihy,

zabezpečovata si ochranu mocných šlechticů. Založil si vlastní tiskárnu (r.l ). )v ulči „in monte
liliorum", která sloužila výhradně šíření jeho ná
boženských úvah. oukošel se nejprve přilákati

do sekty kněze katolické, ale žaloval, žeŽse opětvraceli k „římskému modíářství“. U kněžrkališ

ných nepochodil lépe. Když spoluzakladatel sektěNovokřtěnců Hubmayer nalezl útulek Mikulov
(r. 15%), šířilo se rychle učení Novokřtěnců po
jižní Moravě. Dubčanský navázal s Hubma erem
styky ihned, na jeho popud svolána schuze ovo
křtěncú na 14. března 1526 do Hoštěhradic na

Znojemsku. Leč ke spojení dvou sekrtnunedošlo,

O(D

protože bohatému šlechtici Dubčanskě se ne

zamlouval kommunismus Novokřtěnců. ilub_nbaygr“ _
Šak místo spojení s Habrovanskými věnonskému německý spis tištěný v Mikulově r. 1527,
v němž vysvětluje, jak se křtí v Mikulově, necht
t_o srovná Dubčanský s Pissmem a zavede u svese.kty — Veliká ustavující schůze sekty po pilných
přípravách byla svolána teprve r. 1528 v neděli

na konec masopustu do _Routkš u Letovic. Totomísto k valnému shromážděni ylo obratně voleno
proto, aby se nevzbudilo pozornost biskupa olo
mouckého v blízkém Vyškově, také Habrovanske
lákala přítomnost vůdce Malé Stránky Kalence
v Letovicích. který byl velikým nepřítelem pokro
kovějších Bratří. Tam bylooznámen příslušníkům
sekty pevný řád Matěj tam zvólen „biskupem“ a
Václav starším. všern vrchním starším zůstal ry_tiř.
Dubčaanský se snažil připoutati ke svým názor
Českobratrskou jednotu již od r. 15.24 Vyjednávaml
s Bratřtmi v Přerově, v Boleslavi, r. 1531) Pro
stějově, r. 1535 v Kyjově, náležejícím jeho příteli
panu Kunovi z Kunstatu. Leč výsledkem dis utaci
bylo jenom prohloubení propasti rozporu. ratří,

jichž organisace byla již široce rozvětvená, nechtěliza svého diktátora uznati rchlivého, svárlivého a
uminěnc'ho Dubčanskč ho. & ř. na posledním há
dánní v K jově začal Dubčanský uadávati a Bratří
opláceli. čindely o disputaci praví, že to byl oškli
vost budící spor omezených hlav“. Bratři v agil
ním zakladateli nové sekty viděli spíše velice nc
bezpečného konkurenta než pomocníka; proto vy

stali pgh němu své nejleůší současné m:uže Lukáše, kodu, Augustu, lahoslava atd. Bratršti
starší ve sborech potirali Habrovanske. Dubčanský
za nastavších tuhých sporů vytýkal, že „Bratři věří
hloupě a posselsku“, a nazval jejich učení „kob
činou“, již žádný rozuměti nemůže. Protože Bratří
vystoupili na obranu přitomnosti Páně v Eucharistii,
spílal jim Dubčanský „papeženci bíúdní, noví neb
mladí ímané antikristí“. Vytýkal, jak neupřímně
Bratří jednali s Habrovanskými. Ti mu se od—

ovidali, že Písmo „cizoložně zfalšoval“ Bratr
tráněnský vytýkal. že Habrovanští užívají proti

Bratřímspisů, které od nich nepocházejí, a pouka_-_
zoval, jak své zásady Habrovanští sami potupují

praktickým Ldnántm. Na př.: „Soudy máte za zřizení pohans á al an Habrovanský, starší váš, se
soudí a sváři při t nejhojnější spravedlnosti.
Zádně titule neuznáváte, ale panaHabrovanského
s _panováním, titulem a soudy a sa rávy i řečňová—

ním netoliko za bratra, ale za zv áštního vůdce__&kazatele a ředitele jednoty vaší iste přijali. At
každého z povýšených přijímáte. “ (Dubčanský začal
se sváříti se svými faráři janema Bartošem, dříve
než začal jeho spor s jednotou. Pravděpodobně

byli oni farářinekatolíky. Bartoše [faráře vážanskéhol dal rytíř docela natáhnouti na skři
pec, abyzzněho Ivynu2tiípřiznání, že navedl jaké
hosi Matěje Habrovce, aby Dubčanského zastřelil.
Bartoš po skončení muk svě přiznání odvolal, ale
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když byl znovu mučen, opětně doznal, že o život
Dubčanského ukládal. Marno bylo zakročení biskupa
olomouckého Stanislava Pavlovského. Bartrtoš upálen
u šíbenice olomoucké. tédoby považován rytíř
za velikého nepřítele kněžstva.) Protože Dubčanský
se vyjádřil, že Bratří uzavřeli mír s antikristem,

ktery ě,cch proto„ netrá ianemorduje“ jakooaHbrovansk odpovídá "Stran nsuý, že Habrovanští všeho
užívaaíj v pokoji. Dokonce prý ten pokojný čas je
činí „smělé a na všechny doskočné“, kež žád
nému jinověrci pokoje nedají. — Král Ferdi rand [.
ovšem snažil se dle možnosti tuhé konfesní sváry
a církevní anarchil zažehnati již proto, aby lépe
sjednotil své poddané k boji proti společnému ne
příteli křesťanstva,Turku. Protože však čilá tískárna
v Lulči vdydávánim polemických traktátů budila
veliký zájem české veřejnosti o Habrovany, není

divu, že sám král v ani spatřoval s_cktu vchce nebezpečnou. již na mě r. 1535 při
jednání o zákazu učem Novokřtěnců b la řipo
menuia sektářská akce v Habrovanech. ub anský
však zákazu neuposlechl, kázal' 1psal dále, protože
cítil velikou oporu u vynikajících šlechticů. Byli

jeho švagr Václav ze Lhoty, he't man kraje
brněnského Albrecht Vojkovský, Vilém kuna z Kun
štátu, podkomoří moravský. Nikoli vyznavačem,
ale přece mocným ochráncem svobody Dubčan
skěho byl sám zemský hejtman markrabství morav
ského pan Václav 7. Ludanic, majitel Chropyně
(153—11546). Tato ochrana vážila tím více, že
Václav z Ludanic, ačkoli byl Českým bratrem, pro
svoji rozvahu a důmmysl požíval zvláštní přízně
Ferdinandal. — Když vydal Dubčanský r. 1536
apologií svého učení a pak i konfesi, obrátil na
seeb zvýšenou pozornost konservativních kruhu
vládních Byl také u krále obžalován pro„ sehnání
spouště nějakého poustevníka jana“ a pohnán
k zodpovídání do Prahy. Nejspíše sami Bratří sna
žili se pokoutnim způsobem zničiti nepřítele ne
bezpečného :: schystati odvetu za cholerické vý
pady Dubčanského. V Praze se sice žalobce na
strčený od Bratří neobjevil, ale Dubčanský vsazen
pro své sektářstvi i s průvo dci do černé v.ěže —

všem za tehdejšív eliké mocí aristokracie bylo
trestání šlechtice věci tak neobvyklou, že moravští
stavové z věznění Dubčanského učinili otázku po
litickou. Zvláště jan z Kunštátu a Václav z Luda
nic zastávali se zakladatele Habrovanských usstavů
tak mocně, že se ho ujal sněm; stavové prohlásili
odsouzení „lantírídníka“ mimo hraniice zeměz

porušení ústavy a vyvolali prudkýaprotest protierdinandovi v Olomoucír. 1538n en sv. ana
Křtitele a ve Znojmě na neděli ínaetare r. 539,
rovnněž i v mé Do Lince i Vídně spěchalo jejich
poselství s velikým protestem proti takovému jed
nání. Když i král polský seeza Dub skkého pří
mlouval, když pánové Pernštýn a vamberk za
něho složili rukojemství 10.k000kp grošů, propustil
králs eektář po desítiměsičnim věznění; leč patri
archasHabrovanských odcházel z věže pod závaz
kem, žeiiž bludů rozšiřovatinebude, jinak žese do
vězení vrátí, a to pod ztrátou hrdla a statků. Sta

vovéČaproti takovému závazku g4otestovali, aleDubča'nsk sám se podrobiLRR.l 2 byl zvolen za
člena krá ovskě komise berní, ale již roku násle
dujícího umřel. — jakm ohl tehdy mocný šlechtic
proti zemskému řádu i v příčině církevních po

měríi houževnatěa vzdorovati, patrno ze svědectvíra njn ubčanský, první původ
jednotty lilecké, několikrát do vězeníddán byl a
dvakrát nebot řikrát již jemu hranice připravena
byla, než na přímluvu ánů jemu hrdlo darováno
jest bylo.“ Ovšem Dub anský se nestal katolíkem
ani po svém kompromisu s králem; jelikož se však
apoštolování vzdal, kořen sekty Habrovanských
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rychle hlynul. Když přešlo panství habrovanskě narod pánuZ ubků zeeaZdetína, šířilo se zde kato
lictvr. VilémoZoubek hledél potlačiti zbytky sekty
tim, že kazatele habrovanské vypověděl a | faru
lulečskou dosadil katolického kněze Michala ?vába.

Později povolal Vilém na Habrovany jlesuity, kteříaž do r. 1610 vedli duchovní správu. [ poučovali

ta k čile, žei o prvních Velikonocích měli u stoluPáně 1681 |t(mze nimi 40 starců, kteřínnikdy
žádné skutelčdnlésvátosti nepřijali) a o Vánocích již
200. Sekta Dubčanskěho tedy se rozplývala rapidně.
Ti, kteří nepřílnuli celým srdcem ke katolictví,
stali se vhodny materiálem pro vzrůst sekty
lutherskě, zwíngliánské a e(lnoty Bratrské. R 1614

„Pravdě vítězící“ jásal Bratří: „Lilečti č'.n:li
Bratřím příkoří rádi, přijímajíce mezi sebe vy
vrhelce a vypadlce z jednoty; proto jim Bůh ne

požehnal, tak že o Lileckj ch neslýcháme, aby kdeketeří byli.“ Lulčči u sv. Martina orhlašuje se

obydlí hrobníkovo za1z53_thekKtiskárny Dubčanského(která trvala do r. Kostel Nejsv. Trojice
v Habrovanech považuje se za původní modlitebnu
sekty. jinak ani v pověstech lidu není sto po

vsvgých s Hory lllečské“. — ther:atura Brand!asopíse Matice Moravské“ 1882, Gindely Ge
chichte der Bóhm. Briiderl, 197—199; Winter,
ivot církevní v Cecháchl 301— 04; B. Bunža

v Hlidce 1914, 333—696; Rezek v Prostonárodnlm
hnutí.' .Salt.

<

bratří chudí v Syrii, založeni r. 1896v Be'

rutu. Družina jejich má za účel pečovati o tělesnéi duševní blato chudých, nemocných a vězňů;

členy jhjlímljsou příslušníci všech rittú katol., zejména aronité. (Srv. Heimóuclurf, 111., str. 364.)

_bí'latřl lgnorantl viz školští bratři de laa e.
bratří ježíšoví viz jcsuité.

bratří sv.-josefští na aCeylonn byli založeni odKrištofa Arnošta Bonjea M. pozdějšího
arcib v Colombo( (1- 1892). Mají týž účel jakob-í
sv. josefští v Přední lnd

bratři indičtí sv. joselfa byli založení v Ban
gaalore z domorodců v Přední Indii od apoštol.
vikáře josefa Augustina Chevaliera z Maíssururu;
účelem jejich jest vyučovatí ve školách a vzdělá
vatí kandidáty učitelství. (Srv. řiti/"buchen Orden2,

_ _:

bratrřisv.-josefští z Klein—Zimmern (vokr

mohučskbém) byli založeni r. 1864 biskupem Kettelerem, ab řídilivKlein- Zimmern vychovávaci ústav
pro chud, osiřelé &zanedbané hochy. Společnost
těchto b-í má jen bratry- laiky, podřízené vrchním

bratru. Po dvouletémr 0novlclátu skládají členové
prosté sliby naje po 10. roce pak slibChovancr navštévkují ústavní školu, načež
vychodívše ji mohou se v ústavě učíti řemeslu,
zahradnictví a hospodaření. Ve své činnosti vycho

'vatelské a vzdělavatelské gsou b-i podřízeni du
choňííímurřergteliústavu ( rv Heimbuc/tcr, Ordenz,sv

bratři sv.-joscfští z Lyonu založ. r. 1835vOul

linsu (dep. Rhóne) od abbé josela Reeše (1- 1874l),aby se ujímali zanedbaných nebo ji z trestnic
pro uštěných hochůvaapečovalí o to, aby se tito

vyučilí řemeslu neb aby stali se z nic 
dělští dělníci. První dům svůj v Oullinsu ztratili5--i v revoluuic 1 mě toho mě110.1846
sídlo své též ve slavném klášteře v Citeaux, jeehož
abbé Rey nabyl po zrušení kláštera cisterckěho,

učiniv z něho vychovávaci ústav pro zalnedbanoumládež. Ale i tento dům IJ-l ztra tlíi r.
se v něm nalézalo přes 1200 hoc (Slrv. [izim
but/ur, Orden'l, sv. 111.,str. 361; sv ul., str. 435.)
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“bratři křesťanské lásky víz bratří míloní.
“bratři křesťanskýchškol viz školští bratři.

bratřikřestanšti Christian Brothers, zvaní
též bratří křesťanských škol, b lí založeni
r. 1802 od Edmunda lgnáce Rice ve Vateríordu.
Mateřinec je v Dublíně. Působí ve š olách v irsku,
Anglií, Australii 3 Přední Indii. V imě mai ob
chodní kolu s večerními kursv pro cizí řeč.

bratři Kristovi VIZadventistě, sv. 1.str. 103n.
bratři kříže Kristova založení r. 1832 od M.

Bocharda v okr belleyském. Mateřinec je v Méně
struelu. Věnuji se ošetřování nemocných, správě

asšlů a vyučmání mládežratři laikové v řeholžichvízbratři řeholní.
bra tř1 lássky z Gentu založ. r. 118 od kanov.

Petra jos. Triesta (1- 1836) v Gentu. Učelem kon

Ěrcsgace té jest vyučovatí mládež spravovali sirotmce ústavy slepých & hluchoněmych, a pečovati
aě a duševně choré muže. Roišiřeni jsou

v Bel ii, irsku, Spoj. Státech severoamer a v
nadě. oviciát jest v Gentu, Warteriordu (v irsku),
Detroitu (v Michiganu) a Longue Pointe (v Kaě)
nbratři lásky P. Marie, matky milosrdenství
(Freres de char ité de Notre Daarne, Měre

c I_mísericorde) viz bratři školní z 'liIhu
bratři lilečtí (lulečti) viz 1).habrovanští.
bratři Makkabejstlviz Makkabejšti bratři.

brbaratřlleqlíme(Pletits Frěres) viz školnítři
bratři mali marliánlštiviz bratři Maristé.
bratři mariánšti (Marlanist é, Marianitě,

Frěres de laso cíětéde Marie) vizkongre
gace Maríánsk

bratři bl. Panny Marie viz karínelít

18bratři Panny Marie Lonrds ké byll zatloženi r.30jaaok „bratři víncenciánští' , „bratři dobrých
skutku“ (Sodalitium Fratrum onorum operum,

l'áéršes de Bonnes Oevres) v Renaixu ve Flandříchtěp. Modesta Gloríeuxe k vyučováni chudých
děti a pečování o sirotky, starce, duševně choré,
vězně atd.; 1892 potvrzení od pap. Lva Xlll. Mají

přes 30 mů Bevl iei,rullollandsku a Americe.Mateřinec je v Oostaí B—íjest přes 500. (Srv.

Heimóuf/ler, Ordenz, ll.e, 360.P. Marie milosrdné byli r 1839založení
v Malíně od kanov. 5. B. Kornelia Schepperse, b
se věnovali péči o v -zně, ošetřování nemocnýc
a vyuč_.ováni V Belgi vice ústavů a v Lon
dýně jim svěřeno vězení ro mladistvé kárance
katolické. V Římě jím svěřil papež Pius IX. r. 1854
polepšovnu pro mladistvé zločince u S. Balbiny,
a joach. Pecci, biskup v Perugii, ústav v Peru ii.

bratři P. Marie aedmiboleatně založ.
v Amsterodamu od světského kněze Petra jana
llesseveldaa P. Arnolda Frentropa. Mají v Amstero
damu a v Heibloemu u Heythuizenu ústavy ro
zpustlé hochy a v Heibloemu těž velikou hospo

dářskou školu. —PSrteijnojmennou instituci bratřizaložil r. 1850 P.P a.T ]. ku podpoře missio

nářn 7. Tovar šstvae ]lelžíašova v Přední lndii. Srv.Heimbut/rzr, rden2

bratři Maristě (télžškolní bratlři Marísténebo Mali bratři mariánšti) zal.
Benedikta Marcellina Champzagnata(-'-1840)v
vage dep. Lolrský), potvr 13.88 Mateřlnecv t enis- Laval u Lyonu. zÚčrelemjejich est vy
učovatí ve školách obecných. Ve Francii mélí roku

5500 škol, 4 sirotčince, 40 pensionátů,10Oj3uvenátůbac 8 noviciát e60.000 dětm .V

irsku a Tunisu (gyni těž zavřeny), Bel ii,Anglílí,
kotsku, Dánsku, panělsku, BulĚaa,rsku ařihradu,Tripolisu, asiat. Turecku, lndíi, iné, jižní Africe,

bratři křesťanské lásky — bratři Páně

jižní Americe a v Australii našlihojného iozušsiření,
tak že měli ár. 1903 mimo Francii 238ř8Ě>OŠkOIstavůse 43. ní maji ó. s.ko|

YGŠŠORR. cX)()byli vprečinsóoézavraČlenů jest přkes
žděni 2 bratři a r. 1906 pět. Bratry řídí generál

představený, od bratří zvolený. Srv. Hzimóuc/nr,Orden 342.
bratři lrnet'žoví (fratres militae Christi, Schwert

bruder), duchovní řád rytířský, založen 1202
od biskupa lívon. Alberta z Buxhóvdenu a papežem
Innocencem lll. potvrzený. Měli šířití & obhajovati
víru křesťan. na severu, poslouchatí bískkupa li
voonského, nosit i jako odmak kříž a červen' meč
na bílém plášti. Prvním jejich velmistrem byl ínno
z Rohrbacheru, který byl r. 1208 zaabitt. R. 1237
spojiili se & 111.5řádem německých rytířů v Prusku,
održeesve svoji ústavu a jsouce poddání svému

voumistroví či lantmlstrovi (Heermeíster, magister

provincialís), jejž jmenovali Zvelmistr řadu ěnmeckěho, ma' ici své sídlo v Ale r. 1520 a 152
vo mistr 'alier 7. Plettenberka získal řádu opělt
nezávislost na řádu německém vymmohl si na
Karlu V. důsto' enstvi říšsk. knížete a místo na

říšsk. sněmu. & výživu iž dříve gim byla dánatreti část země kterou král ílipapot CísařOtto lV

byl Albrechtovi“ věnoval 1. moci nad pohanským
územi,m kt pak vojmístr Goswin (1347—61)od Dánska nabylEstons a Walter zPlettenberka,
chtěje se vymaniti : vlivu arcibiskupa rížského,
mezi nímž a řádeem již dří\e bylynnseustálé spory,
odpadl od církve katolické k lutherstvi a šířil je
mezi členy řádu také vojmistr Gotthard Kettler
r. 1561 prijal protestantství a učinil z Kuronska
dědičné věvodství jako léno Polska, čímž také řád
ten vyhnnu.l

brat menší viz minorité.
bratří milosrdni viz milo srdni bratři.
bratří moravštívizJednota bratrská.
bratří mostovi (íratres pontítlces) zejména

v jižní Francii rozšířená družina, jejímž úkolem
bylo stavětí silnice, mosty & ospice, jakoži chrá

mti pouíníky. Zakladatelem jgejich byl pký kol r. 1177Benezet (víz t. byli od letnenta

potvrzeni. Bšlíébmezi nimimlrytíři,kněží a dělnícirádový byl vy, ae na prsou 2 červené

mostové obloukyba..kladivo (špičák) Když násled—kem bohatstvl se pohoršlli, byli oddPia ! v druhé

polovici XV. stol. zrušeni Spojili se sice s mal
réZISkýmirytiří &jinými řád, ale za Ludvíka XIV.1672 úplně zašli. Cir. [ eimbuclxr, Ordcné, II.,

258; Grigaire, Rechlerches hist. sur les congrěg.des frěres pont.
bratři Nanebevzeltí P. Marie založ. r. 18230

abbé Chirona pro opatrování choromxslných. Vokr.clermontském bylo jim svěřeno éolík velikých

ústavů. Ženské odděleni svěřeno sestrám Nanebšvzzeti P. Marie (mateříneec voBoi-ds e-Cross.)

r. gtilššěobnášel počet ošetřovaných ubožáků ročDnér
p bratřiénejmenší viz mínlmlt é.

brat ří Páně. 's sv. mluví se častěji
o bratřich Páně. Čteme onich, kterak spojeni 'sou
úzce s Kristem (jan 2, 12), ktterak s Pannou aríí
kněmu přicházejí (Mat. 12, 46; Mark. 3, 31; Luk.
8,19), pri vši ochotě, s kteerou uznávají zázraky

keho, k dokonalé a plně viřc v něho se nepovznáejn (jan 7, 3—6—),aavšak po nanebevstoupení Páněa sesláni Ducha sv. čestné místo mezi věřícími
mai (Skutk 1;4 9,5). ěmnajejich
ud vá sv. Matouš (13. 55)0a sv. Mare (6,3) tato

iPavel zmíňuje (Gal.1,19),
Osei Šimon,jnda; zároveň připomínají oba' | sestry

áně nesdělují však jejich jmen. Biblická mistlaitato dala záhypopodnět kúvahámmo tom kdo bvl
oni bratří, čili kterak byli spřízněni s Kristem Pá

tkub, o němž se
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nem jako člověkem. Odpovědi pak rozcházejí se
ve tři hlavní směry. Dle jedněch byli to synové
sv. Josefa a Panny Marie a tedy vlastni Diatři
Kristovi, dle jiných synové Josefovi z nějakého
manželství prvního, ve kterém p_rýJosef byl, prve
než pojal Pannu Marii A o ět iní uči, že to byli

snové aAlféoviči Klopovia arie, příbuzné Pannyarie, atedy blízcí příbuzní Pána Ježíše. Správ
ným je toliko náhled poslední. Přesvědčíme se
o tom, uvážime—li každý z těch náhledů o sobě

i sVdůvody. které se pro ně uvád ějí.
Brvé ho drželeli se již v pr\ nich stoletích někteříludaři. Počátek učinili Ebionilé, kteří majíce (dle
Irenea ill, 21) Krista za pouhého člověka, za syna

sv. Josefa a Panny Marie, zajisté i tak zvané braltršPáně měli za syny jejich. Ke konci ll. st. lučilli8tadle (_)rigena (in Luc. ho0m 7, Migne il..,
acísi bludaři nejmenovaní, kteří uznávali sice8žse

Pán J_ežiš počat|1byl způsobem nadpřirozeným, aletvrdili, že Pan aria po narození Páněm
ditkv také se sv.nJosefem. Že by byl také Tertnmlliáln
pokládal ony bratry za vlastní bratry Krrlstovy,
jakož později tvrdil o něm Helvidius, ales oň ze
zachovaných spisů jeho dokázati nelze. statně
Helvidius tvrdil totéž o Víktorinovi Petavském, a
jak vytýká sv. Jeronym (e perpetua vlr init.
M. V.,Mígn e XXlll, 201), také neprávem. Ve V. stol.
však ujal se řečený náhledu mnoha jiných (Hilar
iii Matth Zejména učili tak nekteří Arliáni,jako Eudoxius, Eunomius (Philostoorg. H. F..l 1,2),
ke konci lV. toi. pak Antidikomarianité, sekta to
v Arábii, která pro své učení dovolávala se dílem
A ollonia, dilem jeho žáků; též bludař llelvidius,
ž k pověstného biskupa ariánského Auxentia, a
něm Jovinián a Bonosus, biskup v Sardice v illyrii,
jenž se stal hlavou sekty Bonosiánů, popírajících
božství Kristovo Helvidius napsal i spis proti
ustavičnému panenství matky Kristovy, ve kterém
se snažil dokázati z mist biblických, že Panna
Maria měla dítky s Josse.fem Uvedl pouze ona
místa, ke kterým poukazm ali (neprávem) již řed
nim odpůrci panenství matky rístovy, totiž
l,8.;,l.2028Luk.27,|akotkžla, desemluvi
o bratřích Ježíšových. Mimo to dovolával se 'ler
tulliána a Viktorína Petavského, ale, jak řečeno,
neprávem, at pommlčime o tom, že Tertullián se

odchýlil od církve pravé ke gnostilcké sektě Enkratitů. Proti Helvidiovi vystopil sv. Jeroonym
zvláštním spisem., De perpetua virginitate B. Manae

contra Helvidium“ a vyvrátil v toiěinvšeck důvody,o něž se Helvidius opíral, a os takov m úspě
chem, že poomtompo mnoha staletí málokdo jen vy
tasil se s podoonbným tvrzením. Na konci XVlll. st.
však obnovil náhled ten Herder ve spise: Briefe
zweener Binder esu in unserem Kanon (1775);
jeho pak následovali skoro všichni protestanté a
ovšem též rationalisté. kteří maji i Krista za syna

losefova $s Marií, jakož iRenan (Vie de Jésus,edit. .26), ktterý však později míněnl své
o nich změnil (Les ěvangiles, Appendice, s. 542)
jakož bude řečeno. Důvy,od na nichž zakládail
tvrzení své, neliší se od těch, jež ilelvidius a jiní
před ním byli uvedli, skoro ničim, leč žeeřpl pojuji
k nim několik námitek proti učení jim odporněmu,

o nichž promluvíme níže..=Poukazují totiž a) k Mat.], 18, kde čteme: „Prv než se sešli, nale
zena jest (Maria) těhotnou z Ducha sva
tého", a berouce slovo sejit ti se (ovvéolmnm
o tělesném obcování manželském, praví, že ráv
ze slov prve než (ugly ň) patrno, že pozd ji —
po narození Páně se sešli, t. obcováním manžel
skýin Neboť, dí Helvldius, jako o tom, kdo vůbeec
nesmdal, neříkás nrve než snídal“, tak ani
o Marii a Josefovi 3nebylo by se řeklo „prve než
se sešli" , kdyby se byli vubec nesešli (Jeron. Contra
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Helvid.). Totéžn patrno rý &) : Mat. 1, 25., kdestojí: „Nepoz al jí ( anny Marie), až oro
diia Syna svého prvorozeného“ nebo slovy
těmi sv. Matouš sám dává prý na jevo, že Josef
po narozeni Pána ležíše Pannu Marii poznal, t. j.
tělesně s ní obcuje. Poukazují :) k Mat. ], 20, kde
anděl ukázav se Josefovi ve snách praví: „Neboj
se přijmouti (k sobě) Marií, manželku
svou“ Maria byla prý tedy manželkou Josefovou,
a anděl potvrdi'i manželství jejich, a to zajisté

ukonci, aby spoolu také jako manželé žili a

spolumdítky měli (Herder, Briefhe zweener BrtlderSá mtl. Werke von B. hn, B. Vll. s. 475).
Totéž patrno pry d): eslovziu.prvoroozney(noanó—
tom:), irehož užívá o Kristu Matouš (1,25) i ! ukáš(2, 7) av,ě že Maria „porodila syna svého prvo

rozeného“ Neboť slovo to cPoukazuje prý ktomu,že Panna Maria měla také ruhorozeneho a vůbec
později rozené syny Konečně :) dwolávají se
oněch míst isma sv , ichž se mluví o bratřlch

Páně,krozumějíťbratry těmi vlastní bratry Kristovy.Avšak všecky důvody tyto ani dohroníaady nedo
kaazují opo přaní zastánců theorie o vlastních
bratřílchcPáně dokázati mají Neboť a) praví--li
Matouš, že Maria nalezena je těhotnou z Ducha
sv., prve než se sešli, netvrdí tím nic jiného,
než že Josef zpozoroval těhotenství \: Panny Marie
dříve, než ji uvedl jako řádnou manželku do domu
svého, tedy v době, kdy s ním byla teprv zasnou
ben Slovo sejiti se neznamená totižnna řeče
némamístě tolik co obcovati tělesně, nýbrž tolik,

co seiíti se v jednom domě t. j. řádnýmosňatkemuvésti nevěstu jako manželku do sovéh a

trno to z 1,24., de čteme, kterak josef poslmechnuvanděla, Pannu Marii vskutku ja o manželku do
svého domu uvedl, ji tedy za manželku pojal. Vý
kladu tomu nenína od or, že anděl, zjeviv se
v té době Josefovi ve sn ch, nazývá Marii již man
želkou jeho (Mat. 1, 20), neboť po řádě židovském,
stanoveném Bohem samým, měly i zasnoubené

dmívkštáž práva a tytéž povinnosti, které měly
elky, a byly p_roto _také mnohdy naozývátnž

manželkami (na ř. 5. Moj d).i kdyby se pripustilo, že již tehdy dyJosef zpo
zoroval těhotenství Pannny. Marie (po návratě jejím
od Alžběty), byla Panna Maria manželkou Jose
fovou, a že slovvo sejiti se znamená na místě
uvedeném toiik co obcovati tělesně, jakož někteří
exegeté vskutku vykládali a vykládají (Chrysost.,
Euthym., Theofy.lakt, Maldon.), nešlo b z tooh
přece, že Panna Maria orodivši Pana Ježíše, měla
dítky s Josefem. Nebo? výraz rve než (ngiv 17)
vyjadřujjep ouze to, že jakási innost před jistou
urcitou dobou neb jistým dě eni nenastala, nikterak
však nepoukazuje k tomu, e činnost ona nastou
pila později. Nebo( o tom, co se stalo později,
nevyslovuje se bud' vůbec, aneb předpokládá,ž
ani potom nestala se činnost ona. Řekneme—li na
př. onnoěkorn, že byl zachvácen smrtí, prve než byl
zaopatřen svátostmi, nepravime tlm zajisté, že za
opatřen byl, když smrt ho zachvátila. A tak i kdy
bychom slovo sejiti se na řečeném místě brali
ve smyslu „obcovati tělesně“, nemohli bychom
z něho právem dovozovati nic jiného,nnež že | set
neobcoval s Pannou Marii tělesně před tou dobou,
kdy zpozoroval jeji těhotenství, a že tedy to dttko,

kte ré P. Marlmaaprávě v životě měla, nebžylopřirozeným lod manželství jejich, nýbr jak sv.
Matouš hned vykládá, plodem nadpřirozeným, jennž
povstal působením Duchas Ot o,m zdali později
oním zpusobem s ni obcoval neb ne, nemohliby

chom vyvozovati ze slov těch pranic, poněvadževangelista o věci té nemluví. — Podobně platí
&) o slovech „nepoznal ji, až porodila syna svého
prvorozeného“ (Mat. i, 25); neplyne : nich nijak,
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že po narození Kristově Josef Marii „poznal“.
Neboť spojka až, až do (š'wc,é'wcoů) nepoukazuje
také k ničemu jlněmu, než k tomu, co se stalo neb
nestalo do jistého okamžiku, a nic netvrdí ani ne
popírá o tom, co se stalo ozdčji. Když na př.
v 2. Král. G, 23 se praví: „ ichol, dceři králově.
nenarodll se syn až do dne smrtí jeji“, nikdo ne
bude rozumně soudítí z toho, že po smrti 'ejí syn
se jí narodil. A když Pan ježíš ujišťuje: „ a 'sem
s vámi po všechny dny až do skonání světa“ Mat.
28, 20), zajisté nechce říci, e po skonání světa
s nimi nebude, ježto přece sám se vyjádřll: „0tče,
chci, ab , kde jsem já, byli se mnou iti které
jsi mi al' (Jan 17, 24). A tak ani sv. Matouš

slovy vlýše uvedenými nechce říct, že Josef po narození rlstově P. Marií tělesně „poznal“, nýbrž
tvrdí jen to, že před narozením Páně nepoznal jí.

tom, zdali poznal ji později neb ne, vůbec ne
mluví, spíše tou pečlivostí, ba uzkostlivosti, s kterou
dbá v této kapitole, aby ani podezření nenastalo,
že Maria před narozením Kristovým s Josefem snad
obcovala tělesně, dává na jevo, že Maria panenství
vůbec neporušila. Nemluvi ak o tom, co se stalo
mezi nimi po narození Pán , poněvadž nepodává
životopisu ani Panny Marie ani sv. josefa, nýbrž

život Pána šežíše, a to za tím účelem, aby ukázalže Pán ježí jest V kupitelem v Starém zákon
zaslíbeným. Z té při iny běží mu na těchto místech

gředem a jedině o to, aby dokázal, že Pán ježíšyl počat bez spolupůsobení muže, způsobem nad
prirozeným, a cd že je ten, k němuž lsaíáš po
ukázal slovy: Aj anna počne a porodí Syna, a
nazvou jméno jeho Emanuel (ls. 7,14). — :) A c
se t ká mista u Mat. l, 20., jest pravda sice, že
and I nazývá P. Marii manželkou josefovou &vy
zývá ho, aby ji vzal k sobě; jest pravda tež, ž
joseí, poslechnuv anděla, ihned řádný sňatek man
želský s ní uzavřel, (nebot dosud byla toliko za
snoubenou jemu nevěstou a vtom jen smyslu, jak
řečeno, nazvána manželkou); avšak z toho nejde,
že po vyzváni andělově měl k tomu konci uzavříti
s ní manželství, aby obcovall spolu „manželsky“
či tělesně, ani že josef s P. Marií potom skutečně

zgmsobem tím obcoval. Nebot' ačkoliv obcování
tlesné jest grávem manželů, nepatří přece kupodstatě man elství. A proto jako Panna Maria
mohla zachovati ustavičně panenství. i když říze
ním Božím v manželství vstoupila, ježto ustavičně
panenství vylučuje sice obcov í tělesné, nikoli
však manželský sňatek, tak imanželství josefa
s Marií _rnohlo zůstati a zůstalo platným, i kdvž
obcování tělesného : vyšších pohnutek se zdrželi,
ježto k manželství třeba sice vzájemného souhlasu,
nikoli však obcování tělesného. „Non copula, sed
consensus facit nuptias,“ a proto i manželství tě
lesně nedokonané řádným a platným jest manžel
stvím. Tvrdili však, že již k vůli soukmenovcům
bylo třeba,_abysňatek josefův s P. Marií požehnán
byl dítkamr, poněvadž b jinak v nevážností byl
v_očích 'gjlch, jest nemístno. Nebof manželství
'ejich nezustalo bezdětným. Dustalof se mu v Kristu
ježíši dítka, jemuž nebylo a nebude rovna, a tím
: vyznamenání, jakým nemůže se vykázati žádné
manželstvr jiné. Nebylo ovšem dítko to přirozeným
plodem manželství jejich, přece však pro tu jednotu
duchovnl, s kterou spojeni jsou oba manželé, pa
třílo po vuli Boží oběma manželům (Mariii jose
toví) právě tak, jakoby jim bylo atřilo dítko, kdyby

jBakebyh měli rádem přirozen m. Kd na př.uh na poh neosetém mimořádně způsošil mocí
svou velikou úrodu, patřila by zajisté úroda ta
právem majetkovým tomu, komu patří pole, ačkoli
on pole neosil; a tak i když Bůh řádem nadpřiro
zeným požehnal manželství sv. josefa s P. Marií
drtkem, patřilo dítko to právem manželským těm,
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či bylo manželství, tedy nejen Marii, nýbrž i jose
tovi, který s ní manželství uzavřel a v jehož man
želství (litko se zrodilo. A proto, ať nehledime ani
k tomu, že soukmenovci josefoví a arie P. ne—
vědouce o původu Kristově, pokládali ho ia syna
jejich přirozeným řádem zplozeného, soukmcnovcl
' nemohli v nevážnost pojmouti manželství jejich

jakožto bezdětné, neboť nebylo bezdětným. — A že
by aníJosef ba ani P. María, kteří přece věděli
o nadprirozeném původě Kristově a četnými důkazy
ujištění byli o vyšší jeho bytosti, -—že by ani oni
ve svém manželství, jakožto stromu bez větví, bez
listí, bez ovoce, nebyli cítili nic úctyhodného, leč
by po narození Kristově bylo požehnáno také dít
kami přirozeným řádem zplozenýmí. jak soudil

rder, — to tvrdili může zajisté jen ten, kdo buď
nevěří v Kristovo božství, aneb tak hluboce za
bředl ve smyslnost a tak zkaleně má pojmy otom,
co vážné a úctyhodné jest, že ani dost málo ne
dovede oceniti, co to jest býti matkou, otcem, a
byť jen le álním, vtěleného Syna Božího. Vždyť
právě tímo vtělen'm Synem Božím dostalo se
manželství jejich ta ové pocty, takového vyzname
nání a posvěcení, že, jak již vzpomenuto, nemá a
nebude mítl nikdy sobě rovného. A Maria ijoseí
byli si toho vědomi. Proto Maria s takovým nad
šením zapčla: „Aj. od této chvíle blahoslavíti mě
budou všecka okoleni.“ Proto i Josef, byv poučen
otom od and la, neváhal příjmoutí Marii ihned
do domu svého a měl tak otcovskou, tak něžnou
péči jak o dítko, tak o Marii, že ani největší po
kušení nebylo s to, ab ochabílo ji. 1 kterak tedy
lze tvrdití, že josef a aría nebyli by cítili v man
želství svém n|c úctyhodného, nic než strom bez
větví, bez listí, bez ovoce, a že teprve přiroze
ného plodu bylo třeba, aby nabylo v očích jejich
vážnosti? Žádným řádem tedy neplyne z manžel
ství sv. josefa s P. Martí, že měli spolu dítky po
Kristově narození. — d) Také to však neplyne ze
slova „prvorozený“ (nngózoxog), jehož Matouš a
Lukáš užívají o Kristu. Neboť. jak již sv. jeronym

raví, evangelisté nenazývají Krista prvorozencem

. Marie proto, že by se byl(po něm narodil ještějiný syn, nýbrž proto. že pre ním žádný jiný se
nenarodil. Znamenát slovo to nejen prvorozence,
nýbrž i jednorozence. Potvrzují to četná mista
Písma sv. ak na př. v Mojž. 12, 29 čteme, že
„pobil Hospodin všecko prvorozené egyptské“.
A zajisté že byli mezi nimi pobiti také 'ednoro
zencl. jinde pak (3. Mojž. 13, 2; 34, 29 ůh při

kazuje, aby ěprvorozencí bytí mu zasvěcení a vykoupení :ob tí). A není pochybnosti, že chtěl, aby
byli obětováni také jednorozenci, sic jinak bylo by
se muselo pokaždé s obětí čekatí, dokud se nena
rodil syn jiný. To se však nedělo. Ano sv. Pavel
nazývá Kristaí prvorozencem Boha Otce (Zid. 1, 6 ,
ač jest jisto, že Bůh nemá jiných s nů soupo 
statných. Mohli tedy také Matouš a ukáš jedno
rozeného Syna P. Marie nazvatí prvorozeným, a
to tím spíše, ončvadž slovo prvorozený (ngwróroxag)
odpovídá he r. slovu 3533, které po vykladě Boha
samého (2. Mojž. 13, 2) znamenalo to, „co otvírá

1:99) či prvorozence vůbec, nehledíc
k tomu. 1 at: narodí se po něm ještě jiný.
:) Avšak ani z těch mist nelze dovozovati pravost
náhledu o vlastních bratřích Páně, ve kter'ch se
mluví o bratřích a sestrách ježíšových. Nebo slovo
ůóclmóš,jehož užívají evan elisté, odpovídá hebr.
slovu ning, a to neznamen pouze vlastních bratrů,
nýbrž i pokrevní a seškvakřené příbuzné, ano

Erátele a soukmenovce. Abraham na př. 'ota svým bratrem (i. Mo'ž. 13, 8), ač byl
a ne bratrem Lotovym, L ban pak _:jmenuje svým
bratrem ]akuba, jemuž byl ujcem (1. Mojž. 29, 15).
Ano ve 3. Mojž. 25, 45—47), kde mluví se o tom,

:|: rv
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strýcem



bratři Páně

aby ísraelita upadna do otroctví žbyl vykoupenod bratrů udává se hned na to, že brratry těml
rozumětjí se“„i strýc istrýčenec bratr (bratrův s n)

l krevní přítel i řibuzný (švagr) job pak nazyvábratry i své př tele 15), aHir ram, král
týrský, Šalomouna (3. 9,13). Podobně platí
0 slov sloní: odpovidlajic hebr. slovu mr)„,s

znamená jako totoŽncjcnó0sesgru, n2ýbrží jakoukolipříbuznou (l. Moj ll) Namitají

ovšem (Beysschlag2Žy24Řiehřrtt)ověHandwórterb. d.bíbl. Altertyums,2 Aufl. B. 1. S. 677), že nelze
slovům áčcltpó; a daciqnj podkládati význam jiný
než bratra sestry, poněvadž evangelisté psali řecky
a poněvadž ona slova v řečtině nemajt vyznamu

jiného. Avšak ne rávem; nebot naevcítngelistějakorození židé aneb lide (Lukáš as di překladatel
hebrejského Matouše), kteří se židyahellenisty často
se stýkali, nepsali řečtinou klassickou, ba ani čistou
řečí lidovou, nýbrž řečtinou, jakou mluvili židé
hellenístě. A v této řečl měli mnohé výrazy širší
význam, než měly u klassiků ncb u lidu obecného;
neboť židé podkládali četným slovům řeckým vý
znamy, které měla odpovídající jím slova hebrejská
významy bohatá. Sloovo šewzáv na př., ktevré teč

tziněklassickě neznamená nikdy nic jiného než ta
atai se ,má v evangeliích význam dvojí: tazati

aprosi tti, ato roto, poněvadž vyznam tymá odpovidajici mu slovo hebr. 'mÚA vý
razy áóclqpo's,úů:).q7r;;již alexandrijští překlaadatelě
vyjadřovalijimi hebr. slova ng,n1nn,at zname
nala bratra, sestru, anebo přibuzně vůbec
Pavel užívá v Kol. 4, 9 zcela patrně výrazu dóžlcpá;
ve smyslu širším. Av cta je tím méně s odi

venim. poněvadž vš_znamy ty přippouštějí při slověbratr také jiné ře i řečtlna klassická. Vždyť

l Cicero nazýváj. Metella a Klodla_3,bratrydač bylijen bratranci. A v Ovid. (Metam. 3,41)d i Ajax
o Achillovi: „Bratr jcst; bratrských věci žádáme“,
a přece nebyl bratrem jeho, nýbrž nedalekým přl
buzným. Proto l Renan( ede jesus, ed. 43.11
připouští, že akub log/elf, imon, juda, kteří
v cvang. sv. atouše a Marka se uvádějí jako
hratři ježišovi, nebyli jeho bratry, nýbrž brtatrancí.Žáddýhýedt zuvvdádněnýchhdůyodú není s
dokázal pravost náhledu o vlastních bratří h Páně.
A není ani jinak moožno; nebo 15náhled ten jest

': ti, kteří se v Pitsmě sv. jmenují
bratry ježíšovými, nebyli vlasftnitui
bratry jeho z manželství sv. josoe aa P.Marie. Patmo je to z toho, že a))ak P
Marie označuje se v Pis_mě sv. jedině Pán ježíš,
a to ioproti tak zvaným bratrům jeho, na př.
Mark. 6, 3: Zdali tento není tesař, syn Marie, bratr
jakubův &jpscfůy a judův a bimonúv? &) Žádn

ztěch, kterí v Písmě sv. se uvádějí jako braart_ijzežišovi, nejmenuje setat ani synem P.
ani synem sv. josefa; nikde také rodička Krlstova
nenazývá se jejich matkou, ani josef otcem jejich.
)Ta k zvaní bratři Páně jmenuji se u sv.Marka

jakub, josef, juda, Šimon. jmény těmi však nazývali
se, jak nlže ukážeme, také čtyřl synové Marte
Kleofášovy, kterou Písmo sv. nazývá sestrou Panny
Marie. Kddyby tedy oněmi bratry měli še rozumčti
vlastni bratři Kristovi, muselo by se přijtuouti za
pravdu, že ve dvou rodinách říbuzných nazývaly
se manželky Marie a ty že mgly po4 synech, jimž
stcjná jména byla dánna. To však jest na výsost
pravdě nepodobné, a i Renart odmítá je jako ne

pt_tpustně, ač jen o třech synech Marie Kle_ofášovy
mluví (Les evang.; Append _g. 540).d ze myslíti si, že _by byl njcži na kříži Ndeoporucil
matku svoji učedniku alanovi, kdyby byl měl bratry
vlastní. A kdyby to byl učinil snad z něja ne
vole protl nim (jak říka'i), nelze myslíti si, že by
byla Panna Maria od vastnich ditck k němu šla,
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aNuehže by vlastni dítky jeji nechaly ji odejttiNe,bof af pomlčlme o tom, že předem ditkám ná
leží starati se o sestárlě rodiče jejich, tak zvaní
bratři Páně žili v dobré shodě s P. arií í dle
zastánců náhledu o vlastních bratrech Kristových
a nebyli zcela chudí. Měllt dosti vellké pozemky
v Galilei, jak lze souditi z toho, žeedva vnukově
jednoho z nich, vnukově judovi, přiznali se před
Domitiánem, že mají 39 jiter pozemků v ceně
denárů či as 7200 korun. Ostatně i ten způsob,

kterým Pán ježiš edoporučuje janovi svoji matku,
ukazuje na to, ._Ma_ria neměla sěneůnujintých.Čtemef u jan. 19,0226301) óvíóg—oot..
nebyl by za isté evangelista užil, kdyby lP.u Mtarhia

byla mlmo Pána ježíše měla' eště jínyésyny. :)KSoy.Pavel mluví v listech svých 0 ratřích Páně (l
9, 5), zejména o lakubovi(Gal.1,19,ajak bude
ukázáno, rozumí jimi nikoli bratry, nýbrž příbuzné
Kristov. Tím dává paantrněna jevo, že vlastních

bratrů ežíšových nebylo; sic gnak neb 1 b mohlpříbuzných jeho nazvati prost bratry Páně, ježto
čtenáři jeho nebyli by mu mohli porozuměti a spíše
byli by mysleli při těch slovech na vlastní bratry
Kristoovy, než na jeho přlbuzné, ač právě o těchto

apoštol mluvil' f)jest pravdě zcela nepodobnoa s duchem křesfanským nesrovnatelne, ab) P.
Maria počavšl moci Ducha sv. vtěleného Syna Bo
žího, byla chtěla potom ještě počíti z josefa, jakož
i aby Josef, byv od samého anděl puo cn o ta
jemství vtělení Páně a v poznání tom utvrzen po
divuhodnými zjevy po naroz ennt jeho a při přichodě
mudrců ab on se byl ještě odvážil dotknouti se
těleesně arie. Konečně nepravda náhledu ovlast—
ních bratřich vysvítá z toho (co pro nás katolíky
zvláště důležito), že g) v církvi panovalo od po
čátku přesvědčeni o ustavičném panenství Marle,
rodičky Boží. již nejstarší sv. Otcové (justín, Apol.
1.38: lren.lll.,21) nazývají ji pannou po výtce
(1) nagůěvoc); Oirgenes tvrdí, že Maria jestOprvotlnou ustavičně čistoty mezi ženami, jako

ježiš mezi muži, sv. jeronym (Contra Helvid.) nazývá učení o vlastních bratrech Páně zločinem a
roultánim (scelus et hlasphetnia) a zavrhuje učení
to, odvolává se protl němu lrenea, justina, ba
i apoštolských Otců sv. lgnácea Polykarpa. A cir
kev zavrhla5zřejmě náhleddten na sneme laterán
skě_tn(r.(“ k. 3), prohlásívši ustavičně panenvtrodičky5 Boží za článek víry. Nelze proto tak
zvanými bratry Páně rozumětí dítky Pann Marie
či vlastni bratry Kristov — 11.Na hled ruhý,
dl_eněhož tak zvaní bratři Páně byli syny josefo
výmíz 'akěhosi manželství prvního a tedy nevlastními
bratry ežíšovýmt, vysloven byl dle svědectvr Orige
nova již v apokryf evangeliu sv. Petra a Proto
evangeliu sv. jakuba (z olovice 11.st.); eho
přídržell dostil četní sv. gtcově a spisovatelé císr

kevní, _j_ako(0Hilarius (in Matth. c. . _M X.Řehoř yss. 0r.at de resurr M.446 659), \

(De virg, ed (Ber_í_ed.11.260), Épifanius, Amftlochius(Horn il. 3), Cyril A.,!ex Nicefor (H. -. 3. M.

145, 7:'a6), Scholioln(M_atthaei, jud. l), EuthymíustadM 2,M46. 129, 392), ekumenius, né
která etvangelía apokryfní, jako Historia josephi,

tabri lignarii (z V. st.), evan eliumarde nativitateet infantia Salvatorls (z V. st.), abské evang.

oedětství S asitelově de infantia Saarlvatoris(snadV1. st.). pifanius ( aer. 98. M. 42, 707) zejména

tzvrdil,že prvníamanželka josefova pocházela z pokolení judovaa s ním 6 dítek měla: čtyři s ny,
jakuba, Josefa, Simeona. judu, a dvě dcery, arii
a Salome annu arii vzal si rý jako vdovec
více než osmdesátiletý (891etý). S míněním tínt
srovnává se celkem také Theo,fylakt jenže prrvnl
manželství josefovo pokládá za levirátni tvrdé, že
joscf měl bratra, jménem Alfěa kterýž zemřel za
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nechav bezdětnon vdovu Marii, a tu pojal prý

potom josef za manželiku podle zákona o manželství levirátnim či mtém a zplodil s ni čtyři
syny advč dcery, kteřlinjakožto nevlastní bratři a
sestrya Páně (podle otce zákonního) nazývají se
v evangeliích bratry a sestrami ježišovými. jinak
však nedošel ten náhled mnoha zastánců, zejména
ne v té formě, vjaké ji podal Theořylakt; odpůrců
však dostalo se mu dosti, a to r.á\em Neodpo
ruje sice učení katol íckému; ne oť učení o usta
vičném panenství rodičky Boží se nedotýká (a
také všichni zastánci jeho, nehledimc-lí k Ren
novi, uznávali a hájili ho), ustavičně panictví Jo
seíovo není však článkem vír'. “ jest zcela
bezdůvodný. Neboť co se týká mínění Theof lak
tova, ať se připustí že i\lféus byl bratrem ose
fovým, jest naprosto neodůvodněno tvrzení, že
Aliéus zemřel dříve než Josefa že nezanechal
žádných dítek. Mimmo to, ato padá zvláště na
váhu, manželství josetovo s P. Marii a manželství
jeho s Marií Alíéovou jsou s olu nesrovnatelna,
a jedno vyluču'e druhé. Nebo jako Panna Maria,
tak i María Al ěova přežila osefa. Stáiyť obě pod
křížem při smrti Kristově. estli tedy josef pojal
drive za manželku Marii Al ěovu, nemohl více za
snoubíti se s Marií Pannou, — právěp roto, že ho
Marie Aiíéova přežila. jestli však drive s Marií

Pannou uzavřel manželství, nemohl více vejcíltživ manželství levirátni s Marií Alféovou, ončvad
zákon o manželství povinném netýkal set ch, kteří
již v manželství žili. S tarii Pannou všakjos

sňatek manželský skutečně uzavřel, nepojal tedeya nemohl pojmoutí Marii Alféovu dle zá ona levi
rátniho, a protoonelze tak zvané bratryP áně po
kládati právem za jeho dítky z manželství povin
ného s Marií Aiféovovu. — Ale aké ne za syny

jeho z nějakého jiného manželství, ve kterém byyl žil dříve, než poajai P. M ii. Neboť bratři ti
nenazývají se nikde v Pissme sv. ani dítkami jose
fovými aní dítkami Marie Paanny jako macech ,
nikde také nejmenuje se osef jejich otcem ani
Maria jejich macechou. Iti11110ov ísmě sv.neni

ani nejmenší stopíy toho, že by byl josef žil v něakěm ínanželstv dříve, než se zasnoubil s P.
arii, spíše jsou v něm známmky toho, že dříve

nebyl ženat a ditek neměl, a to v oněch zprávách
v nichž se líčí, kterak josef pouze s Marií odešel
do Betléma k sou isu, pouze s Marii a dítkemje
žišem odešel do gypta a odtud do Nazareta, a
ještě ve dvanáctém roce Kristově pouuze s Marii
a dítkem ježíšem bez jiných ditek šel na slavnost
velikonoční do jerusalema. Ani tradice nepodává

pro onen náhled základu.MSgoči7vát, jak pravi Ori
genes (in Matth. 876) na apokryfníomevang. sv. Petra ta Protocvang. sv jakuba a
vstal, jaak z téltož svědectví lze souditi, asi zupří
líšněne snahy h_ájití ustavičně panenství rodičky
Boží, a zajisté i z nevědomosti, jak vyložiti bi
blická místa, v nichž se mluuví o bratřích Páně.
Proto sv. jeronym (c. Helvídiuín) nazývá mínění to
deliramentum apocryphorum a tvrdí zcela rozhodně,
že josef zachoval také ustavičně paníctvr, a Beda
je zavrhuje přímo jako blu rs.ké Nelze proto
souhlasiti s ním právem. josefa nežil v manželství,
prve než pojal P. Marii, neměl proto také žádných
dítek z prvého manželství, kteří by jako nevlastní
bratří Kristovi mohli se nazývati bra ě
lil. Nebyli-li tedy tak zvaní bratři Páně ani ditkami
josefovymi s P. Marií ani dítkami jeho z manžel
ství předchozího, nezbývá než připustití náhled
třetí, totiž že v těch místech biblických, ve kte
rých se mluví o bratřích Páně, slovo bratr
znamená bratrů skutečných, a to ani vlastnich ani
nevlastních, nýbrž bratry v širším smyslu slova či
přibiuzné, a že tedy tak zvaní bratři Páně nebyli

bratři Páně

skutečnýmihbratry ježíše Krista, nýbrž blízkýntikpřibuznými jeho Tak přesvědčenijsou vskutkus oro
všichni katolíci, tak soudili druhdy skoro všíkchni
protestanté a soudili tak ještě protestantští spiso
vatelé Theíite, Hofmann, Lane ychom však
moohii s bezpečnosti zůstati při tomto náhledě,
třeba věděti, zda se podpírá o některé. a to pře
svědčivé důvody kladné. Důvod takové vskutku
jsou, a váha jejich je taková, .e náhled řečený
jeví se jakožto jediné správný. Neboť a) mluva

biblická, jak již řečeno, Špřipouští abychom slovo01570476;brali ve smyslu 'rším o příbuzných Páně
0) Dle evangelia sv jana (19, 25) Panna Maria
měla sesstru jměnem Marii, která byla manželkou
Klopovou či Kleofášovou. Marie tato byla dle
parallelních mist us aark 15,40 a Mat. 27, 56.
matkou jakuba Malého (Menšího) a osefa. Oba
tito bratři byli tedy příbuznymí Pána ežíše a jako
takoví mohli se nazývatí ježišovými ratry (v šir
ším smyslu toho salvo Sv. Marek 16, l) a sv.
Lukáš (24,10) chtíce Marii Kieofášrovu rozlišíti od
iných žen téhož jména, nazývají jí prosté Marií
akubou t. matkou Tím dávaaji na jevo, žet tento

syn její (jakub Malý) byl u prvnich krest'anů osobouvůbec známou av nikající; sic jinak nebyl by mohl
se nadíti, že čten ři jeho mu porozumejí a hned
bude u vě,dětl kterou Marti míní, když ke jménu

tomu připojí pouze jméno jÍjiho syna jakuba. Bylivšak v crrkv1prvotm ouzc va jakubové osobami

vůbec známými a v nkajicimi; byli to dva apot,olově jeden syn ebedeův,d ruýAlíéiiv, kterýž
po sesiáni Ducha sv. stal se biskupem jerusalem
ským a zvláště u židokřestanů, ano i u židů veliké
vážnosti požíval pro svou zbožnost a „raSp
diivým“ nazýván byl. Na syna Zebedeova nelze
myslití, neboť jeho matka nejmenovala se Marie,
nýbrž Salome; nezbývá tedy než rozuměti na ře
čeném místě jakuba syna Alféova. Zastancí na—
hledu o vlastních bratřích Páně uznávají ovšem

ještě třetího jakuba, t. lvlastního bratra Pána ježíše,dovolávajíce se Gal l, 19. Avšak ať omlčíme
o tom, co již rečeno bylo o vlastních bratřích Páně,
místo, jehož se dovolávaji, svědči, jak níže uká

žeme, nikoii pro jejich tvrzení, nýbrž proti němu;nebootja kbu o něm evl v(x 1 mluv
jest jakub apoštol, syn Alféův jest proto jakull)

Maaiý, syn Marie Kleoťášovy (Kiopovy), aZjakub
apoštol, syn.:lAlťéův, jedna a táž soa.b seovšem, že sudku tomu jest na odpor rZůznnost
jména otcova sAlfeus (Allpařog) a Klopas (Kleofáš)
Ale tomu není tak. Nebot jmmena tato nejsou než
různě vyslovené jedno a totéž jmménno aramejské

»Bo'yn(Chalpai), Klopabpo galiklejsku, 'Alqmzo; (Alfeus)řecku. Mim byť i sk utečně (umi (Klopa)
bylo původu řeckého a tedy jiným jménem, než
jest jmeno Alfeus, nešlo by z toho přece, že Ai
féus aa,Klop aproto | jakub Aitéůva jakub Marie

Klospovy(Kleofášovy) nebyli osobami totožnými,
neboť žgié užívali častěji dvé jmen, na př. jnMarek, avel Pavel, Tomáš Di ymus aj. Mohl

proto—_i Alfeus míti ještě druhé jméno Klopa (Kleoáš) Mél pak jakub Aiféův, syn Marie Klopovy,
ve sboru apoštolském bratra jnténem judu. Neboť,
ačkoli Matouš a Marek v seznamech apoštolských
nejmenují mezi apoštoly žádného judu jineho mimo

judu či jidáše lškariotskóho,aicst přece i : jan. 14,221 LSu61a utk.1,13jiseto,žev
sboruz apoštolskěm bySlkmimoa idáše ještě jiný juda,
a to, jak patrno, srovnáme- li a oštolskě seznamy
Lukášovy se seznamem Matoušov' m 0, 2—4—)a
Markovým(3, 6—19), onen apoštol ktereho Matouš
aMarek jmenují Tadeáš em. judu toho nazývá sv.
Lukáš jakubovým ('loi-óa; 'Iaxwpqv), zda otcaemnčisynem neb bratrem, to nepra ví sice, avšak
hledíme k tomu, že jakubův otec nebyl juda, ný brž

'U
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Alfěuus, a že není pravděpodobno, abymve sboruapoštolskěm byl otec se synem, Judas mpoučuje,
že k slovu 'laxwďot. doplniti jest slovo áóeírpo'; Na
zý\á se totiž sám ve svém listě (l, l) bratrem
akubovým. Nepraví sice,

bratrem. Ale již to,ho .
v listě, který psal křesťanůmpalestinským, poukázal
k bratrství svemu s akubem, aže byl přesvědčen,
udá- li jen jmeno _Ja ub, že každý bude věděti,

kterého Jakuba má na_niysli, lze právem soudili,že to byl jistý J_akubteehdy vůbeczznámýa posta
vením svým v církvi vynikajici, tedy Jakub apoštol,
(poněvadž, jak řečeno, jinýccoh sob vynikajících
toho jména nebylo), a_to nikoli oJakub Zebedeův,
poněvadž ten již řes' roků mrtev bylv té době,

kdy Juda llst _s_vůjpsal, nýbrž jakub Altěúv, kterýsice takě byljlímž trev, ale ne více než asn tri
roky, a tedy zvláště u palestinských křesťanů ja
kožto bývalý a velice ctěný biskup jejich, který
před četnými svědky mučedníckou smrti sešel,

ještě v živě: paměti byl. Je tedy apoštol Juda bra
trem JakubaAlfeov va & tedy zajistze'ntaké synemMarie, sestry Marie Panny, a přibuz 'm P ně
Hegesipp zmiňuje se ještě o jiném bratru jakubově.
Sděluje totiž, že po smrti Jakuba Spravedlivého či
Altěova _nastoupil na místo jeho jako biskuup jeru
salemský Simeon (: imon), syn Klopův, druhý

příbuzný Páně — dveqlzióv ó'v_ra 1_0l:'):wgíov ósútsgov(U E.useb H. E. IV menuje

druhým příbuzným roz./Šó ncínoochybně s ohledemna Jakuba, o němž byl práv mluvil a kterýž ja

kožto prvorozenš' syn sestry matky Jšžíšovy prv
nim příbuzným áněbbyl. Byl-il však ímonbsynemKlopovým a příbuzným Páně jakoJa
jistě Jakubovým bratrem a proto nepaochbybntšllzataké

synem Marie Klopovy (Kle_ofášo_v)_,'(),úsestry Marie,
matky Ježtšovy._jakub A euv lopůvměl tedytři bratry. Joseía„ludu imona; ti vpšíchníjsouce
ditkamí sestry matky Ježíšovy, byli příbuznými
Kristóvými a jako takovi mohli se nazyvatl bratry

Páně. Uvážírge-li již, že byli čtyři bratři, Jakub,Josef, Juda, lmon, kteří pro své řibuzenství
s Pánem Ježíšemmmho"l" se jmenovati Ježišovými
bratry, a že byli čtyři bratři týchž jmen, Jakub,
josef, Juda, Šimon, kteří vevangeliich bratry Páně
neb bratry Ježíšovýmí vskutku se nazývají, mimoděk

vtirá se myšlenka, že jedni od druhých sebnelišilia že tedy oni čtyři tak zvaní bratři Páněb li to

to_žným_i_s řečenými příbuznými Páně, syn Marie
Klovop y. _:) Co se tak ukázalo pravd_ěpo obným,objeví se jistým, uvážíme-li ještěotot Sv. Pawel
mluvě v listě ke Galatům o své cestě, kterou byl
tři roky po svém obrácení vykonal z Damašku do
Jerusalema, ravi: „Přišel jsem do Jerusalema,
ab ch uzřcl etrra. Jiného pak z apoštolů ne
vi ěl jsem žádného, než 'ci 1171—le č, než) Jakub,
bratra Páně (Gal. 19) Slova tato neprípouštěji
po pravidlech jak mluvnických tak logick ch smyslu
jiného, než že Pavel při řcčeném pobytě svém
v Jerusalemě zastihnul pouze dva apoštol Petra
aJakul)a, a tento Jakub že byl apoštolem. Řdo vy
kladá jinak, činí textu násilíaavk ládá do něho,
čeho v něm není. Zejmena nesprávně vykládají
někteří nekatolíci (stoupenci theorie o vlastních
bratrech Páně) ono místo v tennmrozu , jako sv.
Pavel nemínil Jakuba a oštola (ani Altěova,y tím

in_éněZebedeova), \\ br nějakěho Jakuba třetího,byl rý vlastním bratrem Páně a biskupem

Jigrusaiemským; neboť pravi-li, že mistoooonse poimlat takto: „jineho zaapoštolů (mimo Petra)

nevid [ jsem ;_avšak z jjných autorit cirkve jerusalemskě viděl sem Jaku a' (Goebel, Zahn), jednají
proti pravi_dlum mluvn_ickým a přičítají avlovi,čeho ne Vždyť si mj: leč (než- není spojkou
odporovací, jak myslili Grotius, Kleuker. Wieseler,
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Fritzsche, Winer, Sieffert, Zahn aj.), nýbrž všjí__maci_-,
vyjímáf z jisteho rodu nebd Má Ii vkdo vyňat z jistého rodu nebhdruhu, musí v n m
býti obsažen. A prooto dkyž sv Pavel vyjímaje
z počtu apoštolů ty, které viděl v J,erusalemě jme
nuje Jakuba, bratra Páně, vydává tim svědectví

že Jakub tento atřildo sborua oštolského. Rovně__žnesprávně ve e si Mader ( ibl. Zeitschr. Vl.,
s. 393— ,když ono místo po'ímávtenroznm, ž4e
sv Pavel při první oně cestč, kterou po svém
obrácení konal do Jerusalema, obcoval tam pouze

s apoštnply a r_nímozněo ouze s Jakubem neapoštolem,brratr áně ovozuje,ž e\edle dvou
Jakubů apošteolů bytioještěo akub třetí, neapoštol,
bratr Páně, jinak zcela nezn mý. Hled totiž k tomu,
že sv. Pavel užil tam (Ual. 1,19) výrazu ézsgo;a
nc čiiog, pokládá genitiv a.“zoozóíwvza porovnávací
(komparativní) a překládá takto. „einen annrnde
als die Apos lei (čte—gourdw arma-167.107)sahich nicht
auszer Jakobu, ruder des Herrn“ (tamtéž
s. ).Celít' i tento výklad nejen proti duchu řeči,
nýbrž) i proti Skutk. —30, dle nichž ohcovataké s ji mi. — Byl paak26Jakub ten, o němž Pavel
mluví v čal. 1,19, apoštolem v nejužším sm _slu
slova, v tom totiž, ve kterém b li Pctr, On řcj,
Matouš a ostatní muži, které P n Ježíš sám vy
volil a povolal, aby býli svědky eho vzkříšení a
hlasatell jeho učení mezi národy. atrno to z účelu
a souvislosti řeči sv. Pavla. Chce totiž dokázati,

že jest apoštolem, rovným apoštolům ostatním,aproto mimo jiné vyk,|ádá že nepřijal učení a po
sláni svého od apoštolů, nýbrž od Krista, ba že
ani nemohl toho přijmouti od apoštolů, poněvadž

před svým obrácením církev Boží pronásledoval,yv pak obrácen na cestě do Damašku, n
do Jerusalema k apoštolům, kteříbyli před
ním (ngóg mv; ngó č_uuov ánoaró/Zovg),nýbrž do Arabíe,

a když po třech letech__ zpřiš_e___ld_o_Jerusalema, aby
uzřel Petra,/ že tamp 1330byl a (mimoPetra) „jiného z apoštoulůenevidděllž dněho, leč Ja
kuba, bratra Páně“. Souvislost tato a účel řeči po
ukazují patrně k tomu, že sv. avel mluví o apo
štolech v nejužším smysslu slova a v tom že na
zývá apoštolem také Jakuba, bratra Páně. Že tomu

tak, ptra no též z apokryfního evangelia podl_ežidů,kterěž byvši sepsáno již kolem r 140, ne-liještč
dříve, vyniká nad ostatní evangelia apokryfní stářím

i cenou. Evan_g_ellumto vypravujic totiž o jlstěmslibu, který oslední večeři Páně učinil sv.

Jakub, sděluje, že Pán ježiš2sám nazval iej bratrem(Apud Hiee.ron De vir. llustr. 2.) Ale při oslední
veceřl nebylo mimo apoštoly nikoho s ristem:

nelze proto onímJakubem, bratrem Páně, rozumětijineho, nežJa kuba apoštola. Nesprávný je tedy
výklad těch, kteří chtíce popříti apoštolskou důsto' nost sv. a, bratrra Páně, aby tím spíše
mo ll hájtti _theorieo vlastních bratrech Kristových,
šetří slcevzv'namu spojky cí _mja uznávají, že sv.
Pavel řadí akuba toho k apoštolům, avšak tvrdí
že výrazem tím nerozumí apoštola v užším, nýbrž
v širším smyslu apoštola druhého řádu či
věrozvěsta, jakým (tehdy ještě) byl Barnabáš. Neboť
apoštooáltu v tomto smyslu nikdo mu neupiral; ne
měl tedy příčiny hájiti ho, a prooto \) něm na tomto
místě nemluvn. e tomu tak, dosvědčuje též sv.
Lukáš, sděluje, že sv. Pavel při řečeněm pobytě
svémvJerusalemě viděl také Barna báše,
že Barnabáš doprovodilho k apoštolům (Skutk.
26,). Nebot kdyby tehdy mimo sv. Petra nebylo
bývalo žádného jineho apoštola v Jerusalemě ne
byl by mohl napsati, že Barnabáš dovedl Pavlak ap(),štolům i'brž k amštolovi; a kd'by
byl sv. Pavel chtěl vytknouti, že Jakub, bratr P ně,

byl apoštolem v širším myslu slova, nebyl bymohl říci, že neviděl žádné o jineho z apoštolu
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miímo Jakuba, poněvadž viděl také Barnabáše, který
byl apoštolem (tehdy) druhého řádu. Kdo teyd be

rouce na řečenémmístě (a .l, 19) slovo apoštol
v širším smyslu slova,hupíraljí na základě jehojakuboví, bratru Páně, nost apoštola prvotního

či v ncjužším slova smyslu, nejen vkládaaji do_textu,
co v n m není, nýbrž izporušení prav yeviní budPavla neb Lukáše, kteří přece — ledíme
k inspirací — pobyvše častěji v jerusalemě a stý
kajíce se s apoštoly a učedníky Páně is biskupem
jerusalemským. nejen věc poznaati mohli a pozná

vali, nýbrž i, ak poctivá povaha jejich svědčí, takupřímnib yll,aby píšíce pověděli pravdu, ano i okol
nostmi nuceníbylí, aby píšíce toliko pravdu zazname
nali; sic jinakbylíbyje odpůrcíjejichihncdz nepravdy
usvědčíli a toho v neprospěch křesťanství využitko

vali. jest proto nade všil:'pochybnost jisto, |že jeenz tak zvaných bratrů Páněb alpo—
što le m, a to v nejužším smyslu slova či jedním
ze dvanácti. Byl to tedy buď lakub Zebedeův nebo

Alléův; neboť jinýchajakubů nebylo ve sboru apoštolském Avšak aja akuba Zebedeova nelze tu
mysliti; nebot jednak není v Novém zákoně nikde
ani stopy toho, že by synové Zebede0ví byli bý
vali nějak příbuzní s Kristem,aby se mohli nazý

vzatíbratry Páně, jednak, a to rozhoduje, jakubZebedeův zemřel již r. . smrtí mučednickou,
jakub však, o kterémmjest řeč, zúčastnil sedle (iai.
2, 9 ještě sněmu jerusalemského r 51.
zbývá proto, než abymcho oním bratrem
Páně nerozuměli jiného leč liakuba Alféova, ktery jakožto syn Mar , sestry
rodičky Kristovy, byl bratrem Páně to
liko v širším smyslu slova či příbuzným
Pána ježíše. Utíka'í-li se tedy stoupenci theorie
o vlastních bratřích áně ješe k jakémusi omylu
dějepisnémn tvrdíce, že byl cnějaký třetí jakub,
vlastni totiž bratr Páně, který pro svou příbuznost
s Pánem jeežlšem přední místo v církvi zaujal,
jerusalemskvm biskupem se stal, ano i k apoštolům
po smrti jakuba Zebedeova vřaděn byla tak vy

nikl, že jiní apoštolny,I“zejména též jakuba Alíéova,zastínil a proto sn od ntěkterych sv. Otc
soísovatelů církexníchrnpopleten a zaměněn byl,a
ttn že ojess,t o němž sv. Pavel mluví v Iisté ke

Calatsktým (zBeyschlag v Riehmově Handwůrtb. d.bbl Altert.2A.utl B.l s.,678 Renan, Les évan

glesg. 538), nelze to již snazvati pochybeným jenvýkla em, nýbrž Limm'ysln m zavíráním ě' přeed
ravdou a spoléháním v Iehkověrnost a nevědomost
tenářů. 'žtlyt přece nebude nikdo s rozumem se

domnívati, že i sv. Pavel, který za častých pobytů
svých v jerusalemě s oním jakubem se stýkal a
poměry jerusalemské dokonale znal a i od jiných
appoštohi a učedníku Páně o stavu věcí poučitl se
mohl, že by i on již 03—4 rocícch od svěhho po
sledního pobytu v jerusalemě tak velícc si byl po
pletl poměry jerusalemské a zejména jakuba Al
íéova s nějakým jakubem jiným, aby nebyl věděl,
byl-li taam biskupem jakub_ Alféův anebo jakub
jiný, zvláště kdyb tento jiný jakub byl býval
vlastním bratrem P né. — statně spisovatelénovo—
zákonní, jmenovitě sv. Lukáš a sv. Pavel, dávají
sami dosti zřejmě na jevo, že nebylo žádného tře
tího jakuba (vedle jakuba Zebedeova a Alféova).

Kdykoli totiž tmluvío některém apoštolu neb učedPuáně, erý ve sboru apoštolském neb mezi
autoritami církevními měl soujmenovce, vžd' určují
ej nějakým přívlastkem, aby nevznikla u tenářů
pochybnost, koho myslí, ty jen případy vyjímajíc,
(de osoba jest nepochybna z obsahu. Podobně činí

uká_ša Pavel, když mluví o některém jaku
bovi, ale en potud, pokud byl na živvě jakub Vee
líký, syn ebedeův, bratr apoštola jana. jakmile
Lukáš vypsal smrt „jakuba, bratra janova“ (Skutk.

[bratři Páně

ap 12, 2.))jíž, mluvě o druhém lakubovi, klade

jméno jakub beze všeho určeni, a to v téže ještěkapitole i v kapitolách následujících. A taki
Pavel; když v listě ke Gal. popisuje svou první
cestu, kterou po svém obráceení v konald o jeru
salema (kdy tedy jakub Veliký by ještě živ), pří—

pojuje ke jménu jakub slova bratr Páně“; kydžvšak vyličuje sn m jerusalemský (kdy jakub Vel.
byl již mrtev), neužívá žádného řívlastku více

při jme'nnt':žjakuub. Byl tedy i Lukš i Pavel přcsv de že od smrti jakuba Zebedesova nevznikne

již žádná pochybnost 0 osobě ljakubově, položí-l-ise jméno to bez dalšího určení. řesvědčeni takove
však nebyli by mohli míti, kdyby ještě byli žili

dva jakubové mezi autoritami církevními, totižjakub Alíéův a nějaký jakub ý ato tím méně,

kdyby tentobc)jíný jakub byl býlvlalvlaastnim bratremPáně. v případě tom nejen e by nebyl
mohl položití jmeno to beze všeho určení, — ani
s pouhým přístavkem „bratr Páně“ nebyl by se
směl spokojiti, a to proto, poněvadž jakub Alíéův
také mohl se zváti bratrem Páně, a tedy b čte
náři neb li mohli z toho seznati, jc-lí řeč o ratru
Páně v iršim aneb v užším smyslu, a mají—liproto
rozumětí jakuuba Alféova aneb vaastního bratra

Páně. Ba spíše bylišbkamyslilí na vlastního bratraPáně. Poněvadž vša ni Paavel ni Lukášn
určují více jakuba, o němž mluvi po smrti jakuba
Zebedeova, patrno z toho, že od smrti jeho nebylo
mzeí autoritami církevními více jakubů než jeden,

totiž ja_kub Alféův, bratr Páně v širším smysluslova. Přesvědčení to panovalo však iv církvi.

Neboť ačkoli, jak svrchu řečeno, za Orii-Ynet,zvláště pak e lV.st., někteří na základě apo yt
ního evangelia Petrova a jakubova pokládali tak
zvané bratry Páně za syny josefovy a tak vedle
jakuba 7ebedeova a Alíéova ještě třetího uznávali,
přesvědčení obecné nesrovnávalo se s tím přijí
majíc pouze dva jaku by, a to apoštoly. Patrno to
z nejstaršího překladu latinského, který slovo
"olaxopo;) ymgóc vyjadřuje koniparativetn ,minor“
(menší), a tak dává na jevo, že v době, kdy překlad
onen byl pracoo,ván t. j. ve ll. st., alespoňv Africe,
v itaiii a vůbecnna zá adě neuznávali mimo jakuba
Alíéova či Malého žádného jiného než toho, který
slul Major (Větší), t.j. jakubaZebedeova. Podobně
lze soudíti o krajinách syrských z překladu Pešittá,
který spisovatele listu jakubova nazývá apoštolem,
jakož i o cirkvi alexandrijské, kde spisovatelé cír
kevní bud' podobně činí (Origenes, Athanasius),

aneb zřejmě pouze dva jakuby přijímají (KlementAlein: us. E...lll \iblo-lívšak mcziau
toritamí prvotni cirkve jiného jaakuba _mimosyna
Zebedeova (jakuba eVl.,) který však již r. 42. ze
mřel, a syna Alféova (Malého) nelze také z tohoto
dúvodu jakubem, bratrem „že němž Pavel
mluví v Gal. ], 19.a 2,9 rozumětí ine'ho, než
apoštola jakuba, syna Alíéova, bratra áně v šir
ším smyslu slova. Ale, jak svrchu ukázáno, jakub
tento měl tři bratry: joseía, judu a bimona, kteři
proto také byli bratry Páně v témže smy—slu,vekterém akub bratrem Páně sejm nuje. Uvá
žime- li íž a) že byli čtyři bratři, keteřiv evange

liích se nazfy'vají bratry Páně , a ti že se jmenujíjakub, jose, juda Simon; uvážíme-lí &) že jeden

7. nich byl"synem Aliéovým a Marie, sestry matšciyPáně, at že měl třibratry, joseía, judu, a
mona, kteří byli také bratry Páně v témže smyslu,
ve kterém bratr jejich jakub: neemůžemc zajístc
pochybovatí o tom, že oněmi třemi bratry (jose
tem, judou, ímonem kteří zároveň s jakubem se
nazývají v evangeliích bratry Páně, nebyli 'íní, než
“menovani tři bratří jakuboví, synové to A féovví a

arie, sestry matky Páně, a že tedy oni čtyři tak
zvam bratři Páně nebyli než syny těchto rodičů



brat ři Páně

Aiféa a Marie, sestry Panny Matic. Proti tomu
nelze namitati právem, že ani v seznamech apo
štolských, ani jinde v Novém zákoně, kde atrně

se mluví o jakubovi Malěm (Alféové) alfudqv í'íhadeáši, nenazývá se žádný z nich „bratrem áně“.
Neboť at omléííme o tom, že přísudek „bratr
Páně“ pod vá se dosti zřeejmě v al.1,19.jakt_í

boví Malému, evanágelísté byli přesvědčeni, že dů
sto nost apoštolsk nezakládá se na pokrevnímpří uzenství, nýbrž na milostí povolání, a _právě
proto uvváděli v apoštolských seznamech jmměna

oněch apoštolů jichž seMtýká, bez přidatku, bratrPáně". Matouš pak a Marek podavše již jednou
jména tak zvaných bratrrů Páně, neuznávali za po
třebné, aby pokaždé přídatek ten opakovali, kdy—
koliv o některe znich mluví, vědouce, že ta věc
est již čtenářům 'ejich známa. — Coose týká sester

áně, jeich jm n ismo sv. neudává aniž co
o nich s ěluje. Platí však zajisté také o nich,
platí obratřich Páně. Poněvadž totiž byly to sestry
těch, kteří jakožto synové sestry Marie Panny na

zývají se bratory Páně toliko v širším smyslu slova,orn, že i ony byly dítkamí Marie Kleofášovy

(Atlféovy) a tedye sestrami Páně v širším smysluslova. Nemyslím však, že b mimo jmenované
čtyři syny Marie Kleeotášovy jiných bratrů Páně
nebylo bývalo. Neboť řečené sestry Páně byly za

jisté prolvsdány,a jejich manželé, spríznivše se skrzeně s mPánm mohli se nazývati v biblické
mluvě tlaktěbrat Páně a zajisté se tak též nazý
vali. Patří tedy k bra rúm Páně a) zcela rozhodně
jakub, josef, uda, imon, synové to Alféoví
Klopovy (Kleo ášovy) a Marie, sestry matk Pánně;
b) pravděpodobně též švagrové jejich, jesti totiž,
očemž nepochybujemc, sestryooněch čtyř bratrů

bylydproovdány. Dvaaz nich byli apoštoly,t. Jakubda; o joseíovi neví se nic. imon sat edle

Hegesíppa biskupem jerusalemským po Jakubovi;též apoštolem neb ne, není jisto; někteří
to tvrdi, jiní popira'í. Uvážíme-íi však, že v apo
štolských seznamec ,které podávají se v evange

liích, jmenuji se bratři vedle sebe (Petr a Ondrejž,akub Zebedeůuv alan, u Matouše a Marka

akub Alféův &Juda), Lukáš pak, ktery téhož pořádku šetří při Pettrovi a Ondřejovi, jakož ipři
jakubovl a Janovi, že ímona pojí s jakubem Ai
_fěovým a že ve všech seznamech a oštolských.jež v Novém zákoně se podávají, akub, juda
a Šimon vždy spolu se vyčítají (u Lukáše jak v evan
geliu tak ve Skutcích ap. porádkemmkja ub a imon

ajuda), zajisté přizpámealespoň pravděpodobnost
náhleduto ho, s.píše poněvadž se tak vysvvětlí, proč oni třiapoštolové ve všech sezznamech
apoštolských jmenuji se (nehledic k jidášovi) až

naposled, proto totiž aby se nezdálo, že ůstojnost apoštolskáázakládá se na svazcích příb zen

ský h hledu tortnu není na odpor, imonse nazývá u sv ouše a sv. Marka kananejským,
jakoby se tvrdiloMžeopocházel z Kány, ježto přece
s nově Altéoví byli z Nazareta (Mat 13, 54—56).
lebot slovo „kananejský“ nem odvozeno od jména

Kána,nýbrž, jak patrno z výkladu Lukášova (6,15Skkutk ,l3), od slova 73m— neb spíše od aram'

map, jež (obé) znamená horlívce či zelotu. Spíše
by se mohlo namítati, že žádný ze starých spiso
vatelův, ani Hegesipp, se nezmiňuje o apoštolátu

Šímonově, ano Origenes (in Mat t.)g MígneXlíl. p. 876——vB77)yslovně praví, že o ímonovi

nedověděl se ničeiyío, podobně jako o josefoví.Avšak jakkoli takové mi em dějin jest velmi vážné,
není prece rozhodné; nebot z pouhého mlčení

jedněch nelze souditi v nep_r__avdutoho),"co jinakjeví se býti pravděpodobnyrn — c)N ozpa
dají se již samy sebou námitky, kterén lzastanci
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theorie o vlastních bratřích Páně činí proti náhledu
tomuto, aby opřeli náhled svůj. Neboť co namítají,
objeví se hned bezpodstatným a nemistným, jaak—
mile přihlédneme buď ke příbuznostimezi Pannou
Marii a syny Alféovýmí, aneb k tomu, že ne všichni
synové Alféovi byli apoštoly, nýbrž jen dva neb
na výsost tří, a že mimooně alespoň velice pravdě
podobně byli jestě jiní — švagrové jejich, kteří
hraatry Páně mohli se nazývatí a zajisté se naz vali.
Poukazují totiž a) k tomu že tak zvaníbratři áně

objevují se v2evangeliích vžd _s Pannou Marií (lan2, 12; Mat 426 Mar .,3 Lu.k8,19), nikdy
však s MatriílAlíéovou; a to bylo by pry nepocho
pitelno, kdyby to byli synové Marie Aliéovy, a ne

Marie, matky Páně (Beeřschlag, ]. c. 6_77.) Avšaksoudí tak neprávem. redem jest si všimnoutí

toho, že evanřeiia pouze dva neb snad tři případyzaznamenávaj, ve kterých bratři Páně objevují se
ve společnosti Pann Marie: po prvé, když doopro

vázeli Pána ]ežiše o Kafarnaum z Kány odŽsvatby,které se zúčastnila Panna Maria i (jan
l2); po druhé, kdyžp říšll k Pánu ježíší do

Katlarnaum, chtíce 3 mm pmluviti (Mat. 12, 46;
Mark. 3, 31 a Luk.8.,19 ač-li vypravování Luká
šovo jest parallelní s Mat. aMark. a netýká se
snad případu zvláštního — tařetího) Ale případy
tyto nejsou zajisté takové, aby mohlo se dovozovatí
z nich právem, že oni bratři nebyli ditkami Marie
Alféovy, nýbrž Marie, matky Páně. Nebotc one
poclíopitelněho na tom, doprovázi--lí někdo od
svatby bratrance svého o matkou, svojí to
tetou? Co nepochopitelného, připoji--li se sestřencí
ke své teté, když jde ke svému synovi, aneb pří
druží- li se tela k sestřencům svým, jdou-lí oni
navštívit svého bratrance, jejiho to syna? U synův
Aitéových pak je věc s tím menším podivením,

poněvadž jest pravděpodobno, že__odsmrti Alléoviya losefovy žila Panna Maria ph madě s Mar

Aiiěovou a jejími syny. Ba zemřel-iimAltéus dřívenež josef, a přija lí josef, jak někteří myslí

(Bísping), nato vdovui s dítkamí do domu svěhooctovskou péčí m vysvětli se

a_pokryfya někteří sv. Otcové
áně — sylnyAs.tvil ——'\řauutajl

i to, kdíerakpřišlo, že
měli tak zvané bratry

dítky josefovy z prvního manžel,že sv. Lukáš (Skutk. ap. ], as v,

(l Kor. 9,5) výslovně rozlišují bratry Páněaodlapoštolův a tak na jevo dávaji, že „atrbrů Pánč'
mezi apoštoly nebylo,a proto že nelze pokládati
že za dítky Alféovy, z nichž alespoň dva byli apo
toly _(Beyschlag, i. c.) Avšak bezdůvodně to tvrdi.Nťebo pravr-li Lu áš vyjmenovav_ apoštoly: „Ti
všichni trvali jednomyslne na modlitbě se ženami
a s Marií, matkou ježíšovou, i s brart jeho ne
vylučuje tím „bratrů Páně“ ze sboru a oštolského
rovně tak, jako nevylučuje z rodu žen annu Marii
tím,že j_ivedle jiných žen jmenu"e zvláště. Mimo

nesmí se za eín,out že n kteří 7. burrat'
Páně“ nebyli apoštoly ti tedy, pokud b_yiipřitomnui

(a řítomni lzajisté byli), omusili býti jmenovánived e apoošo — Ap bnč platí o sv. Pavlu,
praví-li, že más Barnabggem moc, „ženu
sestru s sebou vodilí, jakož i jiní apoštolé, lbratřl
Páně, iPetr“ ; nevylučuje právě tak „brat rů Páně“
ze sboru apoštolského, jako z něho nevylučuje sv.

Petra, nýbrž postupuje gradaci vzestupnoujmenujenejjprve ty, kteří byli pouze apoštoly,p ootm ty,
kterí byIí nejen apoštol, nýbrž ibratry čpípříbuz
nými Páně, a konečně etra, který byl ne' en apo

štolem, lný_brží hlavou jejich a hlavou cel cirkve.N—am ,že tak zvaní bratří Páně dle Mark.
3, 21 vyjádřili se o Kristu velmí urážlivé pravice,
„že se pominui smysleem“, že Kristus sám si sté
žovaí v Nazaretč do jejich uevážností k němu
(Mark. 6, 4), ano že nechtěl se ani hlásití k nim

29
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a ke své matce ěMark 3, 3l—35), a že dleOjana7, 5 „nevěřili v n ho ani bratři jěho"; a
nelze mysliti, že by apooštolé byli se vyjádřili tak
potupné o Kristu, aniž lze říci, že oni nevěřili
v Krista (Beyschlag, |. c.). Avšak, co se týká Mark.
3, 21., nem jtsto, zda povLéd' onu učinili Kristovi
příbuzní čili spíše někteří stoupenci jeho katar
naumštl. Neboť sv. Marek užívá výrazu ol nag' avwiž,

ten znaamená nejen příbuzné, nýbrž i druhý,
přátele, stoupence. Byt však skutečně výrazem tim
měli se rozuměti na řečeném místě „bratři Páně“,
nešlo b toho, že ona slova promlmili všichni
bratři či příbuzní Páně, a ne spíše pouze ti z nich,
kteří apoštoly nebyli; nebbot' jak souvislost učí,
apoštolě a tedy | tt příbuzní, kteří b li apoštoly,
trvali právě u Krista. Ostatně výpov ď jejich ne
byla výrazem přesvědčeni ani proto proslovena,
aby Krista potupill před 'inými, nýbrž byalajen
záminkou, pod kterou chtěl tím spíše dostatyise ke
Kristu a vytrhnouti ho z oomněléh nebezpečen
stvl. Souditi pak z Mark. 3, 31—35, že Kristus

svých „bratřích“, ba ani o své matce nechtěl
slyšeti, může jen ten,kdo místu onomu nerozumí.
Nebo( když Pán jenžíš dostav mezi poučovánim
lidu zprávu, že matka a bratři jeho stojí venku a
ho volaji chtíce s ním mluviti, pravil: „Kdo jes
matka má a bratři moji?“ a když ohel děv pak
kolem na ty, kteří seděli vůkol něho, pravil: „Hle,

matka tttá a bratři moji“, llblnedaltím na jevo žád něnevážnostl k matce a při ným svým, ani jich
od sebe neodmítal, nýbrž prohlásil toliko, že du

chovní či nadpřirozené příbuzenstvl'líms nim mpřednost před přtbuzenstvim těles či přiiro
zen ým, a že svazky přirozeného přlbnuzenstvinedá
a nemůže se zdržovati od vykonávání úřadu,pro
který Otec nebeský poslal jej na svv.ět
pak, který učinil v Nazaretě, že „není prorok eze

cti, leč ve své tně a6ve sve'm příbuzenstvu ave svém domě“O(Mark.6,4),jest pouze příslovím,
kterým se vyjadřuje pravda potvrzená zkušeností,
že prorok nikde nebývvá v takové nevážnosti,
v jaaké bývá u svých rotlákův a u těch, s nimiž žil
v poměru přátelském před svým vystoupením jako
prorok: nijak tedy nedotýká se osob určit' ch;
zejména nevyslovuje se v něm stížnost tak do
příbuzných, a jestli přece, rozhodně ne do všech
příbuzných. — Onou nevěrou pak, o které sv. jan
mluví slovy „nevěřili V nebo ani bratři jeho“ (7,
5), nerozumí se uplný nedostatek _viry,jakož patrno
z. toho,že bratři ti vybizeli Krriss,ta aby šel do
jerusalema a tam ukázal moc svou , doufalít, že
dostane se tím také jim jakési slávy neb výhody.

však neebyli by činili, kdyby vůbec v Krista
nebyli věřili. \'emluv ted v.jan o úplném ne
dostatku viry, nýbrž 0 ne ostatku víry dokonalé,
takové, která by byla skalopevna a prosta tužeb
povvýhodách časných. Takové víry však nedostá

řed sesláním Ducha sv. všem apoštolům;
ukázali to ještě před Kristovým nanebevstoupením
(Skut. ap 1,6) a byli také několikrát pro to po
karáni a jednou výslovně jim řečeno, že pro ne

věru svou nemohli |t.tzdravitiposedlého náměsičníka.(Mat.17,19.l\) eted /. oné „nevěry",kteroou
dle sv. jana mělie„bratři a'ně“,soudltl právem že
žádný z nich nebyl apoštolem a proto že nelze
bratry Páně rozuměti syny Alféovy, z nichž dva
(neb tři) byli ve sboru apoštolském. Ostatně S\.

jan nepra\;), "že žádný z bratrů Páně nevěřilv něho; oted y výpověď onu ojimati pouze
o těch brmatořichči příbuzných Páně> kteří nebyli
apoštoly. — bývá ještě odpověděti k otázce,
ve kterém stupni byli řečenl bratři Páně příbuzní
s Kristem Ko tázzce té nelze dáti odpovvěd' bez
cčnou álcžlna tom, kterak byla matka jejich
lttlariauKleofášma (Alfěova) příbuzna s Pannoou

A>

bratři Páně

Marií. Sv. jan nazývá ji sice sestrou matky ježí
šovy, avšak není jisto, zdali klade výraz ten ve
vlastním či v širším smyslu slova. Mezi exegety
jest proto neshoda v té věci. Někteří drží se ná
hledu prvého tvrdice, že Marie Alféova byla vlastní
sestrou Panny Marie, a tak synové její/že byli
Kristovými bratranci prvního stupně po straně
matčině (Theodoret ad Gal 19 n. leronym in
Matth. 2. c. 13. ineg p. 185; syrský preklad
filoxenský či spíše herakle0\ ský, který na straně
jednoho ruko isu má poznámku: „Clopa et joseph
fratres, et haria et Maria Domini sorores; hi
igitur duo fratres duxerunt duas sorores" ; jistý
zlomekv Mlgne5, l261.,kteerý prý se zakládána Pa
piášovi, cožjestovšem velmipochybno; Sušil, Pólz.l,
Klofutar, Schanz, Knabenbauer). Avšak náhledte nto
nezamlouvás nám — nikoliv proto, že se jim
přlsuzujl jedsné rodině dvě dcery téhož jména,

naebot případy takové vyskytaly se někdy skutečně;na ktavia, sestra císaře Augusta, měla
čtyři dcery, z nichž dvě měly jméno Marcella, dvě

toni,e a mezi syny Heroda Vel. byli dva Fili
pové. Ale roto se nesrovnáváme s míněním tim,
poněvadž dle jistých pokynů Písma sv. a staro
bylého podání jest velice pravděpodobno, že Panna
Maria byla jedinou dcerou svých rodičů. Dle Luk.
1,34 učlnlla totiž (po správném výkladě místa
toho) slib ustavičně čistoty a přece vstoupila
v stav manželský s josetem c k tomu sňatku
přivolila přes svůj slib, nelze s dostatek vyložiti
jinak, než že to učlnlla z poslušnosti, že totiž byla
jedinou a tedy dědici dcerou svých rodlčův a jako
taková podle zákona a platného obyčeje povinna

zasuoubiti se s mužem sveho lpokolení & rodu,
ovšem ne bez zvláštního2řízení ožiho (Kaulen,KirchenlexikonVlll.s Žet tomu tak, lze sou
diti také ze sv. Otcůvsa starych spisovatelův. Aťne
hledíme k apokrylnlmu evang. sv. jakuba, kteréž
zřejmě vydávvá Marii za jedinou dceru rodičů je
jich, někteří spisovatelé staři nazývají Pannu Marii
dcerrou dědičkou pravice, že poodle zákona byla
povinna ptovdaati se za mužue svého pokolení

ŠrOrigen.in ep. ad Rom 1. Migne 14, s. 861; Gregor.haumat. hom. ll. in annunt. B. M. V., kte áž Ito
milie však patří k pochybným spisům sv. ehoře;

podobně Epifanius. Ambrož) Patrizi pak s(Dissert.17, p. 15.) tvvrdi, že náhled ten byl u Otců
velmi rozšířen. Byla-ll však Maria Panna jedinou
dcerou svych rodičů, byla Marie Alfěova sestrou

jeji pouze v širším smyslu slova buď ]jako šej:blízká příbuzná neb švagrová. —-Sde v
Hegeslpp (u Euse b.H E. 111.11. Migne1210,248),
že Altéus byl bratrem sv. josefa,aasnim shoduje
se v té věct Epifanius (haer. 78. Migne 42, 2/l8) a
svrchu jmenovaný rukopis překladu syrského po
známkou na okraji. Domnívají se proto jiní, že

Marie Altéova roto slove v evan eliu sv. janasestrou matky ežíšovy, pončvadz yla jeji va
rovou. (Cornel. a La. Maszl, Bisping, Lesetre,

ornel .)Náhledu tomuto dáváme řnednost,poně
vadž e esippl, jakožto židokřesa alesttnský,žijíci ve 1. b,yl mistem i dobou lízek udá

lostelmsbiblickým a roto z pramene spolehlivéhoeědov děti tch věcí, o nichž psal, jakož
i protso, že spis jeho, jak se nyní uznává, byl
sptscm polemickym, čelícim proti bludařům, a
proto nemohl proti nim uváděti věci nezaručené,

m-lěli se vydávatl v nebezpečenství, že bude
svědčenz nepravdy na škodu vc,ěl které měl

hájiti. Dle tohoto náhledu byli tedy tak zvaní bratři
Páně prvními bratrattci Kristovými po straně otcově.
Možnd ánm nejvice odpovídati
jak Písmua sv. tak starobylému podání, že bratři
ti byli příbuzní s Kristem i po straně otc0věi po
straně matčině, po straně otcově, pokud jejich
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otec Alféus byl bratrem Ie álního otce Kristova,
v.jossefa, po straně matčin, pokud matka jejichp

Marie byla pblízkou příbuznou, nejspíše sestrenící
Panny Marie. (Literat. Carne/y, Historica et critica

introd. lil. 592—602, Bz"_,_r_»mqErkl'árun des Ev.nach Matth. 1867, 3ll —63l Dalkia, Der Brief
des hl. jacobus 1894, s. 1—11; Sýkora, Kterak byli
spříznnění s Pánem ježíšem tak zvanní bratrtri

Páně? ČKD. 1896- Mahler/zí Der jakobusbrief undsein Vertasser, ibl. Stud en roč. b-»34;
.iladzr, A ostel und Herrenblttider, v Bibi. sZeitschr.
roč. Vl.; alter, Die Fpistel des hl. jakohns, 1909,

1;—8 z protestantů Zai/n, Brudere und Vettemlesu,vespíse Forsunhg zu sc.hd:sntl.
Kanons und der altkirchl Literatur. 6.sTeil) ójk

bratří v Pánu viz darbysté.
bratři sv. Patrika v Irsku mají podobný účel,

jako bratři křesťanští (viz výše toto heslo). Byli
založeni r. 1808 od biskupa Daniela Delanyho
z Kildalre--Leigh|inu, působí ve školách v irsku
Anglii, Před. lndii aAustralii. Mateříncc v Tullowě.

bratři pět svatých viz sv. Benedikt s bra
třími n.

bratři sv. Petra v okovech založ. roku 1839
v Marsei llu od P. Fisssíauxe, aby pečovali o vězně,
majice tudíž stejný účel jako &.Panny Marie mi:o
srdne.

bratři plymouthšti viz darbysté.
bratři pobožných škol viz piaristé.

bratři řeholní. B--y nazývány jsou osodby<:spřizněné nejen svazkem krevního, nýbrI'Žl v
ního příbuzenství, které stojí k sobě v obdobném
poměru úzkého přátelství &souřadností jako bratři

krevní, t. j0mqjíci společně rodiče buď oba nebojen jedno ak vlastně dle učení Krista Pána
všichni lidé jakožto synové jednoho Boha považují
se za bratry; i pan0vníci křesťanští, kardinálové.
biskupové oslovují se vespolek jmenem bratři, a
podobně i jiní lidé téhož důstojenství, stavu nebo
povolání, jako duchovní, a zvláště čleenove řádů
zovou b.-y V řeholích zvláště i proto, že před
stavenéheo svého pokládají za otce, tvoříce mezi
sebou a s m'm jednu duchovní rodinu, v níž plnně

nim slibů dobrovolněhsložených touží po dosaženídokonalostí. V řeholích a kongregacích, jejichž
členové někteří jsou kněžími, nazývají se ostatní

íratreís laici neboliconversi,bratrrilaikové.omd nkoupuřij etl jest předevšímpříslušnost
k církvi katolické 1atudíž křests

datel má sei vka'zatí, že přijšl sv. biřmování,vysvědčením mravnosti od íar. uřadu neb odb |s.k
Ordinariátu ,jedná--ll se o řádya kongregace mužské.

„Romani Pontifices“z ZS./]. 1848předpisuje,
žeevysvědčení to[„ litterae testímoníales“] vyhotoví
biskup, v jehož diecesi kandidát se narodil, i bí
skup, v jehož diecesl dlel kandidát po upl nulém
15. roce svého věku přes rok; jinak pozbyv před
stavený svého úřadu i aktivního a passivního hlasu

Sloužil-Ii kandidát u vojska, vvykáže se lítteris testimoníalibus od bisskupú, vjichž dlecesich se
zdržoval alespon 3 měsíce, jak nařídila posv. Kongr.
koncilu 9. září 1893. Biskup nemůže listin těch
odepříti. jinak může kandidát se obrátití na posv.
Kongr.pro záležitosti řeholniku. Professe vykonaná

bez dožádání jmenovaných listin jest sice nedovolenou, avša platnou Vysvědčení od zpověd
níka nestačí.) — Kandídátu jest da'le vykázalí se
lékařským vysvědčením, že jest tělesně i duševně

zdrav; dle některych konstitucí bývá rofesse neplatnou, zamlčel kandidát svou va u. Konečně
se vyžaduje od kandidáta stav svobodný nebo
vdovský. Vyjímá se případ: 1. svolí-li manželka,
která však, je-li mladou nebo podezřelou z ne
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zdrželivostuí,mmávstou iti do řádu, jinak má složitíred bisk a sv dkky alespon s'ib čisott
2. dopustkíiua-IírI1se manželka cizoložství, pak ne
vinný manžel i proti vůli manželčíně může vstou
píti do kongregace resp. ard.u Kdyby však se byl
rovněž do ustil cizoložství nebo je-li na zprone
věře sve eny vinen, anebo odpustí- li jí výslovně
či mlčky na př. tím,že i nadále setrval s ní v ob
cování manželském, učiniti tak nemůžee; 3. od
adl-alí manželka od víry a jsouc napomenuta,

tvrdošíjně trvá v bludu. Požádal- li nevinný manžel
asdo ahl círk. rozvodu, může vstoupitl do kláštera
iv případě, že by se manželka kajicně vrátila
v lúno pravé cirkve. Za kandidáty nemají býti rov
nčž přijímáni, kdož mají větši dluhy (Sixtus V.
„Cunt de omnibus“ prohlašuje takovou professl za
neplatnou, KlementVlll.však konstitucí, ln suprema“

za nedovolenou). Poosv konžregace pro zál. bísk.a řeh. prohlásila 2. března 18 že jest proti právu
obecnému přijímali novice větším dluhemstst,|žené

a přijímati na se (povinnost dluhy ty zaplatiti. Vyjímá se případ, k yby věřitel ničeho nenamítal a
dlužník nemohl odůvodněně doufali, že bude moci
dluh svůj někdy zapraviti. — Dále nemají býti při
jímáni, kdož jsou povinni podporovali nuzné rodiče,
anebo jichž sourozenci trpí svrchovanou bídu. Ano
kdyby upadli rodiče po vstupu syna do kláštera

do svrchované chudoby a nelze jim jinak pomocia,
jest povinen dle sv.Í slfonse .z kláštevystoupítíí i poppor Takč neemohou býti
přijímáni nepríčetní, blálznl, blbí a vůbec kdož roz
umu užívati nemohou (děti). Professe osob, které
byly ku přijetí řeholního roucha nepr vem donu

ceny nebo jeupřijaly v podstatném omylu, je_strovněžn elnato — nemohou se státi čleiny
jiné řehole, kdož v některém řádu již složili sliby,
byt i jen prosté, leda by vstou ilísvědomím sv 'ch
představen' ch do řehole přísnj ší (Trid. sess. X V.
c. 19. de guL) z touhy po životě dokonalejším.
Totéž platíe()gukongregacích se sliby dožívotními.

ekatelé však a novicové tak učiniti mohou, ne
brání-li jim v tom konstituce. Zákonodárství cír
kevní vylučuje z kandidatury do řeholí a kongre
gací biskupy, byt teprve jen potvrzené (i světící),
duchovní a beneficiáty, jestliže slibem se zavázali,
sloužiti diecesi po určitou dobu nebo utrpěla- li by
jinak církev velikou škodu. Jinak jsou tito ovinní

oznámili vdříve úmysl svůj biskupovi. To v e platínejeno vstupu do řeholí, nýbrž i do kongregací.
Také vyloučení jsou, kdo mají účty složiti ze své
správy ať veřejné či soukromé, přítomné nebo mi

nulé (profeslse byla by však po konstitucí Klementa Vlll.„ purema“ platnou, ač nedovolenou)
kdož usvědčení nebo podezřelými jsou z nějakého
veřejného zločinu (i v tomto případě byla by pro
fesse jen nedovolenou, ale latnon), dále, jedna--li
se o jinochy, kteří mají prijatí později svěcení,
dlužno na mysli míti i vadnosti at z nedostatku
(irregularítales ex defecttu) ať z provinění (ex de
iicto). Konstituce vylučují též zpravidla nemanželsky

zrozené, nebyli-li legltlmováni; jinanksdlužno seobrátíti k posv. Kongregaci o disspen s.-— C0

týče včku, nebylo dříve lnlíc určitého satanovenstf(Č. ,X. de re . 3.l.) Sněiontridentský
však určil, že nelze složitli sliby před ukončeným
šestnáctým rokem, když byl kandidát před tím p9
byl rok vnovicíátu (Sess. 25. de reg.e mon c. 15).
Klement \'íll. pak výslovně nařídil, že, chce-li
kdo býti přijat do řádu jako klerlk, musí míti

věk předefsaný dotyčnou řeholí; kdo za bratralaika, m býti alespoň 20 let stár a znáti hlavní

pravdy sv. náboženství. Předpisp byl zodějí odnnocence X., Aleexan ra Vll., ongreggace
super statu regul (16. května 1612/5)Vvyloženv ten
smysl, že nesmí býti přijat za klerika-novice mladší

*
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15 let, za laika mladší 20 let. — V Rakousku musí
býti professe odročena, dokud kandidát neukončíl
244. rok; věk nižší nejméně však 21 let) se při
pouští, když klerik bezprostředně před tím rokem

setrval po odbytém noviciátu v řádu ještěKtři léta.
Toto dovolení vyjádřenořv"dekretu posv.K ongregace pro zál. bs („inter multiplices“
z 19. března 1857)$& v3něm dána biskupům rakou
ským zároveň moc, aby, co stanoveno o skládání
professa slavně prro řády mužské, platilo ipro
ženské. U neplnoletých se vyžaduje í svolení otce
nebo poručníka. Posv. Koongr. pro zálež. řeholníků

stanovila 29. července 1910 následující předpisyobra třích laicích (fratresconversi)v
(se sliby slavnými), jež schválil lPlusX. Dekret
ten „Sacrosan cta Dei lzcclesia“ ze dne 1. ledna
191 n: Generálmé řádů smějí totíes quoties
dovolíti provinciálům, aby přijaliservatis servandís
mladíky- laiky po ukončení l7. ro noviciátu
však nemá býti nikdy přiuuštěn, kdo nepobyl ale
spoň 2 roky (i déle, pře písují--li tak konstituce)v ujako čekatel, a to po trestem neplatné
pro_.íesse Před 21. rokem nesmi nikdo započlti no
viciát; tento pak trvá dle konstitucí řadových je
den nebo dvar oky. Po noviciátu mohoou býti lai
kové servatis servandis připuštěni k jednoduché
professi, která váže professa pro vždy, řád však

pouze na šesttl.et Po šestiletí tomto mohou laijsou--lí 30 let staří (jinak byla by prolesse
neplatnou), složiti servatis servandís sliby slavné.
Předpisy t_yzavazuji i laiky, kteří v řádech již žijí,
ale slavn ch slibů dosud nesložili. (ČKD.191_l,
str. 288) rávcrnz vláštním vyloučenyjsou 2 při
jetí osoby, kterých nepřipouští schválené konsti
tuce. Dispens udílí gen. představený s rádci. Kon
stituce však nesmějí určití pro přijetí kandidátů
podmínky, jež právem jsou zakázány, ako na př.
svolení rodičů. poněvadž volba řádu m býti úplne
volnou (ovšem je ná-li se o kandidáta neplno
letého, dlužno si vyžádati, jak již řečeno, písemné
svoolení otce nebo poručníka), zvláštní duchovní
přednosti, jistý druh osob (služebné, nevědom
jedná--li se () laiky —), zkkoušku z diecesnílto kate
chismu, národnost některou, rodiny, které vž
byly katolickými a pod. Chce-li býti přijat do
radu, kdon ení občanem rakouským, musí 1. býti
příslušným ordinariátem oznámen politickému
úřadu, 2. před složením slavné proiesse v klášteře
cum stabilitate loci má sobě vymoci rakouské ob
čanstvi. Totéž musí míti, chce-li působití jako řá

ový kněz v duchovní správě, bťi řád neměl
stabilitatem loci (dominikáni, frantlkákni, minorité
a j.). jinak jest professa ovšem latnou, ale církev
přece naléhá na plnění uvedenych státních před

gisův. (Srvn. Hu'mr, 384, Aittimer, 9137 t.8ředstavený nesmí ožadovati za prietl peněz,
jinak by hřešil svatokupectvím (c. 3. Čl. 2.;
díct. Grat. ante .l. 3.;c 19., 25., 30., 40.,
X. de simon. V. 3.; c2. X. de statu monach. ili.,

c. 1. de simon. V. 1. in Extrava. com..) e--li
ůstav chudý, může představený žádat malou částku

na krytí vylohs noviciátu, nebrání- lí tomu konstituce (Frid.s s.sXXV., c. 16. de e
zvláštního svolení sv. Stolic r . m ne
platné professe nesmějí býti připuštěni do noviciátu
nebo ke slibům v klášteřích mužských: ]. kdož
vyhnáni byli z kollejí, isvětských, pro špatné
mrav y nebo jiné přečiny; 2. kdo 7. jakékoli pří
činy byli propuštěni ze seminářůoa církevních nebo
řeholních kolleji: 3. kdož propuštění byli at po
složení slibů, a jako novicové z nějakého řádu
nebo kongregace, i kdyz dosáhli dispens od svých

slibů; 4. kdož byli přijati at jako proofessidat jakonovicove do jedné provincie nějakéh ř du nebo
kongregace a odtud propuštěni, a chtoějíbýtiznovu

D.“<
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přijati do téže nebo jiné provincie tchož řádu a
kongregace. (Posv. Kong.. de reli iosis dekretem
Eccle: ia Christi“7. září 1909,ČK 1910,tr..211)

Pakliže nebyli propuštěni ze seminářů nebo kollejí,
případně z noviciátu formálně, nýbrž jim dáno bymot. zv. „consilium aheundí" , mohou sice býti jina
platně přijati, avšak nedovol eně. Opatrnosti však
třeba, proto představení nikoho z nich nepřijmou,
dokud důvěrně se nepozeptali představených semi
nářů neho kollei, odkud žadatel odešel, a ze
zprávy tě pod prísahou sdělené nevysvilá jasně
že nebyli p_ro uštění ani formaliter, ani aequiva
lenter . j. e jim nebylo dáno na vůli buďto
dobrovolně opustitt dum nebo býti propuštěnu). —
Mohou však býti znovu připuštěni do kongregace,
kdož v ní složili již sliby dočasné a po uplynuu
této doby slibů dobrovolně neobnovili; nutno však

vyžádali si přísKežnýchínionnací, jakp rávě bylořečeno. (Posv. Kon.gr pro zál. řehol. 5. dubna 1910,
ČKD. l9l0, str. 521.)— ost za přijetí za
sílá se přímo buď generálnímu nebo provinciálnímu
představenému, který rozhodne bez dohodnutí se

sšgnerální radou (Kongr. pro zál. řehol.26. dubna18 ), nent--li stanovami jinak nařízeno, vyžáda\
sobě případně i důvěrných informací. Představeny
určí den a místo, kdy a kam žadateli jest se do
stavíti. V roucho řeholní nebývá hned oděn, nýbrž
"estmuprodělatit.zv. postu t|(čekatelstvi),
který trvá nějaký čas. V této době má čekatel se
známiti se alespoň všeobecně s nastávajícímí po
vinnostmi. Netřeba odří í mu knihu konstitucí, ač
nutno jednati opatrně. m laikům má
býti dán za bezprostředníhokpředstave ého řeholník
vynikající věkem i životem vzorným. ekatelé mají
naučili se slušnému a způsobněmu chování. odpo
vídání, chůzi, způsobům říjidle, a maji přihlížeti
k čistotě svého')těla i šatstva. jest jimmvarovati se

jakékoliv urážky druhých, mail ochottně jiným vyhovovati, a dávati ostatním přednost. Chování

musí však vy'ccházeti ze srdce naplněného láskouKristovou. Řeholnici kněží jím mají předcházeti
dobrým příkladem. Představený čekatelů (případně

pro novice novicmistr) vykládati jim busdveceléučení katolického náboženství, zvláštěo v. zpo
vědi a sv. přijímání, o významu a povinnostech
proícsse io ctnosrech, k nimž sliby se zaváži.
Vysvětlovatí bude jim řeholí i řádová pravidla
(konstituce), pokud se týkají laikův. .Vustanovené
dnny bude míti pro všechny laiky (i prolessy)
přednášku (z katechismu duchovního životaa, ře
hole a konstitucí, i o slušnosti). Představení při
hlížeti mají u laiků zvláště k tommu, by se vycvičili
vpokoře,posllušn,ostlodlitběaposvecovám prace
V ustanovené hodiny budou rozjimati (a nejen když
přísluhuji při mš sv.,č) azstoza den užívati střel
ných modlíteh, přistupovatí horlivě, pokud možno
denně, ke stolu Páně a uctívati dětinně P. Marií.
Představení rovněž toho budou dbáti, by kněží a
laikové navzájem se ctílí a milovali. Důležitějšimi
úkony laikove pověřováni nebudou, by ne
zpyšněll; je-ll toho třeba, stane se tak„ pouze pod

na rostou 2závtislostí na starším knězi řeholnlkovi.1912 r..288) — 0 se hop_no_stikandidátově,
býtipřipuštěnuflk o bláěce (novici átu), rozhodne
představený (generální nebo provinciální); biskup
nemůže činiti námitek. Představený jest však ()po
vinen žádati o informace (SixtusV ,Cum mnibus“); jina přijeetí í proíesse byly platny.
ale nedovoleny (Klement Vlll. „ln suprema") a plředstavení upadnou v trest stanovené Sixtem

Pius lX. pak8 nařídil dekret „Rom. Pontiflces“z 25. ledn 1848), že nutno vyžádatí si litteras
testimoniales jak od Ordinaria originis, tak od
Ordinaria loci, ve kterémžto misstě se zdržmal
kandidát po uplynulém 15. roku svého věku ale
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spoň rok. jinak pozbývají představení ipso facto
svých úřadův i hlasu aktivního a stávají se navždy
neschopnými pro jakýkoli úřad; dispens muže )ím
udělltí pouze sv. tolíce. (Srv. těž, co již řečeno

rí .postulátu“._)_ V kougregacích mužských, jichž
glenověpřijímajívyšší svěcení, jestdbáti' | dal
ších předpisů dekr. „Rom. Pontif.“ a výkladu kněmu
přičíněněho od Kongregace super disciplína re u
laríum. a) a) Nikdo nesmí býti připuštěn k oblá cc,

leč po dvojím skrutíniu. Proto zvoleno býváav provinciálui kapitole tajným hlasováním 7e mina

torů (bezúhonných, vážných, obezřetný_c_1_teaahorlivých). Má-lí provinciál rádce, budou ích 2 zvo
lení examinator , z_ostatních členů upět.nlPředseda

ovšem provinci [. Úřadtjejich trvá do příští provinc.kapituly (. . . l., Zemře- ll některý
člen anebo přestall--Ií rjakkoli zastávati svůj úřad,
bude zvolen svrchu uvedeným způsobem jeho ná
stupce; nemá-lí provinciál rádců, voli examinatory
mimo provinciála ještě 4 professově, kteří mají
nějaké rlgorosum, ne--li, tedy čtyři zvláště vyníka
jící členově. b') Neni-lí provincu nebo proovinc. ka
pitol, určí examinatory generální kapitula. a sice
gro každ' um noviciátu, tak jaak bylo řečeno,
provinciála tu zastupuje místní představený domu
noviciátu, který i svolává examinatory Nemůže- 11

jich býti prol nepatrný ap_očetzvoleno 7, májitbýtíaspon čtyřitl . c p. l., V). jde. li opřípuštěyní
novicmlstru podřízených nolvíců k professí, nesmí

býti novícmístr examinatoreom;,línak ovšem. jde--lio professi novíců. kterrí je p čí svěření nebyli,
ajde-li o připuštění kandidátů k obbláčce (Posv.
Sbor ro zálež. blsk. a řehol. 14.června 1904, K.D
r. 190, str. 70.). dn—áli se o příjímání do řáduu,
nemají proiessove eslibů prostých, byť i měli svě

cení podjáhenské, apráva hlasovacího (Posv. Sbor
pro zálesžtr b_sk KD.r. 1905, )7.) Žádá- li čekatel by'ti připuštčnu
do noviciátu 7(lk)o,bláčce) bude po roben prvnímu
skrutiniu. Provinciál zkoumá všechny dokumenty,
neníli nějaké překážky, důvod, pro který čekatel
chce býti připuštěn, a odevzdá svě informace ale

třem cxamínatorům, z nichž nesmí býtí žádný
spřoibuzněnanebo sešvakřeu se žadatelem V den
skrutinia všichni přísahaji, že jednatl budou bez
ohledů lidských, načež je_st žadatel podroben
zkoušce, zvláště, s jakým úmyslem přichází atd.
(Srv. lnstructio pro examíne personali eorum, qui
ad habitum admitti postulant etc. a s. Congnr. su
st. regul. edíta.) Kandidát odejde načež provinciál
s examinatory prohlížejí dokumenty, zkoumají vlast
ností žadatelovy atd., a tajným hlasováním rozhod
nou, zdali jest hoden čí nehoden. Vázání jsou pod
těžkým hříchem jednatí dle hlasu sveho svědomí.
Kdo obdržel nadpoloviční včtšinu, jest připuštěn.
Kdyby by_l provinciál příliš vzdálen, muže usta
novítí svým zástup cem jiného vhodného proiessa.
6) Průběh zkouškypa výsledek hlasování se zapíše,
a protokol podepíší vlastnoručně a přisežně p_otvrdí
jak provinciál, tak examinatoři. Protokol teu í s do
kumenty odešle provinciál generálnímu představe

uěmu (|. c. p. ..) [J.Žener představeného se koná3l.druhě skru mium. tě príčiny
zvoli g_enerální kapitula 7 (resp. 4) geuer. examina
torů,_ jimž předsedá (osmý) gener. představený.Jednm e7, a sce t. zv. examinator natus, jest
gener. prokurátor (existuje- ti), dva pak volení jsou

z gener. konsultorů (assistentů)__Urad jejich trvádo příští geuer. kapituly' a.rt .).
mře-l-í některý, jedná se, jako b 10řečeno pří exa
minatoreeh provinciálních. B) ener. představený
prozkoumá akta, informuje se tajně, odevzdá doku
menty třem exatuíuatorutn (ut supr a I. c.

art. to., s..;všvŘímě, po

_.. <.;

_.

y) Kd )(.gener představenýnesídliíA
tou se akta prvního skrutínía generál
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nímu prokurátorovi do Říma, může-li snadno po

volati alespoň 3 examinatory;t jinak dlužno zaslati
vše dgenerálovi (I. c. p. 1., en .představený (resp.p roukuráator)l může z vážných
důvodů kandidáta odmítttouti byt' i v obojím skru

tíuiu byl examinatory připušt n. Nesmí však přijmoutl koho examinátoři zamítli (l. e. p. 1., art 12.).
—d) Představení jsou povinni, posílatí Kongregaci
de relígíosís přehledně zprávy o jednotlivých no
viceclí, jejich věku, vlastí a jiných vlastnostech,

o dokumentech a aktech, seps_aných pří jichr_příjetia o plnění tohoto dekreut (l. l., 14..
Představený sepíše též, dříve nežli započne čtekatel
noviciát, _šaty,prádlo, peníz a j., co ss sebou byl
přinesl, aby v případě opuštění kláštera novicovi
vše vrátil. — Novíciát trvá celý rok, někdy i déle
— dle konstitucí — a sice ne již na minutu, nýbrž

deen, jak stanovil Pius X. dekretem ze dne
3. května 1914. Totéž platí io třiletí jednoduche
proiesse před stav no.u V novícíátě seznamuje se
novíc podrobně s předpisy řádovými,představený
pak_(novícmístr)zkoumřzdali prohodí.16. X. de regul III.,3.) Před početím noviciátu
koná čekatel 10 dní sv. exercicie. Nejlépe po sv

B_říjímáníbývá oděn v roucho řeholní. Pro bratryaíky i kleriky má býti oděv stejný — jen nepatrná
odchylka jest dovolena Roucho má býti přesně
popsáno v konstitucích a nelze je po dosaženém
„dekretu laudís“ zamčniti bez svolení posv. Kon
gregace. Obřady při obláčce popsány bývaají v t. zv.
knize obřadní,která má býti schválena Ordinariátem
alespoň tehdy, oblěká- lí novice biskup nebo jeho
zástupce. Obíáčka děje se v domě noviciátu. jest
zakázáno požadovati náhradu za výlohy oběda pří
obláčce i při professi Tridentský sněm zakazuje
rodičum a řlbuzny'nrnpodr treestem exkommunikace
(terendae sententiae) dávati klášteru během no
viciátu jakékoli dary (sess. XXV. 16. de reg .).

isto noviciátu má býti schváleno sv. Stolicr a
nesmí b_ýtíbez jejího svolení přeloženo, í kdyb
byl novíc churav. Netřeba však míti noviciát prí
mateříncí; se svolením sv. Stolíce může býti' 1více

noviciátů. Novicově tnusí býti úplnědoddělení odprotessů vlastnLklausurou, a nemád h od
děleni nikdo přlstu u mimo novícmistra a jeho
zástupce. — Schválí a-li posv. Kongregace noviciát
delší jednoho roku, nesmějí ředstavení dobu tu
zkracovatí bez schválení sv. tollce. Přerušení

noviciátu nastává ve trojím případě: 01. byl--lí novicod představeného propuštěn & utstil dům;
2. opustil- li dům bez dovolení představeného,
3. zůstal- " déle nežli 30 dni, byť se svolením před
staveného, mimo zdí noviciátu. Dlel-lí novíc mimo
noviciát se svvolenim představeného měně nežli
30 dní (netřeba tnysliti ua „nepřetržitou“ dobu
30 dnů,n nýbrž dlužno jednotlivé dny, kdy needlel
v noviciátu, sečístí), byt i byl v nepřítomnosti své
poslušně závislým na svém představeném, jest
povinen (a stačí to), aby professe byla platnou,
dobu tu nahradítí; představení ovšem nemají toho
dovolitl, leč z příčiny vážně a odůvodněně. —
jestliže novic byl nucen opustití noviciát, jsa po

volán k službě vojensakě, musí jej po návratu začíti znovu. Kdybyv dlel ve městě, kde jest
jejich noviciát, a zustal li by od dohledem a
v poslušnosti svých řeholních predstavených, na
vštěvoval by ve volný čas dům noviciátu a konal
vse, ose dá se službou vojenskou srovnatí, oak
trvá-11 služba jeho vojenská řes 30 dní, jest
povinen začítí noviciát znovu; trvá- li dobu kratší,
jest povinen jenom tuto n1hradítí. Nikdy však ne
smí b)'ti připuštěn ke slibůtu, leč by alespoň 30 dní

bez rostředně pře protessí dlel__v noviciátu. (A.gw nm.,.7 D. 191, r435.) — Vnno
víciátuvnovicmístr dbáti má toho, by mysl novíců

6
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se nerozpty,lovala a smí jen novicúnl--laikům svě
říti nějakou domácí práci, pokudoto není na úkor

jejllch výchově. Trvá-li noviciát dva roky, můžedruhém roce cvičili je znenáhla v úkonech, které
s sebou přináší podřadný účel kongregace, ač

z domu vyjití nlemaji. S professy dlíti mohou pouzev chóru, v připrocesich a přlj 'idle. Spo
lečné rekreace s nimi míti nemaji — Každé čtvrt
letí podává novicmistr provinciáiovi písemně zprávu
o jednotlivých novicech („Rom. Pontifices“ výklad
p. ll., art. z.). ovicově maji účast na všechv výsa—
dách a duchovních tnilostech jako proiessove (dle
reg. 55. in V tedy i privilegium canonis. —
Z noviciátu muže novic kdykoli vystoupiti, i bez
svolení přlcdstz-nených. (Cap. Statuimus 23.
regul. , c. eiusdem tit. in Vl.) Po uplynutí doby
noviciatu jeste představený povinen novice bud'lo

p(řipustitik professi nebo propustiti.('1rid.sess.de re .c 16.) jen ve zvláštních případech
po dohodě s rádci muže enerálni (resp. provin
ciální) představený noviciát prodloužili, ne vašak
na dobu delší 3 měsíců. Dle dckre tu „Ad explo
randum“ ze dne 27. srpna 1910mají novicové každo
denně na hodinnu — vyjímajíc neděle a svátky —
soukromě věnovati se studiu za vedení novicmistra
nebo jeho zástupce, případněněkterého professora.
Týž bude míti nejvýše 3krát v týdnu ke všem spo
lečně jako ve škole přednášku vždy jednu hodinu,

vyéimajicdonu, kterou novicově denně věnují soukromu studiu toho, co jim bylo předneseno. Vy
učovatí se má především mateřské řeči (_novic0vé
pak určení pro svěcení cvičili se mají i v latině
a řečtině), jednak opakováním toho, čemu na ško

lách se byh učili, jednak čten m knih sv. OtAcůva
učitelů církevních, na př. sv Amhlm e. Au'í-IL'il-lStina, sv. jeronýma, Laktantía, sv. jana Zlatoústé o,

Eusebia a pod.., též evangelia sv. Lukáše a Skutkůapoštol. v řeči řecké). Pripojíti možno ícvičeni
písemní. Doporučuje se tě!, aby novicové mezi
sebou mluvili nejen v mateuřštině, ale, jedná-l-i se
o kongregace kněžské, někdy i latinsky, v kteréžto
el lmohou míli občas i krátké promluvy a kate

chetské výklady k soudruhnm Učitel poznamená
píli i prospěch jednotlivých novicíiv a zašle přehled
ten generálnímu nebo rovinciálnímu představe
nému s připojcnnn ještě ostatnich dokladúv, o nichž

bšla ř před ukončením noviciátu. (Srv.11 str. t_72_.)— V kongregacích a řádech, jichž
členové přijímají v šši svěcení, jest každý člen
(i novic) povinen s ěliti s představeným vady no

viců, řřípadně překážku připuštění jich ku ro
fessi. ředstavený ovšem nesmí jej prozraditi(l. c.

0

p. .a) Dvaměsícepřed professípodrobí
provinciál sám anebo svým zástupcem novice be
dlivě zkoušce nebyl--li donucen, sveden a pod.,
vyzví důvěrně na novicmistru, novicech i jiných
čÍenech (byť to byli bratři laikově) bydlíctch v domě
noviciátu, coo novicovi smýšlejí (i. c. p. lí, ar.t 3.).
Na to svolá mistni kapitulu ab tajným hlasováním
rozhodla, muže-lí býti novic pripuštén čilinnic. Při
slušný protokol podepíšeea sdělí alespoň se třemi
provinc. examinatory (ut supra). V ustanovený den
je svolá spolu s novicmistrem (může-li se dosta
viti, jinak zašle svůj posudek pisemmně. vlastno
ručně podepsaný a přísežně stvrzený). Všichni při

sahají (ut supra před noviciátem), novicmistr pmilá
podrobný posudek i má-li jej za hodna čilirovinciál sexarnínator tajrlěpak odhlasuji,může--li
býti k pr_ofessi připušl n (i. c. p. II a 3..) Je-li \ý
sledek přízniv, zašle provinciál podrobnou zprávu
gener. ředstavenému, který rozhodnutí ono schválí
neb () volá. Nemůže však připustiti toho, kdo byl
provinciálem zamítnut . . . 11. a 4.l. Nelli-li
provincií, zastoupí provinciála představený domu
noviciátu (|. c. p. l. a. 6..) Znějí—li předpisy kon
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stintuce (řehole) o připuštěni k proíessi jinak, platípnotud, pokuuds enepřiíčí právé vedeným zá
sadám (l.c a. 7..) Předprofessi rozhodnou
novicové ()cužpivání svého jmění. (V kongregacuch —
ne však v řeholich — mohou podrželi vlastnictvi:
dcminium radicale.) — Sněm tridents

de reg. prohlašuje za neplatné3 zřeknutí se
jmění, byt i přísežně se stalo i k účelům dobrým,
leč stalo -li se se svolením biskupa (jeho zástupce)
'v posledních dvou měSicích před proíessn ač
i v tomto případě má platnost pouze tehdy, složi- lí

novic professi. — Byl--li uznán |;ovic za hodna,jest připuštěn k prlofeess . odevzdání se
novice řadně schválené řeholníinstitnci (řádu nebo
kongregací) &od ní přijaté, s úmyslem zjevné pro
neSenýin, že chce plněním trojí evange'ncke rady,
stvrzené sliby, spěti k dokonalosti křesťanské. S_liby
ty jsou: slib chudoby, poslušnosti a čistoty (někdy
ještě i slib čtvrtý). Před protessí koná novic 10 dni
sv. exercicie. Sliby přijímá představený nebo jeho
zástupce, určený k tomu řeholí nebo konstitucemi.
\ kon regncích skládají se pouze sliby prostě

(jedno uche - - na čas i doživotně,é v řádech pouplynulém tríleti professc jcdnnucod é(ne na mi
nntu, nýbrž na den) slibyještě slavně. Sliby slav ně
váží řeholnika k řádu pooutem trvalým, 7. obojí
str any neodvolatelným, které jen v případech zvláště
právem stanovených a se zachováním form_ykaano
nické může býti zrušeno. Rovněž stává se řeholník
s professi slavnou právně neschopným ke skutkům
odporujícím slibům čisto ,chudoby a poslušnosti.
Sliby se skládají v mist urěenem konstitucemi;
jednoduché nejlépe v místě noviciátu. Kandidát
protes se musí býti k tomu schopen dle obecných

zákonů církevních i dle řehole s(konstituccí), býtialespoň l6 let stár (sněm trid. )(.XV 15. de
regul.) — bratři laikové alespoň 21 r. (přicprofessi
slavné 19 r. — Iaikove', jak již svrchu řečeno, dřive
21 r., nyní 30 r.), skládali je vědomě a dobrovolně.

K professi slavné připouští zpravidla generál,k jednoduché provinnciál — Pisu určil, že tři
leti professe jednoduché může z vážných důvodu
b_\'tipředstavenými prodlouženo, ale nikoli přes
25. rok věku professova, leč ze zvíáštnívýsady sv.
Stolice. Professi slavnou možno skládati v místě,
kde právě professové bydlí. Děje pak se osobně
(aspon z praxe církve sv.) hlasitě, ač se doporu
čuuje, by proofess i písemné potvrdil, co sliboval,
a listinu vlastnoručně podepsanou odevzdal řed
stavenemn, dle možnosti u přítomnosti dvou sv dkú.

Zakázán jest \'šeliký závazek, zavánějící simonoii,ač by professe taková byla platnou; ti však,
něco dali nebo přijali, propadají exkommunikaoci
ípso facto, vyhrazené sv. tolíci, a irregularitě ex
infamia juris. Neeplatnná profess se konvaliduje,
buďto že po odstranění překážky servatis servan
dís se obnoví, nebo sanací ín radice (možno—li), vy
žádané od sv. Sttolíce. —Professově slibů prostých
mají zpravidla účast na všech rnilostech a výsa
dách jako professové se sliby slavnými, mohou ob
drželi od předstawných litteras dimissorias pro
tonsuru a nižší svěcení (servatis servandis). doba
pak pro volební právo aktivní a passivní i převzetí
úřadu počíta se od složení proiesse jednoduché;
mají právo hlasovati v sezeni kapitulním, vyjímajíc
rozhodování o připouštění k professi ať jednoduché
nebo slavné (neni--lí jinak v řeholi nebo konstitucrch
ustanoveno). jak již řečeno, podržuji právo vlast
nické, nesmějí však 'méni sve spravovali; jsou
povinni bydleli v klá teře, v životě pospolitém,
plnili předpisy, chodili do chóru (jsou-li vázáni);
nejsou však poyínní modlili se sv. ofticinrn, leč
maji--|i vyšší svěcení. jednoduchá professe neroz
vaznje pouta manželského (matrimonium ratum et
non consummatum) ani není překážkou quoad matri
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monium contrahendum, leč v Tovaryšstvu ]ežíšově.

Dřívější sliby se stavem řeholním slučitelné samysebou nepřestávají. jsou--ll neslučitelný, jesst zá
vaznost jejich jen na čas zadržena, a kdyby profess
řeholi opustil, jest jimi vázán rocfss slibů
slavných stává se řeholníkem v pravém slova
smyslu, je spojen s řeholípevně a trvale, irregularita
ex defectu natalium co do přijetí vyšších svěcení
(ne- však praelatur) přestává, přestávají učiněné
siib_y_(leč by byly slučitelny a profess je chtěl

%)ln_i_ti),ávbeneíicia církevní, která dříve měl, se uvol' azek matrimonium contrahendí na vždy
se ruší i matíimonium ratum et non consummatum.
V každém noviciátu má býti kniha, do níž novic

po složení slibů vlastnoručně se dvěma _professipřítomnými svědky se podepíše. — Pov nosti
professa jest předevšim spěti ke křesťanské
dokonalosti a použiti všech prostředků k dosažení
cíle toho směřujících, zachovávati řeholi (konsti
tuce) a svědomitě plnili sliby. A poněvadž v oprav
dově řeholi (se sliby slavnými) uzavírají professové
s řeholi smlouvu trvalou neodvolatelnou, jsou pod

těžkým hříchem zavázáni v řeholih (kongregaci)setrvatí. — Kdo složil slavný slib chudoby, po
zbývá na vždy práva na svůj majetek a stavá se
neschopným pro sebe příště něco získati. Slibem
jednoduchým ztrácí sice profess právo svobodně
se jměním svým naložiti (vlastnictví nepozbývá),
ano, před složením slibů věčných jest mu zakázáno
datovati je jinym (Norma i. c. X,n.l.)19 po

slibech věčných smí_tak nčin_ití_pouze se svolenímsv. Siolic e.(l c. p. LC. 10. 21 ), l'OVIiCLnepo
zbývá práva nabýtl věcí nových, movitých či ne

movitých, jakymkoh dovolenym způsobem vyjímajícčleny'lovaryšstva Ježíšova (\Vernzp l,il.
pozn 375) rofess zříká se tudíž ppřed jedno
duchou professi ve prespěch kohokoli, třebas
i kongregace, nejen užívání svého jmění, ale i jeho
administrace; rozhodnutí jeho pozbývá platnosti,
jakmile vystoupí : kongregace, byť i neměl práva
na užitky, které po dobu strávenou v kongregací
plynuly z majetku, ano může klásti i podmmnku,_
že úmysl svůj může odvolati dle libosti, b t'
i v ústavě setrval. Odvolání, případně změna pu
vodního rozhodnutí, nesmí nastati po dobu trvání

prof_ess_e____1bez dovoleníK(__yjžener.představeného (Normaeyejm'profess se sliby jednoduchými rozhodlo mjměni bez svolení pří
slušného představerřého, jednal by nedovoleně, ale
pravděpodobně platně. V některých kongregacích
dokonce se nevyžaduje, alespoň při sepisování
poslední vůle, dovolení představeného. Může tedy
odkázati jmění komukoli chce. Sv. Stolice žádá
však od professssů jak ke zhotovení, tak ke změně
závěti vždy svého svolení; jen v případech nut
ných stačí dovolení Ordinaria nebo gener. před
staveného, a nelze- li jinak, i svolení představeného
místního. (Normmae c 1 122. Slíbcchudoby
nebrání, by professove chovali při sobě s dovvo
lením představených nepatrnou částku peněz, ač
koli sněm tridentský řeholníkůín 7.aká7a| míti
v držení statky nemovvité nebo movité, byt ijmé-_
nem konventu (ses. XXV... c. 2. der re.g). Ale proti
dekretúm disciplinárním sněmu tridentského za
veden tu opačný ob čej 0 do řechovávání
skrovné částky peněžit, ačkoli sv. toiice v no
vých konstitucích takových ustanovenínetrpi. (Be
nedikt XIV. eSynodo dioeccsana i. c.
_18.)Řeholnikům lest zakázáno rozdávati dary 7.e
jmění řeholní společnosti nespravedlivě a svato
krádežné (tedy ne, iedná_--li se o projev vděčnosti,
laskavostí a pod. ), jinak ipso facto pozbývají svých
hodností a úřadův a stávají se neschopnými, jich
opět dosíci, rovněž i hlasnaktivního a passSlVl'lÍ0,
za trest stiženi jsou též infamia perpetua. ——ád
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(se sliby slavnými) nenastupuje té7. v dědicképrá\o své kd ttv neschopného člena, dle
rozhodnutí ne'.v soud. dvou 10. březnna 909,
č. 5249. () sbírkách řeholníkyzkonaných víz díli.,
315, heslo: almužny sbírám'. Slib čisstoty
ukládá proiessovi dvojí povinnost: varovati se vše
likého, at" vnitřního nebo vnějšiho estoupení VI.
přikázání, a zachovávati coelibát. Řdyby profess
csliby prostými proti tommu se pmvmnil auza

vřel sňatek, hřeší, ale sňatek jest platným (vyjma
členy Tovaryšstva ježíšova), kdežto kdyby tak
učinil profess se slibysslaavnými, sňatek byl by
neplatným, řeholník by propadl exkommunikaci
ipso facto, vyhrazené Ordinariovi, a jiným trestům.
K plnění slibu čistoty zavedena i klausura. Církev
sv. může dispensovati od slibu rostěho islav
něho. Slib slušnosti s avný zavazuje
professa , by se zřekl své vůle, tak že nemůže
platně se zavázati ani Bohu, ani lidem, leč chce- li
tak jeho představený, který sliby jeho soukromé
může rušiti. Prostý slib poslušnosti nemá v zá
pětí takové podřízenosti. Představený nabývá práva
rozkazovatí, a profess jest p_ovinen posiechnouti
ve všem, co představený nařídil, pokud je to v me
zích slibu. Poroučeti může papež, o.sv Kongre
gace řeholníků. kardinál- protektor, řádoví pred
síavení(generál, provinciál, místní představený).
Předmětem slibu poslušnosti může býti jen po
vinnost, uložená řeholí (konstitucemi) a sliby. —
Pozornosti zde zasluhuje i dekret Lva Xlll.
„Auctis admodnín“ o svěcení a propouštění _pro
fessů, uveřejněný vl. svazku, str. 748 n. řipo

náme pouze, že Vl. bodt téhož dekretu vylo
žen byl posv. Kongregaci pro záležitosti řeholníků
dne 7. září [%91 atoko: Odjáhenství možno ob
držeti po jednoročlnim studiu bohosloveckém, já

henstvi po udqvouletéma kněžství po tříletém; rokyty všakm ibýtio opravdovymi akademickými,a
všeliké zkrácení (byť hodin bylo i více a Iátkka

probrána) zakázáno, a sice se vyžaduje _VŽdĚ10
úplných měsíců tedyv celku 30 měsíců sou
ovšem povinni studovati ještě čtvrtý rok ta že

v celku se vyžaduje 45___úplných měsíců (včetněprázdniny a svátky). Nut o,též by kandidáti svě

cení byli navštěvovali řádně ostatni eš_ko_,iy tonejen střední, ale i obecně; prooto tjim \ká
zatí se autlíentickým svědectvím ředitelů dotyčných
škol, muže však z důležité příčiny vysvědčení to
nahrazeno býti, nežli postoupí žadatel z jedné
školy na druhou (z obecné na střední, ze střední
na vysokou), zvláštní zk0uškou před zvláštní komisí Před vsem do noviciátu dlužno míti od
bytu obecnou a střední školu (alespoň třídu Vl.).
Ve zvláštních případech a z důvodů vážných možno
dovoliti vstup do noviciátu těm, kteří dokončili
IV. třídit gymn., jestliže přestoupili věk 15 leat
ihned po noviciátu, dříve nežli započnou studium
filosofie, doplní na domácích nebo jiných ústavech
studia, kterých ještě nemají (V. a Vl. tř.), a s úspě
chem vykonaji zkoušku poslední (: maturitní).
Nemá-li kandidát ještě ukončenu lV. třídu, jest
se obrátiti ke sv. Stol ci. Soukromé studium
nestačí. V jednotlivých, výjimečnýchpřípadech,
jestliže byl žák skutečně pilným apři zkoušce
obstál, jest obrátit: se k posv. Kongregaci, členové
zkušební komise však přísežné potvrdí, !jak dlouho
soukromě studoval, i že šťastně obstál při zkoušce.

jenom kdyby se nejednalo o vsechny předmětyyvkládané v roce školním, nýbrž toliko o jeden
predmět mimořádný, jemuž žák z vážného důvodu
věnoval se soukrámě, může býti připuštěn od
gener. představeného (po poraděssčleny ener

rady_).edoporučí-li jej přisepžně členové zkušebníkorn Aby studia bohoslovecká, filosofická a
gymnsasijní mčla platnost, nestačí omeziti se na
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předměty hlavní, nýbrž dlužno přednášeti v pod
statě i předměty vedlejši, jako se děje na řádně
zřízených ústavech bohosloveckých. Představení pak

j_s_oupovinni výsloyně uvésti v „litterae testimoniales ]. co se tyčestudia bohosloveckého,
že kandidát od rok . . . měsíce . . dne. až
do roku. . měssíc .ned . navštvoval ten
a ten ročník bohosloví, tak 5že ovládá řádně vše,
čeho k dosažení toho a toho S\Čceílí jest třeba,
íže při poslední zkoušce byl uznán schopným;
2. co se týče studií dřívějších, a) že týž kandidát
řádně navštěvoval školu obecnou, stredni tam a
tam, po tolik a tolik školních roků s dobrým pro
spěchem závěrečným, b) že dobře vykonal studia
střední i filosofická tam a tam, po tolik a tolik
ŠkOlllth roku a posledni zkoušku (Srv. ČKD. 1910,
str. 209a 646. — Posv. Kongr. pro zálež. řehol.
rozhodla 3. května 1914, že představení řeholní
mohou nařídití svým podřízeným také „in vlrtute
sanctae oboedientiae'g by SIOUŽlllmši sv. na úmysl
konstitucemi řádovými řede saný nebo naaú_rnysl

představených, vyjimajíc,stanovi-1i jinak konstituce
dotyčn'h 0 řádu (kongregace)__nebo právoplatnýobyčej řádový. (.ČKD 1914 436) Clenové
kongregací se sliby prostýmí' jSOlll-lpovinni právě jako

členové se sliby slavnými vyžádatissl „lmpr_ímatur'lod svých řádových představených, kdyko lchtějl
nějakou knihu vydatí. Nebude- |í jim to dovoleno,
nesmějí _ru_kopisodevzdati žádnému nak'adatelí,

by _snad _iejvytiskl s „Imprimatur“ mistniho Ordibez uveřejnění jmena autorow.
11. června 1911. Sroovn ČKD. 1911, str. 649)

eholi a kongregaci může opustíti člen, buďto
a) že professe byla neplatnou, nebo &) uplynutím

doby, po kterou se zavázal, c\_)dosažením dispense,dl ned-voleným odchodem \leplat noost pro
fesse nutno předexšim dokazati. a sice, jedná--li

sec0 rotessi slavnou, vyžaduje se dle konstienedikta XlV. „Si da tam“ proces formální.
eholnik jest však povinen podatí žádost před

uplynutim pětiletí od professe (Trid. sess .XX
cap. 19. de re 1), toda by si vyprosil od sv. Stto
líce restitutionem in integruni. Kdyby však řehol
ník slibu slavných svévolně svlékí řeholníroucho
dříve nežli podal žádost o uznání neplatné pro
fesse, anebo v rouchu řeholním bez svolení před
stavených opustil klášter, nemůže býti připuštěn
k průkazu neplatné svě professe, pokud trvá mimo
klášter a neoděje se v roucho řeholní. Sv. Stolice
v případě torri také nepovolí restitutionem ín in
t_egrum.(Trid. ! c.). Podá- llřeholník žádost o nul
liiu professe, nesmí býti před vyřízením žádost
z kláštera propuštěn, jinak propadají představeni
ioso facto suspensi a divinis, pozbyvaji svých
úřadů, stávají se navždy neschopnými k jiných do
saženi, a pozbývají hlasu aktivního i passivního.
Žádost o nullitu professe slavně má býti pro

jednána jak ŠPřÍd Ordinariem místa, v jehož die
cesí jest klá ter tak před představeným mistnim
klá ra, (des ožil sliby, vyjma, vyhradila-l-i sohě
rozhodnuti posv. Kongr. koncilu, t. j. jestliže no
viciát by vykonán v domě k tomu neurčeněm.

V instanc druhé a třetí má býti rovněž projednánapřed dVOjimsoudcem. (Benedikt XIV „Si data n),
ač záležitosti tyto nyní Qbyčejně již v prvnim pří
padě se projednávají v Rimě, u kongregace řehol
níků, koncilu nebo propaga . r| procesu má
intervenovati obhájce professe. Professa nelze pro
pustili, dokud dvojí souhlasný rozsudek o neplat
ností professe nebyl vynesen; kdyby řeholník dříve
opustil klášter propadá trestům jako apostata a
religionc. Podá-li řeholník žádost o nullitu po
uplynutí pětileti, koná se proces za příčinou do

ent od sv otlice „beneficium restitutionis ín
isntegrum“dle konstituce Benedicta XIV. „Si datam“,
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tak aby zár_oveňs důvody pro restituci prozkoumanyyibyly důvody pro nullitu. Dosáhne-li se re
stituce |n íntegrum_dvo ím souhlasným rozsudkem,

musí rovněž jinými dv ma rozsudk) býti prrokázána nullita roíesse. Neprokáže-i se nullita leč
velíce pravd podobně (ne však určitě), žádán bývá

Otec ouudělení di|.spense Dosáhne-li však ře
holník prohlášeni nullity, zbývá je to rozhodnouti
o povinnostech pl) nouc1cl| z praesumovaného slibu
čistoty (c. 1. X. de his, quae vi 1.40; cor 3. 12.

de conv. coníug. til. 32; ri.d ses. X V. cap.
15.19.der.eg), o konvaíidací sňatku, jejž snad

zatím druhý manžel uzavřel,o? uspořádání časnýchzáležitostí (věnu, darecha (.l). —-Také professe
jednoohduc h slibů, byla-li neplatnou, může

býti soudněs _prokázána, ač stačí proces sumární.C. sup. t.r.eg 12 června 1858n. 4.5) Otázka
ta řeší se však zpravidla, alespoň ad cautelam,
cestou propuštění a díspense. — Velikého provi

nění dopoušti se řeholník s_e5sliby slavnýmiapostasí a religione (c. de apost.
.9: Caap. 2. ne cler__lll. 24. inžSexto; Trid. sess.XV. ca 4. 19. de re,g.) když totiž. po slavné

protessi (tež členové Tovar. ježíšova) bez svolení

představených opouští řeholi a klášter s__úmyslemdoářdujižsenevrátiti.Piofessovéjednod uchých
slibů toliko těžce hřeší. Apostaté propadají ipso
facto exkommunikaci nikomu nevyhrazené | jiným
trestům. —jiným provinčním jest útěk z řehole
(fugitíví), odejde-Ii totiž řeholník bez dovolení
potize na čas, vša úmyslu se vrátiti. Ně
které řehoíe trestajíi utečence exkommunikaci
ipso facto. Kdyby však zanechali řeholního šatu
nebo se věnovali bez dovolení představených stu
diím, případně škodíli představeným u úřadu svět
ských (cap. statu monach 111. 10. in
Clem.), propadaji ipso facto exkommunikaci nikomu
nevyhrazeně; a kdyby se odebrali za moře, jest
jejich exkommunikace vyhrazena sv. Stolicí. (Cap

e re 111.a. in Estravag. com.) Odeberou- li se
řeholníci bez svolení představených d_o ima, po
zbývají na dva roky híisu aktivního i passivniho.

pouštění přislušníkúv a přislušnric
řádů a iristiptutůcirk_evnichvydala posvv.Konzálež řehol. „Quums sin ulae" schválený
8. března 1911 Piem X. (publik. 6. května 1911),
a stanoví v 21 odstavcích, že proces ve věcit
konaný má býti napříště jen sumární, přihližeje
ovšem ku všem podstatným požadavkům práva
procesního, obsahuje přesné předpisy o všech
otázkách sem spadajících, iako je složení tribu
nálu, kanonická napomenutí, přečiny řeholníků,
nález. a ellac . metentnim soudem

pronášej cím pci-opuštění jest představený g_erhierálnise svými rádci (alespoň čtyřmi; neni--li jich, do
plní pocet jinými řeholník předseda tiibunálu za
souhlasu zbývajících rádcůš. V kongre acích mnichů
předsedá gener. opat se svým pora ným sborem,
a není-Il opatství připojeno k žádné kongregaci,

||||t|_|_o_v jednotlivých případech obrátíti se ke sv.Stol 2. Přlk žém tribunálu bude ustanoven
od gelner. rady řeholník těhož řádu nebo kongre
gace jakot. zv. promotor justitiae, by bděl nad prá
vem i zakonem. 3. Processje sumární, ať jedná se
o řeholníky se sliby slavnými v řádech, nebo se
sliby věčnými v kongregacich a ústavech, anebo,
pakliže složili pouze sliby oačsně, mají vyšší
svěcení; vy'ímajíc ovšem zvláštní výsad), kterých
snad řád n jaký neb ústav požívá. p_rrocesu
nelze přistoupiti leč po trojím napomenutí a ne
prospěl--íi ani trest (vyjma případ sub 17_.a 18).
5. Napomenutí udílí představený i mistnni, avšak
s povolením 7 roozkazu provinciála (nebo

quasi-provlncíála); __Žposlednimunapomenutí dobřejest připojiti pohrú ku vyhnáni nebo propuštěni

'N
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Předpokládá se ovšem provinění těžké. 6. Napo—
menutí nelze opětovati, neprovinil-li se řeholník
znovu; při proviněních stálych mají uplynouti mezi

Ednotlivým napomenutím alespoň dva úplné dní.o poslednim napomenutí dlužno čekatl plných
6 dní, nežli sc přlkročí k dalšímu. 7. Z procesu
musí býti zřejmou vina, její velikost i počet, faktum
tro'násobněho napomenutí a neochota se polepšiti.
8. ůkazy mají býti takové, by přesvědčily muže roz
umného, a vedou se jednak z priznáni vínnika, 'ednak
z přisežného svědectví alespoň dvou hodnov mých
svědků ajiných authentických dokladů i okolnosti.
9. Velikost provinční nezávisí jen na důležitostí
přestoupeného zákona, nýbrž i na velikosti trestu
zákonem stanoveného, velikostí zlého úmyslu
í škody af mravní at hmotné, kterou utrpěl kon
vent. 10. K propuštění jest nutno prokázali alespoň
tři těžká provinění téhož druhu, nebo, jsou-li roz
manitá, tedy taková, by dohromady vzata prozra
zovala vůli ve zlěni zatvrzenou, anebo jediné ro
vinční trvající, které trojnásobným napomenutím
stává se vlastně trojím. ll. Faktum trojího napo—
menutí musí býti zpravidla dokázáno authentickým
dokumentem; má tedy a) státi se buď u přitom
nosti dvou svědků nebo písemně od notáře se
zpětným recepísem: b) o pokárání uděleném dlužno
sepsati protokol, svědky oněmi podepsaný, který
se uschová v archivu; nebo podepíší před expe
dovánim opis napomenutí svědkové a potvrdí, že
souhlasí s originálem, načež opis ten se uloží
v archivu. 12. Nenapravltelnost dokazuje provinění

nové, spáchané po troljzm napomenutí, anebo jinýpodobný skutek. 13. d ž se minula napomenutí
i tresty s účinkem, sebere provinciál anebo quasi
provinciál zmíněného řeholnrka všechny dokumenty
a pošle je představenému generálnímu, který je
odevzdá prokurátoru justic: ku prozkoumání &
sepsání obžaloby. l4. Tuto akož i výsledek pro
cesu nutno sdělili s obžalovaným, jemuž se íurčí
lhuta od soudce. by se obhájil buďto osobně nebo
skrze jineho člena téhož řálu (ústavu); jinak mu
obhájce ustanoví tribunál. 15. Tribunál pronese
pak event. rozsudek vyhnání nebo propuštění;
odvolá-ll se odsouzený k osv. Kongre ci pro
zalež. řeholníků během 10 nů, nelze pred jejim
rozhodnutím rozsudek provésti. 16.Nehledíc k od
volání může býti vinnik od generála nebo gener.
opata za souhlasu kapituly (rady) ihned propuštěn,
kdyby přítomnost jeho s sebou přinášela nebezpečí
nebo velice vážně pohoršení, případně nemalou
škodu pro kommunílu a její členy. V době té ne
smi nosili řeholního roucha amá-li vyšší svěcení.
zůstane suspendován. 17. Dopustil-li se vinnik byť
jen jediného provinění, z něhož hrozí nebezpečí
vážneho veřejného pohoršení nebo velice vážná
škoda celé kommunitě, může býti propuštěn ihned
i od provlnclála neb opata, a nesmí nosití řehol
ního roucha, jc-li provinění na jisto prokázáno a
řeholník ten skutečně vinen; zatím se zavede
proces, aby mohl pak býti ronesen formální roz
sudek propuštění nebo vyhnfní. Má-lí takov' vinnik
vyšší svěcení, je zatím suspendován. 18. ěkterá
provinční přivádějí s sebou trest vyhnání neboli
propuštění (jakoby „lata a lure“). _ISOuto ai ve
rejné odpadlictvl od kato!. víry, b) odpadlíctvi od
řádu nebo ústavu, leda b o tři měsrců řeholník
se vrátil, :) útěk z kláštera s nějakou ženštínou,
d) tím více t. zv. občanský sňatek nebo uzavření
sňatku í platného, nemá-lí slibů slavných a nema
jí-li sliby prosté účinku slavných. V těchto přípa
dech stačí, by gener. představený anebo provinciál

svou .radou“ prohlásil rozsudek taktum kon
statující. 19. Rozsudek propuštěni nebo vyhnání,
ať proveden byl jakýmkoli způsobem, má býti
ihned sdělen Ordinariu originis nebo domíilii,
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(de vinnik se zdržuje nebo zdržovati hodlá, má-lí
ento vyšší svěcení. 20. Všichni řeholníci, o nichž

je řeč, mají-li vyšší svěcení a byll-llvyhnání nebo
propuštěni, zůstanou navždy suspendováni, dokud
neobdrželi od příslušné autority po nápravě života
dispens. Vyhnaní nebo propuštění řeholníci nebo
klerikové, kteří nemají vyšších svěcení, nesmějí
příjmouti vyššího svěcení bez svolení sv. Stolice.
Všichni pak, byl se i doopravy polepšili, byli-li
vyhnáni nebo propuštěni, nesmějí býti přijati ani
do svého řádu (kongregace) ani do jiného, bez
schválení sv. Stolice. . vypuzení řeholnic,
které složily sliby slavné nebo jen jednoduché
(avšak v opravdovém řádu), nebo k ropuštění
sester, které složily věčné sliby v řeho ních ústa
vech, vyžadují se vážně důvody zevnější, spojené
s nenapravítelností, na základě rozsudku abat še
nebo představené a její rady (na "základě tajn ho
hlasování), když zprvu byla učiněna zkouška, ale
všeliká naděje na polepšeníje marnou, a následkem
ustavičných provinění nenapravitelně řeholnice nebo
sestry hrozi klášteru nebo ústavu škoda. pro
puštěni sester se sliby jednoduchými v opradových
rádech stačí příčiny méně závažné; Spravedlivé a
vážně důvody mají býti otvrzeny od Ordinaria
místa, a je-li klášter po roben řeholnikům. také
od představeného řeholního. Mimo to nutno jest po
tvrzeni posv. ongregace, jinak není rozsudek

grávoplatný. Pouze hrozí-li vážné veřejné pohorení, a potvrdí-lí rozsudek Ordinaríus loci, může
býti řeholnice nebo sestra ihned propuštěna, ale
tak, že nutno ihned žádati sv. Stolicí o potvrzení.
(Srov. CKl). lQll, str. 806 násl.) — Sv Otec může
sice dispensovati ode všech povinnosti af plynou
z protesse jednoduché nebo slavné “ap. <>.X.
de statu monach. III.35; Trid. sess. XXV.c. l.de reg.),
ale ve skutečnosti moci té užívá, jen jedná-li se
o professi jednoduchou; slavným professům, je-lí
toho třeba, udí-lí dispens jenom částečnou nebo
zaměňuje povinnost jejich, v praxi pak dispens tu
omezuje na saekularisaci dotyčného řeholnika. le-li
saekularisace trvalou, paksv. Otecsprošťuje
ho pouta řeholního, tak že může odložiti řeholní
roucho a žití mimo klášter, ačkoli sliby, které
složil, i nadále proň tiva'í. Saekularisací částeč
nou dovoluje sv. Stolice řeholnikovl, by na čas žil
mimo klášter, aniž by pouto řeholní bylo rozvá
záno. Dlužno tu důkladně si pročistí papežský
reskrípt, z něhož viděti lze, pokud sv. Stolice ře
holníka jeho závazku sprostila. Viz též nařízení
sy. Stolice z 15. června 1909 ., uum minorís“
(CKD. l909, str. 435; 19l0 str. 344,553). Řeholmci,
kteří žijí na čas mimo klášter. majíce k tomu
indult od Apošt. stolice a sloužíce se svolením
biskupa diecesního mši sv. jakož i jiné funkce
kněžské konajíce, podléhají biskupu diecesmmu,
tak že týž vykonává nad nimi jurisdikci a moc
auktorilatívni i dominatlvní, byt' v reskríptu chyběla
obvyklá formule: „Ordinario loci subsítln vlm quo
que solemnis oboedientiae voti". (Posv. Kong.řeh.
1. září 1912. Srov. ČKD. 1912, str. 822) — Řehol—
níkovi jest dovoleno, jak již řečeno, vstoupiti do
řehole přísně ší, ovšem z důvodu vážného; jest
však nucen ž dost svou oznámiti představeném'u,
nikoli však řiditi se dle jeho přání. Musí míti
arci přijetí své zajištěno, znovu započiti novi
ciár, obnovití protessl a ]. (Urban Vlll.) Dle panu
jící praxe však se vyžaduje souhlas sv. Stolice.
Kdyby chtěl řeholník vstoupiti do řehole stejně
nebo méně přísné, musí obrátiti se s prosbou ke
sv. Otci. — Byl-lí biskup povýšen na stolec bi
skupský, může žití pochopitelně mimo klášter, ne
podléhá svým řádovým představeným. jest v_šak
vázán slibem poslušnosti vůči sv. ' Mimo
to jest povinen plniti řádové předpisy, pokud
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jeho stavem jsou slučitelny. Kdyby pak

jsakkolí přestal býti biskupem, jest povinen vratítioerklášt leč byo ržel zvláštní výsadu od
sv. Stolice. Takový biskupjest však naprosto ne
způsobilým dosíci praclatury řádové, zvláště jestli

se dzřekulpouze místa, a nikoli zároveň bisskupské— Zruší- li sv. Stolice nějaky řád, jsou
hrotessově jak slavných, tak prostých slibů spro
gtěni závazku k řeholi, avšak rotessové slavní
nejsou zbaveni slibů; professov prostí zpravidla
ano, vyjímajíc slavný slib čistoty, souvisící s vyš
ším svěcenim. — Řehol níei, byt měli své předsta
vené, podléhají papeži i moci slibu poslušnosti,
mimo tommají své protektory (obyčejně některého
kardinála). Biskupové \ykonávají v některrých vč
cech nad nrní1 moc řádnou, jindy delegovanou.

lvyňatí řeholníci podléhají řádné pravomocí biskupskě e,všem co se týká ordinis episcopalis

(Cpřijetisvěcení, svěcení kostelů, žádání křižma,cap. 19. “ G.; 'lrid. ses. XXIII.,.

cap. 10. der g.);2 . dleně zachovávání svátků
i censur biskupem prohlášených (cap. 3.,'\Žlde privil. V. 33.; ca . .de sent. exeom. 10.1n
Clem; Trid. ses. XX .,cap. 12.de regul.); 3. v cen
surováni knih (Trid. ses. 1V. a konstit. Lva Xlll
Oífic. ac muner.;) 4. vpozozvání k veřejnmprocesim

i evrte'ozepřio praecedenci (Trid. ses. X V., 13
.), poprobaci pcraozpovídání osobasvět

skýchg(Tridř ses. XXlll., 1.5 de re.t ;.6 cpřizřizování klášterů a kostelů (1. c. ses.

g.;) 7. v (prohlašovánísnov 'ch odpustků, jichždosáhli od Sv. )tce (] XXLc p.9. de ref.);
8. co do' kázání mimo své řádové cktpistely (Trid.
ses. V, cap. 2. de reí. ses. XXlV., cap. deret .);

9. pri vyřizování pos edních vůlí (c. 17. del., 26 , cap. unic. de testam. 111.in Clem.;
Trid. ses. XXll., cap. 8. de ref); 10. v duchovní
správě světské (Trid. ses. XXV.,ca reg ,
konstit. Lva Xlll. „Romanos Pontifices" 8.dkvětnna
881). Alespoň jako delegátům sv. Stolice podle

haji řeholnicí bs kp um 1. co do čtení Písma sv.
v klášteřich řeholníků, ač nyní dle panujícího oby
čeje neplní se tento dekeret sr.emu Trid

cap. 1. de ref. doslovně; 2. co do renunciace jmění
nabytého vrnoviciátu (Trid. sess. ' c.16.d; 3. codoo sloužení rnše sv. a stanovení sti
pendia, recitováni kollek bisku em nařízených,

nepřipouštěni cizíchs_kněží ke m i sv., veřejnéhovýstavu nejsv. Sváto |, přisluhování sv. svátostmi
laikům, kteří nepřináležejí konventu, výstavu
novvýcch obrazů a ostatků, zvonění a svěcení zvonů,

zřizování bratrstev, sbírání almuželn (___Trid.Žess.XXII.,deer. de observandis; XXV aj);
4. ve při civilní řeholníka žijícíhod mimo cklášter
(Trid. ses_.s Ví., e. 3.; s. Vll., c. 4 et.;) 5. při
souudnim řízení o bludařství a pod., kdyrjen Kongr.
inkvisiční jest kompetentní (Trid. s. V.,c 2. de

r.ef); 6. při různýchmj_inýchdeliktech, jichž ařeholníkse dopuststil na př.m mo klášter anebo uvnitř klá
štera, jednal--li pohorlšlivč a od představeného ře
holnílto nebl potrestán, odešel-Ii bez dmolení
: kláštera ( ríd. sess. XXV.., ca .de reg., sess.

V1., cap. 3. de ret. ), sod-dal li snou_bence bez dovolení tarářova (1. c. XXl. de ret. matt-.)
anebo se provinil proti klaušuř ljeptišek (I. c. s.

e..reg) Srvn. KD. 1912,str. 778.
— O záv islosti _protessů jeednoduchých (v kon
gregacích)__ na upu viz konstituci Lva Xlll.„Condítae a m.5 . „ írk. zákonodárství o ná

ožeenských kongregacich“ od ' ar a. —
jestliže udělila sv. Stolíce úlevu co do postu,
směji jí užití i řeholníci, leč by výslovné byli 2 in
dultu vyňati; _jsou však povinni i dále plniti před
pisy o zdrželi vosti od masitých pokrmů i o postu,
které jim nařízujijejlch regule a konstituce, leč by

.—
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byla učiněna v indultu výslovně poznámka o této
dispensi. Kdo _by postu tohoto nezachovával, pře
stupoval by sice řeholi a konstituci, nikoli však
círk. zákon, a stihla by jej pouze vína a trest,

stanovené konstitugeámgnebo2_tĚŘuDlemi.(Posv. Konnšr.
pro zál. re.h zl. 1912, str. 73 .)— Dekretem „Spiriztuali1c02r|solationi" z 10./9.1 92
Pius X. stanovil ohledně všech řeholních společ
ností, řádův, kongregací, institutů af mužských at
ženských, ro všechny novice a novicky, kteří dle

posudku 1 kařovajsou v neezbezpeeči smrti, bysměli složití sliby za těchto podmíne ]. No
vlciát resp probace musí býti kanonicky započaty.
2. Předslaveným, jenž nemocného k professi při
pusti, budiž ten, kdo klášter nebo noviciát resp.
probandii řídí. 3. Proíeesse dějž se formuli obvyk
lou, asliby buďtež činěny bez vymezení doby.

'lakovy' profess stane se účastným všech od
pustků, suffragii a milosti, jichž_nabývají řeholníci
sptofessí řádnouv doytčnem ústavu umirajic1.—
jiného výsledku však proíesse ta nepřitodí. Tedy
a) zemře-li novic po takové professi bez posled
ního pořízení, nemůže institut činiti nároků na jeho
jmění nebo práva; 5) kdyby však před vypršením
noviciátu nebo proiesse se uzdravil, ocitá se v tom
stavu, jako by žádné professe nebyl učinil, tak že
a) chce-li, muže se volně vrátltl do světa, 6) před
stavení ho mohou propustiti, v) musi celou dobu
noviciátu dokonati a ó)p o vy ršem doby te,
trvá- li, novou protessísložití. (SKD. 1912, str. 727.)
—-V konngreg_ací řeholní jest dovoleno současně
dvěma příbuzným zasead ti v kapitu což v řá
dech se sliby slavnými dle konstituce eUrbana V111.
„Exponi nobis“ jest zakázá no. Tak rozhodla posv.

ongp pro zál. bisk. řeh. 2. července 1904.r. 1905, str. 725.) Z toho plyne, že ustano
veni irrilující, platná pro řeholníky stricto sensu,
nelze ipso facto applikovati též na kongregace s_e
sliby rostými. eholnici mohou se zpovída 1 terěmukoli zřizenému knězi. Dříve
b lí povinni zpovídati se jen zpovědníku svého
dru od představeného k tomu určenému; jinak
musil-li míti ktomu dovolení od predstaveneho anebo
kněz o dovolení to žádati. Výnosem posv. Kongr.
pro zál. řeh. ze dne 5. s_rpna 1913 smějí všichni
apprpbovanl z ovědníci zpovídati všechny členy
kterýchkol' řá ů, kongre ací nebo společnosti ře
holních. Dále mohou touz moci rozhřešovati platně
a dovolené iod hříchů, které snad v řádě nebo
společností! řeholní jsou reservovány pod censurou.

Všichni představetní jsou povinní řiditi se tímtovýnosem z ctnos svaté poslušnosti, při čemž
_oclvolány byly všechny dřívější předpisy :! v_ýsady,

i kd by o těchto se zmntíniti bylo zvláště aj cdnotlivě. (ČKD. 1913, str. 714)T ž povoleno již
bylo i členům všech ženských klášterů dekretem
ze dne 3. února 1913 „Cum de sacramentalibus“

s,'tr. 233 n.). —O pohřebnít_n prá u řeholníků viz KD. 1913, str. 345, 470 násl eholnici
se sliby jak slavnými tak prostými nemohou volně
dísponovati svými ruokopis nemohou jich tedy
ani darovatí ani jakýmkoli jinymezpůsobem zcizrt
(Posv. K.ongr pro zál.7blsk. 1.1. července913 CKD. 1913; str. —aeCo se1týče služby
vojenské. nařizuje p7osv. Kongr. ro zál. řehol
niku dekretem „Inter reliquas diííicultates“ ze dne
[. lednna 1911 "(schváleným již 27. srpna 1910):
. V řádech se slib slavnými nesmibýti žádný

klerik připucštěnk vyšším svěč_enimanebo ke slavnéprofessí, do kud neučinil dostsi své povinnosti vo
jenské a pac ještě alespoň rok nesetrval ve slibech

Édnoduchýcn. O laicich platí dekret „Sacrosancta
ei Ecclesia". Srov. svrrchu „Podmínky přijetí“_.2. V kongregacícha ústavechs esliby ostým

smějí jinochově uvedení sub 1. přípuštěpnrlbýti jen

A
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ke slibům časným, a to až po den, kdy nastoupí
službu vojenskou; slouží- lí aktivně, nemohou pro
fessi obnovili. Po proppuštění z vojska jest jim
složiti opětně proíessi alespoň na rok, neežlisse za
váži professí ustavičnou. 3. jinochům 7. řáduv a
kongregati, slouží- li u vojska, jest chovali se tak,

aby nepozzbyláidpovolání. 4. je--li v místě, kdeaslouži,mtého unebo kongregace,budout mdo
chhámzcti a Zzůstanoou pod bezprostředním dozmorem

ředstaveněho. Není-Ii laa,m nebo nemo ou-ll klá
Ěter ten pohodlně navštěvovati, budou docházeti
ke knězi, určenému od biiskupa, & jeho návody se
řídili. Od ného si též vyžádají písemné svědectví,
že se tak řídili, kdykoli vojenskou stanicí opusti.
Není-lí takového kněze blskupem ustanoveného,
zvolí si nějakého sami a jméno jeho ihned oznámí
svym představeným, kteří si vyžádají o něm iu
íormace od Ordinaria. Svému představenému mají
častěji dopisovali a vše ohledně způsobu života,
změn místa, i jméno a byt kněze, jehož náxody
se ří í, jemussdělí. 5 Představení generální. pro

vinciální i místnnl (dle statutu) jsou pod těžkýmhříchem zavá'z římo noeb skrze spolubratra

gkterý \; institutech kněžských má býti knězem)optávati se na chování svých alumnů, pokud
slouží u vojska, a sice u kněze neho kněží, o nichž
byla zmínka v bodu čtvrtém, aby, třeba tajně, zvě
děli, zdall plni, co předepsáno. 6. Po propuštění
zvojska odeberou se do svého řeholního domu,
kde, byly- Ii zprávy o nich příznivé, po několika
denních exercnciích obnoví v institutech se sliby
prost "ml dočasnou professi; v řádechhbudou po
nech ni mezi mladšími kleriky nebo professy, neb
alespoň vdomé, kde je přísná kázeň, pod zvláštním
dohledem zbožného a moudrého řeholního kněze,
jde-l-l o řády kněžsk.é Tak zůstane nejméně rok
před slavnou nebo věčnou professi (dle toho,j akou
dobu vyžadují předpisy sv. Stolice nebo konstituce
příslušnéhoiustituíu),aale ta počítás
doba edne puvodni professe (slíbůgednoduchýchnebo doečasných) až k odchodu z kl štern za prí
čínou vojenské služby, nikoli však doba strávená
u vojska. 7. Zatím cvičili se budou ve studiu a
řeholní kázni. Představení jejich budou nad nimi
bdití, aby před posledni professimohli o nich po
dati Ivýše svědectví přísežné. 8. Dá-li někdo jako

vojín nebo po propuštění z vojska, dříve nežlaíjest připuštěn k professl slavné nebo věčné,
jevo pochybný důkaz vytrvalosti, nebo nejednal--lai
jako vojín dle předpisů v bodu čtvrtém uvedených,

nebo stal- li se pochybným u víře či mravech, budeod generála za sou lasu jeho rádců nebo defini
torů propuštěn, čímž pokládati “est zároveň ! sliby
jeeho za rozvazaně. Žádaají--lí v ak sami jinochové
o sprošténí slibů, mohou tak učiniti 'zmínění před
staveni jako delegátí sv Stolice, jedná 11se o insti
tuty kněžské; v institutech laiků jest pokládati
_slibyza zrušené připisem představených, ve kterém
jim dovolili návrat do světa. 9. Předpisy ty se
týkají i ústavů, kde se neskládarzí sllby, nýbrž

uze promlssiones. 10. ochvbnosti dlčilžrIíDoobrátíti se k posv. Kongregact řeholníků. ([
1911, str. 37l.1 Dekret ten „Inter re íquas“ o řehol
nících službou vojenskou povinných vysvětlila
blíže posv. Kon regace pro zál. řehol 24.1i-sto
padu 1911 (schv leno sv. Otcem 6. prosince 1911
a prohlášeno 1. února 1912): Sliby věčné uči—
něné před prohlášením onoho ldekretu nepřestávají

lpso facto, kdyžodotyčný nastupuje službu voienskou. 2. Slibyd asné \; přípaadč tom sice ne
přestávají, avšak řeholník takový může žádali
o dispens od slihů od prvního dne své služby vo
jenské dle čL 8. uvedeného dekretu, nehodlá- li se
trvati; jinak nemůže skládatí novou professi, leč
po dokonané službě vojenské, i kdyby během té
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doby lhůta složených slibů prošla. 3. Slavná pro
tesse v řádecha včččná v ústavech se sliby pro
stými, vykonanáabona lide od toho, kdo mylně se
domníval, že jest prost vojenské služby, jest ne
platnou. 4. Podobně ne latnou jest i slavná pro
tesse v řádech a ustaví ná v kongregacich, vyko
naná před upl nutím roku od dokonalé aktivní
služby vojensk. ).Nevyžaduje se úplný rok, aby

kdo bylkgřipupštěnke slavné protessi nebo usta0 t'vičné rí toliko mesice byl v aktivní
službě vojenské, avšak nutno jest a stačí, aby
čekal tři měsíce, nebo tak dlouho, jak dlouho
sloužil u vojska. 6. K slavné nebo věčné protessi
nemohou býti připuštěni řeholníci, kteří jsou sice
povinni aktivní služb0u vojenskou, ale jsou odho
diáni věnovati se vojenským míssiím a zůstati tam,
až by dle občanského zákona mohli dosíci úplného

sprošt2ěni vtolljenské služby, jako na př. jest v ltaliíosv Kongregae však dovoluje, aby
věposledntim roce studií směli jinochové, kteři(
roka se odeberou do mlssi,í býti. p_řlpuštěni ke
slavné nebo ustavičně professí a při'mouti vyšší
svěcení, jestliže dříve prisežné sc zav ží ke služběv míssiích doby, kterou zákon občanský
sat nosví k dosažení exempce z vojenské služby;
představení pak jsou ve svědomí zavázáni dbáti

cravedeni tohoto předpisu. ( KD. 1912, str. 34_9.)
Rakousko-Uhersku dbáti vedle toho i lgrředpiSústátních. (Srov. „Nový branný zákon“ od Zhá

něla v ČKD. 1913 násl.) „Dle 104. br. př. mají
kandidáti duchovního stavu kaž (: zákonné uznané
církve a společnosti náboženské, jestliže v čase
odvodu v tomto poměru byli : jsou--li odvedeni,
býti ke své žádosti přiděleni náhradní záloze. Aby

ak mohli pokračovali v theonogických studiích,
rou za miru iza války osvooozeni od všelí é
presenční služby, prvního vo
periodických cvičení ve zbrani (

lenského \ýcviku,

služebních cvičezní)aod kontrolnich shromážděni (529 z.).
'láž výhoda kromě toho se propůjčuje těm,rkdož
přeed nastoupením presenční služby počali svá
theologická studia nebo slall se novici některého
duchovního řádu, jakož i těmm, vkonané
presenční službě vstoupí do studií theologíckých

nebo v nich pokračuzjí a clzítéjise věnovali duchovnímu stavu. z.) Za kandidáty duchov

ního stavu seš(pokládaii m. j. ti, kteří před nastoupenim _presen ni služby byli novici duchovního
rádu, predloží- li písemné potvrzení klášterního
představeného, že přijali jsou do řádu po
skončeném noviciátu vénuji se theologickým stu
diím. —Nárok na výhodu má býtí de br. př.
5 105. ohlášen a po případě prokázán odvodnim
povinuíkem v měsíci lednu neb únoru up-řísluš
něho politického okresního úřadu neb u“hlavního
odvodu u příslušně odvodní komise. — Po
celé služební povinnossti má býti v každém roce
po přiznání naroku nasledujícím a sice v měsíl
červnu prokázáno,že dosud trvá poměr, na němž
se zakládá výhoda kandidáta stavu duchovního,
příslušnému politickému úřadu okresnímu listinami
pro prokázání nároku předepsanými. Tento průkaz

_má však jen potud materielního účinku, pokud
prokázané poměry skutečně dále trvají. Výhoda
ona zanikne, jestliže povinnik zanechá duchovního
povolání před obdržením vyšších svěcení, poppří
padě nežli dosáhne způsobllostl, aby byl v duchov
ním úřadu ustanoven, jakož i jestliže kandidáti
duchovního stavu ve čtyrech letech po absolvo

'vání utheologických zstudií nedosáhnou duchovníhoúřa ' 2.,9 , nebaž do té doby vysvěd

čením orgánu dle zřízeni příslušné náboženskéspolečnosn k tomu povolaného nemohou proká
zati, že ještě náležejí k jejímu svazku jako kandi
dáti duchovního staVU, po případě k některé du
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chovní korporací. Tato vysvědčení v dávají biskup
diecese, po případě představený klášterní. Výhoda
ona též zanikne, jestliže výroční průkaz, že nárok
dosud trvá, nepředloží se včasně bez dostatečně
omluvy až do konce června, ač branec do konce
měsíce května obdržel vyzvání okresního úřadu

9., 5. br. z.). — Dle 5 107. br. př. kandidáti
duchovního stavu, o nichž v 5 104. byla řeč, pře
ložení budou po obdrženém kněžském vysvěceni,
resp. po svém ustanoveniv duchovní správě neho
duchovním úřadě učitelském, ze SÍcvu náhradní
zálohy zeměbrany (g 29., 3. br. z.). Ma'í však za
sl_atldoklady skrze příslušný politický úrad okresní
příslušnému vojenskému úřadu doplňovacíinu první
instance a oznamiti, zdali žádají býti jmenovánu
duch. správci vojenskými v záloze společného
vojska nebo v zeměbrané. línak jsou jmenování
do_ evidence_ nahradni zálohy nebo zemébrany.
Všichni vysvecem, po případě v duchovní správě
nebo v duchovním úřadě učitelském ustanovení
kněží některé zákonem uznané církve nebo nabo
ženské společnosti, pokud jejich služební povinnost
trvá, chovám u v evidenci náhradní zálohy
zeměbraiiyha mohou za mobilisace (doplnění na
stav válečny) _ave válce po čas své služi bní po
vinnosti upotrebení býti k duchovní sluzbě pro
celou ozbrojenou moc (9 29., 4. hr. z. a _ l7. br.
př. l.). Za vysvěcené kněze resp. za ustanovené
v_duchovní správě nebo v duchovním učitelském
uradu budou pokládáni m. i. kandidáti duchovního
stavu katolické Církve po ohdrženčm kněžském
vysvecem, predloží-li o tom potvrzení diecesniho
nebo klášterního představeného. — Odvodni po
vim-líci, budou-ll odvedeni, budou bezprostředně
prijati_do evidence náhradní záloh zeměbrany.
Všichni branni povmníci, v evidenci n hradní zálohy
zemebrany jsoucí, maji až do dokonání své dva
náctilete služební povinnosti prokázati ročnč až
do 15. zari prislušnému politickému úřadu okres
nímu, aby rozhodl v dohodě s velitelstvem země
hranněho doplňovacího okresu, že jsou ještě v ně
kterém „poměru po rozumu g l07. br. př. Každý
]mOCh, ted ] bohoslovec, jest povinen dostavití
se k odvo u toho roku, v němž dosáhne roku 21.
Nebyl-li_'odveden,_musí se dostaviti ještě po dva
následupcvroky _predodvodní komisi. V listopadu
predchazejiciho_již roku má se každý ústně nebo
písemně prihláSiti kzaznamenání u představeného
své domovské ohce, aneb onoho místa, kde se
zdržuje. Nemůže-lí tak učiniti sám, mohou jej při
hlasni jeho rodiče, poručnící nebo zmocněnec jeho .
Bohoslovcr lTla_]ldle 5 Lil. br. z. právo žádati, aby
|“th odvod s: odbýtí v místě, kde studují. Kromě
prihlašky k záznamu mají v lednu neb v únoru
prokázati se u príslušného c. k. hejtmanství písem
nim potvrzením Ordinariátn nebo představeného
kláštera, anebo ředitele semináře, že skutečně stu
dl.!lkbOhOSlOl/lls dobrým prospěchem a po skon
čenychlstudiich že budou vysvěcení na kněze.
Kandidáti duchovního stavu jsou po svém odvodu
vrazenndo náhradní zálohy, a jsou osvobození
v míru I ve válce ode vší činné služby i od kon
trolnich shromáždění, aby mohli pokračovatí ve
svych studiích. Dle g 53. br. 2. jsou povinni kaž
dou zniěnu svého pobytu ohlásltl obecnímu sta
rostovi buď svě příslušné obce nebo obce pobytu.
Každy rok v měsíci červnu musí se bohoslovec
prokázali u príslušného politického úřadu okres
nil'io vysvědčením diec. biskupa, že skutečně stu
duje dale bohosloví a bude svého času posvěcen
na kněze. — Student, který byl odveden v oktávě
a pak vstupuje do bohosloví, má právo na výhodu
g 29, br. 2., aby hyl přeložen do náhradní zálohy.
MllSl však dříve, než má nastoupíti činnou službu,
tedy nejpozději v druhé polovici září, podati žá

řeholní

dost u c. k. okr. hejtmanství, přiložití osvědčení
představeného, že je skutečně kandidátem stavu
duchovního, a pr.-siti, aby byl zařazen do náhradní
zálohy. — Vstupuje-li dobrovolník nebo jiný vojín
po dokonané činné službě do bohosloví, ma pravo
žádati skrze c. k. okr. hejtmanství, aby byl zařazen
do náhradní zálohy,a přiloží osvědčení, že je sku
tečně klerikem. Dosahl-li šarže, musi jí apřed
složítí; obyčejně tak činí před vysvěcením eholní
kleiikově, rovněž i novicové, kteři po dokonaném
novíciátě věnují se studiím bohovětlným, používají
týchž výhod v plnění branné povinností, jako kle
rikové světští. Bratřím laikům z duchovních kon
gregaCi a klášterů neposkytuje br. z. ani br. př. ve
vyplnění branné povinnosti žádných zvláštních vý
hod. Pouze bratří 1 řádu Milosrdných mají dle br.
z. 5 53. č. 4b) býti vřaděni do sboru zdravotního,
kamž na projevenou prosbu i bratři laikově z ji
ných řádův bývají přidělování (dle přílohy lV. br. z.

4. M.). Bratři laici z řádu Piaristů nebo školských
bratři mají dle br. z. _ ' . č. ' r, ř. _ 83.
č. 2. nárok pouze na výhodu jednoročních dopro
volníkův V případě nedostatku sil a personálu
mohou však představení klášterní písemně prosltl,
aby vzhledem ke zvláštním okolnostem použito

bylo pro jejich bratra laika dobrodiní g 37. br. z.
č. 3 a aby byl jako přespočetný vřaděn po prvním
vojenském výcviku do náhradní zálohy, poněvadž
„se vzcělávaji k některému povolání“. Žádosti
tyto maí se podati u příslušného politického okr.
úřadu d) konce července. nejdéle však do nástupu
praesencní služby (br. př. 117 č. 1. Nebyl-li
některý bohoslovec odveden a jest nucen ještě
“ako kněz ve lll. třídě k odvodu. platí proň co ře
eno o bohoslovcich. Musí přihlásiti se k zápisu a

prokázali se, že je knězem ustanoveným v duchovní
správě, aby mu byla přiznána zákonná výhoda.
Kněz odvedený jest osvobozen ode všech vojen
ských cvičení a ode vší vojenské služby, vyjma
v případě potřeby ke službě duchovní. Zapsáni
jsou v „evidenci náhradní zálohy zeměbrany“ a jest
jim hlásiti těmto zemébraneckým velitelům každou
změnu svého domova a působiště. Polní záložní
ktiráti jsou povinni představenému voj. velitelství
hlásiti do 8 dnů každou změnu svého pobytu; je- i
v místě, tedy osobně. jinak písemně. Ve větších
městech je kurát povinen ohlásiti každou změnu
svého bytu. Též vzdali-lí se na více nežli 4 neděle.
jmenováni své iná hlásítl též příslušnému okres
nímu doplň. velitelství Záložní polní kuráti jsou
povinni dostaviti se každoročně 4. listopadu 0 9. hod.
11okr. doplňovacího velitelství k hlavnímu rapportu,
a připadne-li 4. listopad na neděli, tedy 5. listo
padu. Dostaví pak se v taláru (habitu, šatu řehol
ním) a přinese s seb0u: vyplněný výkaz osobní,
dekret jmenovací a určovací list pro službu ve
válce. Každý vojenský duchovní může dle 55.
br. z. žádati za povolení, by směl složití šarží.
Tím však nebude osvob0zen od vykonání své dle
zákona jemu příslušící, případné nařizovaci cestou
zvláště upravené ( . povinnosti služebně a
branné“ Na konec budiž ještě podotknuto, že
papež Pius X. stanovil motu proprio „Dci provi
dentis“ dne 16. července 1906, že biskupové ne
mohou novou kongregaci ve své diecesi zřídili,
leč za písemného souhlasu Apoštolské stolice, čímž
dosavadní praxe, stvrzena i bullou Lva Xlll. „Con
ditae a Christo“ z 8. prosince 1900,byla odstraněna.
K dosažení souhlasu má biskup podati do íma
žádost, v níž uvede jméno a vlastností zakladatele,
příčinuzaložení, jméno kongregace, popíše klášterní
roucho. jeho barvu i látku, povinností členů, jak
postaráno o vydržování, jsou-li podohtié ústavy
\; díeces a či se obírají. Schvall-lí sv. Stolíce
úmysl zakladatelúv (jest to jakési papežské „nihil
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obstat“, t. ]. prohlášení, že nic není na závadu
zřízení a schválení kongregace te biskupem die
cesnim), nelze ničeho meniti bez svolení sv. Stolice.
Konstituce kongre ace prozkoumá Ordinarius, ne
schválí jich však řívedokud neseznal, že odpo
vídají normám, jimiž se Apošt. stolice při schva
lování novýchkongregaci ridi. Kongregace, byt se
rozvětvila v různých díecesícll, dokud neobdržela
schválení papežského neb alespoň decretum laudis,
podřízena jest pravomoci Ordi aríů, jak stanoveno
v konstituci „Conditae't (Srv. KD. 1906, str. 664)
Dekretemm.posv Kon egace de Religiosis „Pecu
liarí curae“ ze dne 4. března 1914 zřídil "papež
Plus X. pří posv. Kongregaci Religiosorum zvláštní
komisi pro schvalování nových kongregaci ajejich
konstituci. Komise ta sestává z několika konsul
torů téže posv. Kongregace, jejíž kardinál--praefekt
jest zároveň předsedou. Přisluši pak ji vše, cos
týče schválení jakéhokoli institutu s prostými sliby,
í zkoumání a apprrobace konstituci, leč byzzdů
vodu zvláštního, nebo, kdyby mezi konsultory ko
mise povstaly vážn(:rozpory, uznal kardinál-praefekt
za prospěšnější, přenechati rozhodnuti posv. Sbooru
kardinálů p_říkongregaci pro záležitosti řeholníků.

leny komise jmenuje kardinál-praefekt 1. počtu
konsultorů po ,v Kongregace Religiosorum. Způsob
jednání obsažen jest ve zvláštních normách. No rmy
tv pak jsou následující: 1. Představení institutu,

který má býti schválen s(případně jeho konstituce),zašlou sekretariátu pos Kongregace pro zálež
řehol. zároveň s řádně podepsanou žádostí a pů
vodními listinami doporučovacími všech biskupů,

v jichž diecesích institut má své domy, alespoňdeset exemplářů konstitucí. zároveň s jinými do0
kumenty, z nichž by byl zře'mý eho celkový stav
osobni, morální i oekonomicy Reččenó doporučo
vecí listiny Ordinaríů zapečetěné musí býti před
loženy osv. dCi s pečetí neporušenou
2. Kardinál--praetekte ustanoví jednoho konsultora
komise, který dle přání téhož praetckta zastávati
bude úřad sekretáre. 3. de koli se bude jednatí
o prozkoumání žádosti, urč kardinál-praefekt ně

kterého konsultora z komise,4jemuž odevzdá úřednědošlou žádost s průkazy. Konsultor vše pro
studuje a podá písemně svůj návrh. 5. Návrh tento
se vytiskne a zároveňs 'sexemplářem konstitucí
se rozdělí ales oň 10 dní před schůzi komise mezi

í'leriidljednotlivé leny. 6. Tiskové 1jiné nutne výlohy|dotyčný institut; proto zašlou jeho předsta
vení hned 5 po tuk do pokladny posv. Kongre
gace přiměřený obnos, jehož výši stanoví v jedno
tllvých případech sekretář. 7. nvé komise,
uznaji-l-i to za prospěšné k důkladlněnjšímuporoz

umění celé otákzky,smějlstranypřijmoutia vyslechuouti 8. Přiz ní a sechvalování nových insti
tutů nebo konstituci mějž komise před očima vše,
co stanoveno círk. _zákony,konstitucemi papežskými
a zvláště normami posv regace pro záleži
tosti biskupů a řeholníků l de (rety posv. Kongre
gace Religiosorum. 9. Vust novený den sejdou se
konsultorove za předsednictví kardinála--praeíekta
nebo, kdyby nemohl, sekretáře posv. Kon regace,
a po vzájemné poradě jednootlivé odhlas uří, zdali
a pokud vyhověti možno žádostí institutu. 10.
stane- ti v mínění vážný rozpor, rozhodne kardinál
praefekt, zdali v případě se nedoporučuje, by zá
ležitost byla předložena sboru kardinálů posv.
Kongregace Reli íosorum. ll. Kardinál-p-raefekt
podepíše návrhy omise a předloží je definitivnímu
rozhodnuti Otcce, načež se posstaráooto, b
obvyklým způsobem byly vypraveny sekretariátem
posv. Konongregace pro zálež. řeholníků (AAS. 1914,
str. 189 násl., CKD1914, r.727 n.). .r'p.

bratři sv. Rodínyz l. rs.r151270 Gabriela Ta
borina v Hauteville za úchvaly biskupa belleyského
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Alex.Rakmunda Devíe, a byli r. 1841 od papežeŘehoře Vl schválení. Účelem jejich jest vyučovati mládež a obstarávati službu na kůru a v sa
kristii. Noviciát mají v Belley, Tamieru a Sv. Pavlu
ve Státu Minnesotě. Srv. Ílcrmóuclter, Orden'l, III.
3

bratří rytířství Kristova vmizbraHtři mečovi.bra sedm sv. vlz Sed
bratrta sestry společného života čilí bratří

dobré vůle (fratres communis vitae, fr. boona
luntatis, fratres devoli), těž ]eronymovci neboeŘt!
hořovci, dle sv.ej ronyma a Řehoře Vel., které uctí
vali jako své patrony, slulí členové křesťan. bra
trstva, jež bylo kolem r. 13776 od Gerharda Groote
z. 1384) založeno a od Fiorentina Radewinse,

utrechtského klerika (u. 1350,z. 100), erharda
Zerbobo lta dále řízeno. B-i tito žili ve zvláštních
„domcích bratrských“ životem klášterním, měli
společně jmění, stůl, oděv, poučováni, aniž však
byli vázáni slibem, měli též přísnou askesi, zabý
vali se zvláště opísováním knih, modlitbou a vý
chovoou mládeže. bat jejich byl šerý, prostý vší
ozdoby s kápí šeré barvy (odtud sluli tež cucul
1atí). V čele kažléhod omu byl rektor. Rektoři
scházeli se každoročně k poradám Rektor hlavniho

omu v Deven tru slul „.otec“ Krrommě domů bratr
ských bylyttež domy sesterské pro dívky a vdovy.

akový dům spravovala představená, zvaná „Mar
tou“, nade všeml domy sesterskými měla dozor
„vvrchni Marta“ v Utrechtu. Přes nepřízeň se strany
některých řádů dostalo se jím approbace od více
papežův, a také koncil kostnický"je otvrdil. Počet

dommůgejích množit se zejmména v izozemi, kdezvlášt dům Windesheím u Deventru a Anežčína
hora uZwolle se proslavily, v Severním Německu

v ltalii, Portugalsku,ozdSicílii, tak že r 1430jich byluojiž 45, dějí 130 Poslední povstal
r. 1505 v Cambrai. ozdějí mnozi bratři přistoupili
k retormaci, a jiné dommy jejich zaujali jesuité. až
konečně sdružení to znenáhla zaníkklo. Ze sdruženi

toho \gšlo mnoho znamenitých mužů, jako kardinálMikul š z Cusy, Wessel, Tomáš Kempenský, Eras
mus Rotterdamsk' (jakož . Tpclt.

bratř i smrti ( reres de la mort) zvání od lidu
francouzští Pavlíni, založení Vilémem Callierern,
jennž sl r. 1620 vyžádal na papežiiPa vlu V. scchlvá
lení stanov řádových. Život jejich byl velice přísný,
neobvyklý, ba až výstřední Clen, skládající sliby;
vložen byl za modlitby, ,De protundiss“ do raakve
bylot povinnosti všech, pamatovati neustále na smrt.
Prototéž měli na škapuliři vyobrazena lebku, tu
měl každý i na stole, a před jidlem ji líbal. Po
zdravovali se slovy: Memento mori“J.inak bylo
úkolem jejich pečovati o nemocné a umírající,
navštěvovati vězně, doprovázeti odsouzence na
po ravištěamrtvé zdarma pohřbívati Pro výstřední
prrsnost svou byla společnostz jejich od papeže
Urbana Vlll p(„rgtlaDčenaip4(Srv.P jš,ka Řád PavlínuPoustevníků, 40.)

bratři a sestry Nejsv.1Svátosti viz Kolngre
gac ejsv. v t

bratři (a sestry) svobodného (volného) ducha,

zvaní též s e hw e s tri o ne s,protožejejichxmanželkyje doprovázely jako „sest , sekta X.1|l stol.
v Porýní založená a pozd ji též ve Francii a ltalií
rozšířená. Vychzeázeíjce ze strohěho pantheismu,

jak je! hlásalAmalnctheny (v..,l367)atvnrdícenazákla ě slov Písma sv. (Rim.
že duch je osvobodil od hříchu a učinil ndítkamí

ožíími, zavrhovalí hierarchii a veškero církevní

zřízení svátosti,doll:akož i každý zákon ba odstranilii rozdíl mezid rem a zlem, mezi omhe ač-lo

věkem, a upadli v nejohavnŠ/jší v 'střcdnosti maravni.Šíříli se hlavně ve stol. V.a V., a růz
nýml jmény, na př. Turlupllnů v Paříži, jsouce za
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měňovánl též s beghard a bekyněmi (v. t.). Církev
je usilovně pronásledov a. některé synpdy, kolínská
1306, trev irská 1310, rozhodly, že mají býtip otla
čení, a četní přívrženci sekty té zemřeli na hranici.
Zbytkové jich udrželi se přes to až do XVI. stol..,

kdy oživli v Libertinech v Gentu a v AnabaptTistech.::
bratři škol pohožnýeh viz _spiarí. P
bratří eškolnt bretaňští víz školní bratřipločr tí.
bratří školní sv. Františka viz školní bratři
bratři školní Panny Marie viz školní bratři.
bratří školní z Le Puy viz školní bratři.
bratři školní de la Salle viz školní bratři.
bratři školníz Tilburku (tež & lásky Panny

Marie, matky milosrdenství) založ. r. 1844
o ]. Zwwijsena, faráře v Tilburku a pozdějšího
arcibiskupa utrechtského. Maji větší. počet ústavů
v Nizozemsku, externát a internát ve Willemstadu
na Curassao pro děti z lepších rodin kolonie.

bratří špítálšti sv. Ducha byli založení r. 1190

od Quidona z Montpellieru,l kterýv měst tomzaložil nemocnici a posta ji pod ochranu sv.
Ducha, od něhož tychází vlšlelikýpopud ke skut
kům lásky. Innocent: ili. potvrrdil r. 1198 družinu
tu a svěřil jim r. 1204 veliký špitál Santo Splrito
in Sassia v Římě, který se stal ústředním sídlem
všech špitálů sv. Dušských. Působení těchto ó-í
ve středověku bylo velice úspěšné a požehnané.
Srv. Knor/ler, Kirchengesch.," str. 443.

_bratřl křesťanského učení v Ehlu u Beníeldu

v Dol. Elsasku byli založenlnr.1845 od kněze Eu
ena Mertiana %-L1890) s ázvem „Kon regaceratři křesťan. u cní v diecesi strassbursk' , aby

vychovávali mládež mužskou a vuyčučovalí jina
školách obecných; na požádání posílají se též 2
nebo více bratří do obci, aby tam zastávah službu
varhanickou a učitelskou, někdy též kostelnickou.
Mateřinec, postulát a noviciát byl dříve v Matzen

heimu, nyni jest v Ehlu.t Aspiranti úřadu nčitel.
přijímají se od 14—181tlpro práce ruční od 2)do 30 let. Kandidáti učíte napřed se připravují
doma a pa jsou externisty učitel. semináře

v Oher hnheimu.t Postulát trvá 1 rok, noviciát2 roky. lenú jes na 200. V institutu sv. josefa
v Matzenheimu je učitel. ústav, který má skoro
300 chovanců. b'. řídí 6 obec škol v Elsasku,
střední školu v Míihlhausech se 600 externistya,
od r. 1893 vychovávací a polepšovací ústav pro
150 hochů katol. nábož. v Zelshet mu. Stano
kongregace byly r. 1897od biskupa strassbur. Ad.

Fritzera schváleny. Prvnímrlgener. představenýmbyl zakladatel Mertlan, on mFr. Maria Hllaire
s titulem gener. ředitele (1-1906),nnnt br. Maria
Amandus. Srv. Heimbuc/nr,0rden9, 11.362.

bratři křesťanského učení (frěres de la doc
trine chrčtienne) z Lotrinska, zal. r. 18220dbene
diktina Frocharda ve zrušeném klášteře kapucín
ském v Bězelise v Lotrinsku za tím účelem, aby
na venkově ve školách vyučovali & jako zpěváci
v kostele působili. Mateř. dům 5 nooviciátem jest
v Naa.ncy Do nedávna &. ti měli ve Francii větší

počet soukromých škol a také 5v Belgii mají dům.Srv. I-lmnóut/ter, Orden2, "1.3
bratři utrpení ježíšova viz5umile'.
bratři sv. Viatora (Clercs de St. Viateur), zal.

r. 1829 od faráře Querbese v Bourles (okr. lyon

ský) a pojmenov ání dle sv. Viatora, lektora v Lyolnu;Rehoř XVI. schválil statuty jejich r. 1838. Uko
jejich jest vyučovati ve škole a vychovávali siíooltky
ahluchoněme', obstarávatl službu kostelmckouaj
Společnost tato rozšířila se z mateeřinnce v Bourr
lesu do četných diecesi francouzských, kde však
ústavy jejich byly r. 1903zavřeny, jakož' | do Ame

bratři škol pobožných — bratrské napomenutí

ríky, majíce ve Spoj. Státech 4 a v Kanadě 20
domu. rvn. Hcimóuf/ler, Ordenl. Hl., 3

nbiratřísv. Vincence : Paula viz víncenci

Lnbrati'iskvincenciánští viz bratři P. Marieou
bratři sv. Vincence z Pauly tít Neposkvr. Po—

četl P. Marie zal. r. 1840 v Maastrichtu od abbé
Louise Huberta Ruttena a Bernarda jaknba Hadri
ána Hoeckena. Statuty schváleny r. 1847. Členové
této kongregace věnují se výchově hochů, sirotků,
zpustlé mládeže a hluchoněmých. Mají v Hollandsku
aBelgii 120 ústavů. Mateřinec jest v aa
stricht

bratří k'est'anského vyučování P. de La Men

nais (Frěres icílel'instruction chrétienne, dits deLamennais)v šk olnní hratři ploérmelštl.
bratři křesťanského vyučovám (frě res del'instruetion chrétieenne, dits de Sacre

Coeur) viz školní bratři z Le Puy.
Bratronice, fara vevdiec. pražské, ve vik. křivo—klátském, příp. již lV. stol ozději zaníklaa

byla li.l keprečnu, 178310kalíe,1 55 fara; patron:
kníže Max Egon Fiirstenbcrg; duch správu ob
starává farář; 1229 katol., obyv. čes

bratrovee—„_brattrvů s n, viz pokrevenství.
bratrská bi—ble_ Kr íická bible, viz české

překlady bible.
bratrská jednota vizjednota bratrská.
bratrská obec evangelická viz He rrenhn (št
bratrská pout (ó. posvícení, &.hody) bylo ně

kdejší označení slavnosti Portiunkule, slavené
vřádtt sv FrantiškaSeraf.dd.ne2 sp n.a

bratrské domy („Bríiderháuser", tež „jáhenske'
domy“) jsou evangel. ústavy, ve kterých se vy
chovávají jinoši ke službě v nemocnicích, dělni
ckých koloniích, městských míssiích, ochranovnáeh
a k podob.s kutkúm domáci missie, jsouce tak
dobny ústavům k vychováváni diakonissek. Ka dý„“bratr nebo „diakon“ prodělá jistou zkušební
dobu, dříve než se příjjme do svazku sdružení, ze

kterého však mlůžekdykoli vystoupiti. Ústav tak0\ýexistujeoodr rku v „eRauhs'Haus“,
vBerIíně, Duislburku, Puckenhofu, Zíillchovu a na
mnohých jiných místech v Němec

bratrské (těž otcovské) napomenutí a poká—
ráni (correctio resp. correptio fratema seu paterna)
jest vhodné napomenutí bližního za tím účelem,
aby se buď, spáchav hřích, polepšil, nebo aby od
hříchu, který spáchatl chce, byl zadržen. est tedy

lišsítíhod pokáráni soudního, jež ud luje zá
konitý soudce provinilei za trest z titulu spravedl
nosti kdežto & 71.,p0cllázejíc z lásky a majíc na
mysli budouci dobro duchovní napomínaného, státi
se může od kohokoliv, buď od představeného nebo
od výše resp i níže postaveného. Základem a nor
nou jeho jso slova Krístova u sv. Mat. 1,
(„jestliže zhřešuíproti tobě bratr tvůj, jdi a potresci
ho mezr saeboujaíms amým. Uposleec-hneli tebe,
ziskal jsi bratra sveho; jestli neuposlechne tebe,
přijmi k sobě ješttě jednoho neb dva, aby v ústech
dvou neb tří svědků stálo každe slovo. Pakli jich
neuposlechne, pověz církvi; jestliže pak anl cirkve

neuposlechne. budiž tobě jako pohan6a publikán“)a slova sv. Pavla v listěk elGGa. , 1 („Bratří,
by-I-li by člověk i v nějakeem hříchu zachvácen, \'y.
kteříž jste duchovni, poučujte takového v duchu

tichosti, prohledaje však každý sám k sobě, abysi ty nebyl pokou en".) Sluší se tedy hreštcr napomt
natyia káraíi: 1ušjde--1i o hřích jistýaatěžký, 'ehož
se bližní chce do ustiti nebo z něhož se ješt ne
napravil; 2. je--li ližni vskutku v duchovní potřebě
post ,t j. v takových okolnostech, že bez cizi
pomoci nemůže se vzpamatovati a není tu jiného,
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jenž by mu s větším prospěchem rnohl nebo chtěl
pomocí; 3. je-ii důvodná naděje ná polepšenía
4. může-ii se napomenutí státi bez vážné škody

napominatelovy. Sbihají-li se všechnš tyto podmíuky, vážeb . u. sub gravi. Poněvad pak u sou
kromých osob _jen zřídka všechny tyto podmínky
se sbíhají, zřejmo, že soukromé osobykkub
zřídka, aspoň sub gravi, sou vázán. Příkaz
b-ého u. váže z titulu lásky bliženské; avšak někdy
přistupuje k němu ze smlouvvy nebo z úřadu plý
noucí titul spravedlnosti, který váže přísnéji, na př.
\\ rodičů, poručníků, vychovatelů, učitelů, duchov
ních zaméstnan' ch ve správě duchovni, kazatelů,
zpovědníků, prcdstavených duchovních atd.; ti
všichni dle různý ch úřadů svých jsou vázáni p_ři
spětí bližnímu (poddanému, svěřenci a od.) nejen

v jistsém,nýbrži vdůvodnem nebezpe enstivikduchovnim a napomenouti resp. pokáratiího, ky
mají jenom nepatrnou (ba někdy i žádnou) naději
na zdárný výsledek, a neomlouvá jich a_ni škoda
vla.,stni jsou-li k tomu povinni ex otfici _la
vidno ,jest b. 11.jednzm ze sedmi skutků oduchov
ního milosrdenství: „hřešících napomínati't, lně
nim jeho prokazujeme vlastně bližnímu duchovní
almužnu. (O denunciaci a uda vačství \'iz t. h.)

Srv Sv. Alfons, 'lheol. mo.ra| lib. ll. 34—42,__Iib.24 ; Sv. Tomáš, Summa theol. il. li. q
1 '8; chá/4, Katoi. mravouka, str. 633 n.; Vřešťál,
Katol. mravouka, dil il. 2., k'n. IX., 5 10., č. 45 nn.

Týt/t
bratrské pokladny(horní bratrstva). Sociální

politika pečuje o to, aby dělníkovi zabez pečíla stálý
důochd nejen v době zaměstnánia tělesné zdat
nosti, nýbrž i v době nemocí, nezaměstnanosti a
invalidity. V Rakousku připravuje se odr 1907
zákon pro všeobecné sociální pojištění pracovních
vrstev. Nemocenská všeobecná pojištění dělnická
zavedl v Rakousku zákon zee530. . i888. Prro ně

které odbory práce byly zvláštníapodpůrné pokladnyzřízeny. Pro hoorníky byíyz veendny tak 7vané
bratrské pokladny zákonem z 328.16 1889, kterým
bylo nařízeno, že pro všecky dělníky při hornictví
zaměstnané zařídí se pokladny, které nejen v ne

e i při úrazu a ve stáří vypláceli budou
určité podpory oprávněným členům svým. Bratrstvo
takové spravuje: a) přeedsaavenstvo, volené dílem

z valné hromady dělnictva, dílem obesilané majitelihor; &) valná hromada, která se skládá ze své
právných členů bratrské pokladny, t. j. dělníků a

\iřeziníků s platem do 2400KK. Poméry bratrslkšgclhpokladen byly upravovány ještě v let
1892a 1893. Při všeobecném sociálním pojištění
podrží asi bratrské pokladny svou dosavadní auto

nomii. Osnova zákona peřislušného podána bylac. k. ministerstvem prov éprácc na podzim
l910(viz Soziale Rundschau e1910,XII., 1081).

trbratrské políbeníviz polibcni míru či bra

bratrský spolek evangelický založen byl roku1850 bieberfidu za tím účeleem by tiskem a
osobní činností členů (bratři) šířil evangelium.

___bratrský(a d ětsk ý) ústav evangelický vKarls
hohe uLudwigshurku ve Virtembersku založenbylr ; členové jeho maji podobnou činnost
jako naši milosrdni bratři. Kromč domuv Karls
hóhe nalézají se ještě ve Wildbadu, v Lvudwigs
burku, na chirurg. klinice v Tubin kách, v Kreuz
uachu, v Karlsruhe a v Urazeríachu. Mai na 200
členů. Srv. Heimbuc/zer,Ordenl, I., tr..6

bratrstva horní jest název souboru příslušníků
bratrské pokladny horni v. t).

bratrství adoptivní \iz adopce sv 1.,str. 94
bratrství dobrých skutků viz 1., 132 verboaffiliace č. 2.
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___brat_r_stvíduchovní viz příbuzenství duO

l.lbratrstvo nábožné jc_st__dobrovolná církevní
autooritou potvrzená, poo jeji správou postavená a
v jistém chrámě usazená sponečnost věřícíchk po
stupnému jich prospíváni v nábožensko-mravném
životě vůbec nebo také ještě k jistým skutkům
pobožnosti a křesťanské charity zvláště. Nábožná
bratrstva jsou rozmanitá dle účelu a dle pojem
nování (nomen et institutum) po některém tajem
stvi zjeveného náboženství či po některé osobě
za svatou v hlášené actěné. V církevní řeči na
zývaji se: oníraternaitates, Archiconíraternítates,
Sodalitates, Sodalitia, pta opera, aniž by rozdílná
ta pojmenováni byla také rozdílného významu.
Přihlížejice k vedlejším, mimopodstatným znakům
pojmu raatrtvsva, e na základě dekretu
posv. Sboru odpustkoveho ze dne 26. listopadu 1880

rozeznávati bratrstva ___vužším a širším smyslu.Bratrstva v užšims slu (na př.Bratrstvo sv.
růžence) maji organisaci přísnější předpísují ku
přijetí členů některé slavnější obřaady, obláče ní
v jisté roucho bratrské, jakož jest zejména škapulíř
a pás sv. Františka. Bratrstva ve smyslu iršim
zachovávají obyčejné pravidla iíormy prostějši,
Bratrstvva v užšuu smyslu podobají se v organisaci
své církevním řehoiím, bratrstva v širším smyslu
církevním kongregacim _ Od církevních, t. .
církevní autoritou potvrzených &_god jeji správu
postavených bratrstev a jednota li lyse prostéjednoty,konferenceay. Tytosice
mají také účet náboženský, leckde naléza'i se pod
správou kněze, docházejícírkevniho schv lení, ně
kterým jsou i zvláštní odpustky ovoleny — ale
církevní vrchnost nezakládá či nepotvrzuje jich
kanonický, t. j. ta,k jako dle církevních zákonůsse
zakládají a potvtrzuji bratrstva v užším čilh vlast
nimsmyslu. Poněvadž tyto spolky nepodléhají zá
konům církevním o brat rstvech, mohou je zaklá
dati katoličtí kněží, ano i laikové jako se samy za
ložily a ustavily, tak mohou se též usnésti většinou
hlasů, že zase přestaly a se rozešly. — očáttky
nábožných bratrstev objevují se záhy v katolické
církv;í nejvyšší autorita církevní schvalovala vznik

a podpororovala činnost a zdar jejich, propůjčují;některým zvláštních privilejí. Nejnověji kladli e_vuXli\ enccyklice umanu enuus“ ze dnem
1884 (proti revolučnímmjednotám zednářů, kodmmu
nistů, socialistů) duchovenstvu na srdce horlivou
činnost prostředkem spolků výchovných, obran
ných a ochrannych tím směrem, a_hymládež a vě
řící vůbec ve smýšlení a mravukřesťanském utvr
zováni byli tak, aby útokům nevěry a mravní ne
vázanosti odolavati mohli. -—Za dob starších, ze
jména ve středověku, zasahovala bratrstva mocně
v život církevní a sociální; sama společenstva
řemeslnická, umělecká, obchodni, měla patrný ráz
ánboženský ikdyž přednímjejich účelem bylo hájení
dobrého řádu v živnostech aneb opatřování dule
žitých potřeb a prospěchů všeobecných. Takovými

Égolečenstvybylo na př.bratrstvo mostařů, jehožol dobrovolně vytčený byl: stavěti mosty a
lávky přres řeky a močály (srovn. bratři mo
stov i); jiná podobná společenstva, s názve
bratrstva měla za účel ochranu cti a statků bliž
ních, bezpečnost na cestách, poskytování pomoci
nemocným, pohřbívání mrtvých „fossores, para
bolani; když tehdejší vlády a zemské zákonny
o bezpečnost veřejnou málo dbaly, pomoc ubohým
pouze jednotlivcům zůstavena byla,k
tehdy vlastně jenom samovládný zem pán— skoro
'en vojenskou obranu neb dobývání zemí soušed
nich a náklad na takové útraty za úkol s_vůjměl,
ano kdy státu organisovaneho téměř ani nebylo,
působilo náboženství křesťanské v bědách a ne
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snázích lidských skrze činnou lásku věřících, do
brovolně spojených vjednotu bratrstvem nazývanou,
ačkoli všecky toho druhu jednoty v plném smyslu
slova toho bratrstvy nebyl'. —— nohá bratrstva
Středověká měla ve svyců kostelích a kaplích
svoje vlastní odznaky, zúčastnila se veřejných prú
vodú náboženských ve zvláštním obleku bratrském,
vládla nemalým jměním, ježto jim z odkazův
zbožných nadaní připadlo, volila své ředitele a
správce, mnohá i své zvláštní kaplauy a zpověd
mky, kterým duchovní s ráva spolku náležela. —
Bratrstva, jakáž za na lch časů rozšířena jsou,
pohybují se v mezích užších i stran účelu i stran
své organisace. Ale i v tomto stavu svém jsou
v duchovní správě farních osad velice užitečna,
životu nábožensky mravnému prospěšná, ačli dobře
spravována jsou. Skrze bratrstva (náboženské
spolky či jednoty) probuzuje, zachovává í vzpru
žuje se církevní uvědomělost, náboženský život,

' a i mravnost, sebezápor a svědomité plnění
povinností, jak ukládá je každému stav a povolání
jeho, činná láska k bližnímu, smysl pro okrasu
domu Božího, pro pllnou návštěvu služeb Božích.
Mimořádné pobožnosti, boj proti záhubnému tisku,
rozšiřování četby dobré a jiné prostředky k dobru
a proti zlu nalézají úrodnou půdu nejsnáze
v bratrstvcch a skrze tato i na osadě vůbec. Užší
styk, v jakýž přichází duchovní správce skrze bra
trstva s jednotlivci a rodinaml, usnadňuje mu prak
tickou duchovní správu; nabývaje větší a větší
znalosti lidu a všech vážnějších okolností, může
snáze a prospěšněji na vhodném místě a v ří
hotlný čas radili, varovatí, rozvaděné smiřovati,
vůbec pomáhatí v naléhavých potřebách. Ve bra
trstvech nalézá duchovní správce i pomocníky ve
všem pastýřském působení svém; příklad a slovo
členů hodných působí ina takové lidi, kteří se

obecne duchovní správě vyhýbají. Skrze jednotlivéčleny bratrstev může duc . správce leckdy půso
biti k dobrému nebo zabraňovati zlěmu za okol
ností takových, kde buď naprosto není možno nebo
pastýřská opatrnost nedovolu'e, aby sám mluvil a
jednal. Z valné prospěšnosti ratrstev vysvítá po
vinnost duch. správce zavádětí taková, která by
farní osadě jeho nejvice užitečna neb až potřebna
byla. Bratrstva věřícím vůbec prospěšná a již ode
dávna povědomá 'menovitě jsou: bratrstvo nejsv.
Svátosti a Scrdce ánč; bratrstva mariánská; bra
trstvo sv. ružence; bratrstvo křest. cvičení (doc
trinae christianae); bratrstvo blažené smrti; bra

Barbory, sv. íncence Paulán
ského; _spolky na podporu missií zámořských.
Novějšíjsou katolické jednoty, jež majísměr
více všeobecný a zejména živým slovem a tiskem
pracují na obranu víry a vynasnažujl se v nejšir
ších kruzích buditi náboženskou uvčdomčlost a
příchylnost k církvi. Tyto volí sobě duchovního
rádce, a předkládají stanovy politické vládě zemské
(místodržitelstvu. — Za důležité jistým stavům a
třídám pokládají se vůbec: ednota sv. rodiny na
zaretske (založil papež Lev Xlll. r. 1892), jednota
sv. Dětství Ježíšova, jednota křest. matek, spolek
panen, spolek jínochú. Přední účel bratrstev či
spolků přihlížejících k určitému stavu nebo věku
jest nejprve: opatřovati zvláštní potřeby členů,
společně hájiti svých práv a bránití se proti vlivům
škodným v oboru m i mravním, buditi a
zachovavatí mezi členy nejen vědomí o zvláštních
povinnostech stavu, ale také činnou vůli, aby se
navzájem podporovali v plnění úkolu svého, od
porovali společným nebezpečenstvím, utvrzovall se
u vědomostech a ctnostech jistému stavu nebo
věku nejvíce potřebných. jednotami takovými pě
stUje se lojakés posvátné přátelství, kteréž kromě
jiných zpusobů také bratrským (sesterským) poká

»

nábožná

ráním nebo napomenutím se jeví, na zřeteli majic
duševní dobro člena i čest a dobrou pověst jed
noty.—Kanonické založeni (ereclio cano
nica) bratrstva. Řádné založenijest první pod
mínkou, aby náboženský spolek nabyl povahy bra
trstva a mohl v 'žádati sobě odpustků nebo míti
účastenství v o pustcích, jistému bratrstvu pro
půjčených. Bratrstva kanonicky zakládatí a jejich
stanovy potvrzovati náleží právem díecesnímu bí
skupovi. Zastupovati biskupa v této věci může
generální vikář buďto vůbec nebo v jednotlivých
případech, byl-li k tomu výslovně zplnomocněn.
V listině, kterouž vydává generální vikář o řádném
založení bratrstva, povinen jest výslovně dotknouti
se této delegace. O vikáři kapitulním vyřkla kon
gregace odpustková, aby se zdržoval kanonického
zakládání bratrstev. Privilegiem Stolice apoštolské
mají ode dávna některé církevní řehole mužské
výhradní právo, že generálové jejich mohou po
všem světě platně zakládali ta bratrstva, která
s tim jistým řádem úzce spojena jsou a bratr
stva řeholní se nazývají. 'l ak generál chudých

a boslýchKarmelitů zakládá ška ulířské bratrstvo . Marie Karmelské; generál ominikáuů

bratrstva růženecká; ŠgenerálFrantlškánů bra:trstva pásu sv. Frantí ka Seraf.: generál Servítu
bratrstva sedmi bolesti . .; generáljcsuitú
má plnou moc ke kanonickému zakládání marián
sk'ch kongregací a bratrstev blažené smrti a při
vt lovati tato bratrstva ke hlavním téhož jména
kongregacím v ímě. Ale i tato bratrstva řeholní
jen s písenmým povolením a doporučením (literae
comendatitiae) biskupa diecesniho mohou se za
váděti ve chrámech farních a všech. které nená
ležejí témuž řádu, jehož generál ta jistá bratrstva
řádně zakládati oprávněn jest. Generální vikář

diecese může povolení a doporučení takové vdydatí,je-li k tomu výslovně zmocněn. — O zaklá ání a
zavádění bratrstev (vůbec nábožných spolkú či
jednot) šetříti jest zásad, vytčených v kon
stitucí papeže Klementa Vlll ze dne7. pros.
604 Tato, v některých kusech skrze posv. Sbor

odpustkový modifikovaná, stanoví: a) aby v jednom
místě (v jedné farnosti) a zvláště v jednom chrámě
jenom jedno bratrstvo jednostejnélío jména i účelu
bylo; Zr)aby se na farní osadě nezakládalo bratr
stev mnoho, poněvadž by jinak zevšedněla, snadno
mezi nimi řevnívost povstávala, náležité spravo
vání všech ani možno nebylo; :) aby chrámy s bra
trstvem téhož účelu a jména aspon na hodlnu od
sebe vzdáleny b ly; vyjmuta od zákona toho jsou
bratrstva, o kterych sí přáti jest, aby se valně rozši
řovala, jako jsou bratrstva nejsv. Svátosti, křest.
cvičení, kongregace mariánské, jednota sv. rodiny
nazaretské, spolek křesťanských matek, jednota
dcer mariánských pod ochranou neposkvrn. početí,
bratrstvo nejsv. srdce Páně, bratrstvo rúženecké,
bratrstvo blažené smrti. — Způsob, “ak zavá
děti bratrstva na farní osadě. stanovil-li
se duch. správce na tom, že na své osadě zavede
bratrstvo nové nebo vůbec již povědomé, třeba
jest nejprve sdělati stanovy (opsati stanovy
tomu kterému bratrstvu vlastní, třebas i se změ
nami dle okolností žádoucími); ty jsou nezbytnou

Eřílohou k písemné žádosti o kanonické založeníratrstva. 'e stanovách vyjadřují se určitě: po
jmenování bratrstva i zvoleného sv. patrona jeho
nebo jich několika; chrám jakožto sídlo bratrstva;
účel a prostředky k němu: modlitby a jiné skutky
dobré, ježto se ukládají členům za povinnost nebo
se radí,- kdy kterak konají se řádná shromá
ždění a společné pobožnosti spolkové; kdo ředitelem
bratrstva bude a do jej latně zastávati může.
Vedle stanov mohou býti eště určitá pravidla
o správě spolku; i tato se předkládají biskupovi,

.—



bratrstvo

aby je prozkoumal a schválil. Povolení nebo schvá
lení od úřadů politických nábožným spolkům čí
bratrstvům úzce spojeným s duchovní správou
farní není třeba. Vyhlasilot c k. ministerstvo kultu
& vyučování 28. června 1856, že na jednoty spol
čujícíclí se pod duchovní správou anevcházcjících
v jisté právní závazky, ale za úkol majících skutky
pobožnosti a blíženskě lásky, nevztahuje se cís.
patent z r. 1852o spolcích. V určitém případě roz
hodl nejv. správní soud 19.května 1833 č 1162, že
bratrstva nábožná nepodléhají rak. zákonu o spol
cích ze dne 15. listop. dusvědčení bi
skupovo dostačuje za důkaz o skutečném bytí
bratrstva a za legitimací jeho zástupců že tito
oprávnění jsou jmenem bratrstva vykon \'ati vo
lební právo nebo vymáhatí legát bratrstvu odká
zaný. Nežlí zadá žádost o kanonické založení
bratrstva, ohlašuje duch. správce osadníkůmyeřejně
nebo jenom některým soukromé úmysl svuj a po
vzbuzuje, aby se přihlásili, kdo by ke spolku Při“
stoupítl chtčlí. Vedle obecné zásady postačují čie
nove tří, aby se bratrstvo založíti mohlo. Žádost
o kanonické založeni bratrstva podává se tomu,
kdo k tomu jest řádně oprávněn, tedy bis “POVI,
nejde-li o bratrstva spojená s jistou řeholí. .ádosti
k generálům řeholnim podávají se skrze nejbliž
šího přednostu řádového (provinciála, kvardiána),
nebo také prostřednictvím biskupa. V žádosti jme
nuje se kostel, kde bratrstvo má svoje sídlo, vzdá
lenost nejbližšího bratrstva téhož účelu a jména,
obyčejně též počet bratrstev k tomu kostelu již
připsaných. Na konec klade se prosba o potvrzení
ředitele a udělení jemu potřebné plné moct k vý
konům s milostmi určitými spojeným, jako jsou:
světítí devotíonalle s odpustky, udělovatí a o_št.
požehnání. Jde-li o takové bratrstvo, za jeho pri
vtělení k arcibratrstvu žádatí se zamýšlí, připojuje
se také prosba, aby k tomu bis upské svolení dáno
a nové bratrstvo arcíbratrstvu doporučeno bylo.
Zádá-li se o založení bratrstva řeholního, třeba
jest ne' rve vyžádatí biskupské svolení a písemné
doporu ení; toto přikládá se ' re
holnímu generálu podávané. O kanonickém zaio-_
žení bratrstva v dává se dekret, listina zakládací
fliterae erectionís). Círk. sněm provincie prazské
z r. 1860 nařizuje, aby tato listina spolu se „stano
vamí doslovně vepsána byla ve knihu amétní (liber
memorabilium) a ve farním archivu yla chována.
Obdržev zakládací listinu, promlouvá duch. spravce
veřejně (po kázání neh místo něho) o vlastním
učelu a prospěšnosti bratrstva a zve osadníky
k němu. Když se byl nějaký počet údů dal za
psati, ohlašuje se den a hodina, kdy bratrstvo slavně
bude zahájeno. K tomu ltodí se nejlépe odpoledne
zasvěceného svátku nebo neděle; ráno téhož dne
příklekají členové společně ke stolu Páně. Spolu
s listinou zakládací o bratrstvu řeholním anebo
s písemným dotvrzenim o vykonanéo aggregact
posílá se žadateli také seznam odpustku bratrstvu

tomu Propůjčených a 'menují se plnomocenstviředitel udělená. Obě o předkládá se biskupow,
aby se o pravosti přesvědčil (ad recognoscendum)
a je Svým podpisem pověřil (Recognovit . . . .)'
potom teprve lze prohlašovatí odpustky a vyko
návati obdržená plnomocenství. — Obec é po
vinnosti členů. jejich účast vodpus cích
a milosteclt bralrstvu propůjčených. ádně
přijatý člen jest povinen zachovávati stanovy, zú
častniti se spolkových pobožnosti a veřejných shro
mážděni,1noutí upřímně ku bratrstvu, a horlivě
příspívati k účelu jeho. Stanovy arci nezavazují
pod hříchem; ale kdo jich neostříhá, nejen sám se
zbavuje mnohých milostí, nýbrž zbavuje též ostatní
členy te účastí, kterou by měli z povinných jeho
dobrých skutků, nad to pak ještě dává pohoršení.
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Podle starobylých obyčejů náleží bratrstvům, aby
se zúčastnila církevních průvo ů; na t c jest
místo jejich za řeholemí, a kde těchto není, před
duchovenstvem. Naplňují-li členové podmínky pře
depsané, dosahují všech bralrstvu ovolených 0.1
pustkův a mají učast ve všech jemu príknutých priví
lejích a duchovních milostech. Dosahování odpustků
nezávisí na ostříhání stanov; skutečné zásluhy jed
notlivců jsou v poměru k nezištně ltorlívostí, s jakou
pěstují ducha jednoty a podporují úkol její. —

práva nebo řízení bratrstev. Vrchníspráva
všech řádné založených bratrstev a nábožných
jednot v díccesi náleží biskupovi. kterýž jest
í oprávněn visilovatí je a přesv dčiti se o stavu
spolkového jmění, o stavu jejich kapli a vůbec
o všem, co s úkolem a povinnostmi bratrstva, jeho
představených nebo správců souvisi. Spravování
bratrstev má na zřeteli dobrý řád na venek, oo
sahování obecných účelů náboženských jednot, ne
méně též účelů některému bratrstvu zvláště vytče
ných. Bezprostřední správa jednotlivých bratrstev
náleží řediteli či předsedovi, jemuž účel jednoty
a její stanovy jsou normou. Ve stanovách ke
schválení podávaných a také v žádostech o kano
nické založení jmenuje se budoucí ředitel. Aby se.
předešlo možnym nesnázím, neoznačuje se ředitel
jménem a příjmením, nýbr'ž dle úřadu svého, na př.
farář, první kaplan; děje-lí se tak, přechází ředi
telství na jeho nástupce, kterýž ihned požádá bt
skupa o potvrzení v tomto úřadě. Krmné toho jest
prospěšno výslovně položiti,že ředitel jest oprávněn
dáti se zastávali jiným, die úřadu sveho pojmeno
vaným knězem, kdykoli za dobré či potřebně shledá,

ve všech grávech a povinnostech ředitelských,kromě zvíá tních plnomocí řetlítelí mimořádně udě
lených. estliže ředitel bratrstva ani ve stanovách,
ani v ž dosti o kanonické založení jmenován nebyl,
ustanovuje biskup mistniho faráře, ale může také
ustanovítí kněze jiného. Bratrstva založená v jiném
nežli farním chrámu, nejsou závislá od místního
faráře v těch věcech, které podle stanov konají.
V kostele, kterému bratrstvo připsáno jest, nemůže
mu farář zakazovati zvláštní pobožnosti, které
nenáležejí ke právům farním; nicméně však sluší
se, aby nejprve oznámeny byly faráři a požádáno
bylo za dovolení jeho. Samo ustanovení ředitelem
nepůsobí, že bv tento již timto skutkem byl zmocněn,
s odpustky Svéliti růžence, škapuiíře neb jiná ně
kterému bratrstvu vlastní devotíonaiía, jakož bývají
u bratrstev řeholními generály zakládaných. O ta
ková pinomocenství treba jest požádatí biskupa,
jestliže sám té fakulty nabyl, nebo generála té jiste
řehole, se kterou to bratrstvo souvisí, nebo také
oprávněného ředitele arcíbratrstva, ke kterému
jisté bratrstvo přivtěieno, aggregováno jest. Tato
plná moc dává se obyčejně v dekretu zakládacím
nebo přivtěiovacím; pro 'istotu však nebudiž opo
menuto v žádosti o založení bratrstva neb 0 při
vtělení k arcibratrstvu výslovně požádatí o takové
zmocnění. — Naínnoze jest obyčej ve bratrstvech,
že volí ze svých členů výbor, kterýž by řediteli
byl k ruce, žádoucí leckdy z rávy o některých čle
nech dával a jistě vedlejší s užby, jako zvaní na
mimořádnou schůzí, sbírání příspěvků, příprav ' na
spolkovou slavnost a t. p., za úlohu měl. ako
se do zvláštní bratrské knihy zapisují jména
členů, tak náleží k dobré správě těž, aby se v jiné
knize, kronice, zapisovalausnesení bratrstva neb
výboru, účastenství spolku v řádných a mimořádí
ných slavnostech, znamenítější skutky neb obětí
jeho k účelům dobročinným, na ozdobu kostela,
oltářů atd. -—Přidružování nových členů
ku bra t rstvům. Za členynedovolu'e se příjmoutí
někoho, kdo by posud byl neosvéd i1 opravdově
vůle, že účelu bratrstva věrně chce sloužiti. —
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Zl přijetí a zápis nových členů není poplatků, jen

ii)" biskupském schválení mohou se bráti příplatkyavýlohy 7.a diplomy nebo knížečky zápisné, na
stipendia mešní, na ozdobu kaple neb oltáře bra
trské. Na chudé členy béře se u věci této slušný
ohled, aby se jim neztěžovalo vstoupení ve bra
trstvo. Kdo pln moc přijímati člen do
b atrstev, jež Apošt. stolice schválila na v ecky
časy a pro všechen svět, smí moci této užívali
všude a zapisovali členy také z cizích díecesi,

kgeobratrstvo takové posud není kanonický zalo.Schváieno- lí bratrstvo jen pro jistou díecesi,
zemí nebo řisí, lze zapisovali jen obyvatelet těch
krajin. Nepřitomní nemohou zpravidla ve bratrstva
v užším smyslu býti zapisování, ačkoli připouštějí
se výjimky; u věci této platny jsou dekrety Sboru
od ustkového ze dne 18. duhua 1878 a 14. června
l 0. Těmi stanoveno zvláště: a) Bratrstva na
jednu díecesi neb na jistou krajinu obmezenámmo
hou zapisovali jenom ty, kteří se osobně přihlásili
v sídle bratrstva samém. &) Při jednotách a bratr
stvcch všeobecných (universaies) po světě kato
lickém rozšířených nežádá se, aby nově přistupující
člen zapsán byl v sídle bratrstva, ale postačuje,
zapíše ii jej kdokoli k tomu oprávněný, t.j.
třrcný moci deiegovanou nebo subdelegovanou.
Pouze písemně neb prostřednictvím jiných osob

učiněné přihlášeni nepostačuje. :) Pří bralrstvechv užšímmsmyslu at akových jednotách, kdež meži
ůdy jest organické spojení (na př. spolek živého
růzence), nebk spojeny jsou s přijetím Jistépředepsané obřady. ja o probacegzkouška), obi čka
(imposítío habitus), třeba jest pritomnosti osobní ;
dovoluje se vašk ředitelům nebo jichhnáměstkům
(delegátům), ab výjimkou v jednotlivých případech
dispensovaii o ustanovené form a zapsasali ne
přítomného. a')jednoty nábožné, píae associationes,

ařgregatlones minores, pia opserazvané, ve kterýchnově volnějším pásmems ojeni jsou a dyž
stanovy ncpředpísují určitých tormálností ku při
jímání nových čienů, mohou rozmnožovati _očet
delegátů k zapisování oprávnén' h, nclze- ita
kových ustanoviti, smějí se přijímali těažnepřítolmní.
:) Osobní přítomnosti není třeba, je-li ve stanu
vách jednoty řečeno,že mohou se zapisovali také ne
přítomní— Zapisování ioieinohoubýtizemřelí avůbecnikdo bez vědomí svéh vůle své. je--ii bratrstvo
kanonický založeno ao jistými odpustky nadáno,

závisí nabývání těchtok na řádném řidružovániažodčh člena Tu pak budto se de zvláštních
ustanoveni užívá určitých formulářů, buďto se vstu
pujicímu odevzdává diplom, nebo se rostě za
pisuji jména bez jakýchkoli obřadů, lea že ode
vzdává se novému členu malý obraz atraonaspoi
kovvého; na rubu psáno "est jméno lena i datum
přijetí do spolku a podpis ředitele. 0 zapisování
nových členů platí určitá pravidla, která obzvláště
u vlastních, v užším smyslu bratrstev zachovávali
jest třeba. Ve vlastních bralrstvech jest řádné při
jetí a zápis do kníhv bratrstva nezbytnou potřebou
k nabývání odpustků bratrstvu povolenýcch. V jed

notách, kongregacích a podobnych spolcích vollnějíranlsovaných postačuje také jiný způsob, libo
So ně zvolený. Čeinější pravidla o zapisování
nových členů jsou: Kdo jest oprávněn členy pří
jíiuati a zapisovali, může zapsaliitaké seb Ve
mnohých bralrstvech, ježto zaaůčei maji, aby čie
nové sebe navzájem a bližní vůbec příkladem do
brrým vzdělávali (jako e3. řádussv. Františka se

\ yslovně žádá), předchází szkouška eřihlmášených.— Odpusi ve bra

nicky založená bratrstva mohou ztvgáštníchoondpustků
a duchovních milosti nabýti, at zupůsobem tve. obyčejnější způsob jest aggr eag
iraarcihratrsltvu (viz toto). 2. Založii- ii bratrstvo

nábožné

generál řeholní, propůjčuje mu zároveň i těch od
pustkův a duchovních milostí, které propůjčovatí
est opráměn. 3 Bratrstva z moci biskupsk za
ožená a posud k nijakému arcibratrstvu nepřivtě
lená mohou dosáhnouti istýeh odpustků přímo od
Apoštolské stolice. K ž dosti takové není, kromě
zakládací listiny, příloh třeba. 4. Samo kanonické
založeni bratrstva skrze biskupa postačuje, že na

bývaji odpustkůtjimvůbec povolených bratrstvajsv. tos ] abrtatrstva křest.cvičeni
(tato však jenom, když v jisté díecesi aspoň jedn_o

takové brat stvo jbřivtéleno' est k témuž arcibratrstvu v i.mé) Opduustky některému bratrstvu
propůjčené trvají, dokud bratrstvo samo nepom
nuio. Členové docházejí odpustků za ednotlivlé
určitě pojmenované modlitby a dobr skutky.

Rozcšlo li se bratrstvo, přestávají odpustky, bylo--llis povolením biskupa přeneseno do jiné o chrám
zůstávají v plné platnosti Členové bratrstev ře
holních mohou dojíti odpustků s jistou církevní
slavností spojených buďto v den, kdy se svátek
ten v díecesi světí, nebo v den, kdy jej světí ře
hole. Nemocní neb uvězněni členové, kterýmnnelze
vykonali předepsanou snad návštěvu kostela, na
bývají odpustků přece, jestliže vykonali ostatni
predepsané skutky. Bylo-li bratrstvo bezprávně
(na pr. mocí světskou) potlačeno, nebo prestalo
na čas pro nedostatek členův, ale obnovilo se opět,
nepomíjejí odpustky jeh — \'n itřní správa
bratrstev Aby bratrstva, jednotya spolky ná

božné skutečně proslpmivaly životu náboženskymra írnnu a speciální ůče um svým sloužily,
třeba jest jim bedlivě péče a opati né správy knéžske.
Nccjprve povinen t farář, nalezl ti na osadě
některá, bratrstva přesvědčili se, jsou-lí založena
řádně (kanonicky) a jsou--li naplněny podmínky
oplatnosli a d cházeni odpuslku členům prístup
ných. Shiedává--í nedostatky vážně anebo zůstáv-á ii
pochybnost o tt chto věcech, jest třeba, aby stav
věci biskupov (Sboru odpustkovému) jasně

řediožil, žádá e spolu za nápr avu nedostatků.
'ení--ií pochybnosti o tom, že bratrstvo řádné za

loženo a platnému dosahování povolených odpustku
nic nepřekáží, ale že yloudily se jakékoliv odchylky
od stanov a snad i některé 7|ořády, vynasnažuje se
duchovní správce obrý řád ve bratrstvo
uvedl,svědomité ostříhání stanov upevnil a bratrstvo
zase v náležitou jemu činnost postavil. Dobré
spravování bratrstev a spolků nábožných předpo
kládá horlivého ředitele; nezbytně třeha jest u něho.
aby duchovního života znalý i sám bedlivý byl, ne—

zíštbný,trpělivý a velice opatrný; opatrnosti zvláštětřeba jest v zacházení se ženskými členy bratrstev
již"p,roto že leckteří lidé l pouhého stínu se chá

aji, aby podezření a zlé pověsti roztrušovali.
éče o dobrou pověst bratrstva velí, aby nebyli

zapisování lidé neinravní a podezřelí. Icny, kteří
se hrubých poklesků dopustili a soukromých na
pomenutí nedbaji, třeba jest vyloučiti, avšak nikoli

veřejně, nýbrž jako by samí doibrovolně vystoupili.Rovvně tak jest nalozití s těm], oncchtěji za
chovávati stanov a předpisů spolkových, těch ob
zvláště, které za cil mají chrániti před nebezpečen
stvím hříchu a příležitostí ke zrnlému. Pro menší
poklesky a nedostatky nesluuši se hned trpké
výčitky dělati a přísně je káratí, ani na každ
plné dokonalostí jich žádali. Základní snahou

prospěšné duchovní správy ve bratlrstvech jest:udržovali a rozmáhati horlivu í ducha
spoolkového, tak ab kažudtému členu
opravdu záleželo na věrném plnění po
vinností spolkových a vůbec křesťan
ských,na zdaru a dobré pověsti bratr
stva. K tomu povšechnému cili vnitřní správy
spolkové pomáhají a) pravidelná shromážděni,
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&) společně přijímání svátostí, [) spolkové slav
nosti, d) a pokud možno i spolkové zábavy. —
Pravidelná shromáždění bratrstva určují
se obyčejně stanovami a ' u dílem rázu více
soukromého, shromažďování členů samých () sobě
ve spolkové místnosti; tu zabývají se členové
četbou, zpěvem, přednášením vybraných básní a
t. p. jsou-li veřejná shromáždění pravidelná sta
novami určena, dbej ředitel, aby se také skutečně
konala; nejsou-li určena, budiž řediteli za pra—
vidlo, aby se aspoň jednou za měsíc konaia. Vlastní
úkol shromážděni veřejných jest porada o důleži
tostcch jednoty, společné konání pobožnosti spol
kových, nade všecko pak promluvy duchovního
ředitele. Přiměřené soustavn promluvy
jsou věc velice důležitá; bez nich nelze, aby bra
trstvo prospívalo. Ve promluvách dbej ředitel
uchovati se dvojí nezřídka shledávané vadv: že
totiž tuze obecně jsou a neprospiva'i účelu bra
trstva, nebo že ustavičně jenom zvláštní jednoty
a věci spolkové za obsah mají, v askesi se dále
pouštějí, nežli členům přiměřeno a potřebno, na
rozmanitost a množství modliteb příliš váhu kla
dou, a takto zaviňují, že náboženský život členů
na nepravé cesty zabočuje, plané modlilstvi se
vzmáhá. Prospěšně přednášky k tomu směřují, aby
se náboženské vědomosti členů rozmáhaly, pod
statné základy křesťanskéspravedlnosti (skromnost,
sebezápor a trpělivost) hlouběji se vštěpovaly.
Kromě toho přihlíží se k účelům nábožných bra
trstev vůbec a k vlastnímu cili toho jistého bratr
stva. Zejména sluší řihlížeti k dokonalosti ve
smyslu širším, ke kter všichni křesťané povoláni
jsou, které žádá Kristus na lidech na světě žijí
cích; tato zajisté jest základ a počátek dokona
lostl vyšší. Obecná tato dokonalost záleží v tom,
aby křesťan zachovával určitý pořádek ve svém
denním životě a zaměstnání, přikázání Božích a
církevních ostříhal, příležitostí a nebez ečenstvi
hříchu se varoval, utr eni a nesnáze ž vota ve
zdejšiho trpělivě sná el a řemáhal, svátosti a
všech prostředků spásy už val, zvláště pak na
modlitbách vytrvalý byl, rok církevní a doby ve
likých svátků nábožně stopoval„ mravný jejich
význam na sobě uskutečňoval. Ukol tento není
snadný; kdo jej naplniti chce, t0mu jest ustavičně
na stráži býti a bojovati protl tělu, světu a ďáblu,
každeho dne sebe zapirati, křížsvůj na sebe bráti,
mnohdy veliké oběti klástí, aby viru zachoval, roz—
máhal a vyznával slovem i skutkem. yto věc
náleží se předkládati způsobem prostým, důvěrným,
nelrozumu toliko,ale i srdci a vůli, tak že by členove
možnost, krásu a prospěšnost života ctnostného a
zbožného víc_a více znamenali, jeho víc a více
žádos'tíví a pílni byli. Ukol a stanovy bratrstva,
slušný-h se ohled na ně bere, dodávat promluvám
temto názornosti a praktičností. Sv. rantiška Sal.
Fílothea, Skupoliho Duchovní boj, Zlatá kniha
p_následování ,Krista.,Ludvíka Granadského Vůdce

nni_práci duch. ředitele, ýbrži naučití jej pravému
zpusobu přednášek dojemných a působných. —
Poucováni a povzbuzování, aspoň nepřímo, čelí
proti vadám ve bratrstvech a nábožných jedno
tách leckdy se objevujicim, jako jest pýcha duchovní,
nelaskavé posuzování, va'ní povinností
stavu, nevrlě zacházení s lidmi. úzkostlivé, leckdy
tarísejske svědomí, svěhlavost a neústupnost, která
budí v jednotě nespokojenost, reptání a spory.
Zyláště tyto vady ztěžují řediteli úkol jeho; jenom
du_slednost,mužná vytrvalost a pastýřská opatrnost
muže mír bratrstvu zachovati nebo navrát"
Pravidelné přijímánísvátosti pokání a oltářní určuje
se obyčejně stanovami. Aspoň několikrát do roka
céje se společné přijímaní nějak slavněji, na př.
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že údové přiklekají s rozžaCtiýmisvícemi, že společně říkají obecnou zpově , že podavatel koná
krátkou promluvu, že po přijímání říka'í společně
modlitbu děkovnou anebo zpívají přlmě enou píseň

P. ježiši. mariánskOu neb o některém patronu
spolkovém.— Spolkové slavnosti jsou zaři
zení vhodné k tomu, aby se příchylnost a láska
k 'ednotě utvrz0vala Ke slavnostem spolkovým
lze přičístitéž účastenství všeho bratrstva o pohřbu
zemřelých členu. Namnoze takové oslavení pohřbu
a dobrovolný peněžitý prispevek na pohřby chu—
dých členů, nebo výprava slušného pohřbu každému
členu zemřelému na úiraly bratrstva est působný
prostředek, aby se bratrstvo velice roz iřilo a člen '
navzájem úžeji vázalo. — pol ov_,
zvláště v jednotách mládeže záležeji ve čtení knih
a časopisů, ve provozování hudby, zpěvu, v de
klamacích ve slušné hře vůbec, ve hre loterní a
tombolově k účelu dobročinnému. Toho pravidla
však třeba vždycky dbátí, aby na zábavách spol
kových byli en účastníci jednoho pohlaví. —
Učastenství a horlivost udržují se také, obrací-li
se ob čas pozornostk nějakému konání neb úmyslu,
jenžto se na jistou dobu předkládá za obzvláštní
bratrstvu vytknutý cíl, jako: ke slavení nastáva
jících velikych svátku, k obmýšlene pouti na místo
posvátné, ku pořízení vobrazu neb korouhve,
k Opravě neb okrase oltáre na utraty bratrstva.—
O bratrstvech a nábožných jednotách nalézti lze
otřebné poučeni skoro v každé knize pastýřského

gohoslovi a církevního práva. _Samostatné spisy
o této důležité stránce duchovní správy jsou v bo
haté literatuře latinské, německé a francouzské
hojny. jakožto nám nejvíce přístupné jmenujeme:
Ablass- und Bruderschattsbuch von P. Gaudmh'm.
Innsbruck, Rauch; Beringcr, Die Ablásse (na tuto
knihu možno se bezpečně spolehnouíi. an její

“lg" byl dlouho členem Kongregace od ustkovev ímě); Hilgerr, Kleines Ablassbuch; 'clmtidcl'

SŠ., Ablassbuch. V literatuře česke není spisuob írnějšího; ale dobře poslouží bískupa Hulky
Od ustky, K. Vondrušky Odpustková kniha
v [g-aze 1890; DI.__ az-člk, Odpustková modlí 
tebni kniha, 1911. [čepic.] ——Dějepisný nástin.
bratrstev nábo ných v zemich_českých..

n s záhy řemeslníci vedle pořádku zaklád'li;
b-a (iraternitates), jichž účelem byly společně

obožnosti a slavně pochovávání zemřelých členů
la to sdruženi zcela dobrovolná, ke kterým

přistoupiti nebyl nikdo nucen; proto é ne
všíchni řemeslníci jednoho porádku náleželi takc
k bratrstvu toho jména, a_ naproti tomu bra
trstva jednoho řeínesla byh také Dflj'ÍlnánÍpřísluš—
níci řemesel jiných. Na Př: nejstarší známé bra
trstvo, totiž bratrstvo malírské v Praze, založení:

48 bylo původně ustanoveno pro mahře a
štítaře; mimo t však nalezáníe v něm záhy také
řezáky, sklenáře, ano i jednotlivé _zlatotepce,perga
menníky, holiče, krumpére, kníhare, . č
a jiné řemeslníky. V bratrstvu krejčích, které
se připomíná po prvě r.135'í, nacházeli se později
četní stolaři, rybáři, sladovníci a_z jinych řemesel.
Každé bratrstvo mělo své znamení čilí po německu
cejch (Zeichen) na korouhvich_a'svíc1c_h, s_kterými
ukazovalo se při slavných veřejných příležitostech;
dle toho nazývala se b—ataké cec_hy, kterýžto
název teprve v pozdějších dobách rešel take“ na
.pořádky“. (Tome/e, Déj. Prahy li , 7.) Patronem
řečeného bratrstva malířů byl sv. Lukáš, s olečne
pobožnosti konalo bratrstvo v kostele P.í arie na
Louži při svém oltáři zasvěceném_ sv: Lukáši.
Hlavni pobožnost bratrstva byla o Vígíln a v den
sv. Lukáše, kdy měl každý mistr a každá mísírová
v předvečer býtl při nešporách a v den_ svatého
při mši a účastniti se otěry u oltáre rečencho..

C.
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V ten den obétovalo bratrstvo každý rok voskovou
kně okrášlenou svici devitillberni ke kostelu

Marie na Louži, která měla hořeti o velikých
svátcích Mimo to konalo bratrstvo čtvero záduš
ních služeb Božích každého roku, vždy v pondělí
po svátku .Marie, to jest po kžadém ze číyr
tehdáž zasvěcených svátků mariánských. Všichni
mistři a ženy jejich byli také zavázáni přijiti na
pohřeb každého čl_enabratrstva neb manželky a
synů i dcer jeho. Čtyři z bratrstva, losem určeni,

měli něsti20mrtvé tělo kgaohřbu. (Tomek, _Děj.Prahy
111.,201— 2). Podobn bylo tomu při jiných bra
trstvech toho druhu. Dosti četnásbyav8)e XIV.stol.bratrstva Božího těla (víz výšes tr. sto

letí tXV. počínají vyskytovati se bratrstha) litverátskáV Plzni připomíná se ve druhé pol. V.ost 1
brattrstvo oltáře sv. Barbory, jeež 1486 přijaato bylo
k řádu dominikánskému, tak aby mělo účastenství
na všech zásluhách řádu toho, 1487 uvádí se
v knihách konsistoře pražské „staré“ oratrstvo
Panny Marie v Ousti nad Labem, téhož roku za
loženo bylo nové bratrs Ivo P. Marie v Kladsku;
bratrstvo růžencové založeno bylo 1490 v Teplé a

1491AlvbMostě. R. 1493 založeno bratrstvo oltářeěty v Prachaticích, 1512 bratrstvo (pod
obooí)l žBožího těla v kostele P. Marie před Týnem.
V oravské Třebové připomínají se 1516dvě bra
trstva: sv. kříže a Maarie. V těmžččase zaklá
dají se bratrstva nová nebo podporuji se bratrstva
starši na rožmberském panství. Když poočalo se
šiřiti rotestants tví do severních Čech, podporovalkrál erdinand starodávná bratrstva oltářní a zá
dušní v tamějších městech, na př. 1549 bratrstvo
P. Marie v Kadani. V době Rudolla ll. založili si
četní v Praze usedli Vlachové a panélé svoje
bratrstvva. Velice vzkvétalo v té době bratrstvo sv.
Moniky při klášteře sv. Tomáše na Malé Straně
v Praze. Bylo to bratrstvo, 'ež mělo údy obojího

pohlaviz nejpřednějších katolíků pražských. R. 1580při témž mě obnoveno hylo staré ražské
bratrstvo Božího těla. (Winter Život círk. 9 9-5941)
V Olomouci založit bisskup Stanislav Pavlovský

1579—98)k posílení katolicismu bratrstvo sv. Anny.
ynoda pražská z r. 1605 nařizuje, aby při každém

íarnim chrámu zřízeno bylo bratrstvo Božího těla
(.,fraternltas Corporis Christi“). V katol. re
formace nade všecka jiná bratrstva veliký význam

měly mariánské kongregace, zakládané injesuity(viz čl. mariánské kaongreg ce.) lj bra
trstva rozmohla se v XVII. a XVIII.cstoletí v počtu
utěšenérn. V Praze při kostele sv. Maří agda
leny na Újezdě založili dominikáni 1608 bratrstvo
sv. růžence; rovněž tak při kostele sv. jiljí 1628.

Při kostele sv. jana Křtitele pod Petřínem t,založiíi si Francouzové v Praze useecílí 1623„
trstvo sv. Ludvika“, jež 1628 přeneslo sídlo srvaé
do kostela sv. Linharta na Starém městě; v ko
stele paulánu u sv Salvátora kvetla dvě bratrstva:
bratrstvo sv. Michala založené 1637a bratrstvo
nejsv. 'lrojice a sv. Filipa Nere 'skéhoa zal. 1691;
v praemonstrátské kolleji sv. orberta povstala
1641 náboženská družina Narození Panny Marie za
šťastnou hodinku smrtí; e chrám na Karlově
vzniklo 1676 bratrstvo sv. Liboria a 1727bratrstvo
nejsv. Srdce P. Marie; při kostele sv. Mikuláše
zřízeno 1678 bratrstvo smrtelných úzkostí Páně;
r. 1688 při kostele dominikánském u sv. Maří
daleny bratrstvo sv. Ann ; pri kostele sv. Václava
na Zderazc založili augustiniáni 1699 bratrstvo
sv. Anny, při kapli sv arbory u sv. _lindřicha
v Praze zal. farář Košina (1682—1707) bratrstvo
sv. Barbory za šťastnou hodinku smrtí; v kostele
sv. Petra zavedl farář jiří Vo těch Neuwerdt (z.
1709) bratrstvo oěti ran Krístař'ánna; po morové
ráně 1713založili pražští měšťané přichrámu Matky

bratrstvo nábožne

Boží Sněžné bratrstvo P. Marie Pomocné v ko
stele sv.Kateřiny zřízeno 1707 bratrstvoé čtrnácti
sv. mocníků aa1731 bratrstvo sv. .svatořečení sv. N.ep založeno 1) to v chrámě
svatovítském arciabnratrstvo sv. jana .
zřízeno bylo při bývalém kostele sv. kříže naalně
kdejšim novoměstském hřbitově u Volšan pohřební
bratrstvo Bolestné Panny Marie; téhož roku zalo
žil v Emausnch opat Maxmilian Bach bratrstvo

sv. Benedikta. Karmelitáné měli při svém kosteleHavla bratrstvo škapuliře P. Marie Karmelské
avbratrstvo sv. josefa; servité při kostele sv. Mi
chala, jakož i při kostele ve Slupech bratrstvo ho
lestné P. Marie; v minoritském chrámu sv. jakuba
zavedena byla tři bratrstva: bratrstvo pěti ran
Krista Pána i ran sv. Františka, bratrstvo sv. An
tonina a bratrstvo sv. Cecilie. Pe'čí trinitárů zří

zeno při jejich chrámu bratrstvo netsv. Trojicek vykupování křesťanů ze zajetí turec ého; totéž
bratrstvo bývalo také při kostele sv. Benedikta na
Hradčanech (nyn. kostele karmelitek). V klášteře
theatínů bylo bratrstvo Panny Marie pod ochranou
Božské Prozřetclnosti; v maltézském chrámě P.

Marie bývaloIněmecké bratrstvo Panny Marie ustavičné pomocí; v chrámě u sv. Tomáše na Malé
Straně bylo vedle starších bratrstev bratrstvo sv.
„ebestiána, patrona proti moru; při bývalém ko
stelíku P. Marie Einsiedelnské na Hradčanech bý
valo bratrstvo Pána ježlše, Panny Marie v.jo
sefa za umírající a zemřelé: při kostele sv. Vavřince
na Petřině bratrsho sv Vavřince; v kostele sv.
Ducha bratrstvo očistce pod ochranou sv. Otilie;
při kostele sv. kříže u kl. cyriáků bratrstvo sv.
Apolleny; při kl. bl. Anežky bratrstvo Srdce Ježi
šova; při kostele na Skalce bratrstvo pod ochranou

Mar kšiřeni úcty sv. lana Nep. , při klášteře
alžbětinek bratrstvo jména P.
Prahu byla bratrstva (kromě kongregaci marián
skýCh): sv. růžence vBcncšové, Blatné, Budíslaví,
Nové Bystřici, Chebu, Jablonném, Kadani, Littomě

řicich, Nových Dvorech (u Kutné Hory), Nymburkmu,Smiřicích, Stálci (zal. 1715), Týnci Panensk m,
Velímovč; bratrstvo sv. Anny: v Sedlci (Zettlitz);
bratrstvo sv. Barbory: v Bohumělicich, Manětiné;
bratrstvo 14 sv. pomocníků: v Sedlci u Kut. l_iory;
bratrstvo Božího Těla: v Hradci Králové při ko

stele sv. Ducha, vt;nMostč él:)ratrstvo mariánskév Litomyšli, Polné (bole arie s Ecrnýern

škapulířem), sSobésukách (sedmibolestné P. Vlarie),Záboří (bo Marite sčerným škapulířem);
bratrstvo škeaptuliřové:v Chýsšipři kl. karmehtském,
v Kalichu; při poutním kostele u sv. Kamene

neposkvr. 1poočetí P. M.)z zřízené a potvrzené již9.kkvětn 1665 od pap. Alexandra Vll. (srv. Hůlka.
0dpustky429); bratrstvosmrtelnýchúzkostí: vjičíně
při jesuitském kosteel sv. l á , vPopovicic-í

&ujičina); bratrstvso nejsv. Trojice: v jáchymově,yškovicich bratrstvo sv. Václava v Kut. Hore, za .
podnětu arcib. Matouše Ferd. Zoubka 2 B 

llenberka, bratrstvo sv. jana Nep .: v Litni (založ.
1735), Merklíně, Vejprnicich, Skrýšově (zal. 1766),
Stříbře (zal. 1783); bratrstvo sv. Prokopa v Tuča
pecech; bratrstvo sv. Viatika v Zákupech; mimo to
byla bzratrstva při kosteele sv. Petra a Pavla v Pe
rucr av Rožďalovicích při kostele sv. llavla. —
R 1769 bylo v Praze 20 bratrstev, mezi nimiž vy
nikala kon regace vlašská, mimo Prahu bylo

v díecesi 1 0 bratrstev (srvnŠPodlaha, „Relationes
superr zstatu archid. Pragg. 36). byloe37 bratrstev (viz Fr REkzrt1v7časop.
„Blahozveěst“ XXXI., 188,2801). Roku 1774 zavedl
arcibiskup Příchovský bratrstvo k ustavíčnému
klanění se nejsv. Svátosti (Podla/m, [.c 71), jakož byl
učinil rok pred tim biskup loomoucký (srvn. „SS.
Eucharistia“ lll.,1893,198).Cisař josef ll. zrušil

u_n-\
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bratrstvo antialkohohků — bratrstvo líterátskě

1783 všecka bratrstva (seznam bratrstev, jež měla
jmění deskami zemskými pctišténé, viz v díle
Iti/kové „Statky a jmění kolleji jcsuít., klášterů,
kostelu, bratrstcí aj. ústavů v kíál. eském od
cís. ]oseía ll. zrušených, 418 424). Místo nich za
vedl bratrstvo jediné, totiž bratrstvo účinné lasky
k bližnímu neeboli ússtav chudinský (viz Locatelli,
Babylonii. , . v novějších dobách
zakládána horlivým přičiněnímřeholí nová bratrstva,
jež přispěla nemálo k osvěžení náboženského ži
vota unás.

bratrstvoi antialkoholikůstřídm
bratrstVSto lsv. Aloise viz 1., 319.
bratrstvo bělohorské, založené na počátku

XVlll. stol., pečoyalo o zbudování a udržování
mariánské svatyně na Bílé Hoře, obnoveno 1813.
Účelem jeho jest šíříti uvědomění náboženské, ko
nati modlitby za vlast českou a rod panovnický.
Členové platí nepatrný roční příspěvek. Každou

neděli a zsvátek obětuuje se v kostele bělohorskémme sv. všechny zesnulé i živě údy a dobro
dmincebraztrstva Zemře-ll člen, slouží se za něho
mše . bnuď aBílé Hooře aneb u sv. Mikuláše
v Praze. V době3dušíčkové koná se slavné rekviem
za všechny zemřelé členy v chrámě u sv. iku
Iáše. V neděli po svátku Nanebevzetí P. Marie
koná bratrstvo z chrámu sv Mikuláše celodenní
pout (průvod) na Bílou Hooru, jíž zúčastňuje se
mnoho zbožných Pražanů. Členů jest asi 1500.
Srv. ]. Tit/tj," Růže Dominikánská“ XXV.(1911),234.

bratrstvo sv. Benedikta, zavedené ve chrámech
mnohých kl. benediktinských za tím účelem, aby
věřící ve světě žijící měli podíl na duchovních

mílostech řádu benediktinského. Posv. Kongregace
odpustků reskrigty z 16. s. 1882 a 4. ún. 1883zplnomocníla ve kery kláštery ke kongregaci monte
cassínské náležející, abiy směly ve svých kostelíchtoto bratrstvo zakládat Udovémmaji nosítí malý
posvěcený černý škaplulíř, denně před ulehnutím
ke spánku z ytovatí svědomí, každého večera po
modlíti se 3 rát Otčenáš a Ždrávas Maria a jed
nou ěř'rim v Boha za blaho církve svvaté.

bratrstvoi dí Campo Santo v Římě viz Cam posantov
bratrstvo šmíféníčetby sv. evangelia víz evan—

víz bratrstvo

eliu
bratrmstvopásu (opasku) sv. Františka z Assisi

víz I“arcibtratrstvo téhož jménarstvo ]: ustavičněmu se klaněríí Dnchu sv.
viz arcibratrsívo htéhož jménaddll
hbází 'uDucha svatého, ozal. 1877vemě „.P Marie“od andělů" v Londýně, potvrzeno

pap. Lvem Xlll.10.b1,878 dekretem propagandy
6. dubnaappvýšeno na|artibratrstvo; ředitelem ieho
jest superior oblátů sv. Karla Bor. při zmíněném
kostele. Účelem bratrstva jest úcta sv. Ducha
vzýváním icho před každou důležitější prací, dobré
užívání všech milostí, časté a hodn é příjírnmán1 sv.
svátostí, devítidenní pobožnost jakožto příprava
na svátky svatodušní

bratrstvo italské viz vlašská kongre ace.
bratrstvo jesulátka Pražského víz čl. esulátko ražs
bratrstvo nejsv. jména Božího &nejsvětějšího

jména ježíš, zprvu dvě Z\láštní bratrstva, zřizo
vaaná k podnětu papeže Řehoře X. (1274) řádem
dominikánským, později v jedno splynuvší; zřizo
vání jeho vyhrazeno apoštolským privilegiem pap.

Pavla V. z 31ubřníjnna 1605 (potvrz. pap. lnnocencem Xl.18.d a1678) generálu řádudominikán
ského. UČelcllulbjeho jest bojovati proti zlozvyku
braní jména ozíhon ad.armo Bering"r591 - 93.

bratrstvo proti zneuctiváni jména Božího a
znesvécováni neděle. Ve Francuí založeno bylo
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několik bratrstev a spolků s tímto účelem, tak
1847 bratrstvo v Saint-Dizíer, spolek„ Oeuvre do
mínícale de France" a j. Zbožnný spolek prot' zne

uctívání jmena Božího založen blyl take v ímpap. Řehor xv1 brev m28. srpu 1843 dovolil,
aby se svolením diec.ebiskupa takováto sdružení
tvořila se v do missíí; zvláštního kanonického
zřizování takováto sdružení nepotřebují, jelikoz
ne'sou bratrstvy v přesném slova smyslu.

raatrstvo k úctě sv. josefa viz arcibratrstvo
téhož jménal., 599. Kromě tohoto arcibratrstva

poctě sv. josefa založeno dne 11. května
vŘímě při kostele Naší Paní nejsv Srdce

jležíšova„bratrstvo přítele nejsv. rdce
jež íšova“ a v Miláně dne 12 prosince 1854
bratrstvo pro neustálé oslavování sv.

bratrstvo karlovské vízbratr st vo pohřebenri.bratrstvo kni/nísv jo :eeta (St.jos et-Bíic
bruderschaí ít) v Celovcí, zal. 1893kv dávání

a šíření dobrých ka2tol.spisů; má nat 1.20 lenú;údově platí ročně2 3,K )O,K začež dostá
vaaji1,5 6, 7 knih; jíná<knemají žádných povinnosti,

ženržádají se, aby denně pomodlíli se Otčenáš adávas s invokací „Sv. _loseíe, oroduj za nás".
Doživotní člen platí jednou pro vždy440

bratrstvo knižní vi7,čl. Apooštolát tisku (l.,
530),Dědictví, bratrstvo sv. joseía, jero
nmyasv. društv ,oMohora sv. dru žab

bratrstvo (zbožný spolek) ustavíčnéLkřížové
cesty, zal. ve írantíškánskěm kostele v Bordeaux

aodtudp oleceléFrancii rozšířené, obdařeno brevem z 21pa1879 od ustky; reskriptcmposv
Kongregaceeodpustků by o hlavní sídlo jeho pře
loženo do chrámu„Ara cooeli“ v ímě. Údové za
vázáni jsou pobožnost křížové cesty častěji konati
a tím sobě i jinym zásluh utrpení a smrti Páně
získávatí.Srvn. Bm 61

bratrstvo (sdružení) živé křížové cesty, zří
zované v novější době po způsobu spolku živého
růžence za tím účelem, aby věřícím, kteří pro po
volání svě nebo pro nedostatek zdraví nemohou
konatí celou křížovou cestu, pohožnost tato byla
ulehčena. Papež Lev Xlll. takováto sdružení schválil
10. srpna 1901. Každé sdruženi skládá se ze 14
členů, založeno může b' i pouze ve chrámech,
veřejných nebo poloveřejných kaplích anebo ko
munitách, kdekkřížové cesty jsou řádné zřízeny.

bratrstvo předrahé krve Pána ježiše víz arct
bratrstvo téhož jměna l,

bratrstvo literátské; b-a ;-a' (literáti)kbyliasdruženi písní a zpěvů znalých věřicích, kterí
stelích při službách Božích nebo před nimi zpí
valí; bratří tito „ve sváteční a nedělní dní, dříve
než se služby Boží konatí začínají, na kůr do ko
stela se scházejí, poho7ně od ckirve sv. vydane
písně mateřskou řečí zpívají a literáti sluj|“.
(Vlašim.) Účelem br. !. b 10 příspívatí zpěvem
k oslavě služeb Božích šil-.!!. vznikla a trvala

žen na půdě české, jinde bla jen napodobenímeských. — Církev katolíck žádala hned od po
čátku činně účastí věřících při službách Božích
také ve 2 ěvu, ovšem těžší nápěvy a měnící se
texty pře nášela škola pěvců (schola cantorum),
vycvičených kleriků, ano i hochů, kteří tonsurou
mezi kleríky byli přijati. V kostelích kapitulních
byli kanovníci povinní zpívati, proto předpísovalo
právo, že žadatel kanoníkátu máu mětibbene can
tare anebo slihití, že se o roka tomu naučí,
kanovník,který zpěv řídil, slul cantor; upod

poře kanovníků izřizování byli klerikové s menšímobročítrn, mans onáři, ano ishory chlapců, na
školekapitulmstudujícmhnapř. bonlfanti (v t.)vPraze ,poojzděíi rális ' král Vladislavll.
zřídil 1497 patnáct cchorálístu t(12 žáků a 3 kněze),
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kteří b v kostele hradu pražského hodinky cír
kevní něm i nocí zplvva_lí. Ale i jinde po Praze
zpívalíchudší studenti při různých slavnostech, až

do tohomm.r Petr ze Stupna s_téžuje, že mohoou

málo jensse učili. jméno literátů vyskytuje se jižve XlV. stoleti; založil je jan Milíč z Kroměříže
u Jerusalcma, kteří tam měli zpívvati dvě mše sv.
a snad i hodinky. (Tomek 1112304) R. 1391 jme-,
nují se jan řečený Rulant nebo Lisý, a jan řečený

Meysner klerik, cives literati, oba d\a _klerici,neboťLisý byl notarius publícus. U kos elů s menším
počtem duchovenstva byl ustanoven cantor (v té

obě obyčejně klerik s nižším svěcením a bakkalář
filosofie) učitelem na škole. Zvláštních zpěváku
potřebí bylo také při jitřnlch mších sv. (in aurorra

— an ediem) tenkrát zaváděných k poct->aPag/ligyMarie eu sv. Via BM lV. č. 244 B.
11.č. 736 dnne 253.|března1358).zcchož'vyvinulv se
zvyk naších tenkrát ještě úplně latinských Rorátc;
u Vita zpí\a1i pri této matnře 4 klericí, ve
Vodňanech 1372 čtyři kantoři, v Dobrušce 6 kle
ríkú. Pokud se také laici účastnili zpěvů kostel
ních před válkami husitskými, nelze ze zpráv
dosud zjištěných určitě rozhodnouti; tolik jest jisto,
že bratrstva Božíhho ěla v Praze, v Kutné Hoře,
německé bratrstvo P. Marie v Kolíně nad Labem
aj. neměla určitého vztahu k čínností pěvecké
v kostele. Z této prvé doby zůstalo jím bohaté
dědictví latinských pteittův a melodii liturgických,
jak dokazuje soupis kostelních knih pro zpěvváky
r. 1407 v Hradci Králové, zůstalo i jménolípterátú,

t. L mužů akademicky vzdělaných. —-Druhádzp vu církevního od válek husitských až do0ví

tězství katolíků nad proudy nmotářskýmí npřinesla
vlastní vznik a veliký roz ah br. al uešenýrozkvět zpěvu kostelního. mh'r. !. áldána byla
u všech skoro farních kostelů, alespoň větších,
neboť nebylo více velikého počtu duchovenstva,
statky církevní byly zcizeny, a proto věřící sami,
katolíci i utrakvi s,te ano „i nejváženější, nejvzdě
lanějši mezi nimi měli zaasv ou povinnost příspí
vaíi zpěvem k důstojnému okrášlení služeb Bo
žích“. R. 1439 uváděli k sv. Michalu na Starém
měěstě v Praze faráře mra. Petra Mladenovíče
i literáti, ve Slaném byli 144911terá1yŘehoř kupec,
Ondřej a Valentin. V Budějovicích mněštae od

starodávna z křesťanského úmyslu službu ;Božíopatřovali a ke cti achvále Boz) mši sv.,)
tura slove, každého dne na kruchtě držívali zníoí

váním pobožným od církve sv. všeobecně přijatýma potvrzeným ozdobovalíaokrašIOvalí“. VLom
a v Jindř. Hradci 1459 každé úterý po suchých
dneCH měla býti zpívána mše sv. od literátů „no
vého bratrstva ranné mše Panny Marie", v Líto
my_šli1730 .u sv. kříže mělo svou kruchtu. denně
zpívalo při službách Božích zbožné písně a do
provázelo mrtvé keh — V této době počala
se délití ór. !. na českába latinská. Vlivem novot
táborských, později jednoty bratrské a protestan
tismu počali iutrakvisté z ívatí při slavné mši

sv. česky, a tak ipkatolíci afespoň přede mší sv..,před kázánlm a nmé aprí tichých mších sv.
zpívali česky. U kglišníků p_otlačen byl zase zpěv
český vlivem humanismmu přissalvně mší sv. Nově
zavedenou latinou u katolíků zůstaly zpěv latin
ské stále. Líterátí latlnštl v kapli chaív tovské

u sv. Barboryv Kutné Hoře zpívali svéé matury;
na to poukazuje graduál v Něm. rod va v Čááslavě měli matríku literátskou r. 1539. VPacově
zpívalo br. neděli a v adventě 1457
každého dnecroráte, snad ještě latinsky. Teprve
později překládány byly staré text latinské a
komponovány nové nápěvyn apísn původu če
ského. Vilém z Rožmberka poh rzuje 1569výsady
ár. 1. v Prachaticích píše, že „ve všech téměř krá—

bratrstvo literátské

lovstw českého městech od času dávného to za
obyče. se zachovává, že pro cest a slávu věčné
a svaté Trrojicc a blah. vždy PannyMarie, matky
Boží i všech svatých každou neděli a každý den

sváteční všichni _tí, kteří uměním Iíterním a zpí
váním jsou vycvíčení,Čk zpívání služ mše sv.
se schazeti museg.( 763) VyPrazebylabr. !. r. 1611 na tarěmKměstě 11Matky Boží před
Týnem, u sv. Michala, Mikuláše, Havla, Martina,
jíljí a v kapli betlémské, která ja2)kem es

chval božských zpěvy pařiranních službách Božícmh
vykonáxvala a jich pílna la. (R bic vPam.
Arch. X730.) Br. 1. byaataké u sv. Haštala, jíndřícha, Štěpána, Apollínáře, u sv Mikulšáe
V království měla br !. tato místa (kter re

staurací katolickou zachocvána byla, jsou označena

Ěroloženýsm tískem): echyň, Benešov (1592),
ili 1 Boleslav(1565), Brandýs n. L. 1614,

Brod ský 1557, Brod Něm. 1506, Budějovice

(k_atdol.leatínské, v XVll. stol. i české , Čáslav15,22Dašice (roráte r. 612) omašín
Dromažlícce 15091588 ustalo tu o'r !. česk)

raduál, Týn Horšúv 1584 Holice 1618, Hradec
rálové 11:49,Humpolec 1575, Chlúmec 1557,

Choceň, Chrudim 1530, lat. utrakv. u děk
chrámu, české u sv. Kateřiny, jablonné n. 0r1.
aroměř 1566, rorátní kniha 1593, matrika lit 1597,
aňk 1 1, Kost eleec n.Or l. 1589, Klatovy

1560, Kuntá Hora ečeské u sv. jakuba, Kralove
Dvur, Krumlov, Ledeč 1560,Litoměřice 1524,
české 1542, lat. 1511, lítonmy 1492, sceké 1526,
u sv. kříže měli dolení kruchtultteráti čcešti,knimž

náleželi mládoncí a panny,mmuži i ženy, na hořejší
kruchPtěpzpívalo ár. /.latínské, Lanškrou,nLomnicenadP .1578 10ouny 15311at„1563česk ,Mél
ník 1531, Most 1586, rektor byl českého _cněme

ckéhojazěkaNeznalý, Nymmburk, ___vNo ěstuon. Met 1 i ce, Paco 956, Pa
4 kattNHÍtPísek 1542. Plzeň lat. 1578 od

pustky ehoře X1.ll, Počepice 1549, Police nad M.
1592,Pol čika, Priachat ice 160 lat. i české,
Přeštice 1597katol., Příbram 1583, Rakovník
lat. 1českě1.)5.95,Roudnice 1591(katol.?), _Rycch
novn nad Kn., Sedlčany lat. 1559,české 1592,
Slaný 1531,české 1588,Stříbro 1561.české a'r.

! zde bylo _ještěr. 1860 (Konrád 434), Sušice,
ábor 158) obojí, Teplice české 1530, 'louškov,Třebenice 1574,Tře b',on Turnov 1539,Ústí

nad L. obnoveno 1614, Velvary 1584, Vysoke
Mýto, Vyšehrad, Žatec 1547,Žlutice, české
15.53 Na Moravěkka.tol br. !. byal e'ž áře,
Olomouci 1562,Hnlíně 1602,Zlíně 1593dosucí
trvající, v Hlohově založili ár. !. 1615 jesuité;
podobnně bylo ár. v Trenčíně na Slovensku,

v Krakově kollegium roratystów. Br. !. pod dobojaíbyla podřízena dohledu farářů svých. j.1kj
jevo ze stížností r. 1585,ž „žákovstvo, bakaláři
a kantoři faráři svými se spravovatl nechtějí, texty
v gradu álí ích a v antifonářích církve sv. mění,
kacířství a bludům učí . . .“ Arcidiecesni synoda
v Prreaz r. 1605 výslvně dovolila zpívati denně
ráno v adventě roráte die starobylého zvyku, ano
dovolila i duchovní zpěvy. ktere se od hochů a
dospělých v některých kostelech zpívají mezi
slavnou mši, pře a po kázání nebo při prúvo
dech ku povzbuzení pobožnosti věřících, kdyz

dříve zpěvy tyto &byly od konsistoře schválenypis mně Ovšemže proton esměly být vynechány

texty__lítutšíeké. (De dívínís oíííciis na konci, str.
5) Konrád dodává, že písně tyto bylyčes2ké; v textu toho není, ale také nelze českych

písni zcela vylučovatí. Zvyk tento latinsky zpívatipřešel ido doby třetí, 1628, kde !. předně,
„jako za starodávna bývalo vždycky latinského
ja1)ka církevního, jak v všední tak v sváteční den



bratrstvo literátské

obecně v zpívání užívati budou, však s propůj
čenim toho, aby času adventního pri ioráte, item
při vánočních, velikonočních a letničných slavno
stech, při kázání, proccsich, jmenovitě Těla Bo
žiho, ve křížově dny a .ině, jak od starodávna
bývalo, katolické pobožné písně české zpívati
mohly“ (jindř. Hradec), a br. 1. v Čáslavě zpěvy
míti mělo (1629) jako dříve při sacrum latinsky,

řed sacrum kantylen česky zpívati pomáhalo.
této době druhé rozmohl se také zpěv vice

hlasy', figurální, jak viděti v rkpp. královéhra
deckých ( :i,ět šesti, i osmihlasé. Konrád str. 9,
čtyř i pětihlasě v Sedlčanech a j.) většinou na la—

tinsket texty. rti době od restaurace |_kamtolické 29. května 1627 až do zrušenní br. .

nila se mnohá ve skutečná náboženská bratrrsrtnvgl,jež obdařena bvla papeži i odpustky. Tak: ilin

l1661, Brod Český 1740, jíndLř.Hradec 1655 Choceň,Chrudim, Chlumecn. Cidl., edeč, Lišov Nepomu k,

Palrdublce 1629.Plzeň 1662,Poděbrady, Políčka 1653,Poln,á Tábor 1693,VambeenrkodB e.XmV. Vel
vary 1721, rák 1695,nna Moravě v lluiině, lvan
čicích 1757, Krmněříži, ale velirká většina br ]. ne
tvořila bratrstev církevních. V této době pribyla
v Prraze ór. !. u rie na Karlově, uNejsv.

'laro'iíce v Podskalí, u asv. Petra i u sv. Klimenta
oříčí do 1686, u sav. Vojtěcha, u sv. kříže naŽižkově, u sv janan aZábradli, u sv. kříže vět

šího, se starými celkem ' 24 Po království Če
skem přistoupila ke starým ór. !. ještě v městech:
Bečov, Beroun, strá, ernovice. erný Kostelec,
Česká Skalice, Divišov, Dobrovice, Dobruška, D0
břany, Doksy (Hirschberg 1711 hráli i po hospo
dách), Duchcov, Holohlavy,Hcrníjelení, Hořepník,
Hořice.Hostinné, lloštkatůastdoríčeská). Hra

šice, Hronov. Chlumec nad C., jičín, jistebnldce;Kondratec, Kopidlno, Kouřim, Králův Městec,
lovice, Kratonoh, Kumžák, Ky,šperk Labský Ko
stelec, Labská ýnice, Libáň, yLitrbachy, Lomnice

u Třeboně, Loulky pod Mlikosrby, Manětín, Miro
tice, Mšeno Vožice, Nčáchod, Nalžovy, NovýBydžov, Nov'MlKolin poč Pelhřimov, Planá
teprve v XVll.lstoleti, Plánite, Počátky, Přelouč,
Rokycany, Rožmitál Sadská, Sezemice, Skalice
Stříbrná, Skuteč, Smečno, Soběslav, Sobotka, Sol
nice, Stod, Štěpánov, 'louškov, Třebechovice. Uhl.

Janovice, Úpice, Uterý, Veelvay, Vlašim, Vodňany,Votice, Žamberk, Žiže It ave
Slezsku bylo na aeto v městech: Bzenec,
Bystřice 1699, Dačice, Doubravník, Ivančice, jaro
měřice, chvědo Nová Říše , Opaa,va Ště
pánov, Velká Byoteš,Tištín figurálně br.
Mimo knihy rukopisné sloužuily br. Li tištěné zpěv

níky, tak „Písničlky velmi pěkné“ 1529 v Plzni,
Písně novč 2 r 88lšaancionál Rozenplug'lv z r.
1601, Hlohovský 151622, teyrův 1683 1697 |porů_v2, K. olana Rovenskéhho Capella re ia musi
calis 1693,Božanův Slavíček rajský1719.jelikož nelze
na tomto místě oceňovali veliké zásluhy ór. !.

o drobnomalbu, umělecké skladbzy ].hudební a textové. postačiž jen stručná tato &.
ovšem nesměla dlouho používati hzudlenbnichnástrojů,
ještě r. 1680 si stěžují města pražská, že se ve
školách i na húsle hraje, ale pak za nedlouho zdo
mácněly na kůrech českých vedle varhan i vlašské

bubny, polnlce, pozouny, bračea aviolon), ll_lesnírohv, housle, violoncella (Kutná Hora 1682 85),
v Jaroměři platili figurálným muzikantům, kteř7i
celý rok na kůře figuráíném obzvláště při velikých
slavnostech potřebovali se dají, v Sadské měli

i„kapelníka Podobně nástroje hudební měla takéČáslavi, sBrodě, lzui, Táboře, Ko
stelci nad L.,vve Vodňanechij Všaki skladby
hudebni se opatřovaly d0provodem jako to učinil
Adam Michna 1661, Holan 16935.—Řr. !. byla zdvi

41:3

žena na čest Pánu Boru, ke cti a slávě RodičkyBoži P. Marie bratři |sestry musili býti katoli
ckého náboženství, slvětíti needěle a svátky, ve dni
adventní, křížovea ři procesí se účastnili, na
“„ hodiny před vyazváněním ke msi sv b_ýti na
svém kůru, hlavně prřed mši sv. ranni, ale i před
velkou zpívati, aby lid obecný přespolni se táhl

do echrámu Páně a Pána Boha chválili se naučil.!.bvlo bratrstvem církevním, přistupoval
novéópřistupujicí bratr při zápisu k sv. svátostem
a všichni členové několikrát za 10.k Mladší bratr
rozložíl kancionály na pulty, písně byly přiměřené
době církevního oku, v itomyšli zpívai i od

do 1/211 a po nešporách, v adventč od 5—6ráno.
Kdoonepřišcl, musil zaplatiti pokutu, která placeta
byla již eVo dňanech. Bratři měli všude
dávali _dobrý příklad zvláště v kostele, varovali
se žertů a nepotřebných rozmluv, ročně přispívali
6 krejcary nebo ivv.ce, navštěvovali nemocné a
vyprovázeti nejsv. Svátost nesenou k nemocnému,
při pohřbu se účastnili průvodu; v Polné šli za
pacholaty před pány Cantores, měli zvláštní sou
kenné pláště a klobouky. v Pardubicích í kalhoty,
střevíce, ano i umbelly; při průvodech bylo jim
zpívatl, proto 3 literáti šli u žen a předzpěvovali
litanie. Za zemřelé členy svě dávali sloužiti mše sv
a čtyřikrát do roka měli společně rekviem. Po
tomto scházivali se v hromadu a platili po 2 gro
ších nebo 6 krejcařích. Výroční hromada byla přede
psána pro volby starších, přijímáni byli noví čle
nové, jimž bylo platiti příjemné =vstu ne 35 kr.
alíbru vosku, přespoolni dle libosti. V Dobroviči
platil muž 2 1.1.34 olovičku, v Táboře

7.1.a libru vosku. kStarší otfleiálové měli dávati
dobrý příklad, opatřovati spravedlivě jmění a ná

ležitý počet z něho činiti, mladší opmatrrvali kaěncionály, zvali k hromadám a pohřbů Br 1m
proto mnoho členů přispívajících a obdržeía mnoeho
darů movitých i nemovr ých.— Zrušena byla br. !.
dvorním dekretem r. 1783 dne 22. května, alespoň
pokud to byla bl. církevní; pochybnost zustala
bor. 1., která kanonicky zřízena nebyla. .ko
morni účtárna odpověděla, že se br. 1. rovnají

bratrstvům, vsybiraji příjemné o kvartále, maji sta
noveny mše azpěv při službách nFložích: jentoho se dosáhlo, že dekret z 3. bře 1785 do

volil l)paamlatovatina výlohy za figurální nhudbu. Dne17n84ařlzezeno konativ kostele od 1.května
jen jednu mši sv. 5 poželmánim, při níž za prů
vodu varhan zpivati se měl normmálný zpěv dle
předepsánněho zpěvníku„ Normální zpěvy, litanie
aomodllitby vPraze 1784,ve Víidníjlž 1774„KathoL
Gcsangsbuch aut allerhochsten Beiehl lhrer k. k.
apost. Majestát Marien Theresiens zum Druukc be

dert". V neděli dovoleno bylo 4 ve farních
kostelích hudba instrumentální, & kde této nebylo,

1121310zpívati chorálně. Dvorním dekretem ze dnedubna 1785 přikázáno zabrati majetek pozem
kový i peněžitý br.! !. odvésti úřadům, v Kolíně
ztratili i nadaci Gottlieabovu na správu hudebních
nástrrojů. Gubernium zemské provedlo dekret
22. července 1785 a věci br !. měly býti uscho
vány v depositáři t. v kostele paulánů na Starém
městě v Praze. Někteří zaujati spisovatelé udávali,
že příčinou zrušení tohoto byl) pilky, hýření, ne

šváry a zlořády, ale nikdle v zrušovaclch listináchnení o tomz nky se hájila, ale bez vý
sledku. Škodu utrpěliBředitelé kůru, která nahrazena
býti neměla, daleko větší škody spáchány na služ
bách Božích, umění a literatuře, kancionály pro

dáván za babku, v Rychnově rukopiskný z r. 1606za _čtyrikrejcary, 4 staré psané zaa8k r., v Kutné
Hoře 1 foliový (teď ve vid. dvorní knih. &.15.501)
na pergamen zallzl, šest jiných star' ch za 21kr.,
v Lounech prodán veliký český gradu 1 za 9 zl. a
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když ho obec lounská kupovala zpět, musila za

platiti 3200 zl Co mátek se ztratilo úplně be_z
potřebyl Celkem pobráno bzr.1._za svrršlt__y48652

., zía___plozemky64.234 "„ kr.n, stináclh
62.7292 kr. a dáno noz\l'ězřázeněmuZlbrlatrstvu
účinné llásklv k bližnímu s ohled em na pobřeebnéchudé. kter nemělo dlouhého trvání. —Dobaob
rozeni. Br. !. udržela se v některých mčastech

řece, tak v Prachaticích, ve Stříbře, Králově
radci, Něm. Brodě, acově, Černovicích, staré

umění však na noze mírao a s nim ztrácely
se i krásné staročeské písně. Normální zpěv obec
ně, ale nikoho nepřilákal, vzácná služba Boží po
važována teďz za nízkou. Provvinc. sněm v raze
1860 (Acta et decreta lll., cp. 7, str. 96) si žádá,

aby podobn_á__br ]. byla obnovena, &synoda pražská1386 hil. 3, str. 27 podala stanovy nově. Vydán
kancionál sv.-]anský, snahy po reformě církevního
zpěvu šířeny a tak obživla r.1. v Crilskjch

j__edn__o_tách(v. t.) též k takovému rozkv tu jakobýva br. am.my Kancionály, maatr ky
br. l.,nBruderschaftsakíen v arrch. c. k. místodrží
telství v Praze, íasc. Reco nitionem tamže. lil/
r:atura Tadm, Památník laholu pražského 1884,
Kon/rizik., Dějiny po.sv zpěvus taroč. Děd. sv
Prokopa 1893, kými/g:, Pam. archaeolog. X. (ten
denčmní). 9!.j..rk

bratrstvo mariánské víz mariánská kon
re

gbratrstvo (zbožný spolek) P. Marie, matky
dobré rady, založeno na zvelebení úcty P. Marie

dobré rady, jejíž obraz ze Skadru v Albanii pře-_
nesen do městečka Gcnazzana v ltaiíí po doobjŠ/_t_íSkadaru o Turků 25. dubna r. 1467. Úctu tut
řili — i v hách — hlavně Au ustiniáni. Orr-oz

_j/ejí maÍjcizásluhu papežov Benedikt XIV.,ll 3 ms lX., & takě papež Lev Xlll. byl

veli_kým přbíznívcěm úcty té i bratrstva; svolil těžr. 88,3 by v echách svátek P. arie dobré
radly byl slaven dne 15. k.větna Odpustky nadáno
sdružení to vynesením ze dne 25. června 1875.
Srv. Hej,/ml María, matka dobré rady, 1884, Hůlka,

Odpustky 4,2%;Hilgerr, Ablassbuch 262.bratrstv P.Marle, královny andělů, viz arci
bratrstvo téhož jména 1., 598.

bratrstvo Panny e nanebevzaté založ.
28. prosince 1840 ml redemptoristů při kostele
Sta. María in Monterone v ímé. čelem jeho jest
pomáhali duším v očistci. Proto členové konai
dobré skutky na umysl, aby Bůh na přímluvu
Marríe a všech svatých duše z muk očístcových
ráčil vysvobodítí, a každoročně slouží neb sloužiti

d_íív_ajj___na_ ten úmy_sl mši sv.,_nebo konají jiný dobrys .......

od papeže Řehoře 3XV'l.dne 12. ledna 1841. Srv./i1//ka,0dpus

bratrstvo PtanRy3Marie nanebevzatě za návratschismatických ekúv a Slovanů k církví kato
lické viz arcibratrstvo téhož jména

bratrstvo Marie ustavičně p oci

_Alfššnsez Liguori viz arcibratrstvo téhož jmésna

bratr stvo neposkvrněněho početí __P.__Maries jasněmodrým škapulířem viz ska
bratrstvo Panny Marie Pomocné víuzllali-cibra

trstvo tehož jménaa.l,
bratrstvo sedmi bolesti P. Marie s černým

škapulířem vzniklo v řádu servitů: probošt jan
z Coudcnberghe zal. v Bruselu 14921)ll., jež Alexandrem V1. 1495 otvrzeno brzo se
rozšířilo. Kanonické zřizování b--a tohoto přísluší
generálu řádu senítů.

bratrstvo Panny Marie bolestné viz arcibra
trstvo téhož jména l.,

bratrstvo městské viz či. cechy.

bratrstvo mariánské —-bratrstvo pohřební

bratrstvo smírně mše _sv.; účelem jeho jest
neděle a zasv. svátky mimo mší povinnou ob

covati ještě druhe mši sv. a učiniti tak zadost za
urážky, jež Bohu se dějí od těch, kdož mši sv. ve
dny zasvěcené přítomní nejsou, v mistech, kde
slouží se toliko jedna mše sv., má obcování druhé
mši sv. býti nahrazeno buď sv. přijímáním anebo
obcováním mší sv. vden všední. Podnětkt tomuto
sdruženni vyšel 1862vod chudě vdovy v Paříži, jež
později vstoupila jako sestra-laička do řádu nor—
bertinek a zvána b la „sestra Rosa"; biskup va
lencský povýšili sdružení na bratrstvo při far
ním kostele sv. Anny v Bonlieu; papež Lev XlIl.
vyznamenal je brevem z 24. srpna 1886 titulem
„arcibratrstva“ pro Francii. jiná od sv. Stolice
ap robovaná arcibratrstva stejného titulu vznikla

anchestru pro Anglii, v 'longerlo o (| 890)pro
Belgií, v Berne--lleeswyku (1890) pro Hollandsko,
v kl. strahovském v Praze (zřiz. jakožto bratrstvo
pro Čechy 18. čce 1894; apoštolským brevem
z1.8 pros. 1894 povv'šeno na arcíbratrstvo pro
ZRakousko-Uhersko;reditelem jeho est opat kanonie
strahovské. Srvn. lie/ingcr, 60-9 V. V/a'cltal/
v časop. „SS. Eucharistia“ IV. (18 ,9-—11.

bratrstvo mešní in olstadtskěggpod tit. Nepo
skvrn. početí PMMa e („lngols tádter Meess

nd,“) zal. r. 1726 při írantíškánskěm kostele
v lngolstadtě s úmyslem žijícím údům vyprosití
šťastnou smrt zesnulým brzké vysvobození
: očistce; každý úd jest povnien na tento úmysl
jednu mši sv. dáti sloužiti Sdružení toto povýšeno

bylo 18_74vnaAbratrstvo. Rozšířilo se nejen v Evropě,
ný7rž| Asii a írice; čítá nvní naOOOúdů;Ana úmysl sdružení slouží se denně
asi 1850 mší sv. Členové mohou dosíci všech od
pustků, jež s modrým škapulířem jsou spojeny.

bratrstvo sv. Michaela. zal. 1860 ve Vídni,
schvál. pap. Piem |x. brevem ze 7. března 1860,
zřízeno nej rve v diec. vídeňské, rozšířilo se

vaných diec. rakouský,chv německých, italskýchi j. rchní vedení 0. náležív každé díeccsi diece
snimu ústřednímu výboru. Údové tohoto bratr

stva_ mají se modliti (denně Otčenáš, Zdrávasria a Věn'm v za sv. řispívati

dle l'r_nožnostik petrskěmu halěřl (měsíčně nejméně
2 hal ,tedy ročně_nejméně24 hal. Srvn. Benngcr,Ablíísse13712 sv. 'lichaela pro

král. české, za71.41861 (pastyrskyhsl biskupu církevní provincie českéz 29.č 61), má ústřední
výbor pro celé Čechy se sídlem1v Praze, diecesní
výbory v sídelních městech biskupů církevní
provincie, farní výbory pro každou farnost. Velí
kých zásluh o rozkvět b.::. M. V Čechách ziskal
sobě hrabě Bedřich z Thunu- Hohensteínu, jenž
1879 převzal jehov vedeni; yn t předsedou

hrabě Emanuel Mensdoríí-Pouilly, místopředsedousvětící biskup dr. Váci Friudzó 0.5 m.

M. pro král. české _říjmů rntoho odvedeno do Říma 10 0 K), 19i134:225.692 K (ztoho
odvedeno do íma 19000

bratrstvo k útěše 5duší v očistci vizarcibratrstvo téhož jména 1.. 5.9
bratrstvo pohřební, sdruženi nebo _spolkypeču

jici o slušný křesťansky pohřeb svýchuudů. V Prazze
jest vedle á. svatohorskelm (v. t.) nejstarším tako
výmto bratrstvem bratrstvo účínn skyk bližnímu staroměstského inovoměst
ského svatého pole, zal. 1787; prvého dne
každého měsíce jakož i na den Dušiček slouží se
v kostele sv. Havla zádušní mše sv. za zesnulé údy,
v měsíci červnu neb červenci každého roku konásse
slavnostVzkříšení na Olšanských hřbitov;ech přísp.
čl. obnášejí 14nebo 28 hal. měsíčně. Příjmy &vydáni
obnášejí ročně kol 5—9000K. Velmi rozšířeno jest
&.kario.1vskě (Karlovská jednota : lásky

....



branná povinnost

k bližnímu pod ochranou nejsvětější
Matky Boží Panny Mar na Karllvově usv.
Apollináře.) Dle stanov schválen' ch c. k. misto
držitelstvím ze 17. bř. 1814 jest učelem spolku:

kaičeni ve křesťanské ctnosti, aby se jeho ůdové,
gill? smrtí sejdou, slušně pochovávali a aby seevni jejich spáse přispělo obětováním mše sv.

a voláním arpiel“; povinnosti
spolku: „Spolekzavazuje l.pívati14k pohřebnim nákladům každého čletíaars(100— ,
2. propůjčití bezplatně k pohřbu a k zádušním
mšim svatým pohřebni nářadí bratrstva, 3. na
každý svátek P. Marie a na každounndedělí v de
vítniku obětovati mše svaté za nejvyšší císařskou

rodinu, za živé i za mrtvé éčleny v chrámmu Páněsvato--apollinářském.“ Přispěv k.čl obnaš\ mé51čné

32 hal Roku 1913 čítalo toto 6.022374 členův.Podobný účel maji b-a ty'nské, sv dušské, svato
horské (v. t.)uu.sv jiljí, haštalské (zal. 1792) a
u sv. Kajetána. — Os o ku 3arimatejském viz čl.Arimatejský spolek 1634.

bratrstvo řetězů či okovů sv. Petra víz arci
bratrstvo téhož jména.

bratrstvo sv. Rodiny ježíše, Marie)ajosefavíz arcíbratrstvo téhož jména ., 5.99— spolku
v.iR0d\ny viz čl. Rodiny lsv. spole.
vbratrstvo růžencové. Založení &.r. připisuje se

sv. Dominiku; zajištěné zprávy o b--ecch r-ých jsou
však z druhé ol. XV. stol.; tak založeno r. 1470
o. r. v Douai .Alanem de Rupe , 1475 v Kolíně
n. R. od prřevora dominik. kl. P. akuba Sprengera,
jež v krátké dobémělo obrovský počet členů ze
všech končin Německa: 1478 v Liasbonu 1481

v jŠlesvioku, kol. 1483 v Ulmu, 1486 ve FrankíurtěKlej. zi papežové, jako Sixtuus lV., Le\ X.,
\uent Vlol.,Pius ixtus V., Benedikt XIII. a i.

otvrdili b. r., obohatili je duchovními milostmi a
svěřili zakládání jich dominikánům. Papež x.,
Lev Xlll. doporučili &. r. zvláště vřele v encyklice
z 8. září 1893 a apoštolskou konstituci „Ubi pri
mum“ z 2. října 1898 potvrdili _stanovy a výsady

rZakládáni &.r. vyhrazeno jest generálu řádudominikánského. B. r zřitliti možno v
kostele neho veřejné kapli, do něhož věřící mají
volný přistup, vyjímajíc tedy chrámy ženských řádů
a kongregaci . r. jest vázáno na kostel, v němž
je zřízeno. Volba ředitele l;. r. náleží generálu
řádu dominikánského nebo jeho vikáři, jde--li
o kostely, při nichž jest klerus světský, je třeba
svolení diecesniho biskupa. Zpravidla má býti
jmenován ředitelem kněz, jenž při dotyčném ko

stele má úřad nebo benefic lum. Údové jehouzavazuji se (nikoli však pod hříchem) k tom
pomodlí se aspoň jednou za týden celý růlžlenec
15tidesátkový, a to atůžeuci svěceném od kněze

tomu zplnoumcněného. Ředitelé maji oto pečo
vati, aby růženec konán byl co možno každodenně
aenbo aspoň často u bratrského oltáře, zvláště
aby se tak dálo o svátcích mariánských. býti
zachováván sv Stolicí schválený zvyk konati rů
ženec s tajemstvími radostnými v pondělí a ve
čtvrtek, 5 tajemstvími bolestnými v úterý a pátek.
5 tajemstvími slavnými ve středu a v suobo
Každou prvou neděli \ měsíci, zvláště pak prvou
neděli v říjnu, máo'. ». konatíslavné procesí. Srvn.

Fr. 12“le [font/iný, „Svatý růženec" (1888), str.99 an str. 375n.; Bari/13V, Ablásse 640—652.—

Spolek věcného růžencel neboli čestná strážariina, zal. kol. r. od dominikána P.
Tímothea Ricciv B_ologni;1účelem jeho jest proka
zovati P. Marii a jejíntu božskému Synu nepřetr
žitou poctu ustavičně konanou modlitbou růžence.
Spolek byl papežem Alexandrem VII. a mnohými
jeho nástupci odpustky obdařen a doporučen, na
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konci XVlll. stol. zanikl, 1858obnovendomin ányLnyoně a apežcm Piem 1x. 18675 hveáln leny
mohou býti toliko ůdové bratrstva růžencověho,
kteří se zaváží měsíčně určitou hodinu modlitební
konati. Spolek skládá se ze sekcí neboli sdružení
denn ich a divisi neboli sdruženi měsíčních. Ke
každé sekci náleži 24 členové; v čele každé stoji
představený sekce, jenž sám jestjednim ze 24 členů,
jenž určuje členům hodinu modlitební. Každá divise

skládá se z 30 nebo31představených sekcí; p_ř_edstavený divise, ze středu jich jmenovaný, prik
zuje každému z nich určity den vntěsici. Veškeří
představeni jmenováni jsou ředitelem spolku, jímmž
jest kněz řádu domintkánskéh 0, od provinciála
ustanovený. Ředitelé bratrstev růžencových nejsou
spolu také řediteli s olku věčného růžence. Mo
dlitební hodina měsinni koná se tím způsobem, že
člen v dotyčný den přistoupí k sv. svátostem a

v hodinu sobě přikázzanou v kostele nebo adomapoornodli se růženec lótidesátkovýa pa do
uplynutí hodiny tnodlí se dle libosti jiné modlítbv
neeob konár ozjimáni. Spolek tento rozšířen jest
hlavně ve ll-"rancii a v Belgii. — ívýr růženec
Podnět k tomuto n\odlitebnimu sdruženi dala r. 1826

Marie Pavlina jarícotová, spoluz kladratekrklalyonského missljního spolku, papež ?teho sdru—
žení to 18323 chlváil. ivý růžeenecorje sdruženi

15 členů, kteří crozdělí se každého měsíce losaemo 15 tajemstvi růžencových s tim úmyslem ay
každý člen pomodlil se denně jeden desátekspří
kázaným mu tajemstvím, tedy všichni dohromady
den co den cely růženec se všemi 15 tajemstvími.
Zpravidla mají sdruženi živého růžence zřizována

býti v lůně bratrstev růžencovných; přikázalipapež Pius \x. brevem ze 17. sr 1877 vrchnl
vedeni živého růžence generálu řládndominikán
ského avedeui jednotlivych sdružení ředitelům rů
žencových bratrstev. Zivý růženec sám o sobě
není bratrstvem v pravém slova smyslu. Srv.

Konečný, „SRSůženec“str. 465; Beringem„ Ablásse“

lbratrstvo (kon reg-žaice)dobré smrti ke ctiSpasitele na in \ ajtc1ho a jeho
bolestiplné Matkey, zal. 1 VincencemCarafřou S. ]. v kos edl Gesu v Ři rn,ě po VÝ
šena od papeže Benedikta Xlll. buliou „Redempto
ris Nostri“ z 23. září 1729 na arcikongregaci a její
vedení svěřeno enerálu T0v. jež. Učelem bratrstva
'est řiprava věrících na blaženou smrt, zvvláště
astytn připomínáním si umírajícího Spasitele a

životem v pravdě křesťanským.Udové shromažduj:se každý pátek nebo v neděli odp.., anebo aspo
jednou nebo dvakrát v měsíci v družinském ko
stele nebo kapli k pobožnosti, při níž koná se
výstav ne sv. Svátosti, kázání nebo rozjímání

o utrpení éáně a bolestech P. Marie; ůdové modlíse spole čně a jsou pamětlivl zvláště nemocných

a umirašicích spoluůdův. Srvn. Beri,ngzr Ablžlssse

m

7 _
bratrstvo nejsv. Srdce Páně. K podnětu bl.

Markety MarieAAluacoqe zakládána byla po její
smrti (1690) bratrstva nejsv. SrdceP VŘíme
zřiz. bylo b. nejsv. Srdce Páně te rve“ r. 1729 při
kostele sv. Theodora přičiněním .jos. Galliieta

.; toto římské bratrstvo obdařeno od pape
Klementa XII. bř. 1732 odpustky a výsadami,
ohdařeno bylo7 také titulem „arcibratrstvo“. Jiné
bratrstvo nejsv. Srdce Páně zřídil 1797 P. Felici
S. |., zakladatel římského kněžského spolku sv.

av,la při kostelíku P Mar ad Pineam ; toto
bratrstvo povýšeno bylo papelžemPiemV 11.25led:dna
1893 na arcibratrstvo; papež Lev Xll. řeložil sídlo
jeho ke chrámu S. Maria della Pace. rchni vedení
jeho jest v rukou spolku sv. Pavla, k němu jest
aggregováno více než 10.000 bratrstev. Srvn. Bc

gn
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„".ngcró )0—625; H:;lka, Odpustky 403; Vondruška,„Blaliověst“ 1889,4
bratrstvo (sdruženi) apoštolátu modlitby ve

spojení s nejsi. Srdcem Páně viz apoštololát
modlitby l., 5.30

bratrstvo čestné stráže nejsv. Srdce Páně;
vzniklo jako sdružení 1863 v kl. sester Navštívení
v Bour u ve Francii,zřízet10186-í jako bratrstvo,

jež 1875 Lvem Xlll. pověšeno na arcibratrstvo pro]Francii a Belgii; pgdo ná arcibrátrstva zřízena

byla i pro jiné země: pro ltaliii 12. čna 1879 přicnrámě sv Vincence a Anaasst a, pro Německo
4. čce. 1894 při kaapll kláštera sNavštívení v Met
tách, pro Rakousko- Uhersko 11. čce 1896 přík

stele nejsv. Srdce (kláštera Sacré-oCoeur) ve Vídni.Každý úd koná denně adoračnlh di.nu

bratrstvo Naší Pani (P. Mat-ie)nodlnejsv. SrdcePáně viz arcibratrstvo téhož jm ., 598.
bratrstvo neposkvrněného Srdce Panny Marie,

založené r. 1753 apežem Benediktem XIV. na
šíření veřejné t'lcty neposkvr. Srdce \laliína, ob
dařeno jim hojnými odpustky, kteréž Pius Vll. ještě
rozmnožil.

bratrstvo ne oskvrněrleho Početí Panny Marie
zal. 8. av.S ííoře u Příbrami; jest
četnýmiodpustky obdařen

bratrstvo svatého a neposkvrrněného Srdcce
P. Marie 1: obrácení hříšníků viz arcibratrstvo
téhož jména 1.,

ratrstvo svatohorské, ze staršího bývalého
bratrstva znovuzřizené r. 1795 při dominikánském
kostele sv jiljí v Praze, potvrzené dvornnim de
kretem 7.12. března 1798, přijalo název „Měšťanské
bratrstvo lásky k bližnímu pod ochranou Pannny
Marie Svatohorské“. vedle konání pobožnosti (7,\l.
výroční pouti na Sv. Horru v pondělí po svátku
Navštívení P. Marie, t. zv. „pražské procesí ), pe
čuje o slušnýlčiohřeb členů. Clenskýpřispěveek obnáší ročné5 Správu bratrstva vede ředitel
5 pokladníkem a 12 výbory. Duchovní správu bra
trstva obstarává duchovní rádce ze řádu domini
kánského Bratrstvo má nyní asi 300 členů. Srvn.

ýgnolš'Í/ýn v časop. „Růže Dominikánská“ XXIV(1 1 ),l

0bratrlstvonnejsv. Svátosti oltářní vzniklo v Římě1538 ze snahy několika měšťanů a úředníků,
kteřír s olu s jinými věřícími pečovali o to
nejsv. 'vátost oltářní ve farních kostelích řimskýchd
s větší úctou byla chována (zvláště aby světlo

dnent i noci před ní hořelo), aby důstojným způ
sobem k nemocným dogrovázena byla a.p p_ovzbuzení dominikána Tomáše Stelly utvořili
bratrstvo při dominik. kl. S. Maria sopra Minerva,
bratrstvo to bylo potvrzeno papežem Pavlem 111.
30. lístop. 1539. Srvv.n Bering" 593—

bratrstvo nejsv. Svátosti při chrámu sv.
Ondřeje a Klaudia v Římě viz arcibratrstvo
téhož jména 1.,

bratrstvo ustavičného klanění se nejsv. Svá
tosti a ku podpoře Chudy'chcchrámů víz arci
bratrstvo téhož jménal.,59.

bratrstvo věčného klanění se nejsv. Svátosti
pod ochranou sv. Bencdikkta k útěše dušlcek
v očistci viz arcíbratrstvo téhož jména l., 598.

bratrstvo smírného klaněnt se katolických
národů nejsv.Svátostí, zal. 1883 v imě; účelem
jeho jest povzbtldíti katol. národy k ustavičnému
smíinému klanění se nejsv. Svátosti. Za tím účelem
vykázán jest jednotlivým dílům věta určitý den
v témdni(neděl:e ítalii, Francii, paněísku, Portu

galsku, Belgii;splondě1i:ostatním zemím evropským;uter sii; re.da Africe; čtvrtek: severní a
střední Americe, pátek: jižní Americe; sobota:
Australii). b'. rozšířilo se ve Francii ítalii,Německu
i v jiných zemich; papež Lev Xllí. několikrát je

O'
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bratrstvo apoštolátu — bratrstvo tří set

doporučil. Střediskem b—ajest chrám sv. jáchyma
mě. zbuudovaný na památku kněžského a bi

skupského jubilea pap. Lva XIII. a svěřený 1898
péčí redemptoristúv, jimž přikázáno i vedení braa
trstva. Srvn. Ben'nger 605„');—607Poklad věřícím.
11. (1899— 1900),1—

bratrstvo (spolek) smírného sv. příjímání—r;spolek tento založil 1854 P. Drevon S 1865
kanonickyzřízen vkl. Navštívení v Paray--le-Moníal,

doporučován vřele paep.t Piem IX. a Lvem Xmllí.Hlavním úkolem údů odným svatýmp ří

ním podávali zjadostu íněni za všeliká příkpoří,ježSpasiteli se
bratrstvo střídmosti má účelem buď úplné zdr

žování se pití opojných nápojů nebo jiclloOlbne
zoi.ván toomu koonci jest členům skládati zvláštní
slib do rukou duchovního předsedy, a modlit
kterou konali lnaji, nadána jesto . tazí
vznlkla ze spolkůs střídmosíi a antialkollolíckých
v různých zemích a dieccsesich již v minulém sto
leti a hojně se rozšířila, působlce blahodárně při
potírání alkoholismu, a zaslouží ncvětšího rozšířeni
nejučlnnější pod ory. Vzenlicll eskoslovanskýchpůsobí výborrn,ě zejména na Slovensk.1\'a Moravvé
hlavnim tedroxatelem jejich a s olků antialkoho
lických vůbec jest farář Ta liaeerro a duchovní
správce Konařík. Srovn. čl nek alko/mlíxmur ]„
str. 293; !. Tag/zafe/fo, Bratrstvo střídmostí (překl.
zAu.g Arndta) 1903

bratrstvo škapultře P. Marie Karmelské; za
ložení jeho přičítá se sv. Šintonu Stockovi (v. t.),
kanonické zřizování tohoto ó-a přísluší výlučně
generálu řádu arm. (breve pa . Klementa X.

„Comrmissae Nobis“ z 8. května 1673). Viz čl. škaul
brartrstvotříset(bratrstvo Tr ecentorunt“,

CCC). V mariánských družínácll (v. t.) zřízována
byla hy bratrstva ku pom duším v očistci,
která ztvořila zvláštní takořka oužší odbor marián
ských družín ,poněvadž početjejicn členůbýval zpra
vidla určen na tři sta, kdežtto po *et členstva mari
ánských družin nijak nebyl obmezen. Ke zřizování
takovýchto sdružení vedla sodály mariánské smutná
zkušenost že dědícovéaapřiliuzní na duši zesnu
lého modlitbami a obětí mše sv. zřidka kdy
matuji. V staroměstské kolleji jesuitské u sv le
nlenta v Praze bylo zřízeno takovéto bratrstvo

e.25 března 1694 při tak zv „Větší latinské
družině mariánské“ a nazývalo se „Pactum Marí

mdc uno sacro legenda aut procurando in
Alma congregatione latina maiore sub tituío bea
tissimae Virginis Mariae ab Arcllangelo salutatae
Pragae ad s. Clementem'. Poče členů stanoven
byl na tři sta, a to z důvodů nejen praktických,
aby totiž povinnosti jednotlivých členů přiliš ne
vzrostly, ale i nlystickýcn, vzhledem totiž k Soudc.
77 („ve třech stech mužů vysvobodínlvvsá . ).
Členové zavázali se vzáiemným slibem že jeden
každý z nich za ažzdélo mřelého člena hned
po smrti jeho jednu mši sv.zbuď sám, je--li knězem,
oldsouži, aneb se poss,tará aby sloužena byla. Braa

trstvo CCC 1:3on024. dubna 1748 od pap. Benedikta XIV. ob ařcno výsadou, že mše sv za ze
mřelého člena íu obyčejného oltáře obětovaná
je spojena s týmiž odpttstky, jako mše sv. sloužená
u oltáře privile ovaného. Prvním členem r. 1694

do bratrstva C C zapsaným šyl arcibiskup pražský Jan Fridrich hrabě z Vald na. Většinu členů
bratrstva tvořívali laikové, mezi nimiž bylo hojně
šlechticův a vysokých úředníků. Zrušenim řádu je
suitskěho & zákazy josefinskými vzala sice mari
ánská družina za své, nikoli však bratrstvo CCC.

ljemu byla zasazena těžká rána, nicméně všaktrvalaoinadále, byt zbaveno prvotního lesku. Pečov
o ně kurátor, obyčejně některý z bývalých jesuítů.



bratrstvo nejsv. Trojice — Braun

Od r. 1803 bratrstvo jen živořilo, nemajíc ani

úplného počtu tří set. Kardinál Schwarzenbergzpůsobil 1857,že bratrstvo CCCb oobnoveno,
nstanovív spolu, aby vždy ředitel abspirituál praž
ského semináře byli jeho kurátory. lenstvo bylo
brz doplněno v bývalý úplný počet, a znovu
vzkríšené bratrstvo slouží na té doby opětně
svému blahodárnému účelu. Úplně seznamy členstva vydávajís etolíko čas od času (na pr. r. 1870,
1882,1914); jinak rozesilákuratoríumvždy po uply
nulčm pololetí seznam členů zemřelvch a nově

přijatých. Nyní jsou ěllenybratrstva CCC výhradnějen kněží. Srvn. Dr. adla/uz „K dvěstěletému
trvání bratrstva ,'lrccentorum' u sv. Klementa
v Praze“, ČKD 1894, 238.

bratr stvo nejsv. Trojice s bílým škapuliřem
bylo zakládána při řádu trínítárskčm v dřívějších
dobách za tun účelem, aby věřící dílem modlitbou,
dílem almužnou zúčastnili se na díle vykupování
křesťanskýchotrokův úpicích v zajetí Turkův aSara
cenů Nyní jsou hlavními účely tohoto bratrstva:
1. klanění se a oslavování ncjsv. Trojice jak po
božnostmí. tak íboh umílým životem; 2. konaní
skutkův účinné lásky k bližnímu v duchu řádu tríní
társke'ho, zvláště almužnou na vykupování kře

sťanů nalézajících se v zajetí nevěřících, ěakožlk vykupování dítck pohanských. Kanoníck zřl
lzování těchto bratrstev přináleží generálu řádu
trinítárskěho; v místech, kde není kláštera tríní
társkěho, může generál řádu zplnomocnítí kněze
oto žádající, aby věřící do bratrstva přljímati
mohli. S prinetim do bratrstva spojeno jest oble
čení škapulíře bílého s křížem červeno- modrým.
Srvn. Bennger, Ablásse" (1906), 584—5

bratrstvo sv. Václava víz Václav .
bratrstvo pro křest. vyučováni viz arcíbratr

stvo téhož jménaal.,
Bratrušov (Brattersdorf), faravdíec. olom

\ dek. šumberském 1781kuratie, 1800fara ,patron:
matice nábož.; duch. správu obstarává farář, 977
ka.tol, 9 slarokatol.: ov.by ném

Bratulič (Bratulích) Šimon, 50. biskup zá
hřebský 1603 1611, rodem ze Srirtjema, paulin.
Současný Vuk Frankapan charakterísuje ho takto:
„ln castrís lorícatus galleam cum thiara et cucullo
conjungens, aeque gladium audacter ín hostes
strlngere quam devote coronam Vírginis recitare
c_onspcctus est." Uvedl jesníty do Záhřeba a dal

t_imod domínikánův opuštěný klášter u sv. Kateřiny (1606). 2. v Le oglavě 1611. Srvrn. Schem.
cler. Zagr. 1911. XXGI.

Brauburger Ondřej, farářv Bruchsalu, z.01791;
:p. „Commenfalio jurís ecclesiasticí de formula
reformatíonis Ecclesiae ab imp. Carolo V. a. 1
statibus ecclesiastícís oblata, et a. 1559 variis
su plementís auct“a.

rauczek Vilém Antonín O. S. F, rodem
7. Kopidlna, professor theol. v arcib semináři
v Praze, 1672—75provinciál provincie české. ..vír
aequítatís amans et justítía e" z. v cnyin; :p.
„Domus sapientiae Scotí, seu Philosophía Scoti
stica't Srvn Wrbczam—ky,Nucleus Mínoritícus 35,

9Brauer viz Brayer
Braulio (Braulíus) sv.. stal se biskupem

v Saragosse 631 jakožto nástupce svého bratra
jana; na sklonku svého života oslepl; z. kol. 651
(Mart. R..26 března, ve pan. slavíse pam. jeho
18. března); muž velice vzdělaný, povzbuzoval
svého přítele Isidora Sevillske'ho kdokončení jeho

„Libri2Etymologit.arum“ opravoval dílo to. rozdělil
je vez Uknih a opatříl'rpředmluvou; zúčastnil sesynod toledských 633, 36.6 podal 2 usnesení
poslední z nich papeži Honoriovi l. uctívou, ale
upřímnou odpověď (ep. 21.) k výtce španělským
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biskupům aučíněné, jako by vlažni byli ve svém
řadě („ncessmuti“); kespísulsidorovu „De vírís

íllustrlíbus“ připojil seznam spisů lsidorových;sepsa
ívot sv. Aemílíana (\S'.t. 1.,(vyd. Mabíllon v A. 55. i.,

mně. Vincence, Sabiny a OČhrístcty, a snaad í „
martyríbus cacsar-augus tanís („massa candida“)e;
mimtě to zachovaly se jeho 44 listy (cenné pro ile
BrLínyparkělska v době Vísigotů; yotišf. u Mígne,

Braun 1. Alfons S. .. u. 1870 v Bíberachu ve
Virtembcrsku. nyní ve eldkírchn; hudební skla
datel; vydal: „Stella matutína“ (lat. zpěvy, 2 seš.
1906), „Unter d. Christbaum“ (12 ván. ísní, 1908).

„Der grosse 'lsag" (6 písní k sv. příjím ni pro smi
šený sbor 008).. Víer Mugergotteslífder“ (1909),lat. litanie k Srdci Páně (3 vyd. )12, „Coram
Sanctíssimo, quinque Tantum ergog (1912)
2. Filip, regens semináře ve Vírcpurku 1683,prof.
kanon. práva 684, kaavnovrn'kk1693, gen. vikář 1705,
protonotář apoštolsky, kapitulní děkan 1711, 2.1735:
xp. „Principia juris can onící“ (Norimbererk 1698). —
3. [a'-ováIsabella, něm katol. spis pro mládež,

71.1815 vjcttínigenu v Bavorsku, z. 1 v nic ov;ě J.:,o us der Natur“ (básně 1849),

„Dortgeschlchtelnd e(1857), . Lieb und Treu“ (18814),„Glilckwunschbtíchleín“ (1876, vyd.1890), v dá
vala časopis: „lugendblátter fitr christi. Unter

haltung“ (118.955——8ž"));_sebrané její povídky vydány
ve 12 sv. injlan, gen. sekretář spolkusv. Karla Bor.0vB 87;9 :.p „Musterkatalog
und Handbuch ftír nkat'ťthVlolksbííchereíen“ (1910)

—ří jan Vílémjosef, u. 180 v Groonau, 1829

111), Cucullata
205 215) sv.

1833 ř.pro í.círk. dějin v Bonnu; zal. společně
s Áchteríeldtem (v. t.) k hájení názorů Herrnmcso—
vých časopís „Zeitschrift fiír Philosophie und kath

heologie“ ; za muž příčinou podnikl 1837s Elve

níchem cestu do Říma ' justíní :iXpologíaecumcomment." (1830, 2.vy P81130),., eeLehr n des
sog. Hermesíanísmus“ (1835),„ Meletlemata theolo
gíca" (1837), Acta Romana“ (1838) „Bibliotheca
regularnm fidei“ (144, 2 sv., nedokonč ), články

oboru archaeologíe a dějin umění v ,.Bonner
jahrbtícher'; 1843suspendován a dán na odpočinek,

848 volen za poslance na sněm frankfurtský;

v letech\,1852—62byl poslancem na pruském sněmu,
z 1863 v Bon —6. in hkO. S. B., 1.732v Trostbergu;nvstoupil 1750d vTegernsee,
vystoupil z něho 1767(obdržev papežskou diSpens),
byl1771—81r.ál bavor. duchovním radoua di
rektorem všech lycei, gymnasii a městských \ ven
kovských škol v Bavorsku; z. 1792 v Mnichově;

\'yd. lat. Itext Písma sv. 5 nění překladem a pozn.
(10 sv., l7—8897.n), „Bíblíschesc Unígeí'ssalFlexlikon“(vyd. po jeho smrtí Amand Mau 806).
„Das Leben und Leiden Jesu Christio (157691796);
mimo to sepsal přemnoho spisů týkajících se re
formy škol: zavedl všeobecnou povinnost návště\yškolní. školní plat. pemé platy učitelů a j.
7. jiří, ředitel semínářev 'lrcvíru, :. 1861; .r). dle

zásad hcrmesíánských S„ystem Oder-2clíríst.-kaíwho
líschen oral"rt (Treevír 1835—40 .)v, „Ei.iber den Wert des
trrlger Ansichten" (t. 1830), „Krítík der Ansíc ten

der neuern christl fMoralísten íiber die sittlichenRáthe't —8. Jos ef 5. ].n, 1857ve \Vípperííírthu,
vysv. na_kněze 881, vstoupil do Tov .1890,
archaeolog a badatel v oboru dějin uměni, nyni ve
\'alkenburgu v hollandsku; podnikl vědecké cesty
DOoAnglií, Franci, Hollandsku, Belgií, Svýcarsku,
ltalii, Rakouskua Německu; .rp.: ..Dle priesterlíchen
Gewánder des Abendlandes“ (1897), „Die pontifi

kalen Gewánder dcs Abendlandies" (1898), „Diebelg. lesultenkírchen" (1907)„, eliturg. Gewan
dung ím Okzident und Orient“ (1907, na ten čas

...
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nejdůkladnější dílo o tom předmětě),s„Die Kirchenbauten der deutschen jesulten“( 1—90810),

.150 Vorlagen ftlr Paramentenstíckereíeng';a "(1902.:3. rozmn. vyd. 1908pod názvem „200Vor3 “..),
_Winke fiir die Anferti ng und Verziergung der
Paratnente“ (1904), DieÉrchen der oberdeutschen
u. der oberrheín. órdensprovinz“ (191 „Hand—
buch derParamentik“ (1912._-—9 los e,f exposíla

vaSccheueru u ezna u. 1872 v Gaísthalu (Hornikp); :p.:nMitte1 zur Hebung der land|.
Wochlfahrt“ (1903)n „KaiholiscLer Uuíšchenvereín

(1900; od r. 1904 vydává měsíčník „Das Burschen10. Karel 5. ], 1831 v Neustadtu
vIHessensku, stud. vCollcgium Germanicumv ímé
hlas a theol.., vysv. na kněze stals eprof.m ah.t
a fysiky v chlap. kcnviktě ve Ftlltlě, vstoupil m1861
do o.v ež., asntronom, žák Secehiho, 1 —

ředitel 4biskupské hvězdárny v Kalocse v Uhrách,d14v Bohosudově,z. 1907v Radegundu; vy
nálezce několika astronomických, meteorologických
&geometrických nástrojů, nově methodyypro přímou
fotografii protuberanci slunečních, jakož 1methody
pro určení střední hustoty země (methody oscil
lačni;) .r.. osmogonie voul Staudpunkt

lclhristl.Wissenschaft nebst einer Theorie der Sonne- eini en daraut beztíglichen philos. Betrach

tztlngen"1%]889,zlvpredmu y„ 0 poměru věd světských a boho

vědných“ přel. v „Hlídce“ 1896, 668)] ]a zprávyo svých pracnch v Kalocse (1886) Karel,
katol. theolog, u. 1841 v Aschaffenburgu, lkanovník
a farář při dómě ve Vircpurku, 3. t. 1909, velice
zasloužilý v oboru školství, charity a katolicko
sociálnich snah, :p.: „Geschichte der Heranbíldung
des Klerus in der Dičzese Wiirzburg" '1889, 2..vyd

1897),„Distirlguo Mángel u. Ubelstándeím h'eultigenKatholizismus u. Prof. Schell (1897 18991,

„lterum distin o“ (1898, 2.vvy.d 189th "h edenkenzu Ehrhards, atholizismus u. XX.ajh "(1901,
3. vyd. 1902), „Philos. u paeeadagog. Grundfragen “
(1902, výňatek: „Psychologické vzděláníučitele“
přel. časop. Křest. škola“ 1907, 249), „Ameri

kanismuus, Fortschritt, Reform" (1904),„Důlee kathol.Pretlígt wšíhrend der Jahrtre 1460—1650 rEhe,

Familie, Schule“ (1904)l, „Bilder aus den sorziaieuBestrebn gen“ (4 sv 1859—905 „Organisation
oder Sehablone“ (1906), „Dassbisherige u. ktínttige
Verhalten der deutschen Katholiken'in der Arbeiter
frage“ . rel Ludvik, 11.1835, pro
círk. práva v semináři ve Fuldé, děkan kap. ti,
z. 1900; :.p „De suspensione ex iníormata consci

entia ob occulta solumr crimina inferenda“ (Virc1868). uuus) Konrad, 11.1491
v řirchheimu n. Neckarern, 1521 pro . ráv vTu
bin (ach, potom rada a později kancléřvircpurskěho
bismpa Konráda z Thíingenu, 1533přísedící, 1540
ředitel kanceláře řiskškého komorního soudu ve
špyru 1542 v bavorských službách jakožto kancléř
ve .Sturaubingu, 1545 v Landshutu, vstoupil do stavu
duchovního, vysv. na kněze 546, stal se 1554
kancléřem kard. Otty v Dillin ách, od 1560 žil
v Augšpurku jako kanovník; 563 v Mnichově,
dle Possevina „vir aeterna memorla dignus"; v čet
ných at. aněmeckých spisech, jakož l na různých
říšských sahrouláždénich vystupoval jako rozhodný
obhájce katol. církve, zvláště proti lnagdeb. cen
turíatorům („Adveesrus novam historiam ecclesia
sticam, quam Matthias lllyríeus et ejus collegae
Magdeburgi per centurias nuper ediderunt, ne
qulsquam illis maiae fidei hisltoricís uovis fidat,admonitio catholica“, Dillingyl e aucctori
tate ct potestate lzcclesiae“, t. 1559, v něm. výtahu
tamtéž téhož roku). — 14. Krršy of S.]_.; :p. „Vitis
my_stica, hoc est: Conciones lloroídae in singuias
totius annl Dominicas et oecurrentia festa' (Kolin

2..\yd 1895, 3. vyd. 1905; výňatek

Braun

n. R. 1677).—15. z Braunu, Matyáš Bernard,

vynikajicísochařčinnývPrazeavČechách, „ 1684
vtOe ztu v Tyrolích z chudé šlechtické rodllr71y;vzděial se v talií, v lnšpruku seznámil se
s hrabětem Fran t. Ant. Sporckem, jenž přivedll7'jej
na své statky do Če c.h lt. pracoval 7vl. v uksu

Lysé a v Hradišti Chouistníkově (Gradlitz).R .171uOusadil sevvrPaa,ze otom Sporckm b 1 za
městnáván: 1711nabyl měšťanského práva v ovém
městě pražském. Uměním svým záhy proslul, i byl
hojně zaméstnáván, nabyl značného jmění a byl
vyznamenán titulem dvorního sochaare; z. 38

Praze. 2 jeho prací nejpřednější misto zaujímásousoší sv. Lulultgardy (vizp řiL Vll mstě

arlově v Praze, jež yzhotovilp(die nvárhu malířePetra Brandla) r. 171 ánkladem cisterc. kláštera
plasského. Z ostatních jeho prací náboženských
uvvádíme: Sousoší sv. Iva na mostě Karlově, po
stavené 1711 nákladem právnické fakulty prazske
university; oltá sochy a zpovědnice v kostele

sv. Klementa v Praze (1712—15); zcřdžřevařezanésousoší „Kristus na kříži, u patyk že P. Maria
rukama lomiei,“ v býv. konventnim kosit. v Plasech;
morový sloup na nááměsti v Teplicích (171_8),
mariánský sloup v Jaroměři (1723—27); třináct

soch svatých v nadživotní Lvelikostí na zdi obklopující kostel v Lysé ocah řská výzdooba

piaristskěho kostela v Litoomšli (1721: hlavní oltářdle návrhu arch. Kaňky,s cy sv. evangelistů, sv.
Prokopa, Václava a 8 ausdoělů);náhrobek hraběte
Leopolda Šllka (z. 1723) ve veleehrámu sv. Víta

raze; pomník císaře Karla V1. u Hlavence (ne
daleko Št. Boleslavi) se skupinou „Sv. Hubertu
zjevuje se jelen s křížem mezi parohy" , postaveny

24—5 nákladem hraběte Sporcka; tři oltáře ve

farním kostele v Horkách nadjízerou (z let 1723—22).Pomocníky jeho byli bratr jeho Do irrlnik (z. pře
r. 1736) a synovec Antonín (z. 1742 jsa teprve
23 let stár), od něhož jsou sochy na kostele sv.
Mikuláše v Starém městě ražskěm. Srovn. 7m;
Her-ai," Karlův most v raze, 40—;42 O:)ar
Paltlak v Thienle- Beckerově „Lexikon der bilden
den Kitnstler“ ., 550—551. — sakar,

katol. theol., u. 1862 v Dillingách,1894Mmř.sproi.ve Vircpurku, 1897 ř. ro.f J.:) bar
Kepha uud sein Buch von der Seelc“ „(1890),„De

sancta Níeaena synodo“ 7(1898), „Das Buch derSynhados (1900) Placidus O.S
u. 1756 v Peitíngu v Horn. Bavorsku, vstoupil 1775
dO kl. v uš purku, vysv. na kněze 1779, od 1785
bibliothekář kláštera; po zrušení kláštera 1802 žil
pospolu s některými svými spolubratry; :. v All
spurku 1829; sestavil katalo inkunabull a ruko

pisů bdíbliothlekyklášterní („ otitia historico- lite
rariad dlibrirs ab artis typographicae inventioneusquea 1500 impressis in bíblíotheca mona
sterii addS. Udalricum et Afram extantlbus", 2sv.,

—9; „Notitia historíco- lílteraria de codicíbusmanuscriptis . . .", „Codex diplo
matícus Monasteríl SS. Udalriei'5et Aír“ae (2 sv.,
14 n), „Geschichte der Bischofe von Augsburg“

(4 sv., —15), „Historisch-t-opograpshísche Beschreihuug3der Dioezese Augsbut “(18 SV)
„Die Domklrehe zu Augsburg “ (1829), „Geschichte

der Kirche und dle7s)Stiftes gder h. 1rích u. Airain Augsburg“ (181 ——18. Stěpán, repetent
v theol. kouviktu ve)Frýburku 1 ; .rp.: „_Ca
rolo M. regnante quae inter Ecclesiam et imperium

ratio intercesserit“ (Frýburk 1863t), „Christiauaee.ss Trinitate doctrinae ex ss. utriusque Tes
meuti testimoníís demonstratio“(t. 1863),„Jerusalem,
Bilder aus dem rlent llnd Erláuterungen der

Geschichte“ (t. 1865); ptřispivallpilně do časopisu„reFebiurger Kirchenbla 1.9 Th
theolog, u. 1833 v Mo'llbergenu, 1859 —1*84rduch.

<



Brauttau —

správce v Guterslohu, od 1884 pastor v Berlíně,
en. superintendent Nové Marky a Dolní Lužice,

glet-ivrchni círk. rady4evang. , sp.: „Die Belehrungder Pastoren“ (1885,4 v.d 1892).—
psal proti bttlle papežev

_U,

ia 1x. 0 neposkvrněném
početí P. Marie, od biskupa pasovského exkomu
níkován,-. 4.

raunau |viz Brou omv.
Braunfels viz Brunsfels.
Braunhofter lnnocenc a S. Clemente, pia

rista, 7:. 1660v Hustop_čteč'tna Morave, \stoupil do
řádu 1678, působil v několika kollejich jako rektor
a zvvolen za provinciála; v kolleji mikulovské za
ložil velikou knihovnu, věnovav na to rodinné
svoe jmění; z. v Mikulově 17281;er „Andáchtige
(je ankem iiber das Leiden und Sterben Jesu
Christi in gebundenet und ungebundener Rede“
(Vídeň 1704). „Meditationes supra novlssima in
singulos mensis dies dístributa, _ex italico in lati
num translata“ (t. 1722, ()lom. 76.

BraunmannRutger ímon, O. raem., 17:673
v Cáchách, lektor theologie, rektor kolleje řádové
v Lovaani, posléze opat kl. averbodského,z. 1747,
o jeho smrtí vydány byly jeho „Tractatus theo

ogici, tum praxí, tum speculatíoni accomodati“
(Lovaň 1751,

Braun můller Bened ik 0. ., 7:. 1825
v Rótzu (Horní Falcko), vstoupil do kl. metten
ského, vysv. na kněze 1850, prof. na dom. učilišti,
zvolen za opata lat—14,2.1898pv Mnichově- sepsal
hojné práce z oboru dějin církevních: „Beítráge
zur Geschichte der Bildung in den 3 ersten jahr
hunderten des Christentums“ (1855), ,.Bildungs
zustan d der Klůste es [V.—V. jahrhuntletts“
(1816),„Namhafte Bayern 1m Kleid des hl. Benedikt“
(1
.,Reiherifolge der Abte von St. Emeran zu Regens
burg" (1883): přispíval do časop. „Studien und

Braunsberger Otto S. ].,ž 7:. 1850 ve Funen(Bavorsko), vstoupil do 'lov. nyní v Exae

stelutungund erstep Entwicklung der Katechismen

dees sel. Petrus Kanísius“ (181%336—„B. Petri Canisíi( s.
Wallfahrt“(1896) „Riickkblick auf das kath. Ordens

wesen im XIX fahrhundert" i(1901),

Braunstein 1. jácchym 0. Min.,7:.vvOšfenburču
124511lpt of pastor. v Luzernu, z. 1789 adl sbírk

(Angšpnrk 1782, 2. vyd ), „Dle Gebote Gottes
in biblischen Bilderri belt7rachtet'j (t. 1783), „Die

betrachtet“ (t 1788);prottEyhelow napsal „Wahre
Quelle der falschen hybel' sehen Urkunden von der

17 ).—
Sprotavé 1845, psal proti Rongeánům.

rau Brautius,Brauzi) Miko l š, 71.na

vychovatelemFrantíškaAldobrandína, bratrovce Kle

menta Vll., později kanovníkem při sv. Janu tLater.,

myecntaVll. byl pronásledován od příbuzných papežo
balu vězněn. (Jednalo seo prijmy biskupství,

prohl sil ho nevinným a vysvsvobodil ho, ale B. se
musil zříci biskupství. B. se vrátil do Dubrovníka,

Srvn. Ljubič, Ogleda
Brauweíler, někd.lben. opatství u Kolína n.IR.,

dcerou Otty ll.; prvním opatem byl E1102 kl. sv.

Maximína v Trevíru. R. 1469 1pBi-[i)stoupilB. ke kon

880) ,Hermannn, Abt von Niederaltaich' (1876),

Mitteilungen“

jež .871878,11
tenu Apostel Barnabas“ (1876), „Ent

Epistulae et Acta“ —12), anisius

Braunseifen viz Bruns

„'Der lll seinem Glauben heschiímte Christ“

wohleingerichtetc Haushaltuung ín bibl. Bildern

Ohrenbeicht" (t. 2. Karel, farář ve

(
Lopudu uDubrovnika 1564V tuvdovav v ímé byl

konečně 1602 biskupem v Sarsině. Po smrrti Kle

sykcter'm bylo spojeno knížetstviBobbío.)Urban V.!ll

z..1632 Kavanjinlho chválí jako národ. básníka.01.1 396. Dik

zal. je 1024 falckrahí Fzzo s manželkou svou,

gregaci bursfcldské. Zrušen

Brázda 469

Brava Diomedes (Quido Grandi), professor
cír.kev mám v Bologni ke konci XVII. stol jeho

hlavní dílo „Disiquisitio crltíca de interpolationeGratianl“ (Bonomae 1694). ypoočítává zde

interpolací, což shoduje se s novějším badánílnvt.
Phillips, který činio eB. D. zntínkn (KRdst.r 160),p okládá číslo to za přeeahnn.é

Bravantice (Brosdorf), farav diec. olom.,zide
kanátu biloveckem; zříz [ Ol.; patron:
hrabe Lothar z Blticher-Wahlstattu; duch. správu
obstarává farář, místo koop. na ten čas neobsa

Ěeno; 1176 katol., 4 akatol., 3 1., obyv. něm. aes.

Bravi Kryštof, právník, u. 1619 v MazellevsBergam ku, „Expositio de ori lne
legutn et tnodo studendi" (Bergamo 1653, le
mentaajurls“, „De contractibus et ultímis voliinta

tíbus“ , „Riegulae jurísmin zSexto“ (Milán1664.
Bra JanG 2, :p. „Catalogo de '_losobíspaosodle Cordova“ (1778, 2 sv. tel.,) —2.M

Antoncíin, špan. theol., rod. z Kortuby (3.1674)k;.r. tatorium beneficiariorum dc opíníonibus
ímprobabilibus'I (167 etr, kanovttik v S.

u; s.)? „De Dl'2ili10et nagnoa caritatis prae
cepto' (Compluti 1533). — 4. šeb stían, domi
nikán,roroedem z Medíny del Campbaove Španělsku,
gen. řádu, 5, 1608, .r). „Collectanea aureas. Scrip
turae Veteris et Novi Testamenti ex diversis locís
praeclarissimísque expositlonibus b. Thomae Aq.“
(Compl. 1595101., toliko Genesis „Dent .).

Bravoníus .víz BFIorientu u.s — 2. Se atus(Servatus) O.S ,př evor kl. woreesterského,

.er „Vita s. Oswaldi epíscopí lwi ornlensis et
archieplseopi eborahcensis' (vyd aine v „Thehistorians of the hurch of ork“ i886, 11., —97).

Braxatoris (Sladk ovíč) Karel, ev pastor
v Tasařích vuh. Slovensk111837—54; :p.: „ odíny
s Bohem Nová modlitební kniha pro křesťanský
evan elícký lid“ (v Báňské Bystřici 1846), „Kře
sfans ý evangelický augšp. v zn. katechismus
podle menšího katechismu dra. Martina Luthera

s přípravou ku kontirmaci pro menší a větší mládež
evanál vypracovanlyš (v Pes 1185' ), „Nový evaa.ng
kate ismus“ (t.154), „Evalngelícká postilla na8exty celého roku" 1všecky epíštolské

B , de( ldo de Bres),theol vůdce
reformovaných v Nízuozemsku, 7:. iVlonsu,
odpadl od náb. katol., prchl 1548 do Anglie, od
1552 žil jako kazatel v lilie a Tournai, posléze
ve Valenciennes, kdež po dobytí města jat a sťat

,:p.: „Confessíon de Foy" („Confcssio Bel
giea“ viz výše čl. eílgtcká konfesse, str. 70);
„Le baston de Foy“ (Lyon 1562), „La racine des
Anabaptistes“ '

Brayer6%Breyer,Bráuer, Breuer) VáclavS. ]., vC. Dubč, vstoupil do Tov Jež.
1690, odelbr6a21se 1693 do Quita, kde působil 20 let
jako missionář na horním Maraňonu; vynikal ne
ob čejnou zbožnosti a velikým zá alem o spásu
du í; byl chválen také jako výborný stavitel; byl
nějaký čas superior-em misssií v oněch krajitia'ch;
z. 1729 v Quitu. Srvn Huomiar, Deutsche jesuíten
mlsslonáre;

Brázda 1. Dominik, 7:.ve Vracovicíchl. ún.
1859, gymnasium i bohosloví studoval v Praze, na
kněze vysv. 15. čce 1,884 yl ka.pl v Mírošově,
pak v Cerhovících; od 1893bjelst far. vDrňahonovvě
Újezzde, 1905 jmenován vikářem hořovickeho vika
riátu; je k. a. notářem a členem okr. škol. radyv Hořo
vicích. Jest velice činný na poli hospodářském a
spolkovém. Muž vielkého rozhledu curkevniho

i sociálního, zvelebil chrám bfarní, postarav seeho ryzeuucmělekou výzdobu a úpravu. Pod
porovatel literatury bohoslovné, lidové, časo ísecke',
jakožichudiny;.r1>.: „Mirošov. Monografie“ vPraze

.—



470

1891). Též v ČKD. a listech odborně 2hospodářských uveřejnil některé prísp évkvy. ——2an_| ze
Zlámané Lhoty, pseudonym Aut. Lat/zc (v. t..)

Brázdil Ondřej, u. v Ratajích na Moravě30. li
stopadu 1814, stud. na gymn. kroměřížskéma ia—
iist. ve \'ldní, filos ve Vídni, boliosloví v 10
mouci, vysv. na kněze 2. srpna 1840, b ikaplaneni
na různých místech v olom. díec., 1 9 stal se
prof. nab. nac k. gymn. v Uherské Skalici; :p.:

las z Moravy o praiopisu všeslovanské řeči“
(v Kroměříži 1851), „Kázání na slavnost jména

Marie Panny“ (v Olom. 1854),_„Třípísně pastýřské
či koleckdy mcmš na slavně hod narozeniPáně (v Uher. Skalici 1858) vČK 1846,130.uve
řejníl báseň „ na otázku Karla Vinaři
cého“, v „.Posv kaz.“ 1873 kázání na 11. neděli
v postě. 6."byl dobrým samoukem \e varhanářství.

Brazec (Bražec) (__Pergžles),fara v diec. pražs_“ve vik. žlutickém, př_i_p.již ve XIV. stol., později
zanikla, 1783znovu zřiz., patron_lir. Rudolszernin

Morzin'_;_duch.msp ávu vede farář; 1466 katol.,
Brčlč(Berěié)lvan(jan),n vZadru9.ledna1824.
Pěči svého _strýce lva aBrčíče, kanovníkav Zadru
a později biskupa v ibeníku (v Dalmácii), studo—
\al střední školu v Zadsu, bohosloví v Zadru a
ve Vídni (ve Frintaneu), kdež byl vysvěcen na
kněze. Vrátiv _se 1848 do Zadru, stal se preben
dářem u sv. Šimona iamže,18.')5 byl ustanoven
od biskupa Godeasiho za proiessora staiosloven

štin_ya hlaholské liturgie v zade rske'm semináři.R. 1865 byljmenován professorem Staiého zákona
a semitských jazyků taniže. Za zásluhy o diecesí

zaderskou byl r. 1868 jmenovárjť čestným kanovníkem ka ítuly sv. Jeronýma v ímě a téhož roku
v prosínCi čest. kanovníkem metropolitní kapituly
vaz dni. Zemřel po ráikénniemoc nutí náhlou

jviž 24. května 1870. .\'ejdule_ž_itější jehompráce bylyiištěny v Praze; 1859vyašl usynů Haasovych jeho
„Chrestomathia linguae veterosloveni
cae charactere glagolitico e coríicíbus,co
dícum fragmentis e_t libris imjmiressísedita“, 1864vyšla tamže v 2. nem „Čítanka
staroslovenskogaje zíka'P.1Hlvi jeho raci
tištěnou rovněž u synů lzHaasov ch v lvetcchl -70
' lomccí sveto a isnia obojega

uvjeta ta roslove nsklm zikom“ 5 sv.
Menší rozpravy vyšly charvatsky: „Njekoliko staro
slovenskih i hrvatskih knji ali što glagolicom
pisanih, što tískanih" 1869, hrojnoj vriediiosti
glagolskog slova jat' , „Dvieslužbe rlmskoga obreda
zaasvetkovinu svetíh Cirila í Metuda“ u Zagrebu

_11870.Největší zásluhy si získal 8. tim, že vydavých ,Úlo ů“ razil cestu novému vy
dání hlaholsl'íého0misálu, jehož se ovšem nedočkal.

. byl v čilěm spojeni s našimi literáty; jeho
korrespondence s prof. Hatialou řešla v majetek

musea král. česk.,jeji pokraečováiusbibliothekářem
Paterou dostalo se mi dar tfii—,__

Brd lkí Jai1__,__7:. v Počálkácli 21 srpna 1820,vyna kněze1.1846,tarář v Dlážďově,potom
v Hošticích ChÍumčanských, v Myšencí, posléze
děkan v Počátkách, pap. prelát, čestný kons. rada,
čestný měšťan počáiecký,z:. ve \'iysokén v.ěku8 ún.
1908,jako farář dlážďovský splsovaldllo „Přikladya
podobenství naavěro-__ímravouku katolickou dle
Mehicra,_8Veitha aj.“ (viz návěští o spise tomv ČKD 38,9;) práce ta však tiskem nevyšla.

Brel; Lu6dvík, malíř, „. kol 1443 v Nizze,z
kol. 1520, nepochybně žák jana Mirailietího
z Montpellieru, s nímž 1473 společně zhotovil
tabulové obrazy pro kostel S. María della Miseri
cordía; mimo to jeví se v jeho dílech vliv školy
nizozemské, jakož i školy lombaidskě, jmenovitě

Brázdil — Breda

Vincence Toppy, k jehož velikému oltáři z r. 1490
pro 5 Maria dí Castello v Savoně přispěl tabu
lovým obrazem sv. jana Ev. Z ostatnich jeho čet
ných, v letech 1475—1519vzniklých obrazů v Nízze,
Savoně a janově vynikají zvláště: „Ukřižování“
zr 1481 z ostela S. Bartolomeo v jano vě. nyní

v galerii Palazzo Bianco t.. n_ěkollkadilný oltářníobraz s „Nanebevzetim P. Mar “z r. 1496v
savonském aoltářni obraz „Obráceni sv. Pavla“
vS Maria di Castello v _lano

Breaca (Breaka) sv. pannavz irska, vychovaná
sv. Bri iitou k životu klášternimu; později stala
se pře stavenou kláštera nově zbudovaného, jenž
po ní nazván „Field of Breaca'; z. v pol. V1.s.tol;
pam. 18. unora.

Br ebbia (Brebia) Gabriel O__tS. B., 71.vr N_l_iláně, vstoupil 1479 do kl. sv. Pet t.; s;..

commeentarium in Psalinos“ (Milán 1477 1490_)_;opravil a vyd. spis Paclflka Novarskhoé O. Mii
Obs. „Suumma de pacífíca conscientia“ (Milán 1479).

Brébeuf (Bréboeuf), de, jannS. j., míssionář.
.v Condé-s-ur-Vire v Naimandsku 1593, vstoupil

do Tov. Jež. 1617,1625 přišel do Quebecu, pracoval

s velikým nebezpečenštvím a strádánim mezi
diány_(1rokésy a Hury); .smrrli mučednickou

1649; kanonisační proces_jelio zahájen 1904.
šBtBínpřeložil katechismusP eesmy do huron"Y

Brebia viz Brebbia.

dBřeclav (Břeclava, Břet_i_sslav, něm. Lun
nburg__)_,farav dlec. rn sk,é v dek podí\d'inském le domvněnkykníže Bsřetíslavl., vypudiv

Maďary z jihovýcli. krajin Moravy, zbudoval proti
nim tvrz, nazvanou po něm. Osada tu vzniklá na

byla záhy důležitosti p_zolitickěi církevní, () čemžsvědčí, že tu b 10 1131proboštství (neboli arci
jáhenství); obročí to bylo sppojena s kanonikátem
olomouckým. Kol. 1462 proboštství zaniklo & v
zůstala pouze fara Když osttala se v drže8111
rodu Žerotínův, usadili se tu Čeští bratři (1561),
ano i Novokřtěnci ajiné sekty; 1636prodána rodu
hrab. z Meggau načež tu horlivě o obratu nábo

ženském pracovali 'esuité. Za krátko přešlarnB.v držení knIŽ. rodu iechtensteínův, v jeho 1
jetku dosud jest. Dlouhý časB .byla bez vlastního

duchovního správce, přidělena jsouc k Valticimouským, později k Pod í,\'inu ba r
fialiálkou _farypPoštorné v Rak. Od r.
s Lednicci, načež zřízena zde exposítura, z niž 1784
stala selokaliea 18431ara.Patron: kn.]anzLíechten
steínu; duch. správu obstarává farář s kooperá
torem; při kapli kn. A1. Liechtensteínem blíže ná
draží 1858 zbudované jest misto zvl. kaapl.ana Na

[,včinnasíut(něm.) působí katecheta. Data statist:413 kt.,aol 163akt.,aol,793ž. 1 yz.n,
obyv. něm.a čes. Srvn. Hmdičta, Topografie diec.
bměnské,505—

Brečkevič Konstantin Vasiljevič, odcho
vanec duch. akademie kyjevské, na kněze vysv.
1890, protojerej 1904, rektor semináře v Oděse1906;.rJ.:) „Lapiski po pravoslavnomu dogmatiče

skomu bogoslovíju“()(18e voHrni ( ber-Frtischau), faravdiec.
br,n. vdek anátu vranovskěm, přp již 1499; po
čátkein XVlai.stol. zanikla; B. přifařen do Lukova,
později do títar; místní duch. správa obnovena
1781; patrzon matice náboženská, duch. správu
obstarává farář; 1184 katol., 5 akatol., 11 ž.; obyv
nmě

Breda (Bredana), bisk. v Hollandsku, v círk.
prov. utrechts ké; zaujímá severni Brabantskko a
Zeeland, zprvu 1803apošt. vikariát, 1853biskupství,
data statist.: 198.000kat.,ol 100far 245 kněží sv.,ět
3622řeh., 6 muž. a 13 ženských kongr.



llreda — Breitenbach

18Blreeda, de, hr_abě, sociolog křest., n.1829,s
;gařf'l„La7Loi de Dieu et les rěglements sociaux“(a

Bredenba1c17121.Matyáš, zasloužilýkatol. kontro
versista, u 1499 v Kieers bl rrektorem m .
v Emmerichu, :. 1559; ač laik konal přednášky
take oPtsmě sv.; :p: Commentarta tn E\angelium
Matthaei“, „Commentaria in 69 psalmos“ (l ,
„De dissidiis“ (1557; ve spise tom obhajuje katol.
církev proti novotářům), „Hyperáspistes' (1560),

„Antihyperaspistesl“5(71568), „Epistolae Xll de negotio religionís“ 67.—) 2 ilntann, syn Ma
tyáše B—a, 11.kol. 515 v Emmerichu, dr. theol,
kanovník v Antverpách, potom v Bonnuaaposléze
v Kolíně n. R., 2. 1587, v několika spisech hájil
svého otce proti luteránům ',.:Jp „lnsinuationum
divinae pietatis libri quinque“ (Kohn 1579)„ ,Col
lationutn sacrorum llbri octo“ (t;1584, 1591).

, r Martin, 'loleda, prot. na
univ. alcalské na konci XVI.siolz., posléze kanovník
v Murviedru (Sagunt u); 175: n '

judae 'lhaddaei canonicam epistolam“
„Blrěe, van, Ma lgnác,tlámskýhist. ma_líř,1773 v ntverptách,Š ředitel t. akademie umění,
:„1839 umAčlecsměru klassicislickěho; z obrazů
jeho uvádíme: „Křest sv. Augustina“ (v kostele
angustiniánskémt..

brefotroflum viz nalezinec.
Breganius Raymond O. Praed.; ip. „Theolo

giae gentium de cognitione ennarationes quinque,
quibus tota gentium de Deo cognitio explieatur"
(Ben. 1631.)

B_reno Ondřej (Andrea da Milano), jeden
z pře nich sochařů ital. ave druhé poll. XV. stol.,12 steenu u Com z. 1 v mě; z jeho

pgicgmzachovalo se několik oltářů a veliký početn ro
Bregkuet Štěpán, zprvu helvetský predlkant,

později konvertovalaam „Mlot7ilsde la Conversiona la Foy Catholique“ (Pař. 7)
. raeae.,d 11455 převor konventu

sv. Jakuba v Paříži, 1452—1474 gen. inkvisitor
.; Karla Vll pověřen revlsi processu

Panny Orleanské, prohlásil 7. čce. 14 neplatnost
jejího odsouzeni; :. 1479;:sp. „ e libera auctoritate

audiendi conlelssiones religíosis mendicantibus concessa“ (1479 50.7)
Bréhler Louis, dějin na univ. v Cler

montu, v dal v Bloudově sbírce „Science et Re
ligion“: aQue relle des 1mages(Vlll—_IXe siěcle)“,
„Les Origines du Cruetfix dans l'art religieux“,
:Les Basiliques chrétiens“ , „Les Eglises romanes“,
„Les Eglises byzantines“, Les Eglises gothiques“.

rehm (Brém) gon arel, kapilulár stra
vský, u. 15. června 1832v Chlumcl u N. Bydžova

P(olvstttdiích na gymnasiu královéhradeckém vstoupil
17. září 1851 na Strahov, kdel . 1856 složil
slavně sliby a po vysvěceni tamtéžk 15. srpna pri
mici slavil. jsa výborně nadán, ustanoven byl
hned po vysvěcení od 0 ata Zeidlera při domácím

studiu theološickém na Strahově lektorem dogma
tpikza r 185 lektorem fundam. theologie akanon.va. 9. února 1863 jmenován byl zatlmnlm do
centem církevního práva na theolo ické fakultě
pražské, v čemž ještě téhož roku, v z ři, vystřídal
jej adjunkt theol. fakulty Dr. Klement Borový. B.
připravoval se pak v klášteře na doktorát theo
logie, kterého dosáhl 17. pros. 1865, ač zatim téhož
roku, v le nu, poslán byl za prolessora na gym
nasium v atci. Odtud \rátil se r. 1873na Strahov,
v červnu následujícího roktt stal se farářemv Li
hotěniei u Roudnice, v červnu 1876 farářem v Ra
donic ich u Lou ubnna 1883 proboštem na

Sv. Kopečku u l..Ololtnouce, kdež z., mrtvicí jsaraněn, 25. pros. V době, kdy na Strahově
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byl lektorem, počal s bibliothekářem strahovským
Errvinent Weyraucchem vydávaati „'Vbor starších
kázání českých od XV. až do XVII. stol.“, ale
podnik po vydání prvního díla „Kázání P. Ěver
mondaKošetickccho(praemonstráta strahovského ze

XVil. stol.)naneděleasvátaknylkclelého roku“ (v Praze,nákl. Václ. Hes 318632)

Brechin(Br_Sechinen diloec), někd.bislkupstvi
ve Skotsku, zřiz. 1150, zantkklo vhXVI.Breldenbach- (Breyde nbac 1. Bernard,
kanovník v Mohuči, z. 1497: podnikl spolu s jiným
483 cestu do Sv. Země, proslul pop:sem cesty té

(jejž však nesepsal sám, nýbrž, jak se zdá, MarlinRoth 0. Praed.); jest to první tiskem vydaný s ls

toho druhu, s lvýbornými dř_evoryty (Mohuč 1486).v něm. přek 1490, 1502. an, prot. kanon.

práva v Lipsku, a?. „Determinzatto de immaculata
conceptione B trlgnis corrobOtala" (v Lipsku1489), „Disputativo )revis de immaculata concep
tione“ (t.1 ).

Brelsehl vlz Breišl.
Brelslak Scipio a S. jan uario, piarista, „.

1768 v Řtmé, prof. fysiky a malhemaatiky v Du
brovníku, později prot. v Collegium Nazarenum;
Na oleon jmenoval jej ředitelem dílen na kamene

oltataře; ' „Topografia fisica della
C_ampania“(Florenccie 1798), ,Descrizíone geolo
gica del a Lombardia“ (Mil 82

BrelSl (Breischl) josef V, 11.v Kladně27;kv.

18l4, vysv. na kněze 23. pros. ,byl kaplanemv Klecanech a Plaňanech, katechetou a řed.
školy v Kolíně, 1849 stal se děkanem v Novýccli

Benatká,ch 1868kanovníkem ve St. Boleslavi, 1883kapitul. děkanem t., s. "na 1889, uveřejn.l
básně v ČKD.1835 („Dů\l'ěrarv Boha") a v „České

Včele" 1841, v ČKD. 1837okrátkou zprávu o jesuitech v Rakousku v onéd

BrkeltArnošt, dr. fil.,dkaplan ve Vicrscnu v Porýnsk 1888 v Diis elu;dorl .r). . „ euz und
Schweit'n (div. hra, 19810),„lbsens Soziologie und

Ethik“ (lgileZ), „Friede den" Menschen“ (div. hr,a
191 ), „D eeEngel und Dámonenllezhredes Pomponatius und des Cilsalpinus“ (191

Breltenaul. (Breidnau), někd2bened.opatstv
B:“etcnovmohučské, zal. 1121, zaniklo 1549.— 2.vviz

Breltenbaeh, nékd. kl. cisterciánek v diec. mo

hučskě, zal. kol. 1200,tzanikl 1518.Breltenbach 1. An o,nln dr. filos 12 ún

1874nv_jarošové u Uh. Hradiště na Moravě, stud..v Uh. Hradišti 1884—1892, theol. v Olomouci
m—t5,vvysv na kněze byl prací. v kn. arc. sem.

chlapeckém v Kroměříži, 1898 poslán na univ.
v lnšpruku studovat dějepis a zeměpis, po čtyř
letěm studiu (1898-—1902)pod vedením prof. Ludv.
Pastora, Ottenthala, Volteliniho a j. vykonal státní
zkoušky a nabyl approb. vyučovali dějepisna země
pistt na střednlchškoláchn ,současně odrobl
se rigorosúm z dějepisu, filolo ie a filosoite a ob
držel hodnost doktorskou; ny působí na kn. arc.
soukromém gymnasiu v Kroměriži, nabyv 1 4
pprob. i ro střední školy české. Prvni jeho pu

blpikace d jepisné mají svůj půvvod v tpřipravě
ke státním zkouškám; jsou to: „Uber die Quellen
und die Glaubwůrdigkeil des ,Granum catalog.

raesulnm Moraviae'“ v Zeltschritt des deutschen
ereines fiir die Geschichte Máhrens und Schle

siens“ ,sv. Vl. (190 ), 274— , a „Die Besetzung
der Bistiimer Prag und Olintitz his '/.ur Anerken
nung des ausschliesslí chen Wahlrechtes der beiden
Domkapitel“, t. 1904, sv. V111., 1——46. Od r. 1903
pracuje ve volných chvilich \; arcib. archivě v Kro
měříži a uveřejnil stati, jež osvětlují některá oh
dobí biskupováni olom. biskupa Stanislava Pavlov
ského: ,Spor biskupa Pavlovského s moravským

...
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so dem zemským o soudnictví 9117adkněžstvem'lasop. Mat. Mor. XXX. (1906),9 „Příspěvek
k dějinám reformace moravského kleru za biskup
Stanislava Pavlovskeho", t. XXI. (1907), 152: „Aféra
Philo onova“ ; dodatckt Ks:.t 444.: „K otravě biskupuv oiomouckých't andidatura kardinála On

dře e Rakouskaěhona biskupství olomoucker .,1579"t.)čXXli (901 , 43 n. B. zasáhl take doorganisace
dějezpytne práce moravské, dalt nepřímo popuud

k založení nejdůležitější nynější vědecké organisace moravské,t otiž „Komise na vydávání hi
storických pramenů moravksých“. -ov\ svěřeno
komisi touto vydání korrespondence bisk. Stani
slava Pavlovského. — 2. Basilius 0. S B., ře
ditelkůruv Finsiedelnuve Švýc.71vMuri

,.ČieistiichevLiederv kantonu aargavském; vydal:

itir gem. Chor“ (218,93 3. d.1907), „Liederquelit. gem. hor“ 2sv., 1 a 1908), „KoipingsC
marsch“ i'.K1av.(5a(190)

Breitenberg viz Barthold Pontan z Brai
tenberka 1.,. 2.

Breiteneícher Michael, u. 1827 v Echingu
u Landshutu, 1853 vysv. na kněze, 185811č1teináb.
na gymn. v Landshutu, 1862dómmský kazatel v Mní

chové, 1867 iar. ve Wačingu, 1869 kaapitulár přidómě v Mnichově, vrátil se do duchovní
správy jako farář ve1iridolfingu, z. t. i

vynikajimm kazatelem, V.rp.. „L)ie Stationen des
Kreuzwegegns“ (1866, 3. d.1902), „Die Passiones Got schcn in einer Reihe von Vortrágen
geieuchtitet“n(S2sv1872—6,2.vd.1886); „Ninive
und Nahum mit Beizziehl ng der Resultate der
ueuesten Entdeckungen“ (1861, diiko povrchní a

ne bez závažných chyb) „Die Sakramente homiletísch bearbeitet“ (1.186911880). „Sonn- und
Festtagspredigten iiir das anlze Kirchenjahr“ (2 sv.

18718),„juwelenkranz zu hren der aliersel. jungira (1886); m1mo to zpracoval pro lid biblickou
dějuepravu . ' as alte Testament“ sv.,
1783-4); dle 3--a zpracoval Boh. Hakl kázání
„0 kraslici čili vejci veiikonočnim't Pastýř duch.

Breetmihauptjoachl ustus, ev. theol. směru

píctistickěho, 71.1658 v ortheímu (v Hanoversku),prof. v Kiel 1685 dvorní kazatel v Meiníngách,
1657 senior v Erfurtu, 1691 prof. v Halle, 1705 gen.
superintendent v Magdeeburkuu, 1709 be-r

gen 1732; :p. „lnstitsutiones theologioae“ (2 sv.,iiailsel(1694; 1716—32, sv.)
Breitinger jan jak3,ub rei. theol., 71.1575v Cu

rychu, stud. v Německu a Horlandsku, od 1613
sedmý nástupce Zwingliův v nnčelnictvi curvšské
církve, obratný organisátor, zúčastnil se 161 —19

synody dortrechtskě, rozhodnj odpůrce katol.,
hlava polit. strany švédsktě, hleděl ibvýcarsko
strhnouiiovfbojeválky301e1645.Britet(Bredekop,Lat1cepha1us) Řehoř,
prot. (odo1498 filos., od 1523 theolog) na univ.

lipské, 1508 rektor, z. 1529; ?„ „Dass die Wider—
llauli' íarrig sey und keyne rafft habe“ (Lipsko23)a
wBreitsehopt Robert O. S. B., dr. theol., prof.
:: rcktorv konviktu ve Waaidhofenuv Doi. Rakoous.,udapešti, redaktor „ilirtentasche“ (při

ev „Konorrespnd-LB f. d. tisterr. Kierus“
,Díe kulturhist. Bedeutung des Benedikt- Ord.“

390,5), „Kurze Festtagspredigten“ (1908), „Einfache
und kurze Predígten auf alle Sonntage des Kirchen
jahres“ (1909), „Exerzitienvortráge fitr die stud.
jugend“ (1910).

Breitung Amand S.Cj., n. 1850 ve Fuldě, žiuje
v kolleji sv. Ondřeje v harlottenlundu v Dáns„Aeteoriens Bankerot“1899(), „Udvíklingsláren
og Kristentroen' (190

Breitenberg — břemeno důkazní

mBonaventura O. Praem.., 71.1755v Kauf

beurenu, vstoupil do kl. ve Wcissenau, 1794zvolen
atopa a, s. 1818;\ 'vad1 výtah ze StattierovaBSrŠisu„Theologia the0retiča christiana“ (Aitdorf 1.7Brěm viz r
Brembati Pinamons Peregrinus O. Praae.d,

převor kl. bervgamského, muž vynikající zbožnosti,.p.„ Vita s. Gratae V.“ (otišt. v Acta Ss.
Se1 tembris 11., 241 —51).

re e Marie 1 nacia, voršiika v HCasreilůnne,n1876v ecke ve Vestfálsku; :p.:
stina Rossetli und der Eintluss der Bibel aufCihrle
Dichtung“ (1907), „Shakespearres jul. Cásar, Scimi

sabe“ (1908,) „Schillers Wallenstein“ (s pozn.

), .Erláutcrungen zu Webers Goliath“ (1911)c.erezie, voršilka, n. 1873 v Rec

ve_Vestfaálsižu, ředitelka vyšší dívčí školy a lyceav Hasel nne v Hannoversku; :p. „Ezechias und
Sennacherib“(16.

Brém .;).IEěglises des DGanes" (Pař1
břemeno důkazní čili prsůvodnt. Dukaz (pro

batio) jest souhrn průvodu nasvědčujicich pravdi
vosti tvrzení uěiněného s oru. innost pak
směřující k sehrání a opřivedení těchto průvodů
sluje dokazovánim anebo těž rostě důkazem.
Soudce, ktereho maji sporně strany přcsvědčiti
o pravdivosti skutečností jimi uvedených, r-ozho
_dujepo nálezitěm ocenění uvedených průvodů, co
je pravda. Obecným pravidlem jest, že dokazovati
má strana, která uvádí ositivni události „afiir

manti, non neganDti2i2ncum2Eitprobatio“. Zásada taopírá se () robat. e„i incumbít
probatio, qui dicPt,“20“šqui negat', vykládajíc slovo
„dictcit" ve smyslu „jisti (ařtirmat) vzhledem kjeho
protivě v „negat“. Tedy cn ten, kdo něco tvrdi,
a nikoliv ten, kdo popírá, nese břímě průvodní.
Kanonické právo sproštuje tudíž důkazu stranu,
která opírá svou žádost o faktum záporně, před
pokládajic. že v takovém případě bude snáze od
půrci dokázati opak & tedy dokázati taktum posi
tivní.0dchy1uie se vsak od této zásady tam, kde
toho v pří adě daněm vyžadují převážné ohledy
slušnosti. (3.2 C. 6. qu. quum perrrerum na
turam iactum negantis probatio nulla sit; c. 23. X
de electione et electi potestate 1.6., c. 5. )( de
renuntiatione 1.9., c. 1. de probationibus 11.
19. etc.) — Předměetem důkazu nejsou — vše

obecně — zákony, nýbrž fakga.de9 tedy ve sporuncoě žádá, vykázaait vřpi padu utnosti
i prokázati fakticky podklad své žádosti bez ohledu
na to, ať je žalobceern či žalovaným, neboť i žalo
vaného stihá povinnost (břímě) důkazu, jakmile při
vedl na svou obranu zvláštní okolnost: „ eus cx
cipiendo tit actor“. V řízeni t. zv. „iudicia duplicia“

obě sporně stranyGamaystejnou ovinnost dokázatístvrzvétvrzení. do pro ationibus.) — Ač
koli jsou předmětem důkazu zpravidla jen fakta a

nikoli práva přece někdy všžaduje právo důkazu
a naopak byvvá 1strana s roátěna někdy DOvinnostíokazovati faktum. — vjsou \: círk. právu
předmětem důkazu: 1. právo partikulární, které

nep ati v okrsku soudu rozhodujícího; 2.„právooby *ejne potud, pokud soudce v pochybnm při

saí sur les Origínes des

padě jest oprávněn, aby se dokázala existence

obyčeje; stanoovy kor orační;3 4. priviiázejc(c_. 1.
de praescríptionibcus in 1.11. c.

rivi
iegiis in V1.c.7 . c.13.1 18. X de privílegidiseVp33.)
V případech těchcvšak, kde se stává zákon jen
výjimečně předmětem důkazu, může soudce opříti

stní věděni, nebo přestati na tom, že
strana naajakýkoli věrohodný z ůsob prokáže exi
stenci zákona, jehož se dovol vá. — Z takt ne
třeba dokazov ati: 1. fakta zřejmá; 2. okolnosti,
jimž nasvědčuje právni domněnka (praesumptio
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juris)_. Nestačí však raesumptio hominis seu
judicis, i kdyby ji nasv dčovala naprostá pravdě
podobnost Soudce smí na domn nku takovou

se odvolavatt jenom je-li k tomu výislovněoprávněn zákonem (iaako dle 2 nstrukce pro
soudy manželské v Rakous u uznává se za do
statečný průkaz cizoložství k cíli separace „prae
sumptío violenta“ ) nebo je--íi ocenění důkazu zá
konem výjimečně ponecháno soudci samému. Ně
které domnénnky zákoon sám potvrzuje;

ustanovuje totiž mnohdy, že z _jednoho fakta souditi se mán druhé, a nařizuje, žet neb anu
okolnost souvisící s jinými prokázanými okolnostmi
tak dlouho za pravdivou dlužno pokládati, pokud
nebude prokázán její o ak. 'lak na př. předpisuje,
že z fakta tělesného o cování má se souditi na
otcovství dítka v určitém čase narozeného Tyto
praesumpce jsout. zv. p. jurís a sprošt'uji stranu dů—

kazu přenášejíce břímě průvodní na odpůrce. Dokazujíct jesto ovšem sproštěn ouze důkazu te
okolnosti, které domněíptkanasv (íčuje, ale nikoli

důkazu faktických základlův, o něž mněnka seopírá. Tank ap . kdo luje na uznání“otcovství
má dokázatí jediné íaktžumtělesncho obcování, ale
nemusí dokázati zploz — Mimo to jso u i ta

kové domněnky, které se nezakládajít na spojtmtosttokolností, nýbrž přímo na zákoně staacnovit ,že
dlužno považovati ně akou okolnost potud z_a
pravou, dokud se nedo áže její opak. Tak na př.
domněnka bonae íidei při vydržent předpokládá

se dotud, dokud odpůrce neprokázal malem íidem.řejmovvšak jest, evždy „praesumptio cedít
veritati“. Vyjímá se případ, kdy zákon velí poklá
dati nějaké faktum za naprosto pravé a důkaaz
o opaku nepřl ouští. V takovém pří adě však
není vlastně ře io domněnce, nýbrž spíeeo právní
fikci. Přes to mluvíme zde rovněž o praesumpci,
ale „juris et de jure“ , o donměnce nezvratné, kdy
tedy důkaz opaku nemá místa. 3. Dále třeba do
kazovatl jenom okolnosti sporné, a nikkoíí ty,
které odpůrce doznal. Kanonísté počítiajíl doznání— tak jako notoríčnost a praesuí pr
středkůnt průvodním, ba nazývají je i Inejčetnějštm
prostředkem, .reglna probatíonum , „optimapro

lbatlio“,„líquidíssima probatio“, na př. Reiífenstuel851., pozn 12. Doznání to však má býti
slouldní (tit. X. de confessis tl 18; in Vl. tl. 9.),
t. ]. učiněno býti předssoudem a sice průběhem
téhož sporu, a to za následujících podmínek : a) do
znavač musí býti úplné způsobilým nakládati prá
\em, k němuž se právě doznání odnáší (doznání
učiněné nezletilým po 14. roce věku je však platně,
ač snad dle okolností může býti restitucí zvrá
ceno). Zástupcově osob, které nejsou svěprávny,
mooohou jejich jménem činiti doznání jinak jest po
třebí zvláštního zmocnění(c. . de appellatio
nibus . ; 0..X dec ensibus, exactíonibus
et procurationibůs2 lí. 39.), leda by zástupce učinil
doznání u přítomnosti své strany a ta se proti
tomu ani hned, ani během tří dnu neohradila. („ln

conttnenti, id est tridsuo proximo“ glossaa ad c. 42.X. de electionibus 1.6 acd .X. de testibus co
gendís íl.21.),ó) doznání má býti výsledkem svo
bodně vůle, tak že omyl a donuce ní mají přiiněm

Éytělžúčinky,q"jako při4jičtýtšh1 právních jednáních. .; c
coníessís 1151.19.); :) doznání nemá význnam u, ne
mohou-lí strany poměrem právním, jehož se týká,
nakládati libovolně (na př.ve sporech manželských
nemuže soudce budovati rozsudek na doznání
stran). ásíedkem soudního doznání majícího
všechny podmínky pak jest, že v dalším průběhu
sporu považujese okolnostdoznanázadokázakno,

bez ohledu na pdravdu objektivní. — Zcela jinéhorázu jest však doznání mimosoudní. Toto má
Český slovník bohovědny' lí. .

fun
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moc růvodní pouze v případech výjimečných,
zvláštg neni-li pochybno, že měla strana ům sí
dozná vací. O tom rozhodne soudce. ktum o

znánt musí bytí ovšem v případě poppření dokázánoetýchž pravidel, jako terákolt jiná okolnost. —
Nlehledic tudíž k případům uvedeným sub l. 2. a
3., tvoří ostatní okolnosti během sporu vytčeně
vlastní materiál průvodní, jehož náležité uspořá
dání se děje v kanonickém processut. zv. řízením
per positiones et responsiones (tit. X. delitís con
testatione il. 5.,) jehož účelem jest označiti přesně

okolnosti, které mají býtt dokázány, by s ior seneprotahoval. Po kontestaci sporu má u an
značití každá strana zvláště jednotlivé okolnosti,
z nichž svou žádost vyvozuje, soudce pak vyloučí
posice nepříslušné a vyzve odpůrce, b osobně se
dostavil k soudu a každé tvrzení zvíá té zodpoví
dal stručně & rozhodně (responsiones)_. Ak dyb
odepřel odpověď, má se za to, že se řtiznal (c
de coníessis ín Vl. íl. Q.). Soudce smi k objasnění

sporně záležitosti kláqstt í5sám stranám případnéotázky(c. 11. C. 39. .). Tvrzení, která zůsta
nou Spornými,nazývajqíuseprůvod_ními íčl ánky,articutí probandi, celé pak toto řízení „řízením
artikulovým“. Předmětem důkazu jsou tudíž tvrzení
zíormulována, jak bylo řečeno. Strana jest povinna
přesvědčiti seudce o jich pravdivosti pomoct pro-.středků průvodních uznávaných právem,
jsou: soudní ohledání seznám osob trettch zlvl ště
svědkův a znalců, listiny a přísaha. (Srv. Riltncr
Zítek, „Církevní právo katolické“ lí., str. 61. násl.,
cha, „De judicíis eccífI .) ]).

břemena patronátní. vDůsledkempatronátu
(v. t.)jsou určitá práv,a určité výhody, ale navzájem

také určité závazky a povinnosti, kteréž 'est patronu plnítí a jež se shrnují solv . írkevní
zákonodárství jich nikde přesně neuv dí, ale zá
konodárství světské ddob Marie Terezie se věci
tou podrobně zabývá? Nastalaf toho potřeba, když
kláštery rušeny, jmění jejich zabránooan nové far
zřizovány bylo řešiti též otázku, kdo aja

má hradítí potřeby nových far, ečilí kdo ponese
&.15. Z b (p. nejhlavnějším t.í stavebnipov ost t.), týkající se ctsrkevníchbudov,
kostelů l.ltotiž a"'budov obročních, jakož i hřbitovů.
jich udržování a oprav. jednotnýc h norem u věci
té pro celou naši říši se nikdy nedocílilo. Dlužno
rozeznávati zde trojí skupinu zemí: ]. takové,

v nichž v podstatě lati právo2 kanovnické, a tojsou Sotnohradsko a almac12.,vty nichž cír—
kevni konkurenční právo stanoveno staršími dekrety
dvorními a guberniálními; sem náleží oíní a Horní
Rakousy, echy, Tyrolssko a Bukovina; 3. v ze
mích skupiny třetí: na Moravě, ve ezzsku,
Qorici s Gradiskou, Přímoří, Korutanech, Krajíně:
Styrsku, Vorarlberku a Haliči zakládá se kenku
tenční právo na novějších zákonechz tet 1860tých,
doplněných později z části noveltami. Tak vydán
pro oravu konkurenční zákon 2. dubna 1864
z. z. č. lt, pro018lezsko dne 15.listop. 1863z. z.
č. 2eex 1864. Toto bylo zde předeslatt na vysvěm
tlenou, že v různých zemích platí o óř. ;. různá
ustanovení. A to se týká nejen stavební povinností,.

nýbrž i jiných dalších závazků patronátntch, Kkteire'se zde pouze v celkovém přehledu uvádějí.
náleží ll. úhrada nákladu na kosteln ní rOthcha,
nářadí a potřeb. Schodekúhrady kostelních
potřeb jest dle dv. ekr. z 23. září 1813čís. 15.080
v Hor. Rakousích hradítí patronu. Na Moravě
spadá náklad na kostelní roucha, nářadi í potřeby
v náklad stavebni. Dle v nosu min. věcí duch. ze
7. list.1884č. 20.122— terýž výnos platí za nor
male — neníp oČechy vydáno žádné nařízení
zákonitě závazrně, kteréž by ukládalo atronu
úhradu schodku při kostelních potřebgzh. —

31.
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111.Úhrada mzdy komitnikovy. Dle gub. nařiz.
z 5 0.5 1811 nelze ji hraditi z jměníkostelniho,
nýbržprmmá ji zapravíti u starších far a lokalií bene

ficiát, u novějších obročí patron. Na Moravě platíji dle 5 4. cit. k.onk zákona církevní obročník ze
svého. lV. Dle dv. dekretu ze 17. září 1812 hradití
jest patronu nákladna znovuupraveni řehh,ů
poškozených živelními nehodami, a to u pozemků
zádušních í obročnich. Tomu zdá se odporovati
ustanovení 55 512. a513. o. 0. zák., dle něhož
uživatel farních pozeamkú povinen iest náklad ten
hradití. V. Zastupovati koste y a obročí
v právních věcech, pookud k tomu není povolána

finanční prokuratura. (Srv. dv. dekr. z 31. prosince1820.)V Vliv na s rávu měn| zadušniho
Patronu síce co do z duší nepřináleží právo jiné

nežšken ochrana jmění toho, ale ježto musí ručilti
dy na jmění tom, pokud _)eho orgány bváyyzpůsobeny (spr. dv. 29.2 áří 189 čís. 5021), st

se právo jeho vlastně břemenem. Se správvou zá

duši, kterou patron nevede samostatně,vnýbrž poddozorem státním a církevním .(spr.d 1.6 břrez
1887 čis. 795), souvisí ustanovení patronátního ko
misaře, zádušního účetního, vedení učtu zádušních
a předkládání jich dozorčtm úřadům. Vll. Prohlídka
církevních budov. t. j. patronátních kostelů, budov
beneficiátních. hřbitovů, zjišťování a provádění
nutných oprav staveb. St tím opět souvisi spolu
působení patronovo, by zhotoven byl kosttelní a
farní inventář, jenž by náležitě byl doplňována
opravován. Dále abyprřizměně v osobě beneficláta
kostelní a heneíiciátní inventář byl za dozoru při

slušných osob zjištěn a přejimán Z tohoá plyne
další povinnostáaatrona, aby sámn eb jeho zástupceintervenoval, k žse o smrti beneficíáta odděluje
soukromě jměníyzemřelého od ma'etku církevního,
když se jmění církevní odevzdávaá administrátoru
neb novému beneficiátu. Se správou jmění souvisí
těž účast atronova při zřizování nadaci, vyhoto
vení nada ních listin, smluv o hrobových mistech,

při zcizování církevního jměni;o piřitpronájmuuzádušnich pozemkůa pod.— ojísstě míry možno
k b.;. řadititaké prekérní (odvolatelně) dáv ky
kterých íu a tam poskytuji patronově beneficiátúm
neb zřizencům kostelním — Zrizoovací listina ně

kterého farníhoobročí může obsahovati ještě jinázvláštní b. )., dze uvedena nej_sou. Podotýká

se že ísraelitsktý1“majitelstatku povinen jest nésti..,/a s ma etkem tím spojená. Dle rakouského

zákonodárství múžle tse patron vzdáti práv 5 patronátem spojených,a let ím se nezbavuje jednostranně
1m.p. i\ěkterá důležitá rozhodnutí správního dvora
sem spadající: Hr' . vztahují se vždy jen k urči—

tému patronátnímu kostelu, nikoli()však ipso jurek liliálkám kostela toho no jest získati
patronát, nese -li kdo o 40

6.č na 1888 čís. 1756.cný, musí majitel statku nést

patronát knihovně vtělen (_spr. dv. 6. února 1895
čís. 653), a knetřelba9gpátIrati o vzniku patronátuspr -.dv 4. 360— Otázku, komu
přináleží patkronát1kostela nebo jinak, komu při
padají 11.p., může prozatímně řešltl jedině s ráva
věcí duchovních a ne definitivně s vylou ením

právní cesty (spr. dv. 21. září 1882 čís. 1472.rovisorní rozhodnutí v příčině sporných ).
mohou se státi pouze v zájmu duchovní správy,

tledydzpravildla jen na žádost íarářovu (spr dv.s. — Patronu nelze uložiti

povinnost, aby zádušní 6j7měnísám sprroavoval(spr.
dv. 12. pro 1896 čís 71.8) nenišpovinen ——nesstačí-ii jmění kostelní —avyjma zvlá tni
okolností neb dávný obyčej, chrámové služebnictvo

pslatríti,třeba by při jeho dosazováni spolupůsobil.dv. 29; ledna 1890 čís. 291). Co se týká. vý

(5Pf

Zšisttí--li se patronáty

břemena zádušní — Bremscheid

1011za pojištěnci církevních 7bušiov proti ohni, viz7asseku (_?ul St:/it;:k/zzrr,

Kirchenplatronlašund Kirchenkonkurrenz in Osterreich 9;12 Ernst zklayr/wfcť: Handbuch
fílr den polít. Verwaltungsdíenst lV. B. Wien 1898.

Judícate des Reichcslgerichtes, des Verwaltun s
řerichltshofes un%d e,irchtes Wien

Kultus. eskoubliter. podávají „Dějiny abibliogrf' , str. 4 11.11)

břemena zádušní jdsoupředevším dávky peněžní,které dlužno ze záduší, t.) telnlho jmění

(fabrica ecclesiael) hradití. Mimo bosěžná vydáníd šn1204) mohouto býtiještějiné
různé závazvy,ktlerě záduší vzešly buďto smlouvou
nebo promlčením neebo dávvnou zvyklostí, apř.
úhrada schodku při iném kompatronátním kostele
a pod. Srv. těž: Klonkurenční řízeni, sta
vební povinnost. 0 zatížení záduší uvalením

nových břemekn,nových výdajů srv. co řečeno kpřicit. výše článk
Brrem me Vilém, dr. 1838 ve Wickede

Ruhru, nadučítel na odpoč.ilv Ptafíendoríu; :p.:
Hymnus lesu dulcls memoria“ (1899), „Geistliche
Lieder des Wilh. Nakatenus" (1903 Dle antiken

A333; im lat. Kírchenlíede“ (v„ Kirchenmusík" x.,
r mond 1. An O. Praed. n. 1692 v Caífisu

u Marseillu, vstoupil 1707 do kl. sv. Maximina.
1715 prof. filos. t., 1716—-22 missionář na ostrově
Martinique; vrái IV se do Evropy žil v kl. sv. Maxi
mina, potomv ímě jako theolog casanatskě bí

totheky a sociusngenerála řádu Tomáše Ripolla,
1748—55 sám dszřádu, .l 755 v Římě;„Bullarium O. ran ' (85 ím 1729—40); „vAn
nales Ordínis Praedicatorum' (1.sv. 1756), 1,9.: „De
stirrpeeuG7 ana s. Domínící“ (Řím 1740), v carské
bíblioth. v Petrohradě chová se v rukopise jeho
dílo „Dissertatio de diplomatibus Pontificum't
2. _IanF antíšek, malíř franc., n. vPaříži 1807
2.1.1868;/.je|10 prací náboženských bud'tež uve
deny: „Kristus Utěšite|", „Nechíež dítek, af jdou

ker mne“ (18,63 kv chrám sv. mberta ve Vauadru), „Božs ke a hlavní ctnoasti“ (1866) Sv.
ŠllžaběíaUherská“ (v muse u v Baguéres de Bigorre),
nástěnné malby a oltářní obraz „Klanění se nejsv_.Srdcí Páně“ v chrámus sv. Vavřince v Paříž
3jindřich, souč. spisov. franc..; . wman.
Le Développement du dogme chrétien“, „Newman.
La Psychologie dela Foi“, „Newman La Vie chré
tienne“, „etGerbt“(1907), „Newman Essaí de bio
graphie psychologique“, „L' Évolutlon du Clen-_gé

anglican“, u„L,ahLittérature" reldigieuse d' avant-hieret d'a ud vr ,dr. theol. prof.
dogm., uxp. „hLaConception catholique de l' Fníer't

Brémon tŠtěpán, 71.v Chůteaudunu 1714,dr.
sorbonnský, gen. vik. chartresský a potom pařížský,

době revoluce 179 -,.:xp „Dissertation sur la
notoriétě publique des 3pěcheurs scandaleux“ íPař.

4), ]„De la raison dans ' Ne(ceksy“ t.1787), „Représentations aoMme “(.t
1788), „Recueíl dc pieces interessantesN escurrla loi
du silence

Bremscheidu,í nz, Matyáš, O. Cap. (rodinnýmjménemmAnnto n),Lay sociální popu ární sms
a oblíbený missionář,n.1846 v Bremscheidu (v kraji
neuwiedskem ysv. na kněze 1870, 1893—1902

provinciál rýnsko--vestlá1skě 4kapuc. provincie; xp.:

|..—

i\í—í

ChristlicheFamilie“(l885,d41899), „ChristficherMamt'l(887,1901), „SozialeBe
deutung denr kath. Kirche“d (41886, 2 vyd. 1899),„Christliche Jungfrau (1891,4 ..vyd 1899),„Christ

licher Arbeitter (1892,2E305vyd.1901), Kurze Sonn905—7), „Kur Festtags
tagspredig ten“ (2 sv ze906), „Der Freund des christi.pred ígteng (2 sv. 1



';šBrémy-Hamburg — Brenner

jMiiElglíngs“mg(1908), „Leitstern fíir christi. Frauen und
Br iny-Hamburg, někd.arcibiskupství. KarelVel..

porirobiv 779 Sasy, uložil sv Willehadovi, aby hlásal
evangelium mez1Veserou a bem. lilehad pra
coval s úspěchem, jehož ovoce však zničeno bylo
povstáním Sasů, Willehad musil rchnouti a teprve
785 bylo mu možno se vrátiti. sídlil se ve vsi

Brěmáceh, zbudoval tu chrám ke cti sv. Petra a 787vysvě ve Vormssu na p.a Ale vlastního

biskupství brémského tehdálžkjlepštěnebylo. 'lakěnástupce Willeh dův, sv. illerich, nucen byl
vzpourou Sasů ůsobiště svoje opustiti; vrátil se
teprve po ukon ení války se Sassy r. 804, a teprve

v této době bglo biskupství brémské zn'zeno aWillerích posv cen na biskupa. Na synodě v Mo
huči 848 bylo biskupství brémske sIOučeno s arci
biskupstvím hambursým, a zrřzeíno tak arc1
biskupství brémsko-hamburské. Prvním arcibisku

mstal se svA.nsgar (v. t.) 848—865;
následovali: sv. Rimbert865— 888, sv. Adalgpar(v. tm.)

-—,909sv. Hoeer 909—916, Reginward 916—918,

sv. Unní 918— sv. Adalgag O(lvŠt.)9 —889sv. Lubentíus nwwOannl 3—1030.Z dal988—101,U
ších arcibiskupů vyniká Adalbert (v. t.) 1045—1072,
za něhož dosáhlo arcibiskupství 3.47. největšího
rozkvětu. Za arcibiskupa Humberta zmenšenojeeho
územi značně zřízenímvarcíbiskupstvi lundského
1103. Ve stol. Xili.X—V. vyníklli arcibiskupové:jan Grant 1307—12,BurkardGrelle 44,0tto
Brunšvický 1395—1406,jan Slamstorf 1406—14421,
Ba1duin1351— 1441 a jan Rohde (l 496—.1511) Za
nástupce Rohdova, Kr štofa Brunšvického, roz
mohlo se protestantství tak, že při jeho smrti 1558
katolictví bylo téměř úplně potlačeno. Po smrti
Kryštofově zvolila kapitula jeho bratra jiřího, jenž
hlásil se ještě aspoň zevně k víře katolickca došel
potvrzeni p_apežsského. Po jeho smrti 1566 násle
doval jindrich z Lauenburka, jenž, jsa Spolu bisku
p_empaderbor nským a osnabriickým, hodlal zřiditi
si ze svých tři biskupství světské vévodství; ale
přeedčasnou smrti 1586byl záměry eho překaženy.
Další „arc1b1skupove ,jan doiffzilo štý|1a15%-1616

abratr jeho laanBedřich 1616-1634obyil rozhodnýmiprotestant. ekatolisace země obsazeni císař
ským vojs em 1625neměla dlouhého trvání. Mírem
vestfálským bylo území arcibiskupství &.Ít -ho sae
kularisováno, 1650 zrušena metrop. kaíulapt

ináleži územi b.-/t.-skě k apoštolskému vika
riáínulnordických mtssli; jest tu asi 11.000 kat

Brenan Michael jlohn, 11. 1780 v Kilkenny
v irsku, z. 1847 v Dublíné, vysv. na kněze odpadl

k protestantství, ale brz vrátil se zase k cirkvi
klaitoěl.a vstoupil do kl. františkánského; z. v Du8417; x .cenn dilo „Ecclesiastical History
of ireland“ (2 sv., Dublin 1840, nově vyd. 1.864)

Brendan viz Brandan
urga D,aniel arcibiskup

113552—82korunoval Maximi

liana 11.a Rud povolal jcsuíty do Mohuče
a Heiligenstadtu;1564 obrdžel od papeže plnomocenství povolovati laikům příjímání pod obojí.
2. Se aldus, 71.1782, 2. 1844, studoval zprvu
íheologíí, potom práva, stal se prof. práv ve Virc
purku 1817, ale pro liberální smýšlení v oboru
práva kanonického musil úřadu svěh) se vzdáti;
smýšlenní to jeví se v jeho . „Handbuch des
katholischen und protestantíschen hirchenrechts.

Mit geschlchtlichen Erórterun ens unc steter Hinsicht auf die kirchlichen Verhá tm se der deutschen

Bundesstaaten, namentlich des K6n)i[$rei_chsBayern“(Bambergnon1823, 1827,1&39,18402'or1mberk18512 index 6. září 182 —-3. Va
nec, kanovníka bamberský, z. 1840, vydal Schmitův

ren e

a kurfirst íllohglČl-lskňrí

: ..l..
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spis: „Der Seelsorger in den Verrichtungen selnes
Amtes“ (Bambererg 8414).

Brendl R..,D O.raP ed.; rp. „íŽív.otsv Petra

z \Bleroréy,mušedniiksai“řádu k.azat “ (v Praze 1703).
Břenek josef, sochař, u. 1820 v Hranicích na

Moravě vyučil se u brněnského sochařeiiEdela—71264 vzdělai se ve Vídni na aakdem v.ý'tv
umění, 1844 usadil se v Brně: z. 1878 v Předkllášteři
na Moravě; : praci jeho uvádíme: sochy sv. \'oj
těcha a Vintíře v průčelí kl. chrámu rajhradskěho,
mariánský sloup v Tišnově, oltáře leinsku na

or., Kolenfurtu (Guldenfurt) a Bratelsbrunnu
u Mikulova. Restauroval také křížovou chodbu
v bývalěm kl. tišnovskčm a stará chórová sedadla
v chrámě velehradském.

172BerenetNicolas Guy, franc.zmalíř, u. v Pařížižká Boucherův, z. 1792;z jeho raci mají
předmět náboženský: „Sv. Dionysius modlí se řed
svou smrti" (1763, kostel v Argenteuilu), . řest

áně(1657 ), Kristus a m átnka“ „Kristus
vlzahradě G thsemanske'“ (1766), „UtěkkdoE pta“69), „Sv ebestian“ (1771), „Nanebevzetí anny
Marie“ (1775,t.jacques v Compiěnn,e) „Sv.Petr
a Pavel"' (t.), „Zmrtvýchvstání áně“ (kostel
v Montreuiluu).

reeníus Daniel, socinián a arminián, n. v Har
lemu 1594, . 1664;.r „Annotationes in Vetus
et Novum Testamentum“ (Amsterdam 1664), „Ex

jilíclaatěgťn librmn job et Apocalypsim joannis"
Brenna Alois s. j., u. v Řhně 1737,1s12,

žák Petra Lazerího; sp.: „errcitatio de criticae
rcgulis“ (1754 „De haeresi albigensium' (1756),
„De generis h)umaniconsensu in agnoscenda diví
nítate“ (1773), „De infinita perfectione Dei“ (.1774)

Brenná (Brenn), fara v diec. litoměř., ve vik.
jablonskěm, přip. ve X1V. stol., později zanikla, a
B. patřila k faře záku ské; roku 1856 byla fara
znovu zřiz., patron: je o Vel. císař a král František

josef l.;",rněduch. spr. obstarává farář; 704 katol.,

::

0U“

rennerl. Bedřich, katol. dogmatu-1,77.1784
v Bamberku, vysv. na kněze 1807, 1813subregens,
1820 regens a prof. dogmatiky v Barn,berku 821
spolu kanovník, 1844kkaitupul.n,cěka 1848;p.:
„Versuch einer hístor.-philosoph. Darsteilung der
Oifenbf' (3 díly 1810, 2. v.yd 812), „Freie Dar
stellung der '1'.heol in der idee ces Himmelreiches“
3 sv |8.15—18)„,Kath Dogmatk' (35 17.1826—

vyd. pod názvenm 3System der kath. spekul.Theologíe“ 1837 vy.d 12,844 ber das

Dogma“ (183.12),„Geschichtyliche _;arstellung' derVerrichtungu ussepndung der Sakramente“

(Ssv.11—8 24),v1etech 1811—14red1govalBatzemzaložený časopis „'lheologische Ze1tsch

Han Křt., far'ř; .r). „Geschichte des KiostersWa dsasscn“ (Norimhhrek —.3
7. ún. 1852v Čes. Budějovicích, vy.sv 8. čce. 1875,
byl vikaristou v Budějovicích, far. v EisenstraSsu
av Týnci u Klatov, stal se 1910 kanovníkem a
1913 kapitui. děkanem v Budějovicích; vletech
1 78, 1880 a 1888přispěl kázámmi do „Posvvátně

sekavsky 1585—1615.:
tembersko), stud. v Ulmu, Dillingách, in olstadtě
& Padově, byl od 1575vychovatelem v hra. rodině
Fuggerú, 1578 vicerektorem v ingolstadtě, 1582
ředitelem semináře a farářem v Salcpurku, 1585stal
se biskupem sekavským, rozvinul horlivou činnost
jako člen reformační komise týrsko a Koru
tany, takž ván byl„malleus haereticorum“ ana-'
pravil pokleslo-1kázcn kněžstva, resig. 1615; z. 1616
v Leibnitzu (týrsko);. jeho kázání vyd. ve Št.
Hradci 1601,
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Brenntner Josef, hudeb. skladatel v Praze kol.

1720; složil Laudes mabtutinae' (vyd. tiskem
vPraze u Jiřího Labaun r.),l mše, otfertoria aj. Víz Dlabač, Kiinstl. -Lex. lDl.,

Breno František Karel 10. Min. rodem
chres cie, z. 1745- .rp.„ Marruale míssíonariorum
orlentalium“ (o bludech církve řecké a o přípa
dech z oboru morálky v raxí missíjni se vysky

tu ícícht;aBen. 1726, 2 sv. cl.; Římě 1736).ren o.1 Donríník, 71.174 v Rappcrswylu
( vyc ), dvorní kaplanaaduc h. rada knížete--opata
Honoriav Kemptenu, farářvGebratshotenu, z. 1797;
osvícensky' theolog; ve svých polit. sisech eví
protípape7 ské 3tendenczeegřel. i\"ový zs kon (1 90,

3vs Pentateuch (1798;
dokončený94T. A. Dereserem překlad S.Z aljakrN. Z. vydal v novém zpraco vání A. Sch

dílech (1828—37);2dále vydal„ Biblísche Predlizgten“
(2. sv., 1796) 2. Fra tišek, znejst. syn Kristíána B-a, n. )18_ vysv nna kn dlh7

prof. ve Vírcpurku, vysotou il 1873 z církve, byl1874—1880v eVídnní; 895 žije ve Florencii;

<%
E012

:).„1 Psy holoogie vom empír. Standpunkt“ (1874),
„Psycholyogíedes Aristoteles“( (1867), „VoovmáUrsprurrganna,
sittl Erkenntnis“„51889 aroz. Legaíová, 872 vdovaápo vrchn.
ínženýru ve Vídni, en. sekretářka katolické orga

nisace ženské pro olní Rak., od 1911eredadktorkačaasopisu. Osterr Frauenwelt“; :p.: erGr.
und seine Zeit“ (1906), „Zur Geschichte deesKatho
lizismusin Russland“ (1906),„KaiserFranzjosefl“

9908),„ „Frieddrich Barbarossa“ (1908), „Amalie
Ktlrstcín von Gallítzin“ (1909), (Bre an)vKomámu v Uhrách41,694vestoupíl
doaTc.ov jež. 1714, poslán 1724 do Quita, vyníkaje
ctností a učeností, působil tam s velikým zdarem,

vletech 1744—47 byl prolvlnciárlerig,1751 jakožto„procurator missionis“ poslá íma, kdež vy

mohlrndůležitá privilegia pro missii; z. nedlouho
Eom l;. zhotovi mapu rovincie quitske', ež
"šla 1751 v Řířně vydána tlskem; v rkps. zanec eall

rstoria de las mishionesdel Maranon“. — 5. Karbenefícíát v Mnníchově z. 1896; .rp. ,.Ausser deli

einen wahren KirchevČhristit ist kein Heil“ (Auugšpurk nt , syn bohatého írank

turtského kupce , u. 1778 v Ehrenbreitsteinu, kžil1180—13 na svém statku Bukovanech u Pís
potom nějaky čas v Praze; od 1817 zdržoval ksuo
v Berlíně 1818—24 v Dtllmenu, potom v Koblennci,
Frankfurtu a Mnichově, posléze v Aschafíenburku,
u svého bratra Kristiana, kdež z. 1842; nejgeníál
nější básník německé romantické školy; po nc
stále'm, nikoliv bezvadném mládí naklonil se pod
vlivem Luisy Henselové zase k víře katolíckě.
Na katolicismus v Némecku měl veliký vliv ak
svýnrí básněml, tak i vydáním vidění Kateř ny
Emmerichové (v. t.), jež zaznamenával. prodlévaje
zaatím účelem de lmenuu. Poslední léta svého

života strávil ve slhužbách křest. charitv; svýmspisem „Die bararlrmerz igen schwcsternt (1831)
značně přispěl k rozšířerrr této kongregace. ej

lepší a nejúp nléjší vydágní jeho ksprsu obstaral
Schtíddekopt (18 sv 9113;Čpěkr1yvbýor jeho
básní vydal Todsen (1191.6).o št. přel.y.M Fencl„ .ivot přesvaté P. Marie. Dle vidění Anny Kateřiny

Emmerichové napsalnKI. Brentano“ (v Nov. jiěrné1912).--—7. Kristr n, u. 1784 ve Frankfurté n. M,
po bouřlivě prožitém mládí, kdy i víry pozbyl,
pod vlivem Sailerovým přilnul uprřímně k církví,
věnoval se charitativní ělnnosti; žil v Aschafíen
burku, :. 1851. Pozůstalé jeho náboženské splsy

Žpolu s jeho životopisem vydány v Mnichově 1854
Brrent ius (Bre-nz) jan,n 1499 elWeí 11ve

Švábsku, stud. od 1514 v Heldelberku, kdež 1518

_U:
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Brenntner — Bressani

přidal se k stoupencům Lutherovýgvábstal se 1522kazatelem v Hallu a působil ve kbu & Wir
tembersku horlivě ve prospěch no ého hnutí; 1550
povolán od vévody Kryštofa do tuttgartu, kdež
1553 jmenován probcš'tem a prvnim kazatelem;

1551 sepsal vyznání _viry („Coníessio Vírtember
gíca"), jež rn lo hýtdilpředloženo sněmu tridenta o něž vedltuhý spor s dillíngenským
professorem, domínikánem Petrem a Soto; také

zúčastnil se sporu Ouslandrova(v. t.)a polemísoval
s Bullíngerem, ;jebyl dnímuz předních

(h

obhájců lutheranísmu proti kalvlinism z. 570v

Stutt artě. geho spisy vydány v Tublnkách 1576až 190 v fcl. sv. , většinou jsou to výkl dy
k Prssmu sv. Srvn. W. Xó'lrler, „Biblíogra hia Bren
tíana“ 1 lzPrernl, „Anecdota rentíana“
(1868), Aljr. HZglzr, „j. Brenzund die Reformation
im Hrerzo.gt thrttemberg“ 1.899)

Brenzorrl(Brenzon1ua,Brenzonus)1. Kryštof,
karmelitárr, :. 1648; r.)) Conrnrentaríus in 4líbros
sententíarum“.— 2.11vestranus Kryštof,
karmelitán, rod. z Verony, prof. bohosloví a ka

tel; z. 6081; .r.:_t„omC ent riar nLucaa“m (Ve
rona 1595), vlašský výklad listů sv.IllPavla(t. 1591).

Brereleey víz Andert n.1 432.
Brés, de, víz r.ay
Brescia (Brixíen. dioec.), ital. biskupství

v sev. ltalíí, v círk. prov. milánské jako rvní
b_ískupó-ský vyskytá se Ursacius (lÍrsinus, rsi—
cínus), jenž zúčastnil se 343—44 synody sardické;
1,74 58221 1614 konány vB—í synody; data stat
(1905): 542.643 duši, 387 far,1 1034 kněží světských,
77 řeholních, 774 kostelů a kaplí.

Breselanl Antonín S. ., ital. romanopisec,
n. 1798v Ala ('lrrentíno), vstoup íl do Tov. lež.

1824, bylvrektorem kollejí v Turíně,,jsnově a M0—deně, potom rektorem Prropagandy v imě :. 1862
mě; byl_jedním ze zakladatelů časopisu„ La

Cívíltá cattolíca“ , v němž uveřejňoval o prvé svu'oe
oblíbené hístoricko—náboženské rom ny („Ubal 0
e lrene“, „Lorenzo :) il Conscritto“, „Lionello ,
„'LEbreo dí Verona“ , „Republica romana nel 1849“,
„Lo Zouavo pontííícío“ a j.); 2 jeho asketických
spisů vyníkají„ Ammonimentí di Tioníde Neme
síano al giovirre Conte di Leone de' mezzi per
conservare íl frutto della buona educatione rice
vuto in colle o“ (1838,ěasto znovu vyd..Se) abrrré
spis v'd. v ímě 1865—9(185

om, superior míssíívkongr. resurrek
tionístu v Bulharsku, podald Š„koly Božského

lĚrdceuPáně“ XVI. (1882) zprávu o misslích v Bul

N

<

Breskovice (Vřeskovice), děk. v diec. blud. vevlk. lukavíckěm, fara příp. již ve XIV. stol ., 1834
ovýšena na děkanství; patron: ]. V.císař František

Yosef l.; duchovní správžu obstarává děkan kaplanem; 2730 kattl.o 1ž6 .
Bresky Bennona, jeptiska zkongr. sester křest.

lásBky; .r). „Das Verháltnís des zweíten johannesbríeřeskzum dritten“ (Mtínsterr9061 ).ýFe.rd ., 11.1877 ve Frýdlantu, vysv. 1902,
ky Přerově, uveře nil v „Kazatelně“ IX.

(lagplll)kázání na den sv. yrllfla a Methoděje.Břesovlce (Vreso víc e), ara v díec. ol.om,
v dekanátu prostějovském, přifp.jižr. 1417, bývala
inkorporována praenr. kan. hradíšíske': liberae col

latíonis; duch.atoslprátčpobětarává farář s kooperá
. estorerem; 988k

. Bressani Farant. josef S. 1., u. v Římě 1612,
prní. tílos. a nratlrenr., 1642odebral se jako missio
nář do Kanady, 1644 za at o-d Huronů a mučen,

vgvobozen od Hollanďanů vrátil se do Evropy,5 odebral se po druhéd o;Kanady po několika
letěm tam pobytu vrátil se do Italie; :. 1672v
Florencii; .rp.: „Breve relatione d' alcůne missioní
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de PP. della Compagnia di Gesu" (1653;
knihovně pražské chová se lat. překlad tohnoltvo
spisu s titulem: „Brevis relatío missionum patrum
societatís Jesu in Nova Francia latinitati donata

no 1659“;___rukoplspochází z residence jesuitskévnLibéšic ich

Bressanvido_11d e f o n 5,Srp: „lstruzioni catechistiche“ (Neapo 2 , „lstruzionl morali
sopra la dottrlnla 1cristiana“ (posledni vyd. v Bas

sanSoB o němč. přel. S. A. BellerochcO.S AusftihrlicheKatechese iiber die gesammmte
christkath. Glaubens-, Sltten- und Tu endmittel

lehre“ , Augšu urk 1836—41, 2M.av_yd. t.Bresesser( resserus tin S. 15?
z Belgie, z. 16;35 . eMconscíentia libri dsex
ad omnigenas conscientías dírígendas" (Antverpy

leest, fara v _diec.olom., v dekanátu kroměřížském, p_říp.již .;1580 utron: kn. arci olom. ,
duchovní správur vede farář s koop.-, 1068 katol.,
33 akatol., ovy.

Břest(Břest litevsky, pol.Brzešč)1. někd.biskupství latinské B ná ežel zprvu k biskupství

ucké_r_nu;biskupové lucští počali se časem psáti„bisk luckými i á—ským jako na př. 1744

hiskulmobie_1_sk__i;avkonsiystořiylucké bývalí dvaofflci lové: v polovici stol.

XVlll. biskupové lucští usyídlilí se v anově a stalise bližším rvali stále n zvu biskupů
b-ských; kIdyB-žpak po druhém dělení Polska jižní
část lucké díecese připadla Rusku, zůstala bisku
pům iuckým pouze provincie á-ská; r. 1797 azý
vána „dioecesis brestensís et per Podlachíam“.
R. 1798 při rozhraničenl díecesi jižní část diecese
á-ské připojena k c. l-ské, sevcrnt s B—em
k vilenské, západní k lubclské a wigerské. V B—u
zřízena 1798 suffraganie díecese vilenskě a sut
tragánem jmenován Adam Klokockí, po jehož smrti
1822 však suffragaanie zase zanikla. — 2. něk .
rusinsko-vladimérsko ó-ské s 'cdn. biskupství, mělo
sdílo své vlastněv eVladimř rí; v XVlll.stol. Ant.
Mlodowski (1765),koadjutor biskupa vladíměřského,
má titul biskupa ó—ského; nmě ArsenGlów
nlewski; při druhém a třetímluděleníPolska (1793-5)
připadla část Prusku a bylo z o utvořeno bi
skupství Suprašlske(l7991809)_;dll přlpadšíRusku
trval dále jako biskupství b-ské, jež však zrušeno
r. 1828.

břestská unie. Po uníiflorentské, která neměla

gro rusínskou církev dlouhého trvání, byla mylenka sjednocení Ruslnů nalézajících se pod pan
stvím polským s cirkvi římskou obnovena řádem

Esuitským ihned po usazeni jeho v Litevsku a nausr ve druhe ol. XVI. stol. Střediskem unioni

stických snah byla jesuitská tkollej ve Vilné. Zvláště
avný P. Pet rarSkarga byl tu vtom směru činnsým,

a] to nejen__slovem, nýbrž ir. 1590 vydaným: „O Rzadzie y jednošciKošciola
Božeoopod jednym pasterzem“). Podobně působil

lvovs ý tjesuita P. Benedikt Herbest. Veliký zájemo ideu měl P.A ontnln Possevin (v. t.,) en

poznav osobně poměry ruské církkve,dospěl k přesvědčeni, že na návrat Rusů církvi katolické
nelze pomýšleti, dokud tak neučiní Rusíni nalézající

Ře pood vládou olskou. K _jeho radě založil papežehoř X1!1. r. 1 2 seminár pro rusínskou a ruskou
mládež ve Vílně, a mimo to nadační místa pro
Rusy a Rusíny v řecké kolleji šv. Athanáše vŘímě
a při jesuitsk ch školách v Olomouci, Praze a
Braněv é. Tou obou i vynikající kněz světský,
Stanislav Sokolowski, univ. professor a dvorn
kazatel v Krakově, poukázal na důležitost unioni
stických snah ve spisech„ Censura Ecclesiae orien

talis"y (1582) a „De verae et fagtae Ecclesiae dlscrimíne libri tres“ (1583) Král těpán Báthory byl

ísmem (zvl. spis
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vůči snahám těm celkem lhostejným. Nástupce jeho
Zikmund lll. zaujímal s počátku r0vnčž totéž sta
novisko; teprv e když mezi samými Ruslny pro
pukla nechut vůči tehdejšímu cařihradskému patri
archovi Jeremiáši ll., al král úmysl Rusiny
z pravomoci caříhradského patriarchv vyprostit!

ale k sjednocení s katolickou církví řimětí. V zám rech těch podporoval jej kancléř an Zamoyski,
ač spíše z příčin politických vzhledem k Rusku,
jelikož patriarchové moskevští jali se osobovati si
jurisdikci i nad Rusiny polskými. Tehdejší ne
sjednocená rusínská církev nalézala se ve stavu
neutěšeném: v duchovenstvu vládla nekázeň, ne
vzdělanost a pokleslost mravů, patroni utískovall
duchovnl a zmohutněvší bratrstva byla namnoze
ve sváru s bis upy. Někteří z biskupů rusínských
počali se nakloňovatí k myšlence sjednocení s cirkvi
katolickou; zvláště byl to Cyrill Terlecki, biskup
lucký, na nějž v tom směru působil horlivý latinský
biskup lucký Bernard Maciejowski. n
patriarchy Jeremiáše svolal metropolita rusínský
do Břestu na den 24. synondu, jež měla
uvažovali o potřebbchn aa nedostatcích rusínské

církve. Nějaký čas kpřed tím k podnětu Terleckéhosešli se na počátk1590vBelzu čtyřibisku
pové rusínští: on, biskuplv ovský Gedeon Balaban,
biskup pinský Leontlus Pelczycki a biskup chelmský
Dionysrus Zbirujski A na tomto shromáždění pro
jevili po prvé solidárně rozhodnutí, že od patri
archy caříhradského se odtrhnnou a Apoštolské
stolici podrobí. Pak odebrali se k synodě do
Břestu, kamž se byl zatím dostavil metropolita
Michael Rahoza & biskup vladíměřský Meletius
Chrebtowicz. Chyběli jen arcibiskup polocký a
biskup přemyšlský; nepochybně pro soké stáří
nemohli se dosttavíti. Z účastníkův laic ch tvořili
většinu zástupcovč bratrstev. V soukromé schůzi
biskupů schváleno bylo ono rozhodnuti učiněné
čtyřmi zmíněnými biskupy v Belzu, ale prozatím
ponecháno v tajnosti a nic nebylovvtom směru
dále podniknuto, až teprve když pro myšlenku
unie získán byl nově jmenovaný biskup vladíměřský

Hypatius Pocíej. Ten zprvu opatrně a nenágadné
Bripravoval půdu unii. K podnětu Terleck ho aocíejovu svolal metropolita Michael Rahoza bi
skup do Břestu na den 12. června 1595; dostavili
sevvak mimo ně' pouze Terlecki, Pociej, biskup
pínský Leontius elcz nski a archimandrita kob
rynský jonáš Hohol. hromážděni biskupové se
stavili adressu k papeži Klementu Vlll., ro
hlašují, že vzhledem k netečnosti patriarchů caři
hradských vůči uskutečnění jednoty církve již
blaho rusínské církve vyžaduje, hodlají se svolením

Fanovnika svého přistoupiti k unii uzavřenné velorencíí. jestliže papež dovoli podržení východní
liturgie. Poclej a Terlecki vysláni byli k biskupům
nepřítomným a obdrželi od nich podpisy na tuto

adressu; potom odebrali se do Krakova, kdež vyjednávali dále se zástupci královvýmmi a pap.
nunciem při dvoře polském. jelikož nebylo již
příčiny_snesení biskupů v příčině unie déle tajitl,
uvedli je někteří biskupové pastýřským listem
svým díecesánům ve známost. Metropolita Michael
Rahoza počínal sobě při dalším jednání o unii
obojetně a neupřímně. Poccie a Terlecki od brali
se jakožto delegáti rusínského episkopátu do lma,
kam 25. listopadu 1595d orazili. Byla konána
delší předběžná vyjednávání mezi nimi a kardinály
k tomu papeže ustanovenými. Apoštolská sto

lice vyhověla přání rusínských biskupům,aby způsobldčovánís ostí a veškeren rusínský ritus
byly ponechány bezeezměny; ano nežádala od Ru
smů ani vložení „filioque“ do vyznání nicejského,
spokojivši se prohlhlnášením biskupů, že dogma
o nejsv. Trojici budou vykládati zcela ve smyslu
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učení církve římské; rovněž netrvala Apoštolská
stolice na zavedení kalendáře řehořského.
skončených poradách bylo prohlášení unie vyko
náno slavnostním způsobemmdne 23. prosince 1595
ve vatikánském sále Konstantinově u přítomnosti
samého papeže Klementa Vlll., jenž bullou „Magnus
Dominus et laudabilís nlmis“ téhož dne v danou

oznámil světu (památnou událost a potvr il ritusa veškerý obřa rusínské ( omnes sacros ritus
et caeremonias“), s výslovným vssak dodatzkem
„dutnmodo veritati et doctrinae Fidel Cathollcae
non adversentur et communionem cum ornmana
Ecclesia non excludant“. Na počátku. února 1596
vydali se Pociej a Terleckí na zpáteční cestu do
vlasti, kamž naapočátku března dorazili, přináše
jlce listy papežské, unie se týkající,. adressované

králi Zikmundovi,,vynmikaJicimvelmožům, biskupůmlatinským i rusinským listě k metropolitovi Ra
hozovi uložil mu papež, aby co nejdříve svolal
synodu, na kteréž by uzavřená unie slavnostně
byla prohlášena. Ale brzy začal jevrtí se odpor
proti unii Na říšském sněmu ve Varšavě v květnu
1596 vystoupili zástupcové rusínských volebnich
okresů proti ttníi a prohlásili, že neuznávají Pocíeje
a Terleckého za svvé duchovní pastýře, jelikož prý
svémocné, bez souhlasu patriarchy cařthradskeho
a rusínského národa, římskému papeži se podro
bili. Hlavním vudcem () oslce byl mocný kníže
Konstantin Ostrogski, ač s počátku byl myšlence
unie nakloněn. Aby rusínské obyvatelstvo uklidnil,
vydal král 14. června edikt, v němž oznamuje, že
Pocie a Terlecki jednali ve jméntt veškerého ru
sínsk ho episkopátu, jakož 1 že na synodě, kterou
metropolita svl,oá a kterre zúčastniti se smějí
vedle biskupův a duchovenstva z laiků pouze ti,
kož s unii souhlasí, unie slavně bude potvrzena
Metropolitovl ne_z_byÍo,než synodu skutečně svo
lati na den .řt na do Břestu. Odpůrcove' unie,
vedcni knížetem strogským a vyslanci patriarchů
cařihradského a alexandrijského, jí se nezúčastnili,
nýbrž konali touž dobou městě vzdoro
synodu. Když vzájemné _\ijednáváni nevedlo k cíli,
byla v sobotu dne . října z ohledu na stranu
protivnou v kostele sv. Mikuláše vykonáno slavně
prohlášeni unie, po čemž latinští í rusínští bisku
pové se objali, načež na znamení jednoty všichni
společně v průvodu odebrali se do lat. kostela
P. Marie, kdež zapěno„ Te Deum“. Protivná strana
nerneškala podali téhož dne proti unii protest.
V neděli dne 10. října byla synoda ukončena za
přítomnosti papežských a královsttých vyslanců
bohoslužbami v rusínském kostele sv. Mikuláše.

l nichž P Skarga měl kázání 0 jednotě církve
Březía o blahodárností uzavřené právé unie. Téhož
dne vydal metropolita spolu se shromážděnými
biskupy pastýřský list k rusínskému duchovenstvu

lidu. nnétž oznámil uzavření unie, a spolu

prohlásilv bllskupy Gedeona Balabana a Michaela
vogystenského, jakož i všechny jiné účastníky

orosynody za zbaveny úřadů jejbícha pohrozilcírkevní klatbou všechněm, kdožb se jich při

držovali. Vzdorosynodahprohlásila pak navzájemmetropolitu i veškereryje ho rivržence za sesa zeny,
avšak zástupcové královští prohlásili toto usnesení
za neplatné. Král Zikmund vydal 15. prosince 1596
edikt k národu rusínskému, v němž unii potvrdil,

ayRusíny vyzval, aby za své biskupy uznávali pouzekteří s řimškou církvi se sjednotili. Při tom
vyš'ak dopustil se král osudné chyby, že v aktu
tomto nepotvrdil výslovně výsady rusmským bisku
pům slíbené, totiž postaveni jich na roveň biskupům
latinským a udělení jim důstojcnství senátorského.
Krátce potom Miletius Pigas, administrátor patri
archátu cařihradského schválil snesení učiněná na
vzdorosynodě břestské a jmenoval tří exarchy pro

Brestyensky — Bret

Rusíny: Balabana Kopystenského a Ostrogskéh
a exkomunikovalbís sjednocené. Jelikož titoo

se obávali, aby rusíns V líd tim nebyl zviklán,prohlásil papež yKlement 111.brevem „Sgnííícatum
est nobis"z na onu exkomunikaci za ne
platnou. Kníže Ostrogski vzpíral se všemi silami
unií a rozvinul vášnivou a 'tací proti ní. a sně
mech neustále podával s prívržencí svými protesty,

aioby a stížnosti, jež na veřejné mínění nemijely

se účinkem. Ale úmysl ljeho se mu nezdařil. Vícenež sto let stár zemřel r. 1608, aniž cíle svého,
zrušeni unie, byl dosáhl; ano dožil se toho, že
dvaz jeho synů stali se katolíky. V boji proti
unii změla značnou účast také mocná bratrstvva.
Velice škodlivým bylo zasažení záporožsk ých ko
záků ve prospěch schismatu. Pod 'ejich pohrůžkami
svolil nástupce krále Zikmunda lil. Vladislav lV.,
krozsáhlým ústupkům vůči schismatickým Rusí
nům: dovolena jim v celé říši úplná svoboda ná
boženská, jmenován pro ně schismatický metro
p_olitas titulem metropolity kyjevského, a přiznána

jTi_mtři biskupství: lucké, prem šlské a mstíslavske.
ěmito ústupky byla unie sce těžce postítžuena,nicméně působení metropolity Pocíeje a nástucep

jeho Velamina Rutského (v. t.), jakož 1 sv. josaíata
unceviče (v__._t_.)zajístiloL „kdalší trvání pro doby

b_udoucí. Srv Edu bow.rk:, „Unia Brzeska“; něm.r|přékl. od Dr. Pavla jeddzínka „Die
ruthenísch-rómischc Kirchenvereinigung genanntUnion zu Brest

Brestyensky Vojtěcch Antonin O. S. B. kl.
Hory sv. Martina (mons Pannoniae, Pannonhalma),

u. 1786, tvstoupil do kl. 1803, vysv na kněze 1810,
prof. _m_athme v Rábu, 1838 opat kl. v Tihany,p.: „Lectinones academicae ex mathesi“

(18119),„Elementa aríthmetícae gerneralís seu algebrae" (1'824), „Elementa geom ct trigono—
metriae planae' (1827), „Elementarlmatheseos purae
in usum academiarum per regnum Hunngaríae“ (2 sv.,

1828—29); přispíval do časop. „Tudományos Gytíjtem

Breszt yensky Ša nd o r,_vůdcekatolického hnutí\ Chanatsku; 71.1843v Pre věnnoval se pr vům,
která stud. v Záhřeb a ČBudapešt ti, 1868 doktor
jurís. již příští rok stal se professorem na tehdejší
pravosl. akademií záhř., a jakmile se 1874otevřela
\ Záhřebě universita, stal se řádným professorem

občanského prráva a chorv.-u.her Bprivi práva.R. 1880—81 byl rektorem univ. Dr. vy'bor
ným řečníkem, učencem, politikem. BPro lpolitiku
národní a katolickou byl 1894 dán do výslužby.
Od té doby pracoval pro náb. a polít. práva charv.

národa. Byl vudcem oposice jaksovposlanec vzáhř.snémé od 1897 do smrtí 1904 Otec Lev Xlíl.
vyznamenal ho komanděrským křížem pap řádu
5\. Rehoře Vel. 3. byl íspisovatelem. Odborné
právnické práce psal v časop.„ jesečnik“, v „Radu
jugosl. akademije*, polít. věcí v opo.s novinách,
polít.--náb. věci v „KatoL listu“, tak na př „teln

koníesionalni zakoni_ (Katol. list 1895),„ Bi lí išliu framason e?“ (t 95), „Arnortizaacíoni zakoni

proti katoL crkvi nc rvíjede víše u Uga7rskoj“(t. 1896), „Liberalizam i krščanstvo“ (t 1897 ).

t_é8ž9„Pravno--povjestni podatci o Turopolju“ (Zagreb
9) B. byl _redaktorem časopisu pro šíření unie

„BBalkan“(v.t 8.3).Srvn. Katal. lir! 1904,217 _kr/zbyma 1904

Břešťánsllš83 Ondřej, u. 1769, vysv. 1792, od1796 far v óóškůtu, :. 1842, prřel. z lat. do něm.
Bernolákovu slovenskou mluvnici, kterouž vydal
1817 v Bud '.né

Br t, Lee, Maturin nus 0. Min., rod. z Francie,
lektor theol ,rp. „Parvus Scotus“ (výtah z komen
táře Skotova, Alcalá 1527), „Lectura in quatuor
libros sententíarum (Angers 1528).
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Bretagne viz Bretons ko
Bretagne, de, Petr, 0. $. Aug.., rodem z Francie,

doktor sorbonnský, : ovědnik kurfirsta bavorského
Maxmiliana ll., 17 ; .rp ' Iavvis davidica seu
compendiosus ad 5.Scripturam apparatus“ (Mnichov
1718),„De excellentla muslcae antiquae hebraeorum
et eorum instrumentís- musícís“ (t.

Bretanníon sv., biskup v Tomi ve 8kythii, od

cís. Valense poslán do vyhnanství; z. 80; R.25. ledna: „Tomis in Scyth a s Bretannlonls Epl
scopi, qui míra sanctitate et zelo eatholicae íidei

sub Valente impetratore Ariano, cui fortiter restitít,
inzEcclesia floruiretfeldu Josef, doktor práv, advokát, od
1783 místokancléř, rada, fiscus a ředitel kanceláře

konsistoře pražské, pov. 1792 do staiu ryti,1794 kancléř konsistorni, 1793, 1796 1804,1808,
1812 a 1816 rekto runiv 1 pov. do stavu ba
ronského, z. 1820. Bydlll ve vlasmim domě v Ostru
hové (Nerudově) ul. č. 240, vněmž na stěnách

jedné síně dal provésti. malbyypředstavugící zaji
mave pohled na iPiékztere části tehdej06| Prahy(.reprod ve IatéP XlX., ,.
('lískem vyšla r. 1812rjeho installačni řeč, kterouž
měl, když po páté za rektora by zvolen: ,josephi
baronis de Bretfeld a Kronenhurg Oratio quum

ad rerum academicarum suanam gerendam quínta
electione honoratulslnaccederBřetislav: Br

Břetislav 1. b'.ul, okníže český 1037—1055; za
válečné výpravy do Polska dal 1039 ostatky sv.
Vojtěcha z Hnězdna převézti do _Prahy; na zadost

učinění za tobzaložil kolleg kaapítulu ve St. Boleslaví (v. t.),b _Vlštědrým příznivcem kláštera sá
zavského, . ímě ucházel se marně o povýšení
biskupství pražského na arcibiskupství —— b'.,ll.
kníže čes 092-1100, 'l _1096mnichyslo

vanské z kl.t sázavského (v. t.) i s opatem Božetěchem (v. vedl tam mnichy z Břevnova
vyhlazoval horlivě zbytky pohanstvr —3. _[ínndřich
Břetislav lll., biskup pražsky,syn líndricha,bratra
krále Vladislava ll., sptudoval v Paříži s velikým
prospěchem, jako podjáhen stal se proboštem
vyšehradským, vysv. 13. bř. 1182 v chrámu sv. Víta
v Praze na jáhna. od bratrovce svého Vojtěcha,
arcibiskupa solnohradského; 25. hř. téhož roku
zvolen za biskupa pražského. odebral se k císaři
pro lnvestíturu do Mohučc, kdež také 22. května
\'vsv. na kné 2123. kv. na biskupa. Kronikářlar

loch, opat klzmilevtského, praví, že nový biskup“ ponávratu svém přijat byl v Praze s plesánim celých
Čech, a líče povahu jeho, chválí eho laskavost,
pohostínost a střídmost, kteráž v ak zabíhala až
do skoupostí („inter multos virtutes quíbus claruit
\itio parcítatis non caruit“), zbožnost („canonem
servitíi Dei devote complebat, míssarum vero so
lemnia raro licet, tamen devotíssime et nonnunquam
cum multo imbre lacrimarum, quíbus nunquam se
audebat ingerere. nisi facta rius confessione ad
genua cuiusllbet familiarlssími sacerdotis“), mravní
bezú onnost („coelibis vitae sicut professor, ita
fuit et sectator“) a kajicnost („si forte interdum
ceecídit. . rediit tamen in íd ipsum timorls Del,
quo fundatus erat“ ravi o něm posléze, že
„ochrané chudiny tak věnoval srdce své, že pro
jich zastání nerozpakoval se uvaliti na sebe nená—
vist velmožů zemé“. Když bratranec jeh Děpolt,
údělný kníže v jižní polovlcí východních ech, vy
dával chudé lidí na pospas sv m vladařům, b'. stihl
jeho úděl interdiktem a přim lknižete k satisfakci.
Ale i panující kníže Bedřich a manželka jehoodo
pouštěli se skrze úředníky své podobných a ještě
horších útisků na „církvi Boží“, t.j. na chudých,
kteří dali se pod ochranu ústavům církevním. B.
uchýlil se 1186 se stížností k císaři Barbarossoví.
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načež r. 1187 na sněmu v Řezně vyrovnán byl spor
smírem; při é příležitosti byl 3. jakožto biskup
prazský prohlášen za knížete říšského. Vyjednávaje

11925 ařemJindřichem Vl. oto, ab knížectví
českéhosdolsta-osePřemyslovl, synu krále ladislava,

a markrabství mooravské bratru jeho“Vladislavovi,
slíbil jménem jich císařik6000 hrive .Na podzím1192 vydal se na poutk s.v jakub K-ommp
stelly, byl však na cestě zadržen císařem, jelikož
ona slíbena suma mu zaplacena nebyla. Císař, za

nevřev na Přemysla, jenž připojil se k jehoo d
půrcům, sesadil jej nas němé ve Wormsu v červnu
1193 a udělil kn žectví české B-oví, jemužPpH tompromlnul zaplacení oné sumy. Jelikož řemysl

dobrovolčé trůnu vzdáti se nemínll, vtrhl B. v srpnuech s vojskem, jemuž velel kníže Spyti
. Přemysl vytáhl proti němmu ke dicům, ale

jelikož z přívrženců jeho mnnozi přeešli k B-ovi,

uchýlil se na hrad pražský a h_ájil sae tu déle čtyřměsíců; teprve v prostnct, kdyžn další obranu
neb lo lze pomýšleti, zachránil se útěkem, načež
hra vydán B-oví, jenž tu slavll vánoce po prvé

jako bískuE a spolu p.anovník Světské panství,jehož dosál, nesvědčíplo jeho povaze. „Magnum
honorem “ tak pravi o něm jarloch, „non absque
magno animae suae detrlmento tenere potuit, qula
qui prius didícerat bonus esse bonís, dux factus
cogebatur malus esse malis et non tolerare, sed
íeríre malos.“ V květnu 1194 vytrhl na Moravua
opanoval jí, a ihned potom k rozkazu císařovu

Bodnikl válečnou výpravu do Míšně proti markra|mu Albrechtovi, pri čemž vojsko jeho v nepřá
telské zemi kruté řádilo, nešetřic kostelů ani klá

šterů, čehož (pootom B. velice želel, a to 1 veřejněna synodě( „pro quo reatu postea vídimus epi
scopum“ — piše arloch — „compunctum flevisse
in synodo et intercessíones onmium assídentiumquesišse ). Když .pros. 1195 císař na sněmě ve
Wormsu zavázal se, že podnikne tažení křížové,
také B. odhodlal se jeho se zúčastniti; ale císař
pro spiknutí v Apulii vypuklé výpravu odložil na

rook 1197. K uskutečnění jejímul vypravil papežkardinála Petra z Kapue jakožtol egata do Bavor,
Čech a Polska. Legat pribyl na počátku března
1197 do Čech a 12. téhož měsíce do Prahy, kdež
před branami uvítal jej 3. osobně v čele kanovníků,
ač stižen byl tou dobou těžkou nemocí, z níž se

již nepozdravil. Legát dal v sobotu stredopostní(22. brezna) udělovati svěcení skrze olomouckého
biskupa Engelberta. Když při té příležitosti žádal
od svěcencu slib čistoty, vzbudil mezi přítomným
faráři takový odpor, že by málecm 1 býval zabít.
Potom konal legát synodu, na kter ž měl k shro
mážděnému klern krasne promluvy. Z neznámých
příčin sesadil opaty břevnovského a sázavského.
Pobyv v Čechách asi osm téhodnů, odebral se do
Polska. Zatím choroba B-ova se nelepšíla. Když
o ní zvěděl Přemysl, pokusil se přepadnouti Prahu,

ale byl odražen. B. obávajekse dalších úkladův odebral se do Chebu; tamp kjiž po několika dnech
zemřel dne 15. června 1197, nabo žně k smrti se
připraviv („facta confessione cum mullis lacrimis
sumptisque redemptionis nostrae muneribus, nec
non et sacri olel liquore perunctus“ — tak zaz na
menal Jarlochl. Pochován byl v Doksanech vedle
matky své. „Sic cecitlít“ — praví ]arloch — „au
reus flos Boemíae, munimentum populi, decus cleri,
religiosorum virorum propugnator e_ximius,cui post
beatum Adalbertum nullus extitít in ista terra se
cundus“. Srvn. Borový, Dějiny diec. pražské, 82—87.

Břetislaava víz Břecla
Bretkunas (Bretke)

av.
onas, pastor prot. osady

v Labiavé, započal 157 překládatí Písmoc sv. dolitevštiny; řeložen za pastoraado Králov do
končil tu 1 90 překlad ten; titul jeho jest: c„eBiblía
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tatai estl wisas schwentas Raschtas lietuwischkai
pergulditast'; práce ta zůstala v rukopise a chová
se v blblioth královecké.

Bretnov (Breitenau), fara v diec. olomoucké,
v dekanátu krnoosvském zmi'nnka o vy kyttá se

r. 1671;,azgtron kiiížeÍan z Liechtensteinu; duch.správu o starává farář s kooperátorem; 1978 katto.1.,
153 akatol., 7 ž. ,v.oby nmě

Breton 1. Germain, rektor universit katolické

(„lnastítutCatholique' )vTouiouse; :p.:trefoís, Monseigneur Berteaud,"
Tullae", „La Messe, tude philosophique et the'olo
iqucc“. — 2. jules (Adolph Ai é Louis),

malíř, u. v Courriěres 1827, z. v Pa řižll
žámkcFeIixa de Vigne veG ntu orbrazech svých

zacBhytilzdařile mimovjině také náboženské výjevyBretonska na př.„ Žehnání polí“ (1857), „Svěcení
kříže“ (1859), „První sv. přijímání“ (1884), „Procesí

v Bretonsku“ (reprod. Ove Světozoru“ XXVII.,l_894,601). — 3. Raym nd ranc. mis
sionnář, u. 1609 v Beaune (dle jinýceh v Auxerre),

vstoupil do řádu 16271635—55 missionář6na Antíllách; jeho slovníky (Auxerre 1665 a 166 ),jeho
mluvnice (t. 1667) a jeho katechismus (t. 1664) jsou

jedin m pramenem k poznání tehdeši, ušníDjiž vylrnřeltškaribské řeči. 2. v Caennu 167900111
mann, „Die Sprachkunde und die Missionen“, str. 89.

Bretonsko (Bretagne, dříveArmorica Bri—
tannia minor n. clsma ra,1n) s..ev-záp poo-l
ostrov franc. V. a Vl. století usadili se tu Bri

tové, prchajíce před Anglosasy, vedeni jsouce namnoze mn.ichy Křesťanství vzkvetíto mezi nimi
rychle; vznikaly tu četné klášter a poustevny,
zřizována biskupstw (Rennes, Dól, antes, St. Malo,

St. Brieuc, vTrélguier, Van uímper a St. Polde Léon.o) —.Xi|l stoll1czbudovány byly nád
herné gotické chrámy na místě chrámů zničených
za vpádů normanských. Bretonci, lid hlubooce ná
boženský a konservativni. lnuli a dosud lnou věrně

k náboženství katol., ač většinou splynuli s obyvatelstvem francouzským. Nyní rozd leno jest B

v 5 biskupství: Rennes iQuimper, St. Blrieuc, Van
nes a Nantes. Celkem vaB--u 3m .obbretonský překlaad p'Š v. Omsltlaršich pře
kladech, z nichž prý jeden kázaalapořídití vévodkyně
bretonská Anna na konci XV. nebo na poč
stol., není bezpečných z ráv; teprve v XIX. stol.
pořídil Le Gonidec přek ad celého Písma sv. v ná
rečí léonském; 1827vvydal nejdříve N. 2. („Testa

mant Nevez hon aotrou jesusBKríst“),t potom 1866překlad celěho Písma sv. (B 1$n pe Levr
ar Skrítur Sakr“). V nářečí ltrěguierskem v dal
překlad celé bible protestantský pastor Le oat
(„Ar Bibi Santei“ ) nákladem bibl. společ. v Lon
d'n 1
yBretschneider 1. Karel Gottlieb, u. 1776

v Gersdorfu v Sasku, od 1816 gen. superintendent
v Gothě, kdež : 1848,jeden z předních represen
tantů racionalismu; :p.: 'Ha4ndbuChder Dogmatikder ev.-1uth. Kirche“ (1814, vd. 1838), „Lexicon

manualle8graeco--1atinuin in libros Novi Testamenti“vyd. 1829, 3.v 840). „Probahilía

de euvansšueliiv2etvepisttglarum ]oannis indole et orlgine (1 spise opírá pravost s isů
sv. Iana Ev.);vvydaltspisy Melanchthonovy v„
pus Retormatorum' (183411. e,I „ 1880
ve Vratislavi, farář ve Warthě; .er „Geschichte

und Beslclireibung der kath. Ptarrkírche zu Trachen
berg“ (1910), „Dlie Pfarrclironik“ (v „.Th.eol-praktMonatschrift“l ll.)

Bretšnajdr Zdeněk, 'ménem jan
Hendrich, katol. dubna 1879

v unyni n. Ohři, stal (se pozdokonaných studiíchúčetním official em u k. m. vríchn ho soudu
vPraze, n'. 18. září 1914 v Dobroměřicich u Loun,

pra Výmlspisovatel, n

Bretnov —-Breuner

kde byl návštěvou u rodičů své choti, byv raněn

rtvcií. Obírals ppologii historickou, zejména
z 'iskýche a cyrllo--met.hodějských. Sp.:
„;gčHod Řma a Husova národní církevč (Praha1 , „Husit ve světle ravdy“ roč. 1., 4),
„Mistr jan Hus a eho doa t. „Husít.vve

světlehpravcy“ ro.111.č.l—-4), „Jaká byla dějinná
nutí iiusitske'lho'P“ (t. 1907, .Husít ve světleravdy“ ro .Svntý Jan z Pomuku a mistr

ranlHuzs (tel 908, „Husit. ve světle pravd “.roč Ví.,č ah věrozvěstů slovanských
Cyrilla a)"íčlaektyhodyěljevZke stolici římské?“ (Historická
a kanonicko-právnístudio )na andrn'lta, ,Víast“
ro.č XX, —5, str.1.nn.), „Oslavy Husovy“

(t. str. 1036l nn.), „V boojl o nábolžeiistyví“ (t. str.457 nn ), „Kdym áproi. Dr. Flajšhans vlastně
pravdu?“ („Vlast“ roč. XXII., 1905—15,str. 945 nn. ),
„Protestanti v Rakousku" (jan chdn'ch, „Vlast“
roč. 9061—7, str. 71 nn.) a j. Mimoto psal
četné literámír rnsecens-e ve Vl.asti" Práce jeho
svědčí o pili, sčetlosti a svědomitosu. První dvě
z tuto uvedených vyšly též ve druhém v dání
(Sroovn )irau „.Naš List." roč. XIV.,
1914—15,č

1Brett Tomáš, pastor anglikánsk, u. 1667, z.
73 J).: „Tradition necessary to exp aiin and interpret the Holy Scriptures“ (1 18), „A farther proof

of the neCessi of traditíon to explain and inter

pret the Hol Scriptures“ (1720), „Ašeneral historyof the worl from the creation to t e destruction
ot lerusalem by Nebuchadnezzar" 321)

jórg, malíř a kresíiř pro dřevořezhu a
sleomalbu, n. kol. 1480 v Auurgšpuk z. 1537;

z jeho prací uvádíme: oltář s tabulovlými obrazys výjevy ze životta Páněz 1 [ vk LHerzogen
burgu v Dol. Rakousích, oltář 5 tab. obrazy ze ži

a.P Marie z r. kol. 1510 ve Ferdinandeu VIn
šprukn, obraz Madonny se svčtci ve Friedrichově
museu v Berlíně z r. 1512; „Klanění sv. tří králů“
ve špitálském kostele v Koblenci. V malbách—svých
následovaí B. jednak Holbeina, jednak Burgkmaira.

Dle jeho kreseb byly provedeny dřev rytršpkostnický a řezenský missál, pro řezensky reviř,

pro Richenthalovu kroniku sněmu kostníckého.reuer Vál. ], u. v ípě,stud.huma

.<

níora v Praze, 1vstoupil do Tov. jež. , stud.
theol. v Praze, 1693 poslán do missií v Quitu
v Americe, kdež působil ještě r. 1727, něho
jest z )ráva o tamních míssiích z r. 1699 v Stóck
leinov „Weltbot

BreuÉ'hel viz BrueeelghBreu Henri, abbé, praehistorik; u. 1877vMor
švýc. , podnikltainu, soukr. docent ve Frýburku

Španělsku,výzkum jeskyň v jižní Francii a sev.
kl sobě značných zásluh o studium kultury

diluviálniho člověka, .r .četná pojednání o kamenné
& bronzové době ve rancii; spoolečně s Cartail
hacem vydal La Caverne 1'A1tamira“(Monaco 1909)

Breuilius aku b 0. 11. v Plařiži, vydal spisy sv. Isidora Hispalského (Pa 60)1

„eL Téaathre des antifquites de Paris" i:(Pař 1612).Breuner Jan Josef hrabě, arcibiskup pražský,
n. 20. čce.1641 ve Vídni, 1659 stalsetítu1.kanov
níkem olomouckým, 1569—65 studoval v ímé
v německo-uherské kolleji, povýšen v „Sapíentii“
na doktora tilos., 1666 stal se sídelním kanovníkem
olomouckýin, 1668 praelátem- scholastikem káthe
drály olomoucké, 16691menován suífragánem, 1671
konsekrován na biskupa nikopolského, 1672 stal
se gen. vikářem dieccse olom., 1689 zvooleenza dě
kana olom kapituly, 1694 jmenován arcibiskupem
pražským, inthronisován 6. lísto 1.695 Brzo po
svém nastoupení vydal 1697 pro vikáře a faráře
s nepatrnými pozměnami tutéž instrukci, kteráž
pro diecesi olomouckou vydána byla r. 1666. K'jeho
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rozkazu proveden byl r. 1700 zevrubný popis arcldiecese na základě rozeslaných dotazníku. Bděěl
přísně nad neúhonnosti kleru; vinníky stíhal přís
nými tresty. Byl rozhodn' m obhájcem prráv cir

kevnich. V tehdejších těž ých dobách |“válečnýchukládána byla také kněžstvu četná bře ean bez
ohledu na jeho immunitu. B. k žádosti své obdržel
vzhledem k tomu papežský índult, aby duchovni,

pokud náležejíí k stavům zemským a statky nemovité v držen ma,jí dvákám těm se podrobovatt
směli. Zvláštěn veliké oběti přinésti b 10 ducho
venstvu r. 1704, když vyppukla válka s avorskem:
zámožnější duchovní odvéstí musili čtvrtinu dů
chodů, a veškero zlaté a stříbrné náčiní chrámové

(v jma kalichy, ciborla a monstrance) musilo bgtlnodyvedeno do mincovny anebov koupeno. »—V doě
Bo—věbyl citelný nedostatek ar, tak že namnoze
jediný farář obstarátati musil několik bývalých

Obr. 64. Jan Josef Breuner.

farnosti, čímž se stávalo, že v odlehlejších částech
takovýchto rozlehlých okrsků lid byl nábožensky
zanedbaný a náchylný popřávatl sluchu praedlkan
tům, kteří tajně ze Saska do Čech prřichazeli. b'.

pečoval tudíž o zřizovánívfar nových a dosáhl toho.že k účelu tomu 1 takz v.nokladny solní přiká
záno bylo ročně 7500 121. Vd obě B-ově přibylo
celkem 63 nových tar a administratur. K vyhlazeni
iinovčrství byli do míst jím ohrožených vysíláni
missionáři. B. těžce nesl, že mnozí ve sporech
v příčině desátků a _práva patronátního vymykali
se eho pravomoci, o íra 'ce se o rozhodnutí
císařs c', jímž záležitosti tyto přikázány byly foru
svétskému. ovněz tak bránil se tomuu, '
slechům podezřelých z jinověrstvt appellačnt soud

sílal svoje komisaře, kteří osobovali si řízeni
výslechů těc — B—oví podařilo se 1699 získati
mense arcibiskupské zase panství Kojetín na Mo
ravě, jež v dobách husitských cís. Zikmundeem
v zástavu bylo dáno a o jehož vrácení předchůd
cové jeho marně se byli zasazovali. Statky arci
biskupské všemožně zveleboval; ve Světci a v Týně
nad Vlt. zbudoval nové zámky, v Rožmitále zřídil

breve 431_

železné hutě. B. pečoval otcovsky o setnlnář
arcibiskupský; dosáhl toho, že papež ze soolni po

n

kostela seminářského, a roční obnos 2400 zl., jenž
obracen byl na vydržování většího počtu alumnů;
tím bylo možno zvýšiti pocet jlch z dosavadních
30 naa45. Zasazoval se o zřízení a nadání ústavu
pro neduživé a vysloužilé kněze a s radostí uvital
věnování svět. biskupa jana ignáce z Dlouhé Vsi,

probošta metrop. kapituly, jenž k tomu účelu věnoval kostel a bovud B. mohl u papeže, že
na zřízení a vydržování tohotomnového laústavu po
volen byl obno . rúoků peněz určených
na zřízení čtvrtého biskupství v echách. —
nucen byl zapoočitl spor s o tem břevnovským,
jenž jakožto visltátor benediktinských klášterů
zdráhal se připouštěti komisaře arcibiskupské
k volbám o at,ů odvolávaje se na exempcí klá
šterů těch. dyž císařský dvůr r zhodl ve prospěch
opata, odvolal se arcibiskup do tma, ale ode dvora
pokládán krokt ten za orušeni privilegia de non
evocando. B. skončenní sporu se nedožil. Take

opatem kl. na Karlově vznikl spor, ellkož 13.za
kázal uctívání tamního obrazu mariánského (viz
čl. Karloov); když arcibiskup opatu hrozil inter
diktem, odvolalsse opat ke svée exempcí a nalezl
ochrany u dvora, jenž 21. čna. 1706 obnovil zákaz
exequovati církevní censury bez vládního dovo

—S nemalým nákladem pečoval B. o ozdobu
metropolitního chrámu: pořídil pro sebe, kanovníky
a vikarísty nové brokátové paramenty červené a bílé;
dále na hlavní oltář: tabernakl, kríž, čtyři po rsi
sv. patronů českých, šest velikých svícnů, a pos éze
konvlci a,;nisu lavabo“, vesměs ze stříbra (viz
Podlaha-bitdef, k„čhrámov'y' oklad 132)._ 3. by|
příkladné zbožný; život ved prostý; vůči chudým
byl mllosrdný,k poddaným tědrý. . řezna
710; pochován byl v metrop chrámu v kryptě

kapitulní před hl. oltářeem. Srv. Berghauer, „Proto
mart r poen.“l., _; Fn'mi, „Geschichte der
Blsc ófe und Erzbischčfe von Pra 231 —235;

Borový, „Dějinyt diecese pražské“ 37 —377.
Breva Fra 0. S. ., 71. 1752 1ve Valencii veŠpan., prof morálky na univ. t., s. 3; : „ x

posición del Santo Evangello, que comprende los

selrs_)primeros capitulos de s. Matéo" (ValencieBt :
breve (z lat. brevis i. e. breves litterae a ztoho

němec. Brief) znamená původné každý písemní
výnos zákonodárné autoritys seciálně církevní.-—

ó.apoštolské člpapežské odx .stol výlučnějménopro papežské vynosy,|_ež vydávají se ve torměm énč
slavné a často, nikoli ak vždy, v záležitostech
méně závažných. Píši se dnes ve státnímmseekre
tářstvi, s nímž bývalý samostatný úřad sekretářství
brevi je dnes sloučen. Které záležitosti ve formě

brevi mají býti vyřízeny, stanoveno zvláštníminormami, vydaným ku konstituci Sa íentí consilio
(29./Vl. 1.908) 3. píše se na podlouhl m, velinovém
pergamenu moderním písmem kursivnim, z pravidla
latinsky a bez zkratek. Text počíná jménem pape
žovým s číslem (Piuus x.) a na ruhé řdáce ob
vyklým oslovením a pozdravem: „Dilecte till, sa

lutem et apostoltcam benedictionemf aneb, nezní-lí&.určité osobě, pouh „ln p_er uamrrei mem
rlam.“ V rotlvě k slavnostně ším bullám jest řeč

pro,st postrádaiic klausul, aneb se jich pouze
doltykajic.Závěr zní: „Datum Romae apud s. Petrutn
sub annulo piscatoris, die datum občanské) Pon
tlflcatus nostri anno. “N sieduuje podpis a pečet,
jež jsou pověřením této listiny. Breve podpísuje
dnes kancléř brevi (3. sekce státního sekretariátu)

aneb jeho zástupce a prefekt úřadu, v jeho ompetencl věc, o niž se v b-e jedná, spadá (5. C.
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Cons. 15./4. 1910) V levo dole přitiskne se pečet

(v červeném vosku při b-íchuznějících knížatům)
?bářsk ým prstenem, jeho živvá se již odlemental thast, Regesta--č. 19.051). Pečeť
představuje sv. Pettra, sedícího v lodici a se sítí,
nad nímž jest jméno panu tctho papeže s číslem.
Nováú rava ó-i, jež jsou isty zavřenými, opatře

nými a ressou (litterae clalulsae), svěřena jest po
smyslu zvláštních norem (111 lnx. 2.)kkomisiardinálú za předsednictvic pkardinnála státního
sekretáře. je-li obsah b-e zákooenm, lze posoudíti
jen z b—esamého. — & dispensační jest b., jímž
Apošt. stolice osvobozuje v určitém případu z ji

stéhoů předpisu obecného práva cirk. aneb jeehoúčink .Hlavnimí obory'e hopůsobnostíjsou právo
manželské (překážky), svéceni (irregularity) a sliby,
pokud nejde o zákony, zakládající se v právu
rozeném a božs B. d. jest strictae interpretal
tionis a pozbývá působivosti odvoláním, vzdánim
se jeho výhod, aneb odpadne-li hlavní důvod, pro

který bylo dáno Platt o něm vše, co napsvémmístěbudepověděnooreskriptech(v.rescri m)
adispensích (v. dissp nsatio). —ó. eglííbilittatís.
Osazení úřadu církevního obsahuje 3; momenty:
označení osoby, již se má úřadu dostati (designatio
personae), odevzdán i úřadu církevním představe
ným (coilatio tituli) a uvedení v úřad (institutio

eorporaiis) Označení osoby děje se vedle jiných
způsobů takév bou (bene Hála eiectlva). Volitelným (eligibilis)vjest každý, ák úřadu nutné
kanonické vlastnosti. Nemá-li jichá a běží- li 0 ne

dostatky jen podružné, bjest trnn ITlOeŽIlevymoci si
u Apošt. stolic tžbr onsahujícidispens z těchtonedostatků, ji pak stává se volí
teiným. Neniá-ii v případu zmíněných nedostatkůb. e., není označení osoby volbou možno a děje se

Bostulaci(v. postulatio). ra tempora.rčitá svěcení mohou se dle bobecnýeh zákonů

církevních udíleti jen v určitých dnech. Začaastévšak bývaji biskupové Apošt. stolicí zmocněni, aby
i mimo terminy stanovené svěcení udíleti mohli a
tato disnens od zachovávání předepsané doby pro
jisté svécent slovvel; 0 dostalo se i ra
kouským biskupům vefakultách pětiletých („con
ferendi ordines extra t'empora et non servatis inter
stitíis usque ad sacerdotium inelusive“, Schneider
Fontes juris novissimi, ez,n01895 str. 88), takž e
mohou i vyšší svěcení udiieti v neděle a zasvě
cené svátky (i zrušené). V zemích missionář
ských dostává se isku ům v té příčině lno
mociještě značnějšíeh.— b..revi aíprínclpi. nej
užším spojení se státním sekretářstvím sv. Stolice

a do jisté míry od jejího představeného iodv_isiýmjest sekretářstv í brev ncipes,
jehož účelem jest obst arávaltuikorrespondenei pa

ežovu s panujícími knížaty, bískupyaajínýmí vy
nikajícími osobnostmi, a próto listy zde vyhotovené
siovou &.ai slou-i listy toho druhu latinské,
svěřují se sekretářstvi iiterarum latinarum. Kromě
toho chystají se tu též allokuce papežské, jichž
obsah byl od papeže obšírně udán atd. Sa't

eve de Mare ha byl z vosku a některých
přísad (bombastický a pov rečný ]eich popis pravil

ze 3542 součásti) po zpuůssobusvá. římsk.Agnus Dei (viz čl. Agn Dei)z
kapucínskěm hotovené gnamisilety,půzsobivé die téhož
po ísu proti neblahým vlivům kouzel a strašidel.
Tí. těný popis těchto &.dc M.. jakoži irozdávání
a šiřent této nejapné pověry býlo právem ve všech
dědičných zemích rakouských dvor. dekretem ze
dne 28. června 1777zakázáno a biskupové vyzvání,

“aby počínání to kiášterům kapucínským zakázali.

(Viz Petra X. Jakbclte Gesetzle1x7ikonzeta 1.442.)Breewer 1. jan OS. ., u. 1822; vydal
znovu Hookeovo dilo „Religionís lnazturaiis et re

breve de Marcha — breviarium Alarieianum

veiatae principi7a'(Londýn"1773,3sv.). —2. (B reu e r)&. ]., n. 171v8 n.R., vsstoupi.idoTov
ež. 17737,odebral se Kjakloémissionář 1741 do Bra

silie, 1757 deportován do Lisabonu. dsržán delšídobu ve vazbě, propuštěn 1777, vrátil edo Ko
lína, kdežz 1879; několik listů jeho uveřejněno
ve „Welt-Bote"; :p.: „Annotationes rerum

md ,quae religiosis S. lidconti erunt in Brasiultaet Lusitania ab a. 17 .1 77“, „Lexicon

Řraeco--iatinum constans vocabauciísa,quae in S. Bibliisv Test., in iibello 'lhomae Kempensis reperiun
"(1773): oba tyto spisy zůstaly v rukoOpl

3 jindřich, historikk,.n 1640v Puffendoriu,z.3kol.1715 t., vysv. nak neěz 1669 superior kl. jep
tišek vel. Nazaretu v Kolíně, 1682 farář u sv. ja
kuba v _Cáchách, resign. 1711; všeobecné dějiny

„stHioria nostri temporís“)s epsan(: Braeheiiem(obsahující léta 1618—52) 'a prodloužené Thulde
nemdo 1661, dovedl do 1672 a vydal celé to dtio

znovu (Kolin16 72, 16715);s). také4životocpisěhTomášeKcmpenskélio (Kolín 1). — it".iS|.,
dr. til., 71. |86l v Koní swinteru v |Porýnsku, žije

v Bruselu; :p.: Die %]ntlerscheidung der Kianach attischem echt“ ), „ mmodian von

Gaza"(1,906)„,Das sog. athanasiamsthe Glaubensbekenntnis, ein Werk des hl. Ambrosius"(1909),.„

l—"ragel'lum das Zeitalter Kommodians“ (1910)—5. jo hn Sherren, angl. historik „. 1810v Nor
wichi, z 1879v Tooppesfieldu u ssexu, 1855- 77
prof an.gi lit. při Kings College v Londýně; vyd.:
„Monuments Franciscana" (] )a ].

Brovet, franc. kněz ; :p.: .,Parallélisme entre Ia
geologie et ia Bible“ (Pař l895), „Le Cantique
des cantiques on 1'Amour reciproque duJ.-C-hrist
et de L' Egiise“ (1890)

brevettí viz apoštolské listy, 1 533.
brevl at princip 1 viz bre

Brevíadum Alarieianum (\Visigothorumgle,takéAniani zvaně, jest sbírka zákonu, ',
richa (466 83; a syna jeho Aiarriccha 11.z rClodexn
a Novell Theodosia ll, z institucí Gajových, sbírky
nesporných právních vět (sententiae receptae)
slavného právníka Pavla a Papiniana, pro římské
obyvatelstvo :: duchovenstvo v říši vissigoth. se
stavená a r..506 v Airu vGascogni vyhlášená.
Dalsi úpravy dostalo se jí za k álc Reccareda l

V jeden svazek, 5 vyloučenímkdalšího užívání zákoníků římských, uvedli ]ik rálové Chindaswind
a Roceswind (642——7.2) Poslední redakce této
sbírky provedena byla na sněmu tole ském XVl.
roku 6932 akrále Egica. B. A.došlo ro íření i mimo

„panělskoa skoro ve všech západo- římškýcli provinciích, jsouc zde zváno po svém o uelib er

legum, lex Romana, lex, nebo po ssavélllmhleav
nim pramenu coorpus Theodosií, lex Thdosiana. jmén A1.obdržela sbirka teprve
v X. stoleti. Poněvadž nařízení Alarichovo. aby
krajští hrabata toliko die tohoto zákonika římské
provinciály soudili, podepsáno bylo kancléřem
Anianem, br. Am'am. Když
roku 589 vzdali se západo--gothští králové aria
nismu, pojata do M..—1!. mnohá pro církev ka
tolickou důležitá nařízení, a náleží mu
čestné místo mezi těmi sbírkami světského práva,
z nichž sbírky eirk. práva před raeiánskeho čer
paly. V říši wisigothské pozbyo do jisté míry
br Al. jiz akrále Roceswinda platností, než 1zde

vNémecku, Anlg11a Francii pokládáno až do
stol. Xli. za hlavní pramen vulgárního práva řím.,
jímž se hlavně katolické duchovenstvo spravovalo,
a teprve v této dobé bylo zcela zatiačeno sbírkou

Šusttiniánskou. Kprak tické ntřeh činěny : br./4.1ovýtahy, z nichž nejdůležitější byla lex Cu
riensis, sbirka hojně užívaná ve výcarsku, Se
verní italii i v lstrii. První vydání tiskem obstaral

A



Breviarium canonum concilii Hippon. — breviář

jan Sichard v Basileji r. 1528. Nováv dání jsou
od E. Haenel-a 1849 a Ed. Conrata (gohn)'9031
(Srv. Schra'dar, Lehrbuch der deutsch. Rechtsge

schichte 1v90d2; .Ságmúller, Lehrbuch des kath.K..,-R 137; WarnzF ,lus decretai. 2. vyd.
1. 542; 2Laurin, lntrod. in m;.S'c/mzider,
Kirchenrechtsquellen 65n

um či breviatio canonum concilii Hip

ponensis.v Úchvalyvplenárního sněmu církve africké,kterýs aylv Hippo Regius (l. hipponský),
za předsaednicllzvíarcibiskupa karthaginskehoArelia dne 8. a,393 dochovaly se toliko " vý

tahu, v němž znovampředčítány a schváleny na 3.sněmu kartha :klns m.r 397, aoodtud jméno jejich
b. :. 6. Hip. est známo 41 kánonů tohoto sněmu

a bratři Ballernini rekonstpntolvali_)ejich původni po0 S. Leo násl.; němec
Hefele, ona—Geschichte pll.53—60, 2. vyd.). Ztěc
dlužno uvésti c. jenž stanoví, že provinciím

africkým v příčině slavení Velikonoc jest se spravm'aii církv karthaglnskou; c. 3 4. založena nová
provincie Mauretania Sitifensis a vyhrazena, hledíc
k této provincií, jistá práva arcibiskupu karlhagín
ském c.6 9. orizuje o soudnictví církevním;
c. 27.“ ustanovuje, že rozkolní klerikové mohou
býti do církve přijati jen “ako laikové, činí však
vyimku těmi, kteří nik y znova nekřtilí, aneb
ce ou obec do lůna církve přivedli; c.-28. před
pisuje lačnost před sv. přijímáni,m dovoluje vy
jímku toliko na Zelený čtvrtek, kdy bylo lze konati

řed sv. přijímáním agapy na amátku večeeře

ánč; . bsahujs pamětný dekret o kanonickýclí kcnilíáchoSt a 0\.' zákona ažžádost řim.

críkvi za jeho potvrzeni 'laěé ostatní kánony jsou
rázu discyipioinárního.3(_(Sr Slovník bohověd.
atbrickés . ' A. Schwarze, Untersuch.

ber dieyaussere Entwicklung1892,str. 84 nás|. ,LLeclercq,

1906,vvdy. .
Brev aríum extravagantium BernardaipPapi

ensis. Opominulé Gra ánem dekretály a,?jež .a'hy po sepsání Dekretu byly vyd naypa z e
více místa nenašly, slovou extrava antesi. e. extra
Decretum vagantes. S počátku přid ván k Dekretu
jako dodatek, když však vzrůstaly, sbir ny v samo
statné sbírky — com ilatíones — jcž vzhledem
knové sbírce, kterou alpořiditi ehořiX., compi
lationes antiquae přezděny. 7. těch formmou lob
semahmjsou pro poznání pramenů práva círk. nej
důležitější 5 compilationes antiquae, z nichž první
po svém autorovi sloove P. ard se
stavil tuto sbírku, jež jest z jeho kaneon. spisů
nejdůležitější, v letech 1187—lígl, jsa ještě pro

šte n vPavii.l Roku 1192 stal se biskupem ve
Faenze avod r. 1198 v Pavii, ked r. 1213 zeíhnřel.V úr. tom uložil právni látku Graci
nutouapap. dekretály aždo Klementalline(lig-emé1191,

použivajejako pramenův _Apťendixusněmu later. 11.a sbírek bamberské, lis 6 a kassel.skě Při
držuje se systemu, vedle něhož rozdělen byl codex
justiniánsky, roztřídil systematicky sebranou látku

na 5 knih, jichž obsah udává memoriál:njudex,judicium, cler ,c nnu ia, cri Každá
kniha rozpadá se“ na tituly (152) s nadpisem (rub—
rikou), :: každý titul na hlavy( p912), t j.
jednotlivě dekretály Rozdělení Bernsardovo b 10
more všem pozdějším sbírkám | učebnicím va
círk. kola bolognská dílo Bernardovo oc otně

gřijala(a glossovAalaa Bernar sám kKněmu napsalummu (de FZ.ALaspeyresr d1.860) Když během
dob více sbírek extravagantů vzniklo, nazvána ár.

., ponněvadž bylo první školou přijatou
sbírkou, compilatio príma (liber primus). Br.: ..3
P. mělossice jen charakter soukromý, těšilo se
však veliké vážnosti, nebot všichni čelní glossa

der afrik. Kirche
Atrique chrét. Paris

Sdt
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toří se jím obirali. Řádnou glossou jeho stal se
Apparatus glossarum archídiakonabolognského ma
Tankreda. Uplně vydání všech 5 starých kompĚ

lací pořídil Em. Friedoerg v-Llpsku r. 1882, tiskemnejprve v dánab B.P vdile: Antiquae col
lectiones ecretalíum cum Ant. Au ustini, episcopl
llerdensis, notis, ilerdis 1576. Neůp ným zůstalo vy

ni ]. A. Rieggerovo ve Frýburce 1779,
nické to srovnání b-e .B. P. seesbírkou dekretálů
D

Řehř e.ix (Srov. Schultz, Die Geschichte derQuellen etc. 78 n.ási, 152. násl., P/zilli .r, K.-R
W. 207. násl., násLaurin, introducrío in C. ]. l.;
Stigmůller, Lehrbu ch des at.h K.-R. 154.) 75:17.

Breviaríum či breviastioacanonum také br. ca
nonum Fulgentii Ferrandi viz Africkésbírky kánonů a Fulgentius Ferrandus.

breviář, brevíř, breviarium, značí etymolo
gicky stručný vaýtahze spisumobjemnějšího, na př.br. tidei, regu canon Zvvajmyr'j xaro'ywv
jana Scholastika I“(Ví. stol.),u Abbreviatio canonum
Fulgentia Ferranda (b. Alarlclanum v. t.).B van
geliorum znamenalo ve středověku sou is evange
lických perikop, slovy úvodními ozna enýcc,h na

roozdíl od plcnaria, úplné znění podávajrcího (srlv.De divinis otiiciis, Mlgne P. L. 101.str. 1173 násl
mylně Alcuinovi přičítané dílo.) B.—vve smyslu ustá
leném jest kniha liturgická, obsahující modlitby,
jež osoby duchovní podle zákonů církevních buď
veřejně a společně v kůru, neb i soukromě denn

vykonávati povínn jsou (líorae canonicae, ofiiciumcanonicumm.) Půvo ně nebylo jednotné knihy k to
muto účelu sloužící, ale různé složky církevních
hodinek brány z- různých spisů. Teprve když libo
vůlí jednotlivců neb předsedy kůru, svobodně vo
litl žalmy a lekce, položeny meze zákonem, mohla
složena býti tak zvaná breviaria magna (od stol.
XI.), pojímající v celek veškeré částí círk. hodinek

Nav vchodě pov sztaal Zvvačáma (ovv-áya) -t:=t:l10traho), výtah z rozsáhlých minejí. Z potře
tických žebravých řádů, františkánů a dominikánů,

vyplynula ve stol. Xlll. breviaria portatilia, jichžívali členové na svých missljních cestách, ob
sahem nemálo stručnější, kdežto v kůru se konalo
otficium delší, podle ustáleného řádu. Modlitba
b-emá různájmeena: oůračtc,xavwv,collecta, agenda,
cursus, missa, divina psalmodia, officium dlvlnum,
ofi. ecclesiastícum, preces canonicae, pr. horariae,
opus Dei (řehole sv. Benedikta), pensum servitu
tis. Slovanům vlastní 150unázvy: Čaasoslov, časov
ník, Polustav rerej. kij; kratší výtah nazývá se časo

slovec,včaslovac( 'afaři, Slov. Starož. 111.str. 242).b--e. lsraelité konali oběti za modliteb

a zpěvů. avid ustanovil levitň, aby před archou
sloužili,lchválíce a cslavujlce ospódina (i. Páral.16).Z láště denní oběti, ranni, poledni a večerní,

rovázen byly zpěvem a liturgickou modlitbou.

przya usmtlily se na jailsté5obřady určité žalmy, na5(2. Par [. 5,'3) při požívání beránka
žalm 3112—3117 (Hallrel) Za babylonského zajeti ne
konaly se sice oběti, ale židé zachovávali trojí
dobu denní soukromé modlitb (Dan. 613),
v určitý čas:—„v čas obětí večerní“ (Dan. 92).
sahem veřejně modlitby židů byly žalmy, zpěvy
s průrvodemmhudby, čtení Písma, hlavně vssobo

Řožehnání kněžské a modlitby za potřeby lidu.tomu účelu rozdělen byl Pentateuch na HQÚB.
(: divisio),prorockéknihyna“.“qu (: dimissio,

missa), pco niž lid bývall rozpuštěn (ZIFÍIOŘŘF,Historias cra 1910“,s 14). Ani Kristus, ani apo

štoiovés neštítili sesynagogy a židovské _bohoslužby,spíše sloužila kř sťn m za vzor při zavádění
vlastních pobožnosti. Plán křesťanské veřejné mo
dlítb nastiňuje sv. Pavel: „Obsecro igitur primum
omntum fierí obsecratíones, orationes, postulatio

ato
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nes, gratlarum actiones pro omnibus hominibus,
pro reg'lbus et omnibus, qui in sublimitate sunt,
ut quietam et tranquiliam vitaam 3 amus in omni
pietate cit castPítate (tl. Tim. 21). KlementŘ. (l. Cor.c 4013287) odvozujedobydenní
modlitby od slztméll-iosKrista, jež proto nesluší mě
niti: „Hávta m'ču :tottív 69:5!10/13V,ó'aa6 Amnon/C
ěmtslcí'r čněla—omxara xaíoom; tna ,uévov;1á: ur
719009909115-xaí ).czrovgyías (oblationes et offiCia)
šJríve—lsfaům,zal dux slmj (temere) 17animeo; (inor
dínate) šxšlsvaeu 7í,vsoí9(u lži./f 05 ld :; xutgof; xai
weatc. .“ Plinius podává Trajanoví zprávu o dvojí
schůzi křesťanů: „ante lucem convenire carmenque
Christo quasi Deo dicere secum ínvícem . .
susque coěundi ad capiendum cibum. .“ VApo

štolských koznstitucich stanovi se dvoje veřejné
2. že.'59, Mansí, Coll. Cone str. 366):

ó'oouuv (mane)ž aim 62, ěonéga; (vespere) žatlm58140.Obšírněji pojednává o věci e.34 (LG 582),
s udáním mystického významu jednotlivých hodinek:
.mene, tertia hora ac sexta, nona et vespere atque

ad galli rcanntumo (dlexzogotpwvíar. V dalšich kapitolách(35 označují se modlitby pro nešpory
gsgí šomgt—vov)i pro noční bohoslužbu (nuootywrrjatc

ali-lwa; sůžagwría šndózwocj. Mnohem určifějšíchzpráv nabýv me ze spisů sv. Athanasia (?) Heol
nagůcvluc (Mígne P.G 28. 265): „Psalterium
habeto et psalmos edisce. Setiroriens librum vídeat
in manibus tuís: et postt tertlam horam synaxes
contice. “ Také šestou a devátou hodinu sluší
zachovávati čr tiun/oz;xai čočoioyíhug O hodině dva

nácté „majoremšlongioremque íacies synaxim“ (i.r. 271: naše nešpory). „Media nocte excita
beris ct hymnis celebrabís Dominum Deum tuum

.quare injunctum est nobis (zooaeža'zqňyw), utea ípsa hora hytnnos Deod am 5"
psalmos recita, quot poteris stando recitare; atquoe
per psalmos singulos oratio et genuílectlo persoi—
v_atur. . .post ternos psalmos dtces Alleluja. Quod
si tecum fuerint virgines, ípsae quoque psallant,
et alia post aliam orationem absolvite. Matutina

hora (1206169199119)hunc dicite psalnum: Deus Deusmeusa ede luce viailo. Sítívít in te anima mea
ž. 62). dStueb diiuculum vero (óuz'qzauua=laud v:)

enedicite omnia opera Domini Domino (Danh.357).Gloria in excelsis Deo, et in terra pax, inh omi
níbus beneplacitum. Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te. ec.t“ (i. c. str 275.) ímámc před
sebou téměř všechny hodinky denníi noční boho
siužby. Podobný, ale mnohem důkladnější popis
liturgie erusalemské zanechala nám řeholnice akvi
tánská yivie, kolem r. 383 na svatá mista puto
vavši (S. Sylviae Aquítanae Peregrinatio ad loca

sancta,r Romae 1888 typissVaticanis, rukopis nalezen r.1884) Podle jejiho záznamu konaly se
v letu salemě: vigiliae nocturnae (ante pullorum
cantum usque ad luceem : ůpvul vwasgwm'), hymn
matutínl cum luce(: laudy), terce (vpostě), sexta,
nona, Iucernna neš o , jinde sluji vyvot lvlvmoí,
oííicium luccrnarum. íči i podrobnosti obřadů se
týkala a udává, že se podle svátků střídají anti
tony, orace, lekce, žalmy, res onsoria i h nmy.(Srv. Ba'umŽr, Geschichte des revlers 189, str.

l05 násl.) Velm cenné historické zprávy o breviářivýchodním uložil ja n Cassiaan (1- 440) v díle De
coenobiorum institutís (Migne P[. 49, s)tr.54 násl.)
Kn. il. (1.c. str. 78) popisuje způsob nočních hodi
nek, hlavně u mnichuv egyptských obvyklý, v kn lil.
mluví 0 denní bohoslužbě, jak konána bývala
v Palestině, Mezopoí amii a po ceelém východě.
Kdežto E píané znalí pouze večerní a noční offi
cium, ned elvyjimajíc, za dne ruční práci se věnu
jice, pěstoval klerus palestinský veřejnou boho—
službu v plném rozsahu. Tu zaavedena i noová po.
božnost, Cassianem novella solemnitas zvaná (1.3

0

breviář

c. G.), a to nejspíše v Betlemě kolem r. 400. jest to

naše Pr-ima, která jinde alitera matutlna, secundaematutinae se jmenuje. Měla prý (Cassí an ]. c.) za

uč,el aby se mniši po laudech neoddávali slpánku.Čiíý styk západu 5 východem ve stol. I V

(jcronym Rutin, Cassianaavjp)způsobil, že se východn i zvyky v imě ubec v církvi latinské
ujimaly, a breviář nabýval ponenáhlu jednotného
ůtvaru — Dalekosáhlý vliv na vývoj záp adníh
breviáře vykonávala řehole sv. Benedlkk.ta p_lakko
jest jisto, že Benedikt, skládaje řeholi, na zřeteli
měl platný tehdy pořádek římský (cursus romanus ,

přece jehoMistanovyóe() denním a nočním otticiu (Reg.
c.208— MŽneP 4,10—484výbornýkommentář tamt ž napsal Ed. Marten eO. S. B. 1- 1739,
český překlad emauzský 1902)stalyese směrodatnými
ipro kůry kieru světského, jak pro ladný pořad
a harmonickou rovnoměrnost hodinek, tak pro
mírnost, 'akou noční a denní pensum omezil. Když

ak M. CassinolLongobardy bylo zpustošeno,usídlili se benediktin vŘi měa věrena jim boho
služba při patriarchálních basilíkách (doposud u sv.

va), i není divu. že došel breviář benediktinů
všeobecnéobliby. Novotouiest komplet tář (Reg.
c. 17), Cassianovi ještě cizí (jinde sluje completae,

completa, initium noctsis,crepuscuium vespcrtinum;Martěne, Migne i. c. 68). S tím souvisí jiná

zmměna, e totiž přestaly Illnešporš býti službounoční (lucernarum), a posunuty zp t mezi hodinky
denní. Mimo to přisuzuíBenediktovn intonaCí Deus
in adjutorium“, žalm eníte exultemus“ (nazýván
sonus; že se zpival dříve již v Cařihradě, udává
Martěne 1. c. s.tr 426), rozděleni žalmů na týden,
Písma sv. na rok, snad ne plným právem. Podání,
že papež Řehoř Vel. (590—604) i círk. hodinky
pojal za předmět svých oprav, nelze upirati vši

_.0

ceny Vznešený sloh antiíon, responsorii, oraci
vnucuje přesvědčení, že jsou majetkem dob roz
květu literatatury patristické, tedy stol. IV..—V
Oificium všech cirkvi čítá po svém vypěstěni osm
Částí:1.0Íf.n0cturnum,,ueaoyůxuor, 2. laude s, óoůoov,
3 hora prima, woa "qu). 4. h. tertia, min;, 5. h.
sexta, č'xzrj,6. h.n n,a švrín), 7. veSperae, čozegwov,
8. com letoríumm, ánoóst'nvov.Znamení k hodinkám,
zvláště nočním, dáváno hlasem rohu, údery na

dřevěnoudesku,epozdějina zvonnnebzp ěvem„ Alleua“j b-.e iž Constitutiones Apost.

.8. c.34, |Mansnsi,Coll. onc. 1. str."382) nabádajlílild shromážděný: „psallat, canat, oret', což
doplniti slovem „legat“. jsouť jednotlivé hodinky
síce sloučeny z různých prvkův, ale tak, že tvori

velebný celelk, celou mysl zaujímají a k nebesům
povznašegbě. al my jsou nejvýznačnější součástk čet žalmů hodinek, zprvu neurčitý (na

hoře Sinai celý žaltář za noc 1), ustálil sv.lBenedikt,předepsav 12 žalmů pro noční, po 3ž meccph
denni officium. Při žalmováni bud' všichni stáli neb
seděli střídavě po skupinách; jinde byl obyčej:
sedeatjuxta alium sedentem“ (Martěne, i. c.ystr. 429).

Benediktinisedi (re.cž Ca ssian mluví l.c ..str1020 nízkých stoličk ch východních), jen při„ Gloria

Paltri“ vstávají almy se buď recitovaly nebo zpíytK tomu ustanoven byl zvláštní cantor (psal
mailsta,pronuntiator psalmi, monitor,s uggestor, na

„:|—:.

východě ml (vá/in;; zvláštní svěcení). Společně
zpívalo semnazápadě pouze „GloriaP atri“.pZ ěv
jest slavnostní recitaci, s nádech mjcmněmdmou
lace (Reg. S. Benedictl c.11), některe částí (na př.
kompletář) pronášely se beze zpěvu (cantus trac
tus, in directum psaliere- —hlasem nezřněněným).

Střídavý zpěv (ůvmpwvetv)zavedl podle zvyktk východního sv. Ambrož Mziiána přeešeí do íma
(ppa. Damasus?) a na celý západ. 2. Se žalmy
souvisí a ntito n y (ázeoou'zlov,krátká rčení z Písma,
z Otců, ze života Světců, ud vajicí ducha, v němž



breviář;

mvoduiitbadíti se má. Antifona opakovala se ponvebvícevverších žalmu, jako dosud zvykem
fest;upři lnvítatoríu neb [při prvním žalmu .nokturnu na svátek Zjevení áně (východního původu!).

ake"Versicuius(a1ízogaeRsnpo sorium
(čnaxorí) mají podobný účel, odpovídajice duchu

officia. 4. Hymny původně prý zavedl do liturgie
svi.Ambrož (isidor. Hisp. De ecci officiis l. i. c.ne PL. 83., str. 743), aproto se zvaiy všeobecně
am rosiánskými Sv. Bennedikt pojaalj do

(Re&c 9.) Ve paněiích zavrhla synodla toledskár6 užívání hymnů s tím "odůvodněním,že jsou
dílem lidským ím choval se k nim dio ooci
mítavě (do stol. Xii.?), ale Rabanus Maurusu(1-856)
tvrdí, že se hymnův užívá po celém západě. Vcirkvi
řecké mají liturgické zpěvy různě názvy: óórpta,
(55111,ol'xog, : vt , \?eozoom'ov, rgon áo ov,
ázáómoq, a provádějí se ve starých toninách (dorskě,

jonskě atd.) jež se po týdnech střídají. 5. Cantica
jsou zpěvyz eS. i N. Z. řevzatoě (cant. Moisae,Annae, isaiae,e,)onae trium pue orum, Zachariaae,

Magnificat etc.) Některé vgf'chodcniipísně byly zeslov Písma uměle sio n.ey lones, poučná
čtení nočních hodinekž, byla vždy čerpána z Písma
scriptura), ze spisů sv. Otců (acta), ze života
větců (yitae). neb mučedníků (passioncs). Výběr

četby puvodně _byl volný, později se všeobecně

udávala prřamen, jehoz v ruzných5dobách užívati semá .Gratian an. 3. D 82.) Četlo se
kodexu, rna mohutněcmpuipitu (liectrum, analogíum)

prostřed kům umístěném. Aby čtenář lekci zakon
čil, dával znamení ředseda kůru bud' úderem na
lavici neb slovy:., u autem“, čtenář pak pokra

' „miserere nobis“. Karei Vel., učastniv se
dával znameni to hlubokým hlasem (sono

gutturís, Mígne P[... 66., 442.) 7. Caapitu
leciiones breves, sou nejspíše zbytky delšího
čtení. — Liturgick knihy, kterých se užívalo
při církevních hodinkách, dokud ó-e celistvé v uží
vání nevešly, bylyyyt to: 1. Tvmzóv_ directoríum,
slov. ustav, typik, udává pořádek mše sv. | offlicia
na svátky 1celěhoroku( řikiad v Migne
str. 985—11 rvn.xVilc.r CalcudariumL,Pstr.1Li._)
2. Walnjgtov,tžasitář, psaitir siědovanuaja. Urozdělen jest na 20 xm'h'n/Lam(sessiones, sědidln k)u,
každá opět na 3 aráasl; (statíones) Na zápaaudě í
váno bylo italy, první recensc sv. Jeronýma za
vedena byla v Římě a zachovala se podnes u sv.
Petrai v některých zpěvných částech míssáíu a
breviáře. Druhá jeho recense obdržela název sal

terium šaliicanum, nebol byla původněv aIIíipřijata. v Benedikt, přiiav ji za svou, znamenitě
ji rozšířil, tak že jen málo „římských“ zbytkůn
v ža itáři se zachovalo. 3. Antiphonale, liber anti

phonarius, lib. responsaiís (viz Antifonář). 4. 'Ava: čten St. Zák. (paremejnik, paleja_).
5. Ečarysháng. 6. 'Anrírrzoloc, mm M6010.o:
Skutky a listy apoštolské (viz Apostol, Apostolos).

Hau má!, otečnik, sborní v "hor s eisů sv.Otců. drůdu jeho tvoří yeoóvrmor, star tvo:
životy starých poustevníků. (Srb ský Otečník ve
vídeňské dvorní knihovně.) y, osm

odie 8 tonin; také,v,uvo/'.ógiasnik_— círk. z ěvy
pěvčíj. Na západě Cantayzov, StiChirál',0 ÍChO

toi m9 Tgttung, pro officia postní ázpívají se
jen3 |.nódy), nm::cootáglov—_ pentikost I' květný
triod. 10.Mr,vara, mineja obsahuji svátky podileměsíců, životopisy světců a chvaioreči na ně. Ta
Prolog. Panagyrik (rusky: toržestvennik) se zvou,

zápladě Sanctor b-.e Rozeznávgzti slu enský, maronitský,
koptický. Čaříhradskác lkiturgíe'“zvítězila nad ostat
ními církvemi východními, a tamější pořádek za
chovává se nyní nejen od rozkolnických, ale i od
sjednocených Řeků a v Rusku (srv. Rajmrlzy, Eu
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chologionbder orthodox-katholischen Kirche, Wien1861); 2.0 řmimský, o jehož dějinách pojednáme
zevrubněi 3. b. milánský. edovedeme určití.
jakých z sÍuh sobě získal sv. Ambrož o 0. Podle
souvvěkého životopisce Pavlína (Mlgne PL. 14.,

strě 31) pochází od něho hymnologie a antifonni
zpěv. Žaitář jeronymem opravený nebyl v Miláně
zaveden. Karc 1V uvedl obřad milioániskýdo kostelasv. Ambrože, který v raze za Působen'im

s.v Karla Bor. byl milánský breviářž(lpchdiereformytridentské) opraven. (Ukázky zó-e milánského
dává Ballmer? Geschichte des Brevíer 1895, str 14

nn.); 4. &. mo rabský. Původní liturgiedřírnská
značně usstolupilaavýchodnímu ritu Gotů, když počátkem V. Špaaněisko zaplavili. Breviarium
Gothíccumt,obeatíssimi isidori, vydal r. i 2 kard.

Ximenes (otisk Migne PL. 86; tamtéž str. 34 ukázkmozarabského zpěv) Liturgie jest velmi bohat,
zvláště na hm altář (|. c. str. 739—846) liší

se textem od uijšlty. Působeninpa pcžc _RehořeVli.
& krále Alfonsa (kolem r. 099? přijaat byl navždy, bez odporu, římský obřad. Na žádost dovolil
juiius 11. 1508 mozarabskou l turgii v jedině kapli
toiedské, rpozději totéž pro Va ladoiid, ale jen na
jistě svátky; 5. b. fraacn k' (br. gallicanuml pů
vodně vlastní, podlehl vlivům mozarabským Úsilí
Karla Vei se podařilo, místo něho zavésti římskou
liturgii, nejprve v cášskě kapl (capella sacri pa

iatii), potom i po cele24říši (capituiaría z r. 789,
802,Miždee.PL 97s č.,53st..ar248,č6 7).
(Šrvn abilton, Detrliturgia tgallicana libri tres,Migne PL. 72, str. 99 n.ás|; mtěž str. 1—224
prastaré Lectionarium gallicanuam); 6. &.mnišský
br. romano- monastícum) zakládá se na řeholi sv.
enedíkía (c. 8--19), a zůstal podnes všech pod

statných změn ušetren. iřádově spřízněni (kamai
doišti. cisterciáci, kartusiání) ho užívají. (Srovn.
P. . uibčka, „Ritus kart usiánský“ ČKD.
1910, takěa zvl. otisk). Po reformách tridentských

1 b. mnišský plo6droben byl revisí za Pavla vá
(mezi r. 1608—116l), změny poltlcvrzeny r. 1612,&. zaveden buliou Urba in athedra
Principis 7. května 1626.3Častěji prohiaásl Rím.
že změny římskeho ó-e netýkají se mnišského
(kongr. obř. 7. kv. 1884, o br. cisterciáckém viz
Acta S. S. 4 str. 465 násl.) SnahouooatpaGurě
gera (. 1875) přijaty byly některé novější svátky,na př.sv ocatěh 7.b.gi a kýlišíseod
římského ne 0obřadem, ale pouzec>liturgickou řeči.
Nejstarší památkou jest (nyní ztracený) žaltář. za
posledního arcibiskupa Soiiuskeho (885—892) zhoto
vený. podle překladu sv. Methoděje (ne sv. ]ero

ýnma.) ( rv jeliá Fontesl historici iiturgiaeUiagolito-Romanae 1906, aec. )jiný žaltář
ze stol Xi. v Moskvě ( afařz'le. Slov. starož. iii.,
str. 168). O některých úryvcích breviáře lag. zrní
ňuje se ?an Bram Čítanka staroslov. iezi a, Praha
1864,jiné nacházejí se v knihovně lycea lubianskěho,
homíliářv vuok steia sv Petra tamtéž, část

gia.g hne emauzského v národním museu čes,kěmžaltář nský . 9 v iobkovické knihovně

Eraražskě.enemálo pak pam jek glagoiských chovánihovna Propagandy ovr gal oiýk byltupně s řimským l;?án.B'RF 180 vyzval

papež Řehoř Xiii. arciďisšuvpaájaderského, aby přijaty byly oprav PiaV sám chopil se tisku.
Císař Ferd inan ii. daroval r. 1622tiskárně Propa

gandy litery giagoiskě (75112, 1.c. saec. XVii.nyše (r. 1648) missái i &. péčí františkána Raf.

Levakoviče a M.3'I'er ieckého, vyd. 1688Calendariuml., ), 3.

Paštričem, potvlrdil Pius Vi. brevemtestas' 11. bř. 71 (Jolie, i. c. saec. XV
Důkladně studie10 star ch b-ích glagolských koná
jo: Vajs, výsledky jic shrnul ve spise „Nejstarší
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breviář chrvatsko-hiaholský (prvý breviář vrbnický,
s úvodem a bibliografickými popisy 28 hlaholských
breviářů starší doby), v Praze 1910; mimo to vydal

ro praktickou potřebu „VeSperal Rimsko-slověnski.
Bečernje na nedělje i svetce po vse iěto po crkvenim

knjgam glagolsklm“ (i(rk 1907).Sr. či. h i a h o | š t 1na.-— pr y říms ého b-e. Původní svoboda
biskupů a klášterů, upraviti sobě denni pensum co
do počtu žalmů, volby antifon, hymnů. lekci, za
vdaia podnět ke značným nesrovnalostem. Zhusta
přijaty byly h mny nehezké, nedůstojné, ba ani
do matick ne yly vždy antitony a orate bezvadně.
St iým pa opisovánim liturgických knih kupiiy se
omyly. Podstatná změna stala se s ó-m, yž
vzrostl počet svátků svatých. Dokud mělo círk.
oiíicium za předmět tajemství víry, probíraio se
pravidelně psalterium per hebdomadam dispositum
(prý dílo papeže Damasa 366—384), jakož i čtení
Písma, na rok rozvržené. Památky svatých koná
valy se původně jen při těch chrámech, kde ostatky
jejich odpočívaly. Když však Longobardi ani řím
ských katakomb neušetřili, veliké množství sv. mu
čedníků přeneseno bylo do římských chrámů, kamž
i jejich veřejná úcta přenesena. Vzájemnýmí styky
mezi církvemi se stalo, že svátky římské pojaty
byly do kalendářů franckých, německých i naopak.
V nepokojných dobách stol. X1. a l., kdy pape
žové se svym dvorem často mimo ím dieli, na
stal přirozeně rozdíl mezi bohoslužbou papežské
kaple (capella Papae, ordo curiae) a porádkem
chrámů římských (ordo s. Ecclesiae Romanae). Také
řádové osvojili si zvláštní způsob oiilcía (srv. Usus
antiquiores ord. Cistercíensis, Migm, PL. 166, str
1383 násl.). Radikálněji počínali sobě františkáni.
Svátky jednoduché (simplicia), ieríální ofiicium ne
vylučujíci, povýšili na dvojné (duplicia) s devíti
lckcemi, přibravše mimo to mnoho svatých do ka
lendáře. Tím způsobem byla značně porušena stará
tradice, probrat! týdně celý žaltář. Do svých ce
stovních ó-ú pojali jen kratinké úryvky čtení, místo
původních dlouhých lekcí z Písma a Otců. Tyto
pohodlné b-e ujaly se při velíkoiepém rozšíření
řádu po všech zemích, i při chrámech kathedrál
ních a mezi klerem na universitách studujícím.
Snahu téměř všeobecnou po úlevě pochopíme, uvá
žíce, že na vyšší sváik předepsáno bývalo dvojí
nfíicíum, de feria a de esto. Též oii. defunciorum,
marianum, litaniae, psalmi graduaies, ps. poeniten
tíaies denní povinnost stěžovaly. jakýsi pokus, ob

noviti původni důstojnost ó-e a bohoslužby římskévůbec, učinil energie ý Řehoř Vll. Na velikonoční
synodě r. 1074 horíí proti nedbalostem, zavládnuv

ším „maxlme a tem ore, guo Teutonicis (: němečtí papežové od ehoře .996—999 concessum
est regimen nostrae ecclesiae' (can. 5. De cons.
díst. 5), a ustanovu'e počet žalmů a čtení ro
noční hodinky, odvo ávaje se na dávné zvyky gur
dinem Romanum investigantes et anti uum morem
nostrae ccclcsiae, imitantes anti uos atres . . .).
Volání po“ reformě církevní kázn týkalo se i b-e.
Humanistum hnusil se b. pro barbarskou prý la
tinu, jedni_odvážiii se konati oíiicium řecky, žalmy
pak hebrejsky recitovali, jiní nestoudně navrhovali,
aby se místo ó-e zaváděla četba kiassiků. Nešťastný

okus reformy započal humanista Zachariáš Ferrerl,
iskup z Guardy (neap.), vydav r. 155 nový h m

nář, v němž po duchu církevním není ani pam tky
(srv. Reinmar, Geschichte des Brevíers 1895, str. 386
násl.). N ní se teprve 1 strana církevně smýšlející
k rozho nému činu odhodlala. Papež Klement Vll.
(1523—1534) svěřil reformu b-e učeněmu kardiná
lovt _Frant. Quígnonezovi (dříve byl generálem
františkánů). Umyslem Quígnonezovým bylo se
sltavítistručnějšl &. pro duchovní, pracemi pře
tížené. Roku 1535 vyšlo Brevíarium S. Crucls

breviář

(titulární chrám kardinálův byl 5. Croce in Ge
rusaleme). Antiíony, responsoria, versikule, hymny
Qulgnonez vynechal z to 10 úvodu. že patrí
výhradně do společného kůru, kdežto nový ten
&. měl sloužiti pouze soukromé recitaci. Zaimy
rozvrhl na 'den tak, že každý den i každá hóra
měla svůj vlastní text (srov. opravu Pia x.). a
to bez ohledu na jakýkoliv svátek. Trojice
žalmů podržena i ve feriálnim matutinu. Písmo
sv. rozvržcno b to na rok, epištoly sv. Pavla dva
krát ročně se etly . Ba'umer, !. c. str. 392
násl.). Přes nelibost mnohých (zvláště zásadný
rozdíl mezi soukromým b-em a kůrovým narazil
na odpor) rozšířila se novota rychle, a š a
odkládaly se ó-e místní, ustupuíce stručnějšimu
„křížověmu". Tak mohl později ius V. bez obtíží
zavádětl svoji reformu, zakázav předem „breviář
křížový“. Horlivě se rokovaio 0 M na sněmu tri
dentském, při čem sv. Karel Borrom. důležitou hrái
úlohu. V posledním zasedání 4. pros. 1563 odevzdal
sněm práci přípravné komise papeži, „ut ejus iu
dicio atque auctoritate terminetur et evulgetur“.
V Římě ujala se opravné práce řada vynikajících
mužů; hlavní zásluhu má asi pozdější kardinál
Vilém Sirleto. Bullou „Quod a nobis“ ze dne
9. července 1558 nový &. potvrzen a za povinnost
počátkem r. 1569 uložen (Brevíarium Romanum,
ex decreto sacrosancti Concilíi Tridentiní restitu
tum, Pii V. Pont. Max. jussu ediium. Romae 1568).
Vůdčí myšlenkou kurie při důležité opravě tě
bylo: a) jak veřejná, tak 1 soukromá modlitba b-e
jsou úk jménem církve předsevzaté, ročež
nikdy nesluší ony části vynechávaii, které na rvní
pohled jsou 'en pro veřejný kúr určeny (Op' ného

mínění byl uignonezě); &) od starého římskéholl-e nesmí se v závažn jšich částech upustití, pouze
lekce byl důkladné revisí podrobeny, a nem lo
nepůvodn ch i nedůstojných statí odstraněno; ;) na
zpěvných částech'nebyio lze opravy provésti, aby
se nestaly nákladné hymnáře, antifonáře, rázem
nepotřebnvmi; feriím a neděiím vykázána bylo
opět častější zastou ení (230 dní). Ke svátkům míst
mm,řádov lm příhlě nuto novotou, že Řím povoloval
Officia propria Povinnost přijati b. ukládá
Pius V. veškeré církvi latinské, „illis tamen cx
ceptis, quae ab ípsa prima lnstitutione a Sede
Apostolica approbata, vel consueiudine, quae. vel
ipsa institutio, ducentos annos antecedat, aliis cer
tis Brevíaríís usa iuisse constlterit . . .“
sněmu tridentského odňal papež biskupům a ře
hoiím puvodní právo měniti b. neb kalendář, tak
že originál římského b-e za vzor sloužiti musi
všem následujícím tiskům. B. Pia V. ochotně při
jímán byl i tam, kde podle znění bully 2001etá
praxe starý obřad dovolovala. Mnohé lákala za
jisté výhoda, že papež osvobodil od hodinek ma
riánských neb za zemřelé. od žalmů kajícich i stup
ních, kdykoli je rubriky mimo denní službu před

žusovaly. OĚravy Piovy neus okojovaiy všechBaromus a cilarmin nepřizniv osuzovall histo
rická čtení 2. nokturnu), i neutuc ala nikdy touha

o zdokonalení b-e. Papež Klement Vili. potvrdil
uiiou „Cum in Ecclesia“ z 10. kv. 1602 opravné

práce _k tomu zřízené komise (Baronius). Mnoho
historických chyb zmizelo z b-e, stupnice svátku
obohacena (duplex majus), zavedeno Commune
nec Virginis nec Mart ris. Za to vzrostlo velmí
Sanctorale na úkor oí icía de tempore. Urban Vili.
uverejnil opravený &.bullou ,Divinam psalmodiam"
z 25. ledna 1632. Zmínk zasluhuje, že žalmy opa
třeny byly hvězdičkamř (asterisci) a opraveny
hymny (4 jesuité), ale ne ku všeobecné spokoje
ností,(accessít iaiinítas et recessit pietas). Proto
množí )održelí starý patristický text hymnů (v ímé
u sv. etra. benediktini, praemonstratl, cisterciáci,



breviář

dominikáni, karmelité). Za Benedikta 1Xlll'.praco
vala řada vyikiikajícichučenců (odr —7)nnaúpravě římsk 00- -e, avšak návrhy 1|:;[apežene
uspokojily. Děědhicemopravných snah stal se vati
kánnský sněm. Liturgická komise zkoumala pečlivě

návrhy jí podané (viz Colleetio Lacensis ViLPIHlavní požadavky bylyaasi tyto: lekcce z apokry
ních pramenů čerpané mají se historickými nahra
dití, translace svátků budiž omezena, nedčlm a
feriální pensum ať se zkrátí, žaltář tak buď roz
vržen l na jednotlivé hodinky, aby se celý týdně

robral (navrhl Laurent, blskup lucemburský).
ednostranným byl návrh generála paulánů, aby

byla uzákoněna naprostá jednota &e v celé západní
ctrkví. s vynecháním všech místních, řádových
svátků a partikulárních patronů. Návrhy sněmovní
nevyzněly na plano. Ačkolívza Pia lX a LvaXlll.
vzrostl nápadně počet svátků, nově Rubricae generales Breviarii z r. 1883 omezu'í značně re
kíádání svátku, na ochranu officia geriálniho. ro
tlvnemu cíli sloužiti měla oftícia votiva er heb
domadam, touž dobou (1883 Deer. auth. Rít. C.
n. 3581) Lvem Xlll. povolená. Dústojným pokračo
váním v provadeční úmyslu sněmu vatikánského
jsou změny, kterým podrobil b. Pius X. bullou
„Divino aftlatu“ z 1. listt. 1911 (Acta Ap. S. 3.,
str. 633 pokr.),a nové Rubricae, s ní zároveň uve
řejněné. Význanai radostně přijaté reformy dá se
asi takto krátce vystlhnouti: a) Do breviáře dostala
se na první místo neobv klá část, Ordinarium di
viní ofíicii, a tím přehle nost celku velmí získala.
&) Rozvržení žalmů na týden provedeno bylo
i ohledně malých hodinek, delší žalmy rozděleny
na části. :) Neděle a terie, hlavně v postě a v ad
ventč, neustupuií již tak zhusta svátkům světců.
d) Nedělní a íeriální oífieium co do délky na roveň

postavenovostatnim (na př.v matutinu vždy 9žalmů.
dříve edělí a 12 vel dny všední, v laudechvždy 4, v kompletáři3 žalmy.) z)Translacc svátků
velmí jest omezena (simplilicatio). ]) Čtení z Písma
(Proprium de tem ore) častěji se koná než dříve.

(Srvn. Dr Flrant [- móz'k,Nová úprava římského breviáře ČKD.1912 str. násl:, tež samostat. v Praze
Dr. Vigcmc [la/tl. Zur Reform des Brevíers,

Mainz Kirchheiml 1912) Tím však není uprava b-e
niktera u konce, neboť pomyšlí se také na opravu
textu isma s.v a historických lekcí )—
II. v echách. O modlitbě &-e zmiňuje se pěkně
Štitny' v „Knížkách šesterých o obecných věcech
křesťanských“ v kn. . ve statí \„0 kněžském
řádu“ (vyd. Erbenovo, str. 228). V Lechách ujala
seezáhy zmíněná výše kratší torma b-e, zaváděná
irantiškány, kteří jsouce kázáním a duchovní
správou pilně zaměstnání a vzhledem k častým
svým cestám užívali b-e maleho, v němž oificíum
celého roku se nalézalo. Takovéto b--e nazývaly

se „ó-a portatilia“, „ii)reviariaportiíoria“ , „víaticus'tjména „víaticus“ nás užíváno o b-i vůbec,
byt nebyl určen výhradně na cesty, a byt byl for
mátus ebe většího, a tudíž. ani na cesty se ne
hodil. sTak uvádí se v inventáři chrámu sv. Víta
vePraz : r. 1354: „Liber magnus vlaticus,qu1
trup dicitur, quem dedít dominus Thobias, epis

pus pragensis [127 -—1296.“ aonvník Přibík: 0Letkova 342—70) 9daroval oltáři sv. Antonína
v témž chr lrnu „vlatlcus“ v ceněoosmi kop gr. —

platmě pro potřebu oltářníkovu. Také kaple sv.áclava mívala svůj „víaticuss", a to opatřený
řetězem („viaticus de capella s. Wenceslai, cum
cathena“), patrně za tím účelem, aby se duchovní
pouze v kapli z něho modlili a jinam ho neodn
šeli. Někdy nazýval se „viatikem“ take b. několika
dílný; tak čteme, že probootš lian uš : Kolovrat
1468 odkázal kostelu sv. Víta dva díly viatíku

pro kapli nejsv. Trojice. V inventáři kostela sv.
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Havla v Praze 2 r. 1390 uvádějí se: „Unus víaticus
antiquus et exllls, quí in campanllí servatur, ín
quo oratur per saeristas“, a „duae partes libri

viaticlEincquantitate unlusvp(almae et modico ultra".
(Lib nize visltačni“ z rokucmezi věcmi vkostelníml často uvádí se
„víaticus“ (na př. v Praze při kostele sv. Fili a a
Jakuba: „viaticus vilís“; při kost. sv. Ondřeje ět

šího: „víaticus unus bonus“: přiskostele P. MarienaaLouži: „unus víaticus“-,při osteleP. Marie před

Týnem: „lncsacristia ecclesiae: unus liber víaticusmagnus pu ; in commodoplebaní.. .unus
víaticus mac nus ettaltcr p_arvus“; při kostele sv.
Mikuláše v odskali: „víaticus bonus“ , při kostele
sv. Benedikta na Hradčanech: „unus liber víaticus
satís bonus“ , při kostele sv. Jana Křtitele na
Újezdě: „unus víaticus in papiro“; v Netvořicích:
„unusvíatícus, quem emitjplebanusj pro Vll.sexag." ;
ve Strašecí: „mandavit archidiaconus vitrico, con

suli et iudlcl, ut_vendítls allquíbus vaccis ectclesiae, emant ticum “ také

v „Soudnich aktech konřsistoře pražské" vyskytujíse 0 něm zmínky (nap o „viatiku“ kostela klo—
buckého lll.,163l ZepXIV. stoleti zachovalo se
v echoách hojně rukopisů b--ů neeob lí „viatíků“,
z nichž nádhernou výzdobou vyniká „Viaticus“ bi
skupa jana 7.e Středy Othklě rozdělení starých
ó-ův Cechách užívaných bylo-: 1. Kalendarium.
2. Psalterium (se mbolem athanasíanským,
„Preces maíores“, kantiky biblickými. chvalozpěvem
ambrosiánským, litanií ke všen vatým, v níž
jsou ínvnkace sv. patronů českých, a ofticíem de

íunctorum). 3. Hymn rius. 4. Proprium de tempore.5. Proorpi mde saact 6. Commune sanctorum a
7. Hodinky mariánské s(„Cursus B. Mariae"). Oby
čelně byl pražský l;. rozdělen ve dvě části: část
zimní a část íetm. Část zimní, „gars hiemalís' , obsahovala dobu od adventu a do Bíle soboty
včetně (od svátku sv. Ondřeje až k svátku sv.
Haštala incl.),částletní, „pars aestivalis“, dobu od
Hodu Bož. velik. až do XXIV.neděle po sv. Duchu
(od svátku sv. Ambrože až k svátku sv. Kateřiny
incl.). Někdy bývají tyto části p_ohromaděv jednom
svazku, někdytv každá 7. ních sva7ek zvláštní.
Tiskem vydán byl rlprkažskýbreviář r. 1492 u _liřího
Stuchse ze Sultzpachu v Norimberku (explicit zní:
„Breviarius iste horarum canonicarum secunciuum
veras rubricas archiepíscopalus pragensis ordinatus
atque studiosae castigationls emendatione praevia
impensís ac solerti cura ingeniosi víri Georgii
Stuchs de Sultzpach quam nitide ininclyto Norim
bergensium opido impressus anno nostrae salutis
Millesímo quadringentesimo nona esimo secundo
ldus vero tebruariastertio“, 2sv., ormát: 12 165

cm).Roku 1502 obst_arcaltýž knihtiskař vydání 10líově (formát: 24x35 mv)vje dnom svazku; ex
plicit zní: „Breviarius hlorarum canonicarum secun
dum veram rubrícam archíepiscopatus pragensis
ecclesiae ordinatus atque studiosae castigationis
emendatione praevia ímpensl ac solerti cura íngg;niosí viri Georgii Stuchs de Sultzpach quam nitd

in inclito Nurnbehřensbiumoppidaximpressus. Anno
nostrae salutis XX.ll mensisb De
cembris“ A r. 1509 v dal Stuchs5 pražsky 11230třetí ve 2 sv. ve form tu 10'5x 5cm; první č st
tohoto vydání má títu1:„Breviarlí horarum cano
nicarum hyemalis pars: secundum veram rubricam
archiepiscopatus ecclesiae Pragensis“ , a explicit:

ars breviarii hyemalis de tem ore et sanctis
iuxta morem cathedralis ecclesiae archiepíscopatus

Prragensis, cum certís novis hystoriis additis, vigilanti cura solerti viri Georgi Stuchs Nurnbergae
exaratum. Anno domini Millesímo qulngentesimo
nono. Meusis vero Decembris dle vícesimoprimo. “
Druhá část má titul: „Breviarii horarum canoni
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breviář

carum estivalis pars: secundum veram rubriccam
archiepiscopatus Pragensis“ a explicit: „iEstivais
pars breviarií de tempore et sanctis iuxta morem
cathedraiis ecclesiae archiepiscopatus Pragensis
cuum certis novis hystoriis additís, vigílanti cura
solertis viri Georgii Stuchs Nurnbergerae exarata.
Anno domini Milesimo quingentesimo nono. Menslsvero Decembris die vicesimoterercio. Roku 1517
vydán byl pražský b. v Benátkách v tiskárně Petra
Liechtensteina. v jednom díle, formátu 12X178cm,
ozdobený hojně dřevoryty. Titul tohoto vydání
zní: „Brevlarium horarum canonicarum secundum
veram rubricam archiepiscopatus Pragensis cum
connotationibus ín margíne psalmorum, hymnorum,
antíphonarum, responsoriorum ac etiam capituioru rn
et hystoriarum, quo videlicet llbro Bibliae et quotto
c_apitulo sing-uia inveniantur noviter quam castiga
tissime imr die 10. Octobrís
Venetiis ex l.oislicinaiiiteraria Petri Liechtenstein. “
Explicit zní: „Finis brevlarii Pragensis archiepisco

atus. Laus DeooOptimo Maximo ue. Anno vir ineí

partus 1517 die 17. Novembrizs. enetiís in E ibus
Petri Liechteinstelrn“ Snodg' r. 1605 nařídila zachováníru ražsk ho brezvíáře,jehož revisi a

nové vytištěrni prřrislibltlia(„publica omnis et privataotlicii divini persoiut dlri atur et coonformetur
ad hujus sanctae ecclesiae [metropolitanael ritum
et praescriptiones, antiquissrmo Breviarlo Pragens
contentas, quod jussu nostro a doctis et piis viris
recognoscatur et ad majorem clericorum et perso
narum ecclesiasticarum hujus archidioecesís com
moditatem denuo imprímetur" ). Ale rovedeni
úmyslu toho nedošlo. Arcibiskup Karel z amberka
brzzy po svémnastoupenir rz.16071abývalse mimo
jiné i otázkou, zda prikročiti k opravě pražského
breviáře,_a žádal oddobré zdání metrop. kapituly
v te v;ěci kapitula odpověděla, že mnohokráte
o věci té bylo uvažováno, ale že všichni byli proti
toomu. a že radno věc tu odiožiti k době přihod

Arcibiskup Matouš Ferdinand Sobekz
měíšie[ r. 1671 odstraniti breviář pražský a zavésti
breviář řlmsský. Tomu však odporc val anovnik
Pešina, jenž tehdáž byl arcibiskupskym officiáiem,
spolu s přísedícími konsistoře kanovníkem Pialtzem
a kancléřem Meckenburgerem Mezi inými důvody
uváděli, že ve Vratislavi, Bamberku, Vircpurku,
Kolíně, Krakově, Poznani, Miláně, Salcpurku, Pa—
sově, Eichst ádtu, Frísinkách i jinde prastarý
tamní ritus zachovávvají Poté arcibiskup upu
stil od svého záměru Tehdáž ovšem již jen
při metropolitním chrámě samém užívalo se bre
viáře pražského, kdežto mezi ostatním duchoven
stvem rozšířen byl ujisi té již breviář římský. Bre

viář pražský a ritus emu přizgůsobený, v metro
golitním chrámu pražském zac ovávaný, pokládán

právem za uctynodnouBstarobylou památku,hodnou zachování (vz Fr. 71,072Ed.a c.ap
metroop. Xi., lin n.) arcibiskup, AntonínaPetr Při
chovský dal r. 1772 pražský breviář zn ouv vy
tisknouti, a to věrně die .vydání Petra Liechten
steina z r. 1517. Titul tohoto vydání zni: „Brevi
arium horarum canonicarum secundum veram ru
brlcam archiepiscopatus Pragensis cum quottatio—
nibus [tak místo: connotatlonibusll in margine
psalmorum, hynmorum, antlphonarum, responsori
orum, ac etiam capituiorum et hystorlarum, quo
videlicet librombibiiae et quotto capitulo singula
inveniantur noviter quam casligatissime impressum.
Anno 1.0 Octobrís Venetiis ex officlna
iitterarlia Petrlie Liechtenstein charactere gothico.
Nunc authoritate et manndato Reverendissimi et
Celsissimi S. R. ]. principis Antoníi Petri archi
epíscopi Pragensis cum connsilio Reverendissimi
S_emperque Fidelis Capituli ad faciiiorem recitan
tium usum charactere latino reimpressum anno

Český slovnik bohovédný ll.
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M DCC. iXXli. die XXIV. Martli Pragae Typis
Fitzky- et Hladkyanorum haeredum Factore Mathia
Glatz“ Formát tohoto vydání jest vrta

(195 235 cm).]jest to poslední vydání pražskéhobreviářeí23Užíva ho až do dob kardinála

Schwarzenberga: oje—uži doémetropolitniho chrámuzaaived ébiskupství olomoucké
oravěTI mkvalo vlasatní svůjéb., lenuž byl k rozkazu biskupa Stanis va i., hra ez Turzo, vydán

tiskem r. 1499 ve trassburkauAéu Jana Reynarda,řečeného Griiningera (vizD r. Am.tsm hubarl, „Die
Wiegendrucke der k. k. Studienbibliothek zu Oi
miitz“, 5432). Nas nodě olomoucké
1591 byl5k rínkazus Stanislava ii. Pavlovskěho za

veden bb. římský. Srvn. Dr. vAntbbreviáře olomucké“
(i90él), 218; H[. (1_902),18. —vJednotlivé řády mí
valy u nás svo eb-e, přizpůsobené vzhledem
k svátkům u nás eobvyklým (srvn. Dr. !. u

blček, „Starý breviář německého řádu“, v Brn1902.P[ .1— Pov nnost ó-e. ]ako byl Kristus
člov k ustavíčnou obětí Otci, tak i jeho mystické
tělo, církev, má za úkol, stále a veřejně Bohu
vzdávati chválu Stejnou měrou jako obět mše sv.,
jest i modlitba 0--e úředním úkonem, kterým církev
sv., prostřednictvím svých sluhů, s nebem ve stá
lém spojení zůstává. „Sacerdos publica persona et
totlus Ecclesiae os“ (sv. Bernardín Sienský, sermo
20). Proto i osoby, jimž tento vznešený úkol svěřen
lest, musí býti osoby veře'ně, a to buď na základě
svěcení svého (ciericl), ne pro veřejný úřad (be
neficiátl), neb 'svým stavem monachil.) (Srv. Wer—ns,
_Ius Decretal. Ii. n . Iova apoštolova „nos
vero orationí et ministerio verbi instantes erímus'I
(Act. 64) naznačují, žeene lid, ale spíše klerus
tu míněn est. Přece však se původně i lid horlivě
účastňov hodinek, hlavně nočních a večerních.
Sv. Jan Ziatoústý k tomu důrazně vybízel-. „Si tibi
sint liberi, excita ilios, et sit omnino noctist
pore domus ecclesia, si vero sint teneri, nec vigi
lare possint, unam alteramve emittant orationem

et qutiescant“ (in Act p. hom, 2.03).Zbytkem aúčasti lidu na hodinšách jesi
modlitba ranní a ve kterou církev věřícím
stále na srdce klade. ( rv. O významu cirk. hodi
ek Jak.: mohl: v KD. 1841, str 456 násl.)

Zdáses, že do sto. ebylo pro jednotlivce
přísné povinnosti konatl modlitbu b-e. Za nejstarší

zákon toho druhu geovažuje se ustanovení sněmukartaljlzinskéhoz r .3 Cier,1cus qui absque corpus
cuii sui inaequalitate (choroba) vigiliis deest, sti
pendio privatus, excommunlcatur“ (can. 3. Dist. 91.

l..) Později stanovil císař justinián: „Sancímus.
ut omnes clerici pcr singulas ecclesias constituti
per se ipsos noclurnas et matuiínas et vespertinas
preces canant. “_(l_.42. Cod. l. i. tit. 10.),
ale příkaz platil asi jen pro veřejnou bohos užbu,
nevvšak ro soukromou modlitbu ni sněm late

árnský I . r. 1215 ntepoučuje nás o věci jasněji(cap. 9. X., Iib. t.l.4) Proto odvozuje Bene
dikt XlV. závazn3ost ó-e pro majoristy : práva
2 vy k o v éh o: „Vetcri traditione acceptum, et imme
morabilí consuetudine in more positum fuisse, do
cet cornmunior theolo orum opinio“ (Const. Eo
quam vis 4. kv. 174, 3., Bullar. i. n. 129..
Ferraris (Prompia bibl. v. Ofiicium div. art.
n.n18 se domnívá, že kněze váže zákon (sněm.

later. cit.), jálhnypak a podjáhny zvyk. Podle právana západěp atného plyne povinnost modlitby b-e
buď společnéaneb alespoň soukromé : trojího pra
mene: z vyšších svěcení, z obro ěl círk., ze slavné
professe. a) Podjáhen, leč by proti vůli své svěcen

, apo 16.roce vě ostav klerikálnísi
nezvolil, bere na sebe úkol ten, c.počlnajichodinkou,
odpovidajici dennímu času (obyčejně sextou,nonou).
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Anivyloučení z církve, suspendovaní, interdiko
vaní nejsou od b-e ossvobozeni , o degradovaných
nejsou mínění stejná. Klerik uvězněný musí se

modlití ve vazbě, tak i majorista, s dilspensi paežskou se oženivši (Ferraris ]. e. n. Billuart,

bursus theologiae Vll., str. 211. ed. Pazris. 1886 n..)Obroěníci i minoristě uvazuji se v povinnost
od chvíle, kd nabývají práva na řijmy z obročí
(nevvždy od šasu sveho potvrzeni), bez rozdílu,
zdali jest beneficium spojeno s duchovní správou
či bez ni. Svě povinnosti nevěorní upadají (mimo

hřích) v pokutu restituce příjmů, podle ustanovenílateránského sněmu .iLev X:.) „Ut quílibet ha
bens beneficium cum cura vels euc ra, s post
sex menses ab obtento beneficío divlnum ofilcium
non dixerit, legitimo impcdímento cessante, bene
ficiorum suoruni tructus non facíat, pro rata omis
sionis recitationis officii, sed eos tanquam injuste

iperceptos in tabricas hujusmodi beneficiorum, velelccmosynas erogare teneatu .“

šBílluart, |.mc. str. 206). Ještě presněji vymezil trestiusV v konstituci Ex proxinio,z e20. zříá
1571: „Statuímus, ut qui horas omnes canonicas
uno vel pluribus díebus íntermiserít, omnes bene
ficií vel beneficiorum suorum tructus, ui illi vel
iilis dlebus responderent, si quotidie dividerentur;
qui vero Matutinum tantum, dimídiam; qui ceteras
omnes horas, alteram dimídiam; qui harum singu

las, sextam por-ttem uctuum ejusdem diei amit. .“ (Billuar ,i. c.) Trestu řečenému ropa
daatjíihned (antet sententlam declaratoriaiii), aniž

smí bencficiát do pokutšzapočisti almužny, dřívejiž udělené (Ilallwzck, ie kirchl Straf 5.1899,
.). d obročí rozlišovati sluší cír .spensi

na rozdíl od pensío saecularis, nižádnou povin
nost neukládajicl co do b-e). Pensistům uložil

\.' (1. c.), aby se modlili denně mariánskuéhlooudínky: „At quicumque pensionem, fructusa
alias res ecclesiasticas ut clericus percipit, cum
modo praedícto ad dicendum Officium parvum
Mariae Virginís deccrnímus obligatum, et p_ensi
onum, iructu m, rerumque ipsarum amissioní ob
noxíum.“ :) eholnicí obojího pohlaví v rodinách,

nichž povinnost veřejněho kůru zavedena jest
Vchoro addicti), jsou vázání do kůru se dostavíti.

roiessa, nemajicího dosud vyšších svěcení, může
však představený od privátní recitace osvoboditi.
Laíkově a novicové nejsou vůbec vazání soukromě
hodinky se modliti. Apostati (fugitivi, apostatae)
nejsou povinností prostí, jen díspcnsovaní od slibů
a saekularisovaní. Představeiiý těžce hřeší, nepo

stará-li se,37abšslse otficlumveřejně konalo:-(Ferrarisl i;) Mimo řeholníky ukládáz kon
i kanovníkům (kathedrálním, kollegiátníni) veřejnou

modlitbu ó-e. jen2 tři měsíce prázdnin jim l;;,clinvolujcTridentinum(8.2. de ref.), nedba pak
hrozí ztrátou polovice příjmů v roce prvém, celého

pak obročí v následujicím. Ku vzpružení píle od
pradávna[ zavedeiiyt. zv. dížstributionesquot dianae(c.u 1.1.3. tlt.3), co sněm tridentský vše

obecné nařizuje (s. 21.,_.c32de ret..) Omluveni jsoukanoovnici: dnin, nemocní, chramu,

diebcesisloužicí (poenitentiarius, lector, raedicator). .d volenim po 401etěslužb (veiiia ju
bilationis). Kapitulám, ež mimořádnévzaly na sebe
úkol. modiitise mimo enni ennsum eště mariánské

officium neb[Šiné pobožnosti, nabízí ius—X.pap. dispensitbulla ivlno afflatu, tit. Vll. ávaznosst

ó-emalěeadpřísná, od těžkým hříchem,1—co do jedinéhodinky. ( svobozuje však od b-e: a) neemož
nmostfysická (nemoc, nedostatek knihy nezaviněný)

neb mravní (skutky IáSRí k bližnímu, neodkladné
zaměstnání). (Srv. :S A fonsus Theol. mor. 51.4.54. Spoo,rer T.heoi mor. Tract. Vll. n.. 532).
&) Díspense, kterou uděluje jen papež, ale sotva
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kdy bez důležité příčiny a zcela (Wentz, us Deer.95). c)K ommutaacc, záměnou mo lítby b-e
vljine“1pobožnosti, jakou udělují biskupové a řeh.

ředstavenl na základě fakult papežskýc —
cirkvi výcchodní pozorovati jest značnoune

kázeň ohledně b-c. Některé církve od zá adní se
neliší. Tak se podrobili maronitě rozho nutí Ře
hořeXlll.: „Tenentur etiam omnes ordinati ad ho
ras canonicas, saltem illi nationi Maronítariim con
suetas, non solum beneficiati, sed etíam, ui sunt

in sacris SÍlslerbeneíicio." (Papp- Szilágyi, nchirídíon 1862, 371). Také koptický sněm alexan

drijskýzz lr. Íltslgslllza ázal k rb-í všechny majoristy194). aivila“ , círk. zákoník
valašský lzecstlol.l.IXVll.(r."1652 z řeckých pramenů
složený) ukládá povinnost: „Sacerdos non recitans

hororas canonicas et celebrans peccat, si suppleverit,
remittitur peccatum (l)“ Papp-.Ezillágyi l.c yGL).Mnozí Výchoďan(: se domyšleji, žej 'en
sluší se modlili otíicium, kdy celebrulji (vvntcdědli),
jiní rozvrhuji si nedelni pensum na cely týden.
Sněm vatikánský vypracoval předlohu, zavazující
kleriky všech ritů stejně k b—i(Wefílz i. c. n. 194.)
Ale prozatim odpovídá Řím na podobné otázky:

„Sequantur praxím alsiorummpiorumsacerdotum illiusregionís.“ — p dlitby b-e. Kdo se
ovinnosti modlí scírk. hodinky, jest vázán

už vati ó-e zákonného, tedy všeobecně říms čím,

mnišského a p., podr nŽitem„non satisfac' ridi“(Pius V. konst. Quoda 1 ,iP us x., bulla
Divino afflatu). Nelze ani odchýliti se od direktáře,

biskupem předepsaného, leč by direktář zjevněchybu obsahoval. y'imka se pripouští pro com
mensaies domestic! ypiscopi, kteří s nim společně
modliti se mohou. eholnik na biskupa povýšený
řídí se breviářem své diecěse Také řádově mívají
výsaadu k vůli těm kněžím, kteří nimi v kůru

modlití se c_htěěi(v čas duchovních cvičení). Kd
jest se v cizin přizpůsobiti místnímu dlrektáři,udávají Decreta auth. SR t.C.n .3001, 3919 2801.
— Hodinky konati jest v pravý čas. Za tím učelem
nepochybně rozvržena jest denni povinnost na

sedmero (osmero) části, abžr se duchovní častěji
za dne na duchu osevěěžili. důvodův asketických
doporučuje se pře „ŽB po ní pomodliti semalou hodinku (Polanecký 868,str. 588n.ásl).
V kůru přísně váže zákon MEtutinum a Laudy ko
naii řed mší 5\.., soukromou recitaci možnnzo
závan ýl'Mthndůvodů neb z výsady odložiti (S. Alt.34n.7). est modlitbou ústní (oralis),
protol jest třeba slova a slabiky v hlasovém ústro í
tvořiti tak, aby modlící se měl poccl,t ejer ř'
Privilej, modliti se duchovně (mentaliter), kterou

pry paežp Lev X. udělil r. 1516 františkánůin, OŠolstrádá vší jistoty (Sporu, Theol. inor. Tra ctin.4 . . .c. n. 63. de Privil.
—-Tridentínum káže, 4i'iiodliti se „reverenter, di
stincte, devote“ . 12. de ret..) K zadosti

učinění poviniiaosti nutný jest ' mysl (lntentíoorandi), ne snadk vůli- studiu, korrektuře tisku
prohl žeti b. Mimoto se ádá pozornost (at
tentío) a rozlišují: attentio ad verba, ad sensum,

finem seu mysterium (Billuart, 1. c. str
Není jisto, že by stačilo pouze slov dbáti, spíše
sluší zřetel míti na vnitřní obsah textu, podle ře
hole sv. Benedikta: síc stemus ad psallendum, ut
mens nostra concordat voci nostrae (c. 1
Literatura: 7a1e.G r.0 P, EuchoiogíumGrae
corum Paris 1645 Venetíis 1730; 0. B_onartiu:

S..,J be ínstitutlone, obligatione eti-relii one horarum canonicaruum libri tres, Dua lóží; Edm.
Mar/euc ., De antiqua bcclgíale disciplína
in celebrandís divínís officiís, Lugdun11706;
Gtrbert O.--S. B—.,-Pririancipl theologiae litur 'cae
quoad divinum officíum, Aug. Vlnd:l1,759 7. mu

=
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CoÍaJ',Comlmentaire historique sur le Bréviaíre romain, Par 1727; F.!- Matt/neim, Commentarius
hístoríco-theologicus de dívino ořticio, Venetiís
139; Newman, On the Roman Breviary, London
a Oxtordl |;836 Fra,11.rt Brevíer und Brevíer
g_ebet,Tiíbíngen 1854,18682; Schu, De horis cano
nicis diatribe, Trevírís 1861; X00J'k00áfly,De coel í
batu et breviarío, Pestini 1861—8 zvlaště svazek

,13; Banmez, Du Saint-Office, Paris 1872,
íše 1asketicky (německy 1891v Mohuči);

;;: timer, Aelteste Geschichte des Breviergebetes,
Kempten 1887; G. chaber . Ex lanatío
crítíca editionis Brev. Rom. Ratisbonnae 1 91; .

Baliý'al, Histooire du Brévviaire, Paris I893,885191l1;
Chaillot, v Analecta juriss Pont. ročn. 1881, »—P. Sauber! Ba'umer Geschichte des8853113
viers, Freiburg i. B. 1895 (právě vyšlo francouzské
v dání), se stanoviska zbožnosti psalís Petr

šamani, De horis canonicís (opusc. 10),vM_íg_ne
145, str. 221l násl.; (,'dar . Bona, De divvinapPsalmodía1653., Widmarm, Ueber den mo

ralischen Nutzenl des Breviergebetes, Regensburg
1834(latinsky 1801).[Pa.—] hre víéř :; hlediska
mra č.dy Církevní hodinky byly kdysi částí
bohoslužby veřejné, a řikaiysze matutinum au-la
des v noci, príma-při východu slunce nebo v 6 hod.

ráno, iertia dopoledne v 9_hodin, sexta v poledne,nona odpoledne ve 3 hoci nešpory před slunce
západem, a jakožto večerní ymodlitba předs aním
kompletář. Nyní ovšem hodiny ty ani v ch ru se
nezachovávají, a duchovní b-em povinní mají mno
hem více volnosti. Pod těžkým hříchemváže jen
doba závazná (tempus legitimum), trvající od
půlnocí do ůlnoci; jest dobou povinností vyme
zenou (ad iníendam obiígationem), tak že před
touto dobou nelze povinnost anticípovati a po té
době .nelze ji dohánětí; jedině pro matutínum a
laudes platí privilegiem právo anticipace( v. t..)
Mimo dobu závaznou váže ješt ale jen pod leh
kým hříchem,doba příslušná (tempus conve
níens), kterážto pro matutínum, laudcs, primu a
tcrtíí plati až do poledne, pro sextu a nonu po
celý den, pro nešpory s kompletářem odpoledne,
stačí však dosti nepatrný důvod, aby nedodržení
této doby bylo hříchu prosto. Rubrika míssálu
žádá, aby kněz přede mší odbbi alespoň matutí
num a laudes; ale rubrika ta v že jen pod lehkym
hříríchem, a dostí nepatrný důvod (na poohodl
nější rozvrh času) i tohoto lehkého hrichu spro
š uje. — odlití se ovinni jsou: 1.duchovní
mající vyššlinssvěcení (subdiakonát); 2. řehol
níci, složivší slavné sliby v těch mužských neb
ženských řeholich, ve kterých pravoplatnym oby
ěe'em závaznychór zaveden jest, 3. obro nící

(beneficnati), kteří nemodlíce se l).Bpodiéhají náhradě oaročnich příjmů (v. nížee). 'e zavazuje
pod těž kým hříchem; těžce hřeší, do nemaje
omluvného důvodu (v. níže) vynechává značnou
část denního officia (nebo snad i celé); jest pak
značnou částí jeden nokturn nebo jedna malá hóra,
nebo tolik, co dohromady vzato jim se rovvná
K b-i náleží ještě Litaniae OO. Sanctoorum na den
sv. Marka a tří prosební dny (říkají se po latínsku
a nemohou se anticípovatí); Otticium defunctorum
na den všech věrných Dušíček jest nyni oft. díei. —
Kdo chce platně modiití se 5., tak aby povinností

své vyhověl,rpovinen jest modlitti se jej po lat nsku,
aot die sk,eho ač nenáleží- li nrějakédiecěsí neb řehorli,ktserá má právo nebo pop ípadě po

vinnost, užívati b-e svého. Officia jednotlivých dnůdlužnobráti tak, jak v dírektár (v. čl. t.) dle
římského kalendaria a dle příslušného propria se
řazena jsou; duchovní některému kostelu připsaní
otohoto direktáře ještě přidávají otfícía svého

kostela (titulární patrocinium atd-). Biskupové a

\.
..

491

beneficíati povinni jsou říditi se svým dírektářem,i když meš aji vcizině; ceremoniáři biskupští mo
hoou se akkomodovati svým prelátům; kněží mající
své bydliště (domicilium nebo quasidomiciiíum)
mimo diecesí svou, řídísse direktářem té díecese
ve které mají své bydliště; kněží meškajíci v cízé
diecesí jen přechoond na př. na cestách), mohou
si vybrati; bud řídí se direktářem te' diecesc, ve
které právěmmeaškaji, nebo zůstávají při svém do
mácím dírektáři; to druhé ovšem 'est rozumnější
apohodlnější. Nenídovoleno zaměň ovati otficia

různých dnů nebo místo otfícia jednoho bráti jiné;
kdo by tak učinil, hřeší: a to jen lehce, je--11ořfi-_ciíum podložené stejně dlouhé 5 otfíciem povinným
hřeší však těžce, je-lí officium podložené značně
kratší než officíum pravé. do om lem zaměnil
officiaaa omyl zpozoruje až teprve, když již s at>
ticiem dosti daleko (na př. přes matutínum)
kročil, může pro tento den, chce- li, zůstati již

oíiiciu podloženém; lépe však učiní,azmění-lí oft!cíum ihned, jakmile omyl pozna;l ajcst tomu
ovine jestliže v podloženém otticíu ještě da—

le 0 ne oše m [ zpozorovaný tep rve ná

sledujícího dne ned se již napravitři a není tohoa.— Hory říkejtežse v tom po a,dí vjakém
jeeb. římský uvádí (matutínum, laudes, pr
tia, scxta, nona, vesperae, completoriumí, a není
dovoleno, je přehazovati nebo anticípovatí zítřejší

matutínum, dokud dnešní otíicíum nebyoc
čeno; ale pořad ten váže“jen podle hkýrna již dosti malý důvo ap.ř pozdní příchodedo

chóru) omlou\___'ářa hříchu nsaproštuje Kdo něco zapom něl (na commemorationes consuetae nebo

preces feríales)ř: čeště téhož dne to zpozoruje,doplní, co zapomn ! není však třeba, ba ani není
raadno, proto něco opakoovatí. y b-e

udávají různé obřady, na př.žznamení kříže, pokleknutí, povstán l a p.., vše zavazuje jen
v chóru, a to jen sub levi;cvž soukromé modlitbě
netřeba toho dbátí. — B-ová modlitba vázána jest

na určitá slova, a nutno říkaatijí kvozcaliter, cožvšak nikterak neznamemná, yk od někoho
jiného slyšán býti nebo sebe slyšetzi mohl, nebo
aby šeptal nebo rty ajaz m hýbal; vyžadujet'
se toliko, aby v mluvidiechk svých měl pocit, že

předepsanáa slova říká, při čemž ovšem jazyk nebo
yildtřondea tudy mimoděk se pohybují. — Pradem má se jedna hóra říkatí sou vís e, bez

plřetrženi; delší, na př. několi k hodin trvající bez—
důvodné gerušení _byloby lehk' m hříchem do
voleno v k přerušití hóru, žá á-lí tohoonějaký,třeba i nepatrný, jen kd ž rozumný dův
kračuujice v hóre přerušené neopakujeme, dcoPjiž

bylo říkáno, nýbrž pokračujemeotam, kde jsme pře
tía — B.tnunoríkatis postí (attennte),

kteráž Zest "bud' vnější (attention e_xterna)n
vnitřní attentio intemaš. Nezbytna jest pozornostvnější, která jsouc spí e rázu záporného, všeho
se zdržuje, co s modlitbou nesrovnatelno jest (na
př. něco psáti, s někým rozmlouvatia .; sop
zornosti vnější však dobře se srovnaává činnost

mechanická (_např. oblékzati se, zatápěti, ve světnící poklízetí a p.). ornost vnitřní jest buď'
slovná (verbalís seu matzeríalis seu superticlalís),
nebo obsahová (literalís) nebo rozjímavá (spiritu
alis); pozornost slovná dbáto ho, abyb. dle jedno
tlivých svých vět, slov a slabik bez přeskakování

bez přehazovánní řádně a nezkomoleně říkán

nebo po případěazpíván byl; pozornost obsahováhledí kuobsah snaží se rozumětí jednotlivým
žalmům, lekcím, hymnám atd., pozornost rozjímavá
rozjímá, raduje se.-chválí, p_rosí. Bohoslovcí ne
souhlasí, zdalí a jaké vnitřníppozornostíjest třeba;
někteří míní, že vnější pozornost úplně stačí; jíní
zase vyžadují jakési vnitřní, alespoň slovně po.
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zornosti, dokládajíce, že není třeba pozornostík jednotlivým slovům, nýbrž že třeba jen obecně
k tomu hledětl, aby slova v 5-1 předepsaná řádně
a vnnáležitém sledu byla říkána; jasno, že oba
tyto náhledy téměř jen rčením se rozcháze":;

pozornost vnlější bez vypsané slovně ned se my31111. né duvoody, které kněze spro
šťuji povinnolstuivmodliti se l;., jsou: 1. nemožnost,
2. jinaká povinnost, 3. dispense. Nemožnost jest
buď naprostá nebo mravní. Naprostou nemožnost
lodí tělesný neduh (na př slepota) nebo jiná

?ysická příčina (na př. kněz nemmá ó.),i n takové

nemožnosti přece kněz povinengelst alespoň potudmodliti se 5., pokud může, nem ll nap celý 0.,

má však malé hóry, povinen ijest alespoň tyto seomodlit;í nemá-li svůjb rnský, může-lt však
vypůjčiti si 5. řeholní, používlejž tohoto (a obrá

ceně); co umí z pacmétt řikejž z paaměti. Cestování samo za na nů neplodí nemožnost f
sickou. Mravní nemožnost vyskytuje se nejspi e
u churavcův a rekonvalescentů, kteří by sice mohli
spřílíšným napje_tímsil pomodlltí se b., avšak tím
by si uškodili; ti mo ou dle rozumného úsudku
svého představeného nebo zpovědníka nebo lékaře,
nebo i po vlastnim rozumném uzn ísvémmp0 ně
jaký čas ó-e nechatí, až nabudou sil. Zvláštním
jakýmsi případem nemožnosti jest druhý omluvný
důvod: jinaká povinnost, která knězi v uradě jeho

se všskytne a emu veškeren čas tak zabírá, že na &.
nem!s'e.pokdy řetím omluvným důvodem jest di
sejgns pa m nebo biskuupem nebo řeholnímp edstavepnym udělená. Pětiletými fakultami nabý
vají bsskupovvé pravomoci, dovolitikkněžím: „Reci
tare rosarium vel alias preces, si breviarirum se
cum deferre non poterunt vel divinum offlcium ob

lalíaquodlelglitimumd impedimentum recitare non vada za vynechaný &.Beneficíát,
který nemaje žádného omluvného důvodu, tolik ze

svévho b--e tzannedbal, zže se tím dopustil těžkéhohříchu jestovp inne esvých beneficiálních příjmů
jakousui část vrátiti, zčili (jak poněkud nesprávně
se říká) nahradlti(restítuce1. Závazek ten važe jen

beneficiáty, kteří již po 6 měs ců beneficíum

drží; do té dob beneficit'ttivynechav b. hřešilsice těžce, kdnáhra však pov en neni. Majitel

bieneficia jednoduchého (beneficllulinsimplex), kterýcjiného -na staros ti nemá, než jen b. (a leda
snad některé jiné menší povinnosti), propadá celým
svým benefictálnim důchodem pro rata omissionis.
Majitel benefícía s duchovní správou spojeného
(beneficium curatum) propadá však jen takovou
částí, jaká přiměřenajest poměru povinností ó-ové
k ostatním jeho povinnostem, tedy leda jen čtvrti
nou nebo pétlnou, a kde beneficíát s duchovní
správou mnoho prácemmá, třeba jen desetinou,
ovšem | tento alikvotní díl pro rata amíssíonís.
Trestu však pro adají jen obroční přijmy,a ty
ovšem jen v číst m svém výnosu (tedy po odčítání
režie a jiných vydání); základem vý očtu jest prů-_
měrný, na jeden den připadající řiem (čistý), při
jednoduchém beneficiu celý, při arním atd. bene

ticiu alikvotním dílem čítaný; týž propadá prourataomissionis za vynechané matutinnum polovmo za
ostatní hóry druhou polovinou, za jednotlivé hóry
šestinou. Beneliciát jest povinen propadlou náhradu
věnovati bu svému kostelu nebo svému beneficiu
nebo chudým vůbec na almužnu. Do náhrady smí
sl započítatl všechny almužny, které po vynechání
officla, třeba ani nepomýšle c na povinnou náhradu,
udělil; je--11sám chud, smt náhradu pro sebe po
držeti, ač jestliže nevynechal &.obmyslně, spolé
ha'e se na svou z chudoby vznlklou beztrestnost.

Mže také povinnou náhradu rozděliti nša mešnístipendia (obnosem v diecesi obvyklým duše
v očistci (pauperum pauperrlmae), kteréžtozaintence

Brevíarius de Hierosolyma — brevíum secretaría

buď jiným kněžím odsloužiti dá. nebo sám odslouží.
—Ob- obšírně jednají všichni moralist, obyčejněde horis canonicis", na rv. lm

ŠM titulem
eol. mor. ÍV.,140— l-looom ap. tom. lV. app.
60—76. Vřešťál, Mravověda 11. 1, str. 92 nn. ,

Kat/mik, Ethica cathol. spec. str. 98 nn. Vr'eíz.řf.
Brevíarrius de Hierosolyma krátké popsání ze

VLGstoeLr,cna1e8zené 1879, vyd.Číí1demeisterem1882a ee .
Brevíatío eanonumviz Fulgentius Ferran
us.
brevíatores víz abbreviatores sv. 1., s.tr 6
Breví-Coxa (Cortohosa,Cou rte-cui sse)_lean,

de, franc. theolog a státník, „. v Normandsku, na

univ. pař. dosáhl 1388- stup?ně doktorského; vesporech mezí Benediktem 111.a Bonifácem lX.
byl několikrát vyslancem franc. krále a ařížské

university; 1409 zpovédnik Karla VI., 1 jmeno
ván od krále" biskupem pařižským, potvrzen odapeže M aV., pro však angl. krále
JindřichaartV., jenž tehdáž Paříž l.mělobsazenu. ne

mohl vejíti v držení biskupství, 1 b 1 1422 transferovándo Genevvy kdež 123; je otraktát „De
fide et ecclesia, romano pontífíce et concilio gene

arli“ obsahuje namnoze názory uesprávuBrevíloquus (breviloquus n. brevilegus
volcabu arius), „Vocabulariusbreviloquus cum
arte dlphthongandi, punctandt et accentuandi triplici
alphabelo díversis ex auctoribus, nec onn orpore
utriusque iuris collectus ad latinum sermonem ca
pessendum utilissimus“, velice oblíbená sbírka

loss plovšechného obsahu, sestavená Guarinim
t_1370—1460), přeprac. Reuchlínem 1475; vydána13ka 1481, 486, 1 , 488, 1489, 1491,
1|493, 1494,1498 atd.; 1504 již 25.

brevi manu br.;n nb hm tla,.= krrátce,
zkráceně, krátkou cestou, v mluvě kancelářské vy
řízení aktu bez zvláštního přípisu, na př. když
podavateli žádostí krátce vrací neb k doplnění
doručuje, žádaná lisitma se vydává neb když
si jednotlivá oddělení některého úřadu spisy k vy

řízení postupují, k nahlédnutí dávají a pod. B. 111.
v širším smys u tolik, co tkrátce, jednoduše dbezobvyklých jinak formálnos

lirev'íumed principesssecretaria viz brevi aipr ncí
t brevíum cancellaría viz brevíum secrear ia

brevíum seeretaria. Druhdy jen apoštol. kance
lář,nejstarši to úřad Apoštol. stolice, byla oprávněna
ke spisování a vypraveni listin Apooštol. stolice

Vzrůstem ařendy tohoto úřadu vytvořila se nová
jeho odvět ježóběhem dob osamostatnéla, a jedním z nich b laó Byl to samostatný úřad kurie
římské. jenž yllnnocentem Xl. 1.4 1678potvrzen,
aby vyřizoval všechny záležitostost, jež z rozkazu

pa ežova ve formě breve vyřízlenybýti měly. Vtéčíně konkurrovala s 1)..r- toi lko datarie. Obor

působnosti tohoto úřadu,rnjenž nebyl pouze úřademexpedičním, záležel v ,že záležitosti ve formě
breve vyřizované při raavíl.Předn ostaó. .r-e, seekre
tář brevi pravideln kardinál, ingdosti došlé pto

hlédl, vyridil ěpapeži k potvrzení předložil, a potvrzené již ješt jednou vá .r-rl'eV151byl _.podrobeny
Pak sestaveny zde substitutem sekret ře koncepty
k breve, jež žadateli mělo býti zasláno. Koncept
uložen v archivu a jeeho opis opatřený pečetí ry
bářského prstenu žadateli zaslán Mimo to však

měl tento úřadedle konst. Benedikta XlV. Gravismg 5.c ou řadu zmoccnění. dílem výlučně,
dílem cumulative s Datarií, udíleti isté milost,
jako dispense z irregularity, plynouc z tělesných
vad, nedostatečného věku, dispense : překážek
manželských osobám knížecího rodu. . ovo
lovala zřizování soukromých oratoří, zmocňovala

'U



Břevnov

k různým svěcením a žehnánim, udílela jisté od

pustkyatldKonstitucí„Sapienti consilío“( ].1908) bylavšak &.3. jako samostatný úřad zrušena
a tím iyvšechn její pravomoci vzaiyza své. Dnes». .r. zase souěena sApošt.kanceláři,jsouc1eji
třetí sekcí. Představeným jest kancléř apošt. brevi
a úloha její záleží ve vyhotovování a vypraveni

ošt. breví, jež ji jednotlivé kongregace za tím
úgciem svěřuji (normae pec. Vll. pr0vád. naříz. ku
onst. Sapienti cons. ze 29./. 1908,art..,i ili.,

noi4, 16). rtSal
Břevnov. O založení kl. b-ského sv. Vojtěchem

viz či. Benediktini il.,102. Klášter obdařen

byl štědře statky a důchody jak od sv. Vojtěcha,iod knížete Boleslava il. Prvním opatem stal
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kův (z. 1388), scholastik metropolitní ka itui;praažské, odkázal všechnys ěknihy. Na rozs hlýc
statcích klášterních mnoho lidí nalézalo obživy.V kiášteře bylo zvláštní stavení pro hosty,k
pocestní byli ubytováni a hoštěni. Z kláštera b-skeho
osazeno bylo nčkkolik klášterů nových (vvzi včl.

kBenediktini“ il., 102). V bouřích husitskýchv anilátšer b-ský neušel pohromě. Mniši, tušíce ne
bez ečí, většinou včas uchýlili se na místa bez

pe ná: někteří s opatem Mikulášem do Brou
mova, jjinnido Rajhradu a někte při-buzným, devět 'ích zůstalo v kláštkeřes '.ni420 dne
22. květnadeudeříii Táboři s Pražany na klášter,

zapáidiiijej a zajali zůstavši tamních,dne 6. června upáliii na Pohořneici.
znicchž

d té doby

Obr—58. Břevnov.

se Anastasius, jejž stotožňují někteří s Radoul
(v. t.), vychovatelem sv. Vojtěcha. R. 1045vystavěn
byl při klášteře nový větši kostel sv. Vojtěcha,

načež kostela staršího užíváno jakožto kostelafarního. R. 1045 pochováno bylo v B—ě tělo
Vintiře, čímž Ii. velice proslul; putovalit sem lisdvé
netoliko z celých Cech, ži z\ vůkoiních ze.mí

dru he pol. Xlil. stol. nóy-skěmukl., dotud „u sv.

Benedikta a sv. Vojtěcha“zvanému, očaio se říkati „u sv. Mark kdy r1262 -u darováno
bylo rámě této sv tice a tu uctíváno, zvláště pouti

neděli po svátku světice, kterážto slavnost cír
kevni změnila se mimo chrám v hlučnou slavnost

Řročež přeložena později do biízkě„“.Hvězdy lášter ó-ský působil blahodárně. Mni

chové, vedouce podle řehole své životepřísný, konali bedlivě služby Božia yvasii ine vě
dnmi. Učenosti v nikli: opaatzKlement (1110"—1127),

mnich jan, pozd' i probošt rajhradský (1327—39),mnich an z Hole ova (1397—1426 6) a j. KI. b-sský
měl také hojnou knihovnu, již mistr Vojtěch Ran

zůstualkl. dlouho pustýme Sídlem opatovým stal seBro mov(v. t..) Tep epo ukočenníválky
sítske několik málo mnichů uS|diilo se vkiášteře
b—skem,ja kž takž opraveném. Opatjan 449—50)
opatřil větši kostel ó-ský střechou a zřídilipři něm
proboštství kolem r. 1450. Také mennšt neboli farní

kostel “byl ne och bně v té době opraven jelikožk němu.r 14 uiněn b i odkaz a r. 1499 vněm
byl pohřbenooat Pavel 1 Ale oba kostely byly
asi veiíce seše, neboť r. 1545 za císaře Ferdi
nandal. byinnedaleko nich vystavvně kostel no
V době povstání českých stavů nekatolických za
kusil kl. ó—skýmnoho útiskův. Za bitvy bělohorské
byly ki. ikostely zpustošeny a pobořeny. Císař
Ferdinand il. dai onen kostel r. 1545 zbudovaný
opraviti a novou klenbou opatřiti. Oba starši ko
stely zůstaly nepochy bně ve zřícenínách, jelikož
se o nich žádné zmink nečiní. Ki. ó-ský ve válce

třicetileté mnohotutrpě, a to i na stavbách, které
sešly tak, že op máš Sartor r. 1674 ze zbytkůho klášteraa postavil kl. nový. Konvent roz
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nnnožil téhož roku několika bratřínni z Broumova
sem přeloženými a dal jim v čelo představeného
s titulem „superior“. Ale obnovený klášter i s ko
stelem zničen byl požáremm.r 1678, načež jen nej

nutnějšimzp_ůlsobembyl opraven. Ža opata OtmaraZinke (171738) položen r. 1708základníkámen
k novémukl—ášteru a kostelu. Stavbu vedl Krištof

Dinzenhofer; 412715byla dokončena. Ve váiečnřgl;
rocích 1741— 2, 1744 —45 a 1757 žtrpěl B. venceubytováním vojska i raněných, jakoži kontribucemi
válečnými. — Opaat spojených klášterů b-skěhoa
broumovského („archisternum ad Mar arn am
Břevnovii ct abbatia Braunae“) sídlí vtšinou
v Broumově, a toliko určitou kratš_i dobu v B
Každý z obou klášterů má svého převora a svoje
inkorporované far. Klášteru b-skému inkorporo
vány 'sou ' řevnov s expositurou na Bílé
Hoře a Podč ply; mimo to náleží mu patronát
děkanství kladenského, osazovaněho knězem svět
ksým k presentaci arcibiskupa pratsk VB-ě
jestjen malý konvent, čitaanjel 14 kněžío(z nichž
dva, farář podčápelský a administránzorbělohorský,

bydlí ve sv "ch působišiích)taa4kierk ovv;é v onompočtu kněž zahrnuti jsouta ktěti, rteři tu bydli,
studuujíce na universitě pražsské za účelem dosa

žení způsobilosti k zasntávániprofesssorského úřaduna ymn. hroumovs mjest škola
pro hochy-z pěváky. —rnOba spojené ékláštery maji

ceelkenn 54 členy; náleží k rakouské kongregací Ncposkvrněněho početí (mírně observance). -—
ři kostele b-ském vyskytují se zprávy na sklonku

stol.; duchovnni správu vykonnával vždy ně
který člen kláštera. Záhubou kláštera v době hu-.
sitské zanikla nepochybně i duchovní správa;
možno za to míti, že se jí klášter po svém obno-
vení zase ujal. Nejstarší dochovavší se matriky
jsou teprvez roku 1652; od tdé yjde nepře
tržítá řada duchovních správců až 0do naaší doby;

11níi vede duclnovžnlísprávu reál. administrátor s kapanem, oba zk.l břevnovského; při kostele
na Bílé Hořesídlí administrátor, rovněž kněz z téhožnaoo..bec školách pússobí dva katt,.echetě kteří

nejsou členy kl. b-skéino. Farnost náleží doovlikarizituiibockého; žije v ní 10.451katol., 173akat ,15 ž.,
bezzvyzn., vesměs národnosti české. Srv().lbr.

[fr-d:! a F.; “:' k, „Svatý Vojtěch“, str. 311 n;
_P. 8. 7. Holubí: „Paměti farnosti u sv. Markéty
v Břevnově a blízkého okolí“, Dr. A. Podla/m,
„Posvátná místa“ V., 10n

t_Br'eřer Remigiu ,.n 1669v Troyes, kanovníkt., tor sorbonnský; z. 17449; .r). „Catéclnisme
des ríclnes"(Troyes 1711), „Traduction des iettres
de saint Loup, évequeede Troyes, et de saint Si
doine, évěque du Clermont" (t. 1706), „Vita S. Ade

raidi“ (t.(1724), „Vie de saint Prudence et de sainteaure“1725), „Nouvelles dissertations sur les
paroles de la consécration“ (t. 1733; tiLe Bru
nnovidokazuje, že liturgie východní n liturgie římská
:shodují se co do slov konsekračních, a ž

iiastiíkové, kteří psali proti epiklesi, jakož nŘekové,.keítt ji hájili, nepochopili pravého smyslu této
modlitby).

Breydenbach vízBrleitenbach.
Brezanóczczš' 51, zprvu člen Tov Jež.,po jehož zru ení stal se1professorem kanon.

ráviana univ. v Pešti,- z. 1832,josefinista s „ins itut

ones juris ecclesiastici" (2 sv v lže 871—18),Responsum datunn joanni Alber,t eoilolgiaepro

fessori, de nonnnnllisjuris ecclesiastici sententíis“
(tBř18242„,„Efxplanatio juris politici“ (t,]. fara v. diec. brněnské, v dek. velko
meziříčském, 178810kalíe, 1888 fara; patron: ma
tice náb.; duchovní správu obstarává farář; 1300
katol., 1akatol.; obyv. čes. Srvrv.n Hradů/ea, Topo
grafie 388. -- 2. Vilachovo, f. v diec. budějovické,

Breyer —-Březno

ve vik. prachatickém, přip.již ve XiV.sto'l.,nzpairo

hrabě josef z Herbersteinu; duch. ls rávu obstarává
farář za pomoci kaplana, na škoich ob. a měžštpůsobí katecheta, 4126 katol., 07 irving., 331

čes
z vBřezívíz Aleš ]
Brězillac, de, František 0. S. B. kon

maurin. ., s. :.p D„ictionnnaireccclésiastique
et canoníque portatif“ (Pař. .

Březina, fara v diec. litoměř.,ve vik. tuurnovss;kém

13561plebanie, na poč.x V1.lsltoil. zanikla; 178710k 1856 pa:tron kníže nRohan; duch.
správu obstaráváafarář, 1481katol.,Illiakatol., obyv.
ČSC

Březina 1. Antonin, 71.1881 v Bludově na Mor.,
vy.sv na kn 1907, působil jako kaplan na různých
místech arcidiecese vídeňské: nyní jest kaplanem
ve Vídni-XXI. (Floridsdorf) při kostele sv. jiří;

spolupracovník vídeňského katolickcfhoočašoplnsuer

0U'

niavkv.1849 v ěm. roodě,s pakv Litomyšli a Plzni; 1866 vstoupitil'ldotřádu frantí k.,
vysv. na kn. 1872, působil jako kooperátor vHain
dortu, Hořovicich a v raze, jako superior v Ho
řovicnch, jako kvardián v Zásmukách. Plzni, Hain
doriu a jnndř. Hradci jeden rok též jako provin
ciál; v dal několik svazečků básni: „Slunečnice“

(jindř. radec 1878), „]asmin“ H(Prřoibram1879), „veneček ku cti Královny “ (Ho více 1880,2

Plzen 1887) „Břečťaen'l'c(hPříhram1881),1„Ponnněnky;í„Řů že z_] a“ (Hořovice 1,885) „v
ztrú8ž8i2a iiiii“ (Plznjegnrllc889)„, hudobky“ (t. 1896),

„ježíšek(S anto Bambino)Kúcta lezulátka v čase
vánočním" (Praha 1900)„, Korunka jubilejní“ (jindř.
Hradec 904), „Konvaalinky mkariánské" (t. 1905,
„Srdečnice“ t.1906?,P1an-nnék — Lychnis chalce-—
dtonlica“(t.1c I_l7)„,Psně vánoční“„(.t 1907), „iaD dem“

908), „(.hrysant my“ 909)„, Euclnaristickě

ant.“ (Hořovice 1 ),
;Děwáínykostela a klášterari nrat. v Piz “(Plzeň904,) „Clnronika kostelaakiášteraírantiškl. v]indř.
Hradci“ (jindř. Hradec 1911); „Svatá cesta křížová
zvýrokú Písma svatého“ (Praha 1881.

Březnice 1. děkanství v diec. buděj., ve vikariátu
blatenskěm; osada náležela zprvu pod spr vu ia
ráře v Bubovicích, odkudž 1788 fara přeložena do
B.; 1894 povýš. na děk. Pattr:on studijni fond,
duch. správu vede děkan s kooperátorem; na škol.
obec. amčšť. působí katecheta; mimo to jest tu

zámecký kaplan, 3200 kvatoULi,3akatol. augšp. vyzn.,
68ž obvyč byla kollej jesuitská,založená 640 Přibíkem lenlíškcm z Uiezda, ru.š
1773. ——2. fara dviec. olon.n v dekannátu nzapa

jedlském, přjp. jižvve XIV. stol., později zanikla aosad a iřpo ena k farností zlínské, 1779 zřiz. lo
aiie, terá 1858 povýšena na faru; patron: Dr.

těpán baron Haupt z Buchennrode; e.ducln správuobstarává farář, 2341 katoi.,
Březzni_c_ký(Breznicenus) etr, převor mai

tánský při chrámuP. Mar epředm ostem v Praze
1592—99; byl přítelem školství a poodporovateiencn
žactva. Truhlář, Rukověť i., 159.

Beezno 1. fara v diec. litom., ve vik. mladobo
leslavskěm, při. ve XlV. stol., v době husitské
zanikla, znovu zřiz. 1747, p ' kněžna Marie
Holnenlolne-Kaunitzová; duch. správu vykonává

farář s kooperátorem;i 2681 katol., 7 akatoi., 13 ž.;obyv. čes — 2 Pr esen), iara v diec. litom.,
ve vik. chomut ovskěm. přip. již ve XiV. stol.;
nnatríky začínnaji se r'. 1581; paatr:on dědicové Em.

Karsche; duch. správu obstarává farárěltmlistofund.
ka lana na ten čas neobsazneno; 1522 .,1 akat.,., 1 bczvvyzn.; obv 3.a sně
(Schónpríesen),b l.;svtinnad —Labem-Krásné
O?



Brezolles

Březno (Aussig- Schčnpriesen), fara v diec.litom., ve vik. ústeckém, zřiz. on: matice
náb.; duch. správu obstarává farář;a na školách

obec. a měšť. působí 2 katech.; 6736 katol., 411m
akatol., 77 ž., bez v zn._; ob .

Brezolles, de,ra,__1__Fn.alfy, okt or sorbonnský,
, :p. de laju sdiction ecciésiastíquecontentleuse“ (Pař. vy nově o

hardůvGB_sgíssh,Traíté ldesbénéfvícesecclěsiasthues“
(LBI olupy, fara v diec.olom. v dekanátuuhersko
hraBdištském,1787 kucraíe,1837fa , patron: ma
jitel panství; na ten čas liberae fcollatíonis; duch.
správu veede farář s kooperátorem; 2392 katol.,
8 ž.; obyv. čes.

Březová 1.fara v díec.olom., v dekanátu uhersko
brodském, 1747 lokaiíe, 1784 kuracie, 1854 fara;
atron: matice 11ábož.; duch správu obstarává
arář; 1849katol., 12ž., obyv. čes.— r sau),

fara v diec. olom., v ekanáíu svitavském, příp.
již ve stol. X111.,_patron:kníže-arcib.olom ;udch.

sgrávu vede farár sčkoop.; 4161 _k.atol 73 akatoi..,
ž obyv. něm. a čes. —__3. ríesau, Bríesc),

f_ara v dlec. olom, v dk an tu hradeckém, zřiz.641,-3 atr.. kníže Karel Maximilian Líchnowsky
Werdenberg; duch. správu vykonává farářs koop..,
1849 katol., obyv. čes.a né

Brezovački 'lvito, kajkavský charv. spisovatel,Pavlin, n. 17 hřebě, po zrušení pavlínského

řádu_1786 byl benefícíárem u sv. Mar re,bé
kd ei :. 1805; :p. satiru ,Matíjaš, gra_1:>_ancijašád1 ak“(Záhř.1804), veseselohru Diogenés ili slua veh
z ubíjeneh bratov 118%), „.Sv Aleksij“ t. 1786),

„grokaz p_aslirski"((ruk p.), „Kovač krapiůski;
ruko .) a básně a povfdky, některé vruruk.aoŘ

některé tištěné v kalendář-ích. Srvn.Slro/1al, at.
lis; 1910, 46, 362; but-min, Povj. knj. hrvbíksrp.

z Březové Vavřinec, u. 1370, 1393 dosáhl
mistrovství ín arlibusnna univ. pražské, 1394stud.na fakultě právnické, byl ve službách u vora
krále Václava 111.,1391 k přímluvě královny ofie
obdržel papežské dovolení, aby přcs nedostatečný
věk směl přijmouti církevní beneficium, í obdržel
téhož roouk faru vlLounech; ž41 03 byl far.

váB_écharech, 1403 ve Všetatech,ZpotomvvČej1404 v Třebívlicích, 1404—14 v Číněvsi,

1406 oltářníkem v kostele s_v.Mikuláše na Starémměstě pražském a spolul oltářníkem v koliee.g
kostele ve St. Boleslavi, 1407 v S_1epotících; zdá
,že byl mnoh obročníkem. maje v témž čase

dvě fary (srvn. lzdrý ve S„b.orn hist. kr.“ XII.,
1911, 217—218),z . .
ujeho přání složil nebo řeložil snář čili „Knihy

snového vykládání“, a k 1.krá1 kom mika
Jana : Rísenberka jal se skládatli „Kroniku světo

vou", v níž však _dospěltoliko k druhé pol.1.V11stol.,mimo to _Přeložii(z něm.zpracování) „Cestyíí an
deviiiovy. V rukopisekapitu1.kníh. Praž. sign. 074jest jeho spisek, Commentum reverendi iagistri
Laurencií de Brzezowa super Vlí psalmos poenl
tencíales“. Složil lat. píseň o vítězství u Domažlic

'1431)8,91.3'yd.?. Golla! v „Pram nech dějin českých“i!.(1563.Nejdů1ežeitéjšim jehosp1sem
jest( latg.3kronika husitská, líčící uldálosíí sběhši se
v letech 1414—421,1!vd. J. G! t. 327—
B. jeví se býti kaiíšníkem mírnějšího rázu a roz

hpcc_í__ným odpůrcem Táborů i jiných stran radikálnc

_

Březové Hor, fara v diec. pražské, ve vlk.pří-.r
bramském, 137 expos., 1898 fara; benef. liberae
coil. archiep.; patron kostela: místní obec; duch.
správu vede farář; na šk. obec. působí 2 katech;
5089 katol., 6 akatol., 13 ž.,.obyv čes.
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Brhel jan, rodem z Byslavic ve Slezsku,na kn. 1714, od 1719 fr.a ve Studené, od 721

vjaktazruňL od 1730 v Prostějově, kdež z. 1753;
1ji;.321)rázá11„jan jménem i skutke m' (v Olom

Brial Michaeljan Jos. 0. S. B., jeden z __o
si_edních členů kongr. maurínské, u. 1743 v

anu, číen__akadcmíe snápdis_ův; by1_spolupracovníeem přiX a X111.iía.,cScriptores rerum

E_Íiilicarum'I(gař.1786);sv bouřlivých dobách revoačních neustal ve sbírání materiálu pro1svazky.—xx111., jež pak v Paříži od r. vy
dávšal; byl také spolupracovníkem díla „Histoirelittéraire de la France 28.

Brianson Quido, :
tentiarum ad mentem
1512,1517

„Opus super 4 llbros seucotí“ 0485; tiskem v Pař.

Brí d C., z;1850 .r.: „Histoire de l'église
Santone et Aunisienne depuis son origine jusqu'á

nos__jours“ 3 sv. 1848), „Notice historique sur s.rope ap tre, prémier évéque et martyr de la
Saintonge“ (1849)

Bríant 1. Alexander S.__1556 v Somersetshire, stud. uai,
vysv na kněze, působil od 1579jako missionář ve
svém rodišti a v Londýně, 1581 uvéz něm v To
weru a mučen; z vězení žádal o přijetí do Tov.

jež., _i bylo mu vyhověno, spolu s 1. Kampianem
1.581 pro„ velezradu“ odsouzen, __1._1
en a rozčtvrc_en; m._blahosl.— 2. Dio 116;

ou vies des SaintsmálemBretagne“ (1723); byl spolu
pracovníkem Víta Alex. Loblneaua při jeho díle
„Histoire générale de Breta “.

Briard riaert )Jan, ng.nv Beíocílu u A_thu
(odkud_ž zván „Athensis“)_, prof., od 1497 vicekancléř univ. lovaňské, z. ; :p.: „Quaesti ones

quodlibeticae“ (15181a č.), „Quodlíbetum de causa
ižndulgentiarum“ (1519) -ovi praví Erasmus,
že byl „vir inctomparabíliodoctrína raraque praedítus human

l, mě., 11. kol.

as e, Ktar ei, rodem z Belgie, byl zprvu
plukovníkem ve službách španělskych, 1648u padl
do zajetí, vstoupil do řádu karm. a obdržel jmpéno
Carouus ab ssumitone“, vynikal neobyčejnou

zbožnosti a horlivostí v plnění povinností; z. 1
.r). pod pseudonymem „Germanus Philalethes Eu
pístínus“: „Thíomstarum triumphus, i. e. ss. u
gusíini et Thomae gemini Ecclesiae solis summa

con_cord_iacirca scientiam mediam“ (_,16702. vyd.3), „Thomístarum triumphus in perpetuum
firmatus“ (1674) aj. Zprvu obhájce t. zv. „scientia
media", potom přivrženec thomistů v názorech
o t. zv. „praedeterminationes physicae".Briccíus sv. viz .

Briccius ]a 11T. J.,n Prusku. přednášel theol.
akanon. právo ve Varšavě, VilnuaBruněvě, :. 171710;

„Arcanum perfidiae judaícae revelaum De
excěssibus udaeorum in Polonia“ (několikráte tíšt..,
posléze 17 ), „Filií Mariae eorumque obligatío:
(1707), „Servus peccati in Christo repraesentatus“

=

21:

(1710), „Vi_at V-. P. Thomae de Ru níew a___,Ujejskí
prim1_1mpiscopi, dein religiosí S. ]p"17(1706).án ,k on.gr maurínské,

Dařiži, z. 1755, spolupracovník díla

„Gallia christlana___“._Briceňo A1fos.0 5. pro učenost zván
„alter Duns Sco__r_185___prof. theol. vLímě, 1644 bi s_.k
nicaraguaský,1659caram:caský(venezuelský),z.1

„Celebriores controversíae in lib. sent. Scoti“
, 1639).

Bricchi Frant., z. 1666, :p.:
' ttorío de' Penít

1651), „Degli Annalí della Cittá dieCtaglí“
„_Pro_ntuarío de'“(Perugíe

(1641)
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Bricius Jordanus, francouzskýprávník,konsist.

advokát a judex maĚr v Provencl v pol. sotol.;sp. „Tractatus pro ugenio IV. adversus Domini

cum de nCapramcanet 1. Robert, opat kl St. Vaast (An-as),

od 14 3nanrcib.a vévoda remešsk' 95prvni pair
a kancléř franc., zal tažení KarlasÝlll.4dov blstrážcem pečeti; : 197 v Mu — Vilé
kardinál v St. Malo, bratr předlešls.,upokladník krále

Karla Vlll., po smrti své choti stal se knězemaabiskupem v pSt Maloo(1493), původce a vůdce
žení francouzského proti Neapoli (1492), k žadotsti
králově jmenován od apeže Alexandra V1. 1495
kardinálem a od Julia líp 1507 povýšen na arcib.

.narbonnského. Jakožto hlavnisttrůjce francouzskýchintrik proti papeži dal podn okoncilu

'pisskému 1511,pročež byl odspapežzeogní::ll. zbaven
všechhhodnoost1 za Lva X. načežbylz1514 rehabilitován; z. 1514 ve arbonnl...—
lěm ll., biskup meauxský, synppřede l., 77.31472,
vlivem svého otce obdržel 1507 opafssvi Si. Ger
main des Pr'es, jakož i biskupstv1 lodevs ké 1489

a mcauxské 1516 zprvu nakloněn protestantům;\ystoupil však na s nodě v Meaeaux 1523 jako
, půrce Lutherův, hor ivý reformátor kleru a diecese;

přizoznivecvěd; :. ] on t.ereau —ratr bpředešl.,1516Mbisku'p toulonský a lodévs )!t. Malo r.anc vyslanec u Lva
sprostředkovals s úspěchem mir za povstání v Bre
tonsku; 536.

Bricot Tomáš, professor v Paříži kol.31494:v d. výklad ke spisům Aristotelovým (b.r
extus suppositionum logicae Petri hispani“ (Lyon

-l494,1a509) ].
Bricquebec (N. D. de Grace de B.), opatství

trapístské v dep Manche v diec. Coutances, zal.
181:24knězem Onfroyem.

Brlcquey viz Priicqu ey.
Brictinoríen, diec. :. ital. biskupství Be rti

noro v. t..
Brictius (Britius, Briccius, Brikcí), sv.,

biskup tourský, žák a 'nástupce sv. Martina, z. kol.
443; Mart. Rom. 13. st.opudu Karel lV. přinesžl1365 z Francie částečky ostatků sv. B-a,1ež
daroval chrámu sv. Víta v Praze.

Brictius Martin , 77. v Roesselu 1665,

z. v Bruněvě(Braunsbergu)1727 €.„QQuaestíonesexegeticae ln Sacram Scrlpturam eteris et Noví
'lestamenti et earum elucidationes collectae ex

variisdauctoribus“ (Braunsberaine (Brydai ne) jacqules, proslulýfranc.

milssijní kazatel, u. 1701 v Chusclanu u Nimesu,
1767v Rooquemaure užAvignonu; započalz4 leta

stár svoji nadmíru Božeehnanou činnost jakožtomissionář, vzhledem ůs ěchu jeho více než 250
missii byl Benediktem Xíď. jmenován missionářem
veškerého křesíanstva Populárnost a vynikající
improvisačni talent jeví se v jeho tištěných kázá
ních; vedle toho však i mnoho přepiatého a bí
zarního. Zván byl „venkovským Bossuetem“; za
vzor pro kazatele pokládán býti ovšem nmeme.ůž
Vydal: „Cantiqucs spirituels“ (Montpellier 1748

gvč.).yjelltgoůkazání vyd. Seguin (5 sv., Avignon 1825

aBridesltul. tilip, evang.ktheolog, 77.1852 v Lau
vGot nkách pažstorv Begninsu(Waadt)1uB75,Moudonu1'1878,řan 879 Lauuas nne

1894, od prof. filosofie a džěljilnn.lboženstvi
na fakultě „svobodné cirkve“t .; vydáva společně

. .) časasopis „Liberté cnrétienne“
0898—1900; od 1895 redlguje s Vuillcumierem

časop. „Revuesde Théologie et de Phi sophle“;
xi sophie de la religion de Kanot“(1876),alsalestineoillustrée“ (4sv., 1888—1891) L'apo

v ».

Bricius — Brldel

logét lque de Vinet" (1899), „Ch. Renouvier et sa

ghilosophie“(190 2r(B ydelius) FridrichVyss.švlýtě 1619, vstoupil do Tov.

působily neunavně jako missionář zvl štžěv kraje h čáslavském & boleslavském; v letech
byl ředitelem kníhtiskárny jesuitskě

v Praze, v kterémžto ůřadě pečoval především

o to, agšose lidu dostalo dobrých knih katolických,yž v Kutné Hoře vypukl mo_r_,věnoval se

tam službě nemocnýc iv;nakaziv se při t0m, zemřel
15. října 16%); :p.: tsv. Ivana, prvního poustevníka v echách" (v (Praze 1657); „Dies chrl

stianus. Den křesťansá' neb spůsob pobožnéhoáe CaussinaS].,v
myšli 1657, v Praze 1 Sůl Páně, velebná
Boží predrahá Svátost večeře Páně na poušti tohoto
světa všem pocestným okrm velmi laciný“ (v Praze
1659 ded ikováno Ru oliovi Kryštofovi Roderoví

eltburgku, pro otšu a děkanu kapituly staro
boleslavské; vtextu jsou mnohé reminiscence histo
rické, zv. v ka itolách nadepsaných, Pobožnost
knížat a (rálův eských, jako i svatých patronův,
kteřík ve ebné Svátosti náchylni byli“ a„ Pobožno
slavnéhociomuRakouskéhoktétovelebnéSvátosti2);
„Sv. František Xaverius z Tov. Ježišového oby
vatelův potamsk' ch zázračný patron , t. j. zázzra
kové,lct erě sv. rantišek Xav. v Potamu, městečku

v Kalabrií působil“ (překl., v Praze 1659);A"Rok
mariánský“ (přrekl. jasna Nádasiho S. ]. nAnusMarianus“, t. p1661)„, cinntilla agloriaes.P1-oc_opii“,

(t. 1662),„Jiskra sláv svato-v-frokopske' (beze' ménaautorova; v itomyšli 1689, v
699); „Zahradae Getsevmanská“

spisku jazehož autorem jestUodocus Kedde., v ); „O zázr acích u pramene sv.

áclavaazveBavořích“ z něm., t. 662), „Zástgpce
duši zůstiávajícich v o lstci“ (překl. z lat. t 1 4),„0 sv. iborlovl, patronu roti kamenu“ ( řekl.

zněm. ); „Katechismus akat01ický s novými o razy
v nově na světlo v aný, též lkřesťanské učeníveršemi vyložené“ (v Praze 1 tné Hoře

; o tomto spise pravi se 1v „elouiu' jeho:
„inter caetera fideí ac pietatis subsi ia etiam
procuraverat catechismum lingua Bohemica typls
edí, íta ut simul per folia prope singula elegantí
imagine exprimebatur id, quod eo loco docebatur,
pro quo opere recudendo, lpse ad obsequium
pestiferorum victima charitatis abiturus, praeter
cupreas iconum laminas insuper ultra centum
Rhenenses su eriorum licentia congregatos reli
qult et super ori suo hunc in finem impensec
mendavit“); „Duše v očistci skrze Jozeifav žaláři

postaveného, Daniele do Jámy lvové uvrženého,Absolon d Sionem věz ciho a po Spatřeni ot
covskéntvrře toužiciho vyobrazenné a všem věrr

ným křesťanům představené, aby bídou jejich srdečně pohnut 'im z vězení toho pomáhali“
(v Praze 1694,''17 stran v 80;o Dii první
proti kaciřům háji učení katolickés ohočistci. Díl

druhýřepřednáší ofitgury očistce z Písma sva.téhočlánku viry smejšleli staří

lelchovel Dil čtvrtý:mKap.21. Toužem srdečné Ab
solonla [veršované]. Kap.2 uše v očistci skrzeAbsolona vyobrazená tvář Otce nebeského viděti
žádá [ve verších]. Kap.3. Pomoc dušičkám v očistci
Pobožnost za dušičky v očistci: Růženec za ze
mřelé, Hodinky za mrtvé, Litanie za věrnéévmrt é,
Ořiicium aneb Hodinky větši za duše v Kristu
Pánu odpočívajících věrných. Písně: Nankání duše

v očistcovém ohni [„Neni, nenívAmé možnosti. .

_

H

„ azykucliréiezkrocený . .“ že jsem se
v šancs “]; „Parma Akh borně smrti2 Ukřižov ClnéhoPána“ (1 ) Srrvn. r. Ant. [o
dala/t p.Čes Mus." 1895, 316, „Sborník
hist. kroužku“ pxm. (1,912) 66.



Bridierth — Briggs

Brldfert h 0. S. B. v kl. Ramsay kol. 980, ma
thematik a ředitel kl. školy: :p. výklady k Bedo
v 'm rnathematickým a přírodopisným spisům:

e temporum ratione“ ; „De rerum natura“, život
;..v Dunstana (otištv Boll. ..SS IV., 346—
Mgw x 14ZB,nejnověji vy jej

Slabé: v „Rerurn brit. mediieaeivi scriptores"y 1873).Bridge john Fred h.ud skladatel
angl., u. 1844 v Oldbury e(Worcester), od 1869

varhaník při kathedrale v Manchs u, ode 1882při opatstvl westminsterskěm 1874tl.povýš na
doktorahudbyv ordu, 890 učitel theorie
hudhytrři RoyalCCollelege of Music dirigent spo
lečnos „Royal Choral Society“, 19022rp o.fhutibyaol nd. "universitě; 1897 ovyšen do stavu šlech
tického; složil hymny, ani emy, oratoria („Mount

oríah“, „Niniveh“,s sal „A course fHar

8,1898. spole s F. ]. Sawyererln)o3aj.—Cox, bratr a žák předešl., vRo
chesotcru, od 1871 varhaník při kathedrále v vChe
steru, 1884 poovýšen na doktor a hudby v Oxfordu;
složil oratorium „niDa l“ chrámovou kantátu

„Resurgam“ , rekviem, antlhemyBridg má G.SS R.,konvertita „. 1829
v Derbyz rodíčůnekftol.,k0nvertoval1850, vstou
pil do kongr. redem toristů, vysv. na kněze 1856
.v Claphamu (již. ondýn) 1899; působil eblaho

dámě Zjakokazatel a zpovědník; spisy svými dobylhzvl. o ob asněni doby reformační:

Adůležítejší spsgšjeho jsou „Our Lady's Dowry“175 3 v spis marlologický, do němč.
rel. H. D om „Unserer L. Frau Mit 'ft“, Pader

m18925),\,„History of the Holy Euc arist in En
blland“( 1881), „Life of Blessed John Fisher:8901), „eLif and WritingsoofSir Th More

(W891,$a2. vvd.1898 , „Ritual oi the New Testament.
R '“a yon the rinclples and Origins of catholicltuua

Bridgewater 1. Francis Henry Egerton,hrabě,n 1756 v Londýně, :. 1829 v Pařl muž
velice vzdělaný, zbožný a dobročinný; věnoval
svoje jmění odkazem k vědeckým a dobročinnýmučelům; 8000 iibe s.terl daroval londýnské aka
demii („Royal Soeciety') na vydání sbírky řirodo
vědeckych spisů se stanoviska křesťansk teleo
logie a theodice'e; B-ův uskutečněn byl
v letech 1833—1vdánzim osmísvazkovésbirrky

zvané „Bfidqewater—vnahreď; jednotlivé svahzklysepsali" autori od akademie k tomu vyzvani: hal
mers, hewell, Bell, Roget, Buckland,
Kirby, Prout (vněm. zpracováni od H. Hauffa

od titulem „Die Natur, ihre Wunder und Ge
eimmsse“ 1 — 2. Erirdgwater, Aqua

pontanus ajan .j., n. vYorkshire kol. 1532,,avy nové, rozmnožené vydáni Gibbon
sova spisu „Concertatio Ecclesiae catholicae in
An lia" (1588.

er Placidu 3.0 S.B., n. 1613vBischofs—
zellul (Thurgau, studs. v St. Gallenu, lu olstadtu a

íme, přednl el v St. Gallenu theo., pozdějivRosachua 651—531! Salccprurku kanon právo;

poslmézgebylavicarlus tinsplrii'ualibus ve Wilu, kdežna.
1

.

9; „De vita et honestate clericorum“

Bridou L.M., franc. katol. spis, laik, .r). „Ex
plicationude l' Apocalypse d'a prčs l' Écriture
sainte etl' histoire ecclesiastiquaea (Paříž 1818);
„Quel est le culte d'adoratíon dů au Verbein
carne" (t. 1822

B eviz Baria1.v diel l., 923.
Brieger Theodor, protest. círk. historik, u.

1842 v Grelfswaldě, 1876 ř. rof. v Marburgu,
1886 v Lipsku, _:p.: „Contaríni und das Regens
burger Konkordienwerk 154 “(l 0), „Konstantin
der Grosse als Religionspollitiker“ (1880),„ an
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der und Luther" (1884), „Die Torgauer Artikel“
890ř'„„Die theolog. Promotlonen an der Universitát eipzíg 1428—1539“ „Der Glaube Lu

thers in seiner Freiheit von menschlichen Autori
táten“(1892), „Die fortschreitende Entfremdung
von "der Kirche irn Líchte der Geschichte“ (1894,
„Das Wesen des Ablasses am Ausgang des Mitte
alters“ (1897)7), „Zur Geschichte des Augsbur er

eichstages von 1530 903, ord 1876 \yd vá
časopis„ Zeitschrift ftlr Kirchen eschlchte“.

Briel du, de Pontbriand, enatus Frant.,
opat kl. S. Mariana v Auxerre, z. 17 :.;
crědule detrompe et le chrétien affermi dans la

foi par les preuves de la Renllg)on“in(Pař. 175252)Brien, rien, Anton .kl. hybern

skeho v Praze, lektor theologie; :p.: „De divinarevelatione seu urali ac reavelta religione“

(vPrgzt; 1762),„Abbrege de la doctrine chrétienne“Briěre, Yves de la, souč. katol. spis. franc.,
:p. „La conversion de Hn ri W." (V Bloudově
sbírce „Science et Religion

Bríessssmannjan 11.1488 v i(,ottbusu vstoupil
do řádu frant., stud. od 1518 ve Frankfurtu11, od
120 ve Viiemberku, kdežb byl 1521 povýšen na
llicenciáta,1522 naad;oktora přidal se záhy kLutthe
rovi, k jehožp odnětu 1523 psal proti bavorskému

františkanu Schatzgeyerovi (.Res onsio pro lutherano libcllod cvotis monasticis ); 1523povolán

od Albrechta braniborského jako kazatel do Kralovce, kdež odl 31b byl farářemhl. kostela, z t.
54;9 .W „Flosculi de homme mteriore et exteriore,

fide et operibus“ (1523 „Sermon von Anfechtung
des Glaubens' (1524 ?„Sermmon von dreierlei heil

samer Beicht“e (1524), „Etlíche Trostsprilche ftlr
die Furchtsam nund Herzfeigen' „(1524).Briet (Brietius) Filip 8.1. 1601,z. 1668,
:) A„nnales mundi sivepchronicon universale se

cundumoptimas chronoloírum esocha ab o. c
usque ad a. Christi 1603“ arř1ž1e2, 1663, Mohuč
1682,,Buenástky 1693, Augšp 1696.nt (Sancti Brlilocidíoec., Briocen.
diBoec), biskupství v clrk. prov. renneské, zal.

v V. stol. od sv. Brioiccka (v. t.;) 609.349 katol.,48 far, 355 sukk., 458v
Briga Melchior SvJ., 71.vCaseně 1686, prof.

filos a theol. z. 1749; xp., Concordla theologicorum

dogmatum a problematum de Deo'(17134)rigant í Viktor, ». v Anconě, kněz ři svatyni
v Loreté; vydal spis: „lstoria della raslazione
della S. Casaa Loreto, scritta da M. Giro.AlAnge
llta, tradotta da Giul. Ces. Galeotti, accresciuta“

(Macerata 1599, Camerino 1606, Benát 16113
Brigantietn. dioec._— portug. biskupství raganz
BrigervCtandidus 0. C1i.,st n. vDróslngu vDol.

Rak., vstoupil do kl. lilienfeldského, složil professi
, vysv. na kněze 171713,byl prof. filosofie &

eol., převorem 111.1719—38 a sekretářem rak. -uh
pro incie clsterc., 1738 povýšen na doktora theol.

t. Hradci; :. 1760; :p.: B„eatitudo, ultimus
hominis finis ex ss. patrum scriptis, praccipue s.

Bernardi et s. Thomae, addito žilndlice ro usu praeconum verbi divini“ (v Krem 732€, „Opera in
hoc muuno,d de hoc mundo seu actus humani r_naliJvítia et peccata“ (t. 173232), .De Deo uno et trino
(ve Vidni 1723), „Tractatus de Deo creante sive
de angelís et prrimmo homlne per theses dispositus“
(t. 1724), „Theologalis trinítas vírtutís, per quam
summa Trinitas hominem ad beatitudinem amissam
reduxit, h. c. fides, spes, caritas, cui adnexa est

praxís agendi cum haereticis“ (ve 'Štv Hradci 1726).B arel August, 71.1841 ew Yorku,
1869— 4spresbyt. duchovni, od 1874 prot. na„ Union
Theological Semínary“ v New Yorku, 1892 obža

_š

FOI-l :r—i
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lován z bludného učení, uznán za vinna a 1893 od

p.resbyt generálního shromáždění suspendovcán,
Eřestoupil k cirkvi episkopální, . „ertAmresbyterianism“ 1885), „eTh Messiah ofrl the
Gos el“ (1894), „ he Messiah of the Apostles“

Brightmann Tomáš, 811%puritán,n. vNotting
hamu 1557, člen „Queen's olege" eCambridgi,107; :p.: „Apocalypsis Apocalypse d est
Apocaly sis D.joannís analysi et scholiisoillustrata;
ubi ex c_riptura sensus, rer umgue praedlctarumxhistoriis eventus discutiuntur (Frankfurt 1609,
Heidelberg 1612 angl. překl.Londýn 1644); „Scholia
et analysis ín Čanttcum cantícorunt et in Eccle
slasten“ (t. 161 E_xplicatioosumme consolatoria

partís ultimae et diffic1llimae pryophetiae Danielís“
(Basilej 1614: angl. překl. Lonv. 1.1rská, panironkalrska; 11.453
veBFochartu, :. 1. 11.11523; _vstoupila 467 do kl.,
založila mimo jiné kláštery i kl. kildarský, jehož
představenou byla. jest zakladatelkou brigídek
(v. t.). — 2. Svédská viz Birgitta (díl 11.,
str. 252.

rigldk 1. řád založený sv. Brigidou Irskou,

jeho; původní pravidla byla pr ' vyacpracována sv.
atrikem;,fozdějíp přijaly &.pravidla řeholníchka

Bštery b-ek zrušeny v době jsíndříchaVlll.Birgittys řád (11.díl 25 )
v.Blr1gidys estry, kongregace,ktseroužzaložilbiskup kildarský Deb 1807; zabývají se vyučo

váním a vychovávánímny ív

Brigitatavíz sBrigída aeBirrigtBrigníeljos ei S. j.. missionář,tn. 1699v Ce
lovci, vstoupil do Tov. je ž. 1716, působilood 1728
vaParaguayí, od 1738 rektor a 1753náčelník missii

u Abiponiů; esiestavll slovník a mluvnici řeči toho
kmene; v ě vyp7racoval také katechismus;z.v Novém Městě kol.170. Srv. Iluondcr, „Deutsch
jesuítenmissionáre",

ejan Karel 8 j., 71.1721vjanově,
z. 1 820 :p.: „Racecolta d'opusculi interessanti“
(1789, 2 sv.,) „La dottrina della Chiesa conden
natrice degli errori di Bajo, (iiansenio e Quesnel
e la divozíone del s. Cuore di (.i. C. in italia“
(1793), „Antíerasto ossia Erasto preteso amlco
della gioventů ctimostreto vero nemico di essa
e tradítore“ (19

n_ov2nic;izkl

Brignonj jan S.j.. 71.v Saint-Malo 1626, z. v Pa
říží 1 2 preklác al pilně ze špan., ital. alat. dobréspisy asketikc(: co trr.anc apřispéllnemálo k jich
rozšířeni; mimo to vydával znovu starší ask. spisy
francouzské-_.

cB iguet Sebastian, kanovník v Sionu(Sittenuvýc.), 17 ; :p.: „Vallesia christiana seu
dioecesís sedunensis historia sacra" (1744), on
cilium epaunense assertíone clara et veridica loco

suo ac proprio fixum in epaunleštsi parochia vallensíum vulgo Epenassex“ (1741

Brikcí (vBizBrictiuBrikcí rkcí), neujznamenitějšizvonař a kovo

lijec český V1.sto l., vnuk zvonaře Bartoloměje
viz 1., asyn zvonaře Ondřeje gv. t.), měšťana konšel ověho města pražského, inny od roku

1552; 1571obdařenzerbematíoiulem zCinperk(„a Stanimonte ), 1599 or.ern Byl neobyčejně
činný; v dosud vydaných 40 svazcích „Soupis_u'
zaznamenány jsou neméně než 84 zvony vyšlč

zejeho dílny; uvádíme seznam jich v ořadí časoezm 1552 Nabitn, Zálezlice, 1553 Chř č, 554 K0
stelec n L., Klučennice, 1556 Pohhoří, 15575Liblice,
Smečno, Všesulov, 1558 Libouň, 1559 Vlňovcs,
Vielnoo, 1560 Chorušice, Putim, 1561 llostíň, 1562

j115161š,dl564Břežany (okr. alovlcký), 1565 DřínovRadouň Krupá, 1567 ernochov, Vtelno, 1568
Obříství, 1569 Borotice, Ouběnicc, Přáslavice, 1570

Brightmann — Brill

Stodo, Kounice, Kladno, 1571 Ondře ov, 1572 Pla
ňany, Hlavno, 1573 Mukařov, 1574 K obu yRado
nice (repr.v vdile „Umělecké oklady ech“ 11.,
9113—14, tab. 128), 1575 Malý áleč, Nechvalice

Pisek, 1576Vinařice,nySvgřšicmBřez1577oKozojedy,á 1579Zbečno, 15801)u oryB Char átice,
1581Želeníce, Sv.l)Polye,Chocenice, oKřečovice, 1582
Suchdol u Příbramě, Vel Chraštíce, Nezabudice
583Hom1Studenec. 1585 Skramníky, Pečlce 1586

Borotice, 1587 Řeepin, Vel.Hraštice, Malý Pálá.le,č
Kralovice, Lhenice, 1588112; buky, Vlašim, 1589Lukov Kostelec 11 Klatovy, Maršovivce,
159011'or11k,y 1591P1ananyn1ě592Myšenec, Vlachovo
Březí, Krupá,1594 Bukovsko Iiorní, Milíčov, 1595
Hněvnice, Neprobillce, 1596 Zámrsk, Kostelec
u Milevska, Vys. Ujezd, 1598 Mělník, 1599 Klepý,
Manětín; nedatovane' zvony od něho jsou ve Vrch.
janovicich a ve Všehrdech. — Zvonny B-ho
ozdobeny nahořevvlysem s opaku icími se vý evy
„Vraždění nemluvňátekv Betlem“ anebossvý
jevy: „Vzkříšení Lazarn“, „Mílosrdný Samaritán" ,
„Obrácení Šavlovo“, „Boha ec a chudý Lazar“,
„Svatba v Kání galilejské' anebo s výjevy z
dobenstvi o marnotratném synu, anebo desatero
mus v podobě dětských geníú (dle plaket Flótnerových, srv. Dr. Zd. Wir zv Časop. sp. př.starož.

61); od tím bývá je/šlě jeden pruh ornamen
xátlt-iis renalssančníml rozvilinaml anebo akanthové

listy hroty dolů obrácené:1 una plášti r_elliety:krucifix, „Zvěstování“ (na zvo vicChoruš h,dle ry
tiny Důrerovy), „Bičnvání', figury světců, symboly
evangelistů, odlitky různých medallll, erby patronu

kostelních, jakož i jeho vlastní erb a podobiznovámeedaille a hojně nápisy irakturou i versálkami,
umístěné někdy v rámci držené tritony. Mezi ná
pisy bývva často označení: „Bryccius Pragensis
auxilio divino fecit me“. Pří dolejšim okraji b vá
někdy figurální vlys s výjevy ze života hospo ář
ského pod znamením raka sekání obilí, dojen1,
stříž ovc1.— Z hjeho prací uvádíme křtitel
nice cínové: 158 veCVoticích, 1583 v Novém Rych
novč,1596v Leštanech; bronzovou náhrobní desku
jana Hrušky z Března 7. r. ' v Lounech aPelra
Chotka z Vojnína z r. 1571 ve Vraném u Slaného.
Srv. A. Rybíčka, „0 českkém zvonařství“, 17 n.,

3240Winter, „Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku',
Bríktiné, Brittíni, Brittíniani, kongregace

eremitů, zvaná tak dle prvniho svého sídla S. Bla
síus de Brictinís (v marce ankonské); od Řehoře 1x.
obdrželi 1234 řeholí augustiniánskou.

kvej viz Pr ic ey.

Br11(Bríll) 1. Matoiuš malíř, u. 1550v Antverpách, z.1583 ; byl zaměstnán ve
Vatikáně, kdež v Ga lena Geographica“ jsou od
něho fresky, znázorňující v desíti obrazích proc si,
vnněmž Řehoř X111.1580 přenesl ostatky sv. e

hoře Nazianského z kostela Sta. Mariavin CampoMarzo do chrámu sv. Pet alíř
krajinář, n. 1554 v Aniverpách,z.1626v ímé,
kdež provedl řadu freskovych maleb: v paláci la
teránském (6 krajin asi .“ 1589), ve „Scala Santa“
(2 námořní krajiny s \ýje vem z příběhů jonášo

výcltt, v „Sala Cle mentina“ ve Vatikáně (nánHtořníkrajina s výjevem umučení sv. Klementaaa) j.H jné

jsouuB—ov azy na dřevě malované; mez1n1m|krajiny svvýjevy iblickými; tak na př. v zámku

roudnickém jqestájeho krajinka s výjevem milosrcn omSa a.

lll'éilhlo1. Luadvik,pvyníkagciwkatolbbásnik něm.jej! mnozi kladou ero vi, 71.1838
v tšmlíchheimu v Hanoversku, učitelbna reál. gymn.

akenbrtlcku, kdež z. 1886; hlavní jeho dílo
'est epicko-l rická, křesťanskýmduchem provanutá

áseň „Der ingschwan“(1882, 17. vyd. 1902), jejíž
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děj odehrává se v době tureckých válek XV. stol.;

mimo to naípsal epické básnč „Bertran Gomez “(1884, 5.v d.1901) a „\Valdenhorst" (1887, 5. vyd.
1901). . rugier,_ „G_eschichte der deutschenNational-Literatur, — ac idu s
0. S. B., mettenském, u. 1863 v Lohne vev
Vestfálsku; napsal divadelní hru „Quentin Dur
ward“(1894)a zpracoval některé divadelní kusy
pro ochotnická divadla; mimo to :p. „Wallfahhrts
bílchlein ttir die Besucher des wundertátigen Gnadenbildes Maria Schnee zu Aufhausen'

Brllllantovl. Alexander lvanovlč, rus.spis.
bohosl., „. 1867, prof církevních dělln na duchovní
akademií petrohradské; :p.: „Vlíjanie vostočnago
bogoslovíja na zalpadnoe v proizvedenilach loannaSkota Erigeny“ (1898), „ioann Skot Erigena i ego

oltnošenie k bogosloviju vostočnomu i zapadnomu“vo o filosofii Erigeny“ (1899),

Kcharakteristpíkě učenoj dějatelnosti prlof.\ÉÉolotova kak cerkovnago istorlka" (1 „Prv

ischoždenie monoflsitstva“ (v časop. „Christíauskoe
Ctenie voprosu o benedikstinskich izdanich Itvorlcnijsvjatych otcov“ (t.l

sou ' .' hterrapontovBělozersklnj,
ďněv uprazdnennyl monast (1899), „Patriarch

ikon zatočeníi na Bělěiozer“ (1899.) 3 L.,souč. spis.r .; :p: „
KonstantinovuíčaOstrožsklaglo:proisclmždenie | pro
světitelnoe značenie eja v istorli russkoj Cerkvl“
(190_4), Kratkoe rukovodstvo k izučeniju Sv. Pí
sanija \7ctchago Zavěta“ (1909). Srvn. Palnueri,
Nomencl.2

Brlllmacher Petr Mich. S.), 71.15421! ollně
n. R, vstoupil do '.1'ov jež. 1558,působil ve pýru
a v Mlinsteru; svojí výmluvnostl &vlídností, jakož

i svými spliwisypřivedl mnohé zpět do lůna cirkve;519v5 Muohči, Jr.-p. „De communione sub altera
tantum specie" (1582), „Controversiarum de eucha
rístiac augustíssimo sacramcnlo díalogi quinque“
(158_4),„Christiana et solída deleclio errorum ]o
annis a Mllns r“ (1591), „Evidiotheca Brlllen
Kastleín, d. i. ein neues. sehr vílitzliches Bllchleín,
in wclchcm an'slatt víclcr 811.her dem ínnerlíchcn
schwachen Gesícht mít kurízcn Schlussreden aller
Artikel chrlstl. Religion u. derselblgen Bewels als

mit guten, weit undn ahehcstehenden Bríllen zu
schccn gegeben wird, wclc cau s tden streitbaren
Parteyen recht haben vor Gott" 1593.0f609.neP tr Maria Congr.s.lSllp.p, ou
tances, n. 1843, s. 1894; :p.: „Methodusr anal tíco
synthetica in scicntíís metaphisicís. De lntcl ectu
alismo juxta mentem syllabi vaticanique couc. ad
versus errores phílosophicos, praecipue ratlona
lismum, posltivismum et novam críticen“ (Pař
1 6, 3 sv.; 2. vyd. pod- ná2vcm „Philosophia

scholastíca", t 1879, 3.vyd. pod názvem Ph ílooso hía s. Thom e.A“, 1881; 4. vyd. obstarallBar
bedette a Farges 1898, „Histoire generale de la
Philosophie“ (Pař. l 2—84—, 2 sv .,) „Histoire de
[a phílosophie contemporaine" (t. 1886), „aLavíe
des Saints illustrée our chaque jour de l'année“
(t. 1886), „Vie de L on Xlll, son siecle, son poutí

fícat, son influencevd'átplrésdes documents authen
tiques“ět.t,218871890), „Lacivil'satíonchrétienne. tudes sur les bienlaits de l' líse“ (vyd.
Laveille, t. 1895,2

Brinckerinck jan,v„ 1359v Zlitphenuv (Holland
sku), reformátor sdružení sester společného života
(canonicae regulares) Gerhardem Grootem zalo
ženého, :. 14119v Die euveenu. jeho kázání vydal
Moll v „Kerkhist. Arc ief“ (Amsterdam l

Brin disi (Brundusium, Brundisíum), staré pří
stavní město př| Adriat ickém moři; dle lokální
tradlce íiž kol 165 (biskup sv. Leuclus) sídlo bl
skupské; když 886 Saracenové B. zničili, přel.
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sídlo bisk. do Orie (Oria); 979 i toto město padlo

do rukou Saracenů, při čemž biskup Ondřej byl
zavražděn. Na konccí stol. znolvuzřzeno l_akožtoarcibiskupství se sídleem v 1085 prřesídlíl

arcib. Godlnus do B. Oria zůstallln sídle biskulpským,by vak 1089sloučenas B.-,pap. lgěhor
oddělil 11591-opěto bě diecese. Arcibiskupobig/ý
Šest „administrator perpetuus“ dlec. ostunskě, ježd1818 byla sloučenas — Data statist. (1905):
015 uší ve 23 farnostech, 173 kněží svět.,

Ě, vExaetenu,n. 1849aucke, ein deutscher

15 řeholních.
Bringmann Augustin S.

v Neubrunnu; zr). „.P FlolrianMissionár in Para" ay“

Brlnkmann 1. Angelilnus 0.h5.1Fr.anc
lektor

theol. mor. a provinciál; :p. loglar universa
dogmatica, móralís et polemica“ (Wetzlar 33). —
č.ijan Bernard, biskup mílnstcrský,171813erswinkelu u Miinsteru, vysv. na kněz 1839.
1840 kaplan v Beckummu, 1853duch. správce v trest
nlcl v Miinsteru, 1854 ředitel kongr světských
kněži v Kevelaeru a rektor t. poutní kaple, 1857
gen. vikář v Mtlnsteru, 1870 biskup, v dobbě kul
turního boje 1875 sesazen, žil do 1884 v dobro
voolněm vyhnanstvi,z.1889vh11nsteru; „Kurzer
Unterricht liber den kath. Glauben“ (19).

Brinquant,.r).„1l.a rěsurrection de la chair et
les qualites du corps des ělus“ Pař 1894).

Brlnzlnger Adolf, farář v Oberrndorfuna Ne
kaaru, n. 1846 v Sttuttgartu ; :p.: „Geschichte des
chcmulígen Augustíncrklosters in Obcrndorf a N.

1909, „Die lnsel Reichenau in ihren Beziehungenzur lssenschaft und “ a.th
Stadtptarrkírche St. Eberhard in Stuttgart“ (1911),
přispívá do „Archívf. christi. Kunst“ ado „Dibzes.
Archívf. Schwabben"

ro Be deíkt, zvonař, slíl 1660 zvon pro
kostel na Knladně(víz ,Soupis“ XXVl., 75)B ocen. diocc. viz Brí

Briocus (Brieuc) s-v, biskcup a vyznavač, 71.
v lrsku kol. 420, zal. biskupství dle něho nazvané

Brieuc (v. t'zf kol. 515; pam. 1. května. „Vita“v An. 8011. l., 12 .

Brion, franřc.lspis. ask. v XVlll. stol.; :p. „Laretraite" (Pa (17), „Paraphraseesur lePsaum

Beatl immaculati“ (t 1713), „Plaraplhrase sur diversPsaumes mystérieux" (t. 18—1,722) „Vie de
adame yon" (Kolín 1720), „Vie de la trěs

sublime contemplative soeur Marine de Sainte
Thérése, carméllte de Bordeaux, avec ses lettres“
Paříž1720), „Paraphrases sur les trente prémiers
saumes“ (t.l 17.2), „Consíděrations sur les plus

importantes vérités du christianísme, avec n
traité dela perfection chrétienne“ (t. 1724),„Traité
de la vrale et fausse spiritualitě, avec un examen

de 1quelques livres attribués a M. de Fěnelon"
Brioonne m. v dep. Eure); 1050 konána tu

k podnětu v vody normandského Vile'ma synoda,

naéngž zavrženo bylo učení Berengara (v. t.)Tourski
Briosco Andrea (zvanýRlcclo), ital.architekt

a sochař, kn. 1470 v Padově, :. 1532 t., vystavěl1521—32kostel S Giustína v Padově, zhotovil
několik vynikajicich prací z bronzu (svícny, reli

eBrioude (Brivas), město v Auver ne se slav
ným kolleg. chrámem, posvěceným o sv. Juliana

(v. t.). Konány lu synodlybl a 094.Brisacier de, 1. jak bKarel, 71.1641vBoour
gesu, od 16815upserior semináře zámořských mis
sii, z. v Paříži 1736, zúčastnil se oquie

tzismu, akož 1vs oru o obřadech čínských. —
2.aníl .J., 10131592, vstoupil do Tov. Jež.16 9, působil záslužné jako missionář mezi voj
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skem, byl rektorem kolle'i v Aix Blois a Rouenu,superiorem professniho omuv Paříži; a.

1668, _Protari_ja_nse_nistůmvydal„ vLe jansěnismeB confondu 65l.)
Brisb(ane, larcibisku ství v Australii v kolonii

Queenslandu, 18590 od dlec. maitiandskě, 1887

Eovýšeno na arcib.,,íemuž podřízeny: bisk. Rock
ampton,apošt. vik. ooktownoaapošt. vik. Queensland. Data statist.: l..(180000 akatol.),

106 kostelů, 57 kn. svvět., . bratři, 186 ře
holnic. (Srvn. čl. AwtraŽiel.,

Briselot, Brlsselot (Brlxeloti) jan O. Carm..
ve Valenciennmies v Heneeagvsku, ria univ. paříž.

dosáhl stupně doktorského, zpovědník Karla V,přitel Frasnia Rotercl. 1 biskup belrutský,
světici biskup c_ambrayský, ptoslěze 1517 arccib.

oristanskýa Erlmas sardins_ký,ale správy této
svě dieces_e ni dšelgise__iieujii_lŠjsa zdržován zaměstnánimi svými v okommentáře
k Písmu sv. a k Sengltlencim5Lombardovým zůstaly
v rukopise

Brischarjan Nepjn, :. 1819 v Horbu nad N(Virtembersko), 1844,1846 repetent
gi ústavě Vilémověvv Tubinkách, od 1851redaktor

sop. Wiener Li_t.-“,Ztg ldB53ta rřárv 811thu Rottenbuur;g-u z. 1897 o______Brteilun der Kon
troversen Sarpis und Pallaviclnls“ (1 5.—54.
svaz. pokračování Stollbergova dila „ eschichte
der Reli ion ] Chr.“; „lnnozenz lil. und seine
Zeit“ vyd.: „Die katliol. Kanzelredner

Deutsschlatnds“ (5 sv., e18d67—70:p. „Lav eN. s. ]. Christ ou les
saintss|JI'ivangiles cogfdonnés, expliquěs et déve
loppěs d'aprés les ss. eres,1 es Docteurs les
plus éminents qui aient paru dans l'Église“ (Pař.

1850— ,6. v d. osv.Brisselot viz Brl
Bristol (Bristolisa, lBristoliensis), někdejší

biskupství v Anglii, zal. 1542, 1554 obsazené ka

tolickým biskuupem _lanemHolymanem, njenž z. 1558,načež nastoupil anglikán Richard Che
Bristow Richard, angl. katolík, 71.31538,stud.

na univ. oxfordské, 1569&ronáslcdovánuchýliilse do Lovaně nae ž přednášel P smo sv.

na anglické kollejl v ouai; z 1581 .rp.. „A brieieTrreatise of divvseer planes nd sur wayes“
(Antverpy 1574), „Bristow's Motiaves"(t.),e„Deman

ohe propolned)of Catholikes to the Heretikses“ (Londýn
řlstv_i_,tara vdi2ec. pražské, ve vlk. českobrod

ském, přip. již_ve XIV. stol., kdyt n_áležela kl. břevnovskéniu; asi od konce XV. stolbyla v rukou
nekatoliků;vvdobě kato reform. spravována od
sousednich katol. farářů, 1665znovuzřizena; patron:
knižejan z Liechtensteinu; duch. správu obstarává
farář: misto kapl. na ten čas neobsazeno; 2217

katol., 21 akatoll., 21., obyv. čes. Srvn. Podlaha,Posv. mista l.,
Břlště M1adě,1tara v diec. královehr., ve vlk

lipn_i_ckém,přip. již ve X.!V stol., později zanikla
atil. kHumpoolci, 1707 znovu zřízena; přivtě—laeiiaylkl. želivs kěmu; duch srprávu obstarávaji dva

kněží z téhož3klásttera; 2282katol., 6 akatol. augšp.

tanrile VIZAnnglie

Brithwaldl. (BerchwaldíBerthwald, Brihtwal d)s 670 opatO. S. B., 650, kol.
nově zal. vkl. rakulfskěho, 692 arcib. kanterburský,
:: 13. ledna 731; .rt. „De origine et institutione
Eoveshamensis Monast.“. Pam .

2. (Brig htwold),s ,0. S. B., mnich kl. gl_astoburyského, od 1005 biskup wiltonský, s. 22.1neda

Britius viz Brictlus.

Brisbane — Brixen

Britius1(Brizio,Brlti) Fabricius 5.1.3,
':„f .S nopsisScri turaes.universaeexprobaiisauctorbus anovl ranttiše

zRennes pusobii dlouh' čas na východě a od2al
se horliv studiu orient lnich řeči; prohongregaci

propagandy obstarával překladydosarabštiny: Pismosv d. Mazariv Řimě616 ), vjta zBa
roniovýczh_ Annálů (v Římě '1653-5, ,: ). —3.(B 1'1 io) de Bra, Pavel 0. S.Fr., biskupalbský 11642—1.:„Serap1iica subalpinaes.
'lhomae provinciae monumenta“ (1647 , „De pro

gressibus Ecclesiaenoccidentalis“ (1de, Be ard O. Cist vAlm eidě
v Portugalsku 1569, 3z. i. 1617, od Filipa lil. jme
nován historiografem portugalským; :p. „Aprimeira
prartc da Chronnica del Cister, onde se contan as
cousas principais desta Religiao con muitas anti
guitades assí de Re nod ePortugai como d'outros
muitos du Cristian ade“ (Lisabon 1602); započai

všdávati velike dilo „Monarquia1 Lusitana“, jehožak vydal pouze 2 sv. (1597 609); spoiurehol

nicájelsiosvpokračovali v díle toalmtakže do r. ]
BrittttainT omáš Lew s.0 Praed „.

steru v Anglii 1744 z rodisčů anglikánských,,ďře
stoupil v 1 roce k viře katol._,8vstoupil 17 dořádu dom. vBornheimu, 1814 byl provinciálem,

.1827; :p.: „Principles of the 8Christi__an___Relllgiggn
and Catholic Faith investigated“ 90_)sThe Divinit oi ]. Christ and Beautiesn olf h

čoBspei“ (1.1 22).rittiriiarii viz Briktin é.

Brtto,e,_|an1>jbol.mč., u. 1647v Lisahoně, vstoupil 1662 V.Jež ., odebral se 1673

j_akomlssionář do Předni indie, kdež působil 5 vem úspěchemvvMalabáru, dvakrát (1685a
) byl jat & zmučen poslán_byv zpět do Portugalska vrátil se, aččPkrrů lpřál_ si,

vychovatelem jeho syna, zase [do iní el 90
zemřel smrti mučednickou 4. ún. 1693ev Oreisuru;
za blahosl. rohl. 1852.

Britton( retton) 1. jban, ctih. rnč., angl. laikodpraven v Yorku 1. dub 155.98 icchar
,nepochybně syn předešl., r). „Manuduc

tions to the Palace ot Truth“ (1616).
Britz Václav, maliř n. v raze 1680, vzdělal

se v italii; pro chrámaSL Mikuláše na Malé Straně
v PrazeBazhootovilo az„y Sv. František Borgiáš“a „Sv.Ba a“; z. v nicoov.ě

Britzová Klaára, učitelka v 1reviru, něm.s is5.
katol., u. 1848 v Trevíru; :p.: „eGdanken und at

e“1(1883, 4. v 1906), „Maiandacht“ 9(1885,2. vy. 903), Herz lesu-Brevier“ (1884,

1908),„2Der__verorgeneSchatz" (1893),„Maian9dac t“
_(_1893,s2 ._1897, beilchenkranz zu Ehrccn desh._|l ber Erl110“ser(1898)„, hristi
Ver'lmtslctnis(“ (18 ',n„) ebesten Freunde" (1898),

dBlick ins jenseits“ (113398),„Betrachtungen ilberdie Schmerzen und Leiden des hl. Herzcns jesu

aut d_em Kreuzwege“ (překl.f z franc. 18 ).t. Xav., arřá; .r). „Handbuch
der Pastoralmcdicin tilr Seelsoarger auf dem Lande“

„* _O

(DFN=“

&
m1849 ).

Brixen(Brlxinen. dioec., ital.Bressanone),
bisk. v Tyrolsku, v cirk. prrov. salcpurské, zal. sv.
Cassianemm(.v ;původnim sídlem byla Sabiona
(Seben); bezpečně hist. zprávy chybi až do r. 579,
kdy pořipominá se bisk.1ngenuin, jenž poodřlzennbyl

patriarchovi aquilejskému; blskuplAlbuuin (975—1006)přeložil sídlo do B-u štědrý mi pannovniku
(Ludvika Dítěte 901, cis. ]inydřichdaa1, 111. a W.
Konráda II.) oložen základ k světskému panstv

biskupů ó-že kteřl od krále Bedřicha l. na 1179obdrželi d stojeenstvi knižat řišských; po u
larisaci 1803 pripadlo územi b-skě Rakousku5aepřl
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pojeno k Tyrolsku; 1818byly hranice diecese b-ské
znovu upraveny připojením sev. Tyroolska a Vorarl

berku. Zabiskupů vynikli: Poppop 1039—48 (po—zdějiš .Damasus ll.), bl. Hartmann 1142—65,
ikuiáš z Cues 1450—1464, kard. Meli

l 509, Kryštof Ondřej S aur

1601—13, Kašpar lgn. hr. Kilní 1 61702—47,Šinem.1828—56,Vínc.Gasser1—7,9 Dr. mon
Aichner 1884—1904. — Statistická data (1910):

,28 dekan 1,0 395f ar, 941 kn. svět
sk' ch, 558 řeholních. Pro Vorarlberk jest od 1818
zvř světici biskup &gen. vikář se sídlem ve Feld
kírchu. Dómská kapitula má 3 dignitáře (probošt,

dékůan, scholastik), 3 sid kannovniky, 5 čest. kanov—V lnníchenu jest kapitula kollegiátní. V ln
špruku jest c. ak. polní superiorát pro HorníRak
SaICpursko, Tyrolsko a Vorarlberk. Kláštery a kol

lejezN ustift (řehe.ckan.(sv .Aug), ilten (praem.),Stams (cist.),F beru.), Marienberg (ben

Mehrcrau (cist ), ilenšcprukh(františk., jes., redempt,
servíté, kapuc.), Fei kírch (jes,š bratří), Dorn

Ženské řádya e: kla

!

,salesiánky, cisterciačky,ang. panny, sestry
lll. řá u sv. Františka (6 k. , sestry nejsv. Srdce

ježíšova, chudé školské sestry, benediktinky, sestryněm. řádu, milosrdné sestry sv. Vincence (mateři

ec v Zamsuils 69 fil. a v lnšpruku 391111), sestrykřížové (26f Při c. k. univ. ínšprucké jest
theol. fakulta ls konviktetam v Brixenu jest kněžský
seminář 5 theol. učilištěm, chlapecký seminář Vin
centinum (zal. 1860) se so mnasiem a kon
vikt Cassianeum při dómu pro \okalisty (zal. 1756).
Soukromá theol. učiliště mají: kapucini a františk.
v lnšpruku, cisterc. v Mehrera

1. rant. ojt. Emanuel, vynik. círk.
ski., 11.2 ledna ] 32-v Praze, syn kantora u Sv.

Martina v Praze. imona B-ho; osířev vychovlnv Kosmonosech příbuzným svým piaristou P.
moncm, potom stud. íílosotií v raze, vzdělávajle
se zároveň v hudbě u 105. Seegerta; stal se var
haníkem u sv. Havla, později u sv. Mikuláše na
Malé Straně, potom e.d kůru u sv. Martina, 1756
kapelníkem pri dómu svatovítském, :. teprve 39 let
stár u milosrdných bratří 14. říjnaa17.71 Kanovník
Bartoň zaznamenal o němv rukopisném „Tum
baríu' str. 251: „.A 1771 obílt in Domino Franciscus
Brixi, ca ellae magister, vír omni exceptione dig
nus, alp a musicorum et arus omníum instru
mentorum. Componista, cu par in Re no nullus
fuit. Legavít sua muslcalla marte propr o compo
sita Vírginíbusaad S. eorgium, hac conditione, ut
dum ex íllis petet aliquíd chorus noster, sint obli

atae concedere, cum restitutlone tamen iísdem
acíenda. Praefuit suo offlcio 12 annis cum omníum
approbatíone et vixit exemplariter toto vitae suae
tempore, coelebs mortuus ct scpultus apud FF.
Misericoxdiae, quo se transierri curavit causa va
letudinis suae restituendae.“ — Složil 52 mší slav

nostních, 24 vmší menších, motetta, žalmy, litanne,ršpory m,fu ratoria. Skladby. ač nejsou
prost módníhomteh ž ovlivu italského, vyznačují
se v žnosti a důsto nosti, správnou deklamaci a
dokonalou formou. rvn. J. Srb, Dějiny hudby
65—66. rotnym (Václav) 0. cm. kl. plas—ského, u. v Manětín ln738,na kn. yvs 7,66 0
1727 řed. kůru v Plasech, od 1781farář v Plané,
kdežz. . Viktorín, hud. sk.l, u. 1717
v Plzni, lbyl varhaníkem v Kosmonosich, Liberci,
varhaníkem a učitelem v Poděbradech, kdež :. 1,803

napsal několik skladeb církecvnicBrlxien. díoec. viz Bres

tBrixiensis (zBrescie) Bartoloměj vízBarlomě ] 8. v díle .,.944

501

Bríxínen. díoec. viz Brix
Brizío(Brizzi, Brlccío, Brnltíus)Frantlšek,

italt. malíř a mědirytec, „. v Bologni kol. 1575,623, žák zprvu Bart. Passarottiho, potom
Lodovica a Agostína Carraccího; v nádvoří kl. S.
Michele ln Bosco v Bologni provedl vý evy ze
života sv. Benedikta a sv. Cecílie, pro c rám
Petronio obraz „Korunování P. Marie“, proS. Do
menico .Sv. Kateřína“, pro S. Martino obrazy an
dělů aj. Vyniklta éjako rytec, rnytiyj jeho prdacovány jsou dle originálů L. Carracciho(„Utěkd 0

Bc Ihr, MMadannna del Monte Carmel“), A. Car
0%“ adonnavkrajině' Modlícíse sv.Fran

tišcek"), ceorreggmiaitrl(„Sv. Rodín auj.,souč.sspis s.;
Ital i egnotilosofsko-rbo osiovskíja vozzrěnija,l osu

ždcnnyjal Cerkoviju“ grča iRazum'904;z otisk v Charkově51905); „lzbranle epi
skopov vlviztantijskoj Cerkvi“ (v témž čassop 1906,
„iosíf Sěmaško, mítropolít lltevskl í vilenskij,

í vozsoedinešííe uníatov“ (v časop.., ušopoleznoeteme“
Brloh (Brlohy Beriau), fara v dlec. buděj.,

ve vik. krumlovském, přípb již ve stol. XlV.; matriky poč. se 1687; patr ]anN kníže ze

Schwarzenberga; duch. sorávu obstarává farářs kaplanem, 3080katol.,oo.yv čes.a m.
Brlozec (Pilrles), fara v díec. pražské, ve vik.

žlutickém),lpřif. již ve XlV. stol., později zaniklaukám; znovu zříz.1764; p on:

kníže aBeldřich Beaufort-S-pontín; duch. spr. obstarává farář 826 kat .; obyv.nněm
B,rniště Bmíš roilms), fara v diec. iítoměř.,

ve vik. Jablonné, príp.již ve lV. stol., nově zřiz.1700, paaztron dědiccové hr. Frant. zilartigu; duch

s.pr vede farář; misto fund.mkaplana na ten čas
neobs., 207|1k ,o.nbyv. město markrabsmtví moravského, od
r. 1850 s vllastním statutem, mezi řekami Svratkou
a Svitavou, sídlo biskupa a nejvyšších úřadů stát

ních i samos rávných v markrabství. Mělo r. 1910
celkem 123.7 ob.? (vtvom35$70 posádky), znich'
81.61711árodnosltin mecké, 41.943 české, 214 jinych
Katolíků bšlgo 11.2705, protestantůň auggšp. v. 25,32
refonnovN 2, židů 891,4 bez vyzn „1229,jin ýcchNa Petrově (224 m) stoji stoličny chrám
sv. Petra a Pavla, založený původně v dob

svdMethoda, zobrazen je na denárech knížete Kon0611— , 223jmenovánvllstinách. R. 1296
stadlase kollegiátnim, románská stavba proměněna

V.——XVí.stol. v gotickou, po zničení věže 1643a chrámui oven ve slohu baroknim,
v nejnovějšídobělo opět gotísován 1908, kněžiště
již 1890 od Aung. Prokopa, věže dostavěny r. 1905
dle plánu Gust. Kirsteína. Před chrámem stojí ka

menná kazatelna, odkud kázával ásv. jan Kapístrán
r. 71451šiprooti utrakvistúm. Chrá 66., má 9 oltářů. Hlavní gotic ý, nákladem
tehd. biskupa Frant. Bauera z kameneepostavený,
ozdoben je 12u měleckými sochami ze dřeva a
skupinou světců kolem kříže. Okna barevná, z darů

ořizená,za oltářem, darlee akrálerantíška Josefa 1., jsou : otovlenas v elnšpruku.
V kněžišti je imitace hvězdové klenby; fresky
z XV. stol., objevené při opravě, byly fotografo

ván a kopie uschovány, goiychromií novou roved Schónbrunner z V dn Vedle oltáře je bo atý
trůn biskupský a sedadla pro kanovníky. Naievé
straně je uhlednákaple Zvěstování P Marie
ve slohu gotickém s výzdobou renaíssanční zimě
se tu zpívají hodinky. V hrobce kostelní odpoézivají
proboštové a duchovní. ostel má vzácné kasule

..

rudého aksamítu vyšívané r. 1 tu fara
s admi,nistrátorem 2 vikáři a 2 kaaanm —eNapr otí
dómu je residence biskupská s kapl sv. Křílžeoa
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Panny Marie s bohatou vnitřnítvýzdohou. — V obvodu této fary nalézá se tel Nalezení sv.
kříže v ulici kapucínské, zbusdovaaný 1648—51ná
kladem Petra hrab. Liechtensteina-Kastclkrona. Na

hl. olt. e obraz od Sandrara,i na vedlejších 8 obrazůodj. ottra, od něhož je reska nad vchodem
Na schodišti jsou zdařile sochy od Nessmanna.
Vůdce pandurů baron Frant. Trcnck (1749) odpočívá
v kostele, učínilt' značnou nadaci. Klášter vedlejší
postavil hrab. Frant. Ma nis, kapuciní přišli do

ostel filiání sv. Michala arch
anděla založeno byl Přemyslem markrab. 1228,

0br._67. Stoličný chrám 'av. Petra a Pavla v Brně.

Lva Kounice obnoven
-1655;79 ve slohu barokovém. Hl. olt. z umělého
mmramoru p_ostavílí dva bratři laící. Na vedlejších
12 oltářích jsou krásné obrazy od Raaba, Krakera,
Winterhaltra, řezby Schweiglov; působí dojmem
přeplněnosti. Kazatelnu ozdobil ínterhalter starší
skvostnou skupinou padl' ch andělů. -Na straně

evangelní je napodobeen oží hrob jerusalemský.Na průčelí a kolem kostela jsou sochy česk ch
světců odRíccího,WinterhalteraaZonnera Vhro ce

klášter dominikánů trval tu do 1784. Kostel byl
r. 1642zbořen,odb.

odpočívvá- druhý zakladatel hrabě Kounic. Klášter
roku 1784 zrušený byl 1807—1903 aiumnátem, od
1905jsou tu 00. redemptoristé. „ a rade“

(Špilberk) ostaven bylúlmarkr. Přemyslem 11.1277
chrám sv. ana, jejž král jan 1337 daroval ršpitálusv. Prokopa na Starém B. |“[Kostelt tento 1645
z'bořený óbnovil hrab. Zinzendorf a'1753 požehnán

Brno

byl keectí ne_jsv.Trojice. lll. oltář zdobí obraz od
]. Pot Kd anátu (vikarivátu) městskémupatří tyto f_ary:1.eSv.ajakqua ětšiho, chrmá
založený za markr. Vladislava (1- 1222), náležel

k patronátu kláštera v Oslgvanech. shořel r. 5.
bec &.evystavěla chrám .1583v ynější po

době. 0 22 m vysoká[ osíňová stavba gotickáo 3 lo ích (70 m dl.)s enbou na 18 sloue c.h
Obnoven byl 1874—9 Fserstlem a hl. oltář postaven
Tomolou 1896 z bílého mramoru. Ostatních 8 01
tářů je slohu barokov ého z mramoru umělého

Malby okenniůrgvedlí Geylin ve Vídni a Zettlerv Mnichově vys. tlhlým hrotem za

končená, je význakem Brna, jeden zvon o váze
Oq je z 1515. Za hl. Šotářem je náhrobekhrdinného obhájce B. proti Švédům ol. maršálka

Ludvíka Radevíta hrab. dc Souches ( 1685).U sa
kristie je kostelní archív se vzácnými rukopisy a

inkunabulemí. Budova farní zbudována byla obcí901 náklaemd 264.KO(I) v slohu gotickém.
faře této náleži kostel Nanebevzetí

Mar i e, vystavěný 1598—16021esuity,nyni vojenský.oltář proveden byl dle vzoru u sv lgnáce
vHŘímě. Klenba ozdobena freskami, 11 vedlejších
oltářů má dobré obrazy, cenné jsou také řezby
v chóru a v sakristií. Vedle stával původně klášter

tak zv. Herburských jeptišek sv. Augustina, zal.r. 1239; sestry přijalyr 1279 řeholí sv. Dominika,
olemr. 1530opustily klášter, který se dostalTlo

varyšmstvuježišovu r. 1578, kteří tu vystavěli veli

ou kolleej se 7 odvory, jež roku 1773 stala sekasámamí. lObětová ní P. Marie je
částí ustavu šlechtičen, založeného 1697 hrab.
joh ankou Frant. Magnisovou na Strážnici. Kostel
má ozdobný oltář mramorový, opraven byl r. 906.

z ana Křtíte a jana Evan
listy uvkláštcra Bratřílkonventuálů od ob
markrab. Přemysla 1257; první budova vyhořela
1306,ddruhá zničena byla v bouřích roku 1619 a
1645 nynější postavenal 1729—33 ve slohu baro

m, má krásné průčelí ozdobené sochami odov
Schaubergra. Škostelem spojena je kaple loretská
a sv. schod. Fresky na klenbě kostelní maloval
Et ens r 1 32. V hrobce pohřbení jsou zakladatelé

kleštera áni zBoskovíc. Knihovnamáána9000$ ;,j1Pe tovsský rukopis Nov. Zák. z XV.stoLv

Klášterní kostel sv. ]osefa postaven byl 1651—53,
.řsou tu sestry sv. Voršily,tu sestry Klarísky.

v. Tomáše zlet 1352,konsekrovan od arcib.
jana Očka z Vlašímér 1356. Markr. an založil
t. r. 1350 klášter Pousterv íků sv. Augustina. Kostel

od Maul ertsche, naolth. pobočním od Ant.
janse v Vll. stol. Pozoruhodny' sou sochy ařezby
od znojemského \Vlnterhaltra -vláště uctívá se
tu Bolestná Rodlčka Boží v kapli na straně epi

štolní. Hrobka, vníž odpočívají řeholntíci, opatřenaje významným nápisem. Před 1. jeh robka
zakladatele markr. jana 13775 ]oošta tŘeholníkům
bylo 1783 opustiti klášter, odešli do kláštera Krá

lové na St. Brně; z elichhdomova stalo se sídlomístodržitelství; porřá této budovy ozdoben je

sochami markr.-11b.aaa—naa jošta. atrohoto s korunou
císařskou 1-14 v. tMagdaleng/6Kostel postavili1 Františkáni 16543—73,stal se 17
farním, oprav nl h.l olt. obraz od Sterna.
V kostele jsou“náhrobk;l hrabat z Lamberku 1637
a 166GR 1912 zřízen byl při tomto chrámě dům

lKorIi'Řregacene sv. Svátosti. -— 5. Na nebevzetíarie na tare'm Bú„nta “Iluze“u klláštera„zafKžrá0 naové, kde farníoh
královna Eliška 1r3|122klášter jeptišek řeholezCister
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cíácké „Sín mariánskou", vniž byla také pohřbena.
Fara vtě době1303 —1782 enesenak sv Václavu
(na Videňce),o droku 17 ezlfe obnovena.
Klášter jeptišek dzrušen 1782 a sklášterní budova
ponechána augustinián ům od sv Tomáše. Ny
nější kostel postaven byl 1470vve slohu gotickém.

nedávno opraven Na hl. stříbrném oltáři (preneseném sem od sv. Tomáše, stál 6.0000 zl) stojí vc

líce uctívaný amilostný obraz P. Marie, korunovaný1736 kar d. cl.b olomouckým, Vooligangem ze
Schrattenbachu; oltáře (10) jsou barokové. Figu
rální okna jsou od Winklera a v předsíni křížová
cesta od Jana Grissemanna z lnšpruk 11.V knihovně
řádové (na 20. je ruko is kroniky Pulka
vovy, mnohé prvot sky atd. řevorově kláštera
u sv. Tomáše měli lpřechodně' iž od 1450, od 1713
stále právo pontifikaiií a za atouše Pertschera
(1740—77) i titul o ata. — V obvodu této fary stoji
klášter Milosrdnýc ratřl s kostelem sv eo
polda, zbudovan m 1767—70ve slohu barokovém
dle plánu Mořice rimma, je tu oltářů a klenba

ozdobena freskam. Nedaleko je klášter Alžbětineklll. řádu sv. Františka s kostelíkem vAlžběty.

idšlášter založen 1749—54 od Alžběs vhrab. Wall
ovy. — 6. Nanebevvzěeti P. arie v Zábrdovicich; kostel vysta řád Praemonstrátů

1211, posvětil arcib. hnězdenský indřich pr upří

tomností své Alžběty Durynske.oste1 zni en byl1645 obno 1101661—69,opatství praemonstrátskě
tu mělo i vsinudium filosofické po 1648, zrušeno

1784, od té doby stal se kostel farním, má 11101tářů s dobrými obrazy. raven byl 1897a
kéhoSrdce 0ně v Husovicích.aChrám

posv cen 5byl 5. červnaP 1912 a zřízena při něm

fara, kterou řídí členové Společnosti| OBožského
Svpatsitele.—VSB souvisí město Krá ěPoie

B; ou četné menší kaapiceveškoiácht a ústaxech. miniti se sluší také o kostelích

zrušených: u sv. Michala stával gotickýkostelík
sv. C r7i11raa Methoda, původně mariánsskýr. 1 1783 prommněčn byl ve voje nskou zá
sobárnu, 1905 při úpravě náměstí zbořen; kostelík

těpána v choroblnci na Křenové, 1784 10
kaiie; sv. Václava na hřbitově v 8.1303—1783;

Prokoopa aSta rém B. 1243—1784; kaple
mvariánská svatováclavská) na Rybím trhu, ko
stel Všech va týc a u1 Pekařske zbořen

1645; na hřb. u sv. [jakuba s_tály kaple BožíhoTěla, Zvěstován P Marie a.sv M ří
Brno slulo asi místo dle půdy bahnité,
(brníje). Na vrchu postaven byl v hrad

župní a osadaaoggd hradem byla naaeP trové. Hradjmenován je 1 od 1317sluje castrum Spilberch,
jak obyvatelstvo německ hrad i vrch nazývalo.
R. 1055 byla zde sídelná knížata, po 1197markrabí
do 1411. Králové čeští sídlivali tu při slavných
sněmech zemských. V podhradí usídlená čeleďa
řemeslníci byli původu českého, ,leil stol.

díli se v B. cizinci, kteří povznésti měli obchodrů,mysl již za Vladislava jindřicha 1222z

VvaIOni: Dol. Lothrinska; Němci vystavěli si kostveijakuba, Valoni byli kolemmkaple sv Mikulášee,Slované zůstali u sv. Petra a Pavla.1229 stalo se
ěmstem Staré B. nepo "ato v okruh hradeb,

uhájilo si však své právo. \;ýsady města B často

byly obnoveny a potvrzenyM,až po jonštoově smrtistala se hlavním městemM oravy Olo u.c Oby
vatelstvo B většinou německé této doby nepřijalo
kalich a 1430 utrpělo za obléhání. 1435 slaven tu
sjezd v červenci, vyjednáváno před Zikmundem
mezi Čechy utrakvisty a posly z Basileje, 1437
přishtoupíl konvent Augustíníánů k reíormaěnimahám. V XV. stol. měli tu Mínorité školu, zvl.
P. Pavel vynikl jako apologeea.t Za ,iřího 1 Pod
brad stálo B. na straně jeho proti Matyáši Kor

hhnovhé
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vínovi. ač bylo nuceno uznali Korvína za krále.

ato tím rychlejiž příchýiílo se k novému učeníLutherovu. 1539 již pnodává o u sv jakuba pood
obojí, ustanovení kagatele 1uthcršti„.kteří i po
domech šlechty kázali a konali obřady. 1566 přijal

] převor Au ustiníánnů ]iří Koller reformaci protestantskou Řada ěstská povoolávala kazatele
: Němec,- katoličtí vyháněni i vězněni. V této době
1570 přišel P. Alexandr Heller do b'., kde se Tova
ryšsi vo ]ežíšovo usadilo, utrpělo moreem 1
8. května 1619 vyhnáno bylo 2 B. Brněnští uznalli
Fridricha Falckého a proto 11.pozbylo části samo
správy, obdrželo královského rychtáře a 1622 za

Ubr. 68. Chrám sv. Jakuba v Brně.

čala restaurace katolická. — Br něnštl bisku

povvé. LMaatějFrantišek hrabělChorinsky'1777—86.+ 2. aln Křtitel Lachenbaue 99.— 3. Vn
cenc oseí kníže z hrabat Schrattenbachů 1800—16.

4. Václav Urban rytířl Stuftlelr 1817—31.5. František Antonin Gind . —6. Antonín

Arnošt hrabě Schaiígotsche, svob. 1páKn: Kiinastua Greifensteinu184—70.1(lare Nóttí
12.88 —IB. František Sáieský 7Bauer 1882-19. Pave »hrabě uyn o roku 1 R.

diecese zřízena byla na přání Marie Terezie
buliou Pia V1. ze dne 5. prosince I777v imě;
biskup olomoucký stal se dle této bully arci
biskupem a odřízeni mu byli dva»suit'ragáni
vrB ně a v Opavě, toto biskupství však skutečně
zřízeno neb 10. K diecesi &. přiřknuuto 18 děkan

ství (vlkari tů) z diecese olomouckévvšňatgch:B.Modrice, Lomnice Bystřice, Vel. Meziři M rín,
jihlava, Telč, Dačice, Slavonice, Znojmo, Slavkov,
jevišovíce, Jaroměřice, Třebíč, Náměšť, ivančice,

Olbramovice. R. 1779gřístoupii dekanát Jemnice,17780 Erdberg1783 Bu ovice, Hustopeč, Letovice,
Mikulov, Podivín, Vyškov, Židlochovice., 1786rzo

r-l
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množen počet dekanátů na 36, slavonický byl
zrušen, nově přistoupil jedovnice,Hodonín, Kuřim

ouníce, Kioboouky, osíce, Frain, Nové Město,
eletava R 1863 zamměněno bylo 11 far dieccse
. za 11 íar olomouckých, dekanát vyškovský

vyměněn vza boskovidcký. 1896 oddělen dekanátměstskký 8. od kanátu brněnského mimo
město. Diec. &. má dvi. arci 'áhenství: brněn
a jí lavov- znoje mskě. arcijáhenství &.patří
4archipresbyter1áty,brněnský (se 2 dekanáty br
něnskymi: městským a mímoměstským), lvančice,Kounice, Kuřim, Modřice, Rosice), bosko
(s dek. Boskoovice, Bystřice, Letovice, Lomnice
NovéMěsto), mikulovs ský (s dek rádek,husto
peč,vDrnholec, Mikulov, Podivín, ídlochovice) asla okvský (sd kBučovíce, Hodonín,jedov
nice,vK10bouky,Slavkov). K arcijáhenství jihlavsko
znojemskému patří archipresbyteriáty jaromě

Obr. 69. Vnitřek kostela sv. Jakuba v Brně.

řický (s dek. Dačice,kjemnice, jaroměříce, Náměššt,
Želetava)o, jihlav k_ý (jihlava, Velké Meziříčí,obrova, Měřín, Telč, Třebíč) a zno

jHemský (Vranov, Hostěradicceelklevíšovlce, kOlbramovíce, Šatov a nojmo), anátu“

440 far, 29 obročí prostých, c545ekostelů dfilkiáiníctha kaplí. V duchovm správě ustanoveno 5
ských a 67 řeholních kněží; jinak 131 kněží av 62
řeholníků, 65 ve v 'sl., celkem 974. — 2 eholí
sou zastou eni: Praemonstráti v Nové Říši,
enedíktini v Rajhradě,Poustevníci sv.

lAu ustinmainia Starém Brně, Píaristě v Miku, Do káni ve noo,rně Konventuálové
(Minorité) v iBrně,lihlavě, rantíškáni v Da
čicích, Kapucíni vBrně, Třebíčí,Znojmě, Milo
srdní brat ři na Starém mě a v Letovicích,
Redemptoristě v Brně, Karmelíté vKosttel.
Vydří,$ 01. Božského Spasitele v Brně,

Kongr. ejslv. Svátosti IvBrne,Kongr Míssionářů Ob átů SS. etl Vlrg. Mariae ve
Fryšavě.MimolněpůsobíthJesuíté; Křížovnící

Brno

s červ. hvězdou ma fary Mašovice,Věteřov, Hra
diště nad Zno mem (gůltenberg), Popice, Hodonice,
Praemonstrá strahovští jihlavu, Křenovice, Míku
lovice, Něm. Konice, Praemonstr. Jeruští Rančiřov,

Vratěnín. — Z řeholí ženských jsou zastoupeny:Cisteerciaačky v Tišňově, Uršu linky v Brně,
A1žbětinky naStarěmBrně,Milosrdné sestry

. nce z Pauly v ]undrově u Brna,

Boskovicích, Stí/ítávce, Mikulově, z mateřinceradci, z mateřince Gumpenndorískeho u Vídně
v Lednici a Dyjákovlclch, Milos rdně sestry
sv. arla Bo rrom. mateřP.r_aha) v Brně, Da

čic'cii, Hrušovanech,Gjihiva Líšni, Nové Říši,es. Křídlovlclch Gr-ossG—ríllowltz), : mateř. tě
ínskéhov Moravci, ongr.ssester dcer B.Spa

sitele z mateř.víd. ve Znojmě (2eústavy), kongr.chud. sesterškoiních Notr amezmateř.
Mníehov--Bavory ve Slavkově, z mateř. Horao'o
vic. v Batelově, Brně, jímramově, Třebíči, Třešti.
Kongr. dcer B. lásky (ůstavmarlanský)zmateř.
videň. v mé. Kon r. te 1. u sv.

Frant. mateř. Brn. v Mmovicích, Třebíčí, ]íhlazě,
lvančicích, z mateešM bov. v Divác
z mateř. Al ersdorí- tšrskoKov Slavonicích, z mcateř.vócklabrucskéhov sester sv
Heedviky z mateř.Nezamyslic.(Olomouc-Vratislav)
vLukách a Tasově. Ko nrg. lll. řádu sv. om.

vBrněravTišňově.—B. jednota kněží založenabylapr d.b. ]. Exc biskupem Pavlem hrab. Hu nem,

jednota podpůrnácbisk.Františkem Bauerem. koda_litas mutuo ievamíni sacerdotum't
tula zřízena byla biskupem olomou_ckýmDětřII
chem z Hradce aVáclav m.l 7. března 1216, ač
již dříve (1084 Svatobor) 3byli u sv.Petra a Pavla
íarářljmenování prohoš.ty Prvním proboštem kolle

glátní kapituly stal se misstr Petr, protonotář lkrá5lovstvi českéhoa kanovník v šehradsk' 1296—

peozdčji biskup olomoucký. imo pro šta bylí tunkrát jend va kanovníci; během doby se nadání

množia prebendg kanovnické byly Starč, Přibyslavice, tíkovíce, uřím,Měnín Pohořelice, Veveří a

ja.,apočetkanovníků vzrůstal, príbylahodnost děkanaarcijáhna,kapitula stala se k rálo skou. 5. pros
1777 kat árlní. _lan Lucemburskýv daroval patro
nát fary bzenecké, založil misto děkana kapitulního
s prcbendou fary ve Starěm Rousínově. Právo o
dací na proboštství měl opat starobrněnský,2
noníkáty osazoval probošt, 2 opat starobrněnskaý,
4 byly královské, v polovici patnáctého stol. bylo
14 kanovníků a 13 vikářů, k pansstvi kapitulnímu
náleželo r. 1560čtrnáct osad 1365stala se kapitula

r ana . exem mi, v té do saložen así
sztaatuta,pozdě i měněna. Zikmund dal 1422 kapitule
patronát sv. etra a Pavla, 1570 obdržela rávo

eočetiti voskem červeným. Za probošta liášería 2 Vyškov 1591—1604 poklesl stav kapi

míč 0Bene dlkt XIV?udělil 1752 děkanu právo pon
tíi' álií, 1852 obdržel je i arcijáhen, posledni d(35)probošt stal se prvním bískupem .. odt
dlgnita tato zrušena. Kapitula má teď2 iníuiované
praeláty, 4 kanovníky sídelní, 6 čestných ln statu
apjednoho ex &stntum. Kapitula náleží velkostatek
Podolí (fara iapanice) K význačným člen mka

Eituiy čítati nutno: kanovníka Matyáše z )(le stol.,
rasoplscel a malíře lana, Dr. Augustina Kasebrodav XV. stol ,Elíáše Hovor-ia, ana Grodeckeho, Lu

káše Veselého (Laetus) : elče, jenž psal proti
bludům valdenským, K.Taubera barona zTauben
íurtu, Sušiia, v nejnově'ší době praeláta Zeíberta,

Frant. Mlčocha, Josefa ospíšíla, jak. Hodra,,ljoseíaKu.pku — Koilegiátní kapitula v Mikulově za ožena
byla 22 srpna 1625Františkem kardinálem Dietrich
steínem. Probošt její jest infulován a stálým admini
strátorem jménem sv. Stoiíce městské fary v Miku
lově, mimo to má děkana a 4 kanovníky sídelní,
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Broad Church Party — Brocardus

4 čestně. Zmínk zasluhuje, že jak děkan král.

kapitul brněnsk, tak probošt míkuloivský bývaejíbenedl ování dle Pontifikálu jako oatp — B. e

minář chlaapecký založil biskupAntonínArnošthrabě Schaffgotsche r. 1853p 16 chovanců ze
sbírek bratrstva sv. Cyrilla a pllrloethoda(toho roku

31.043z kr.) v Dominikánské ulicí a obm slílbylo poněkud t Sítě
a proto šlechetný zaklab atel t)1857 pomýšlel na
zbudování nového obydlí, na něž sebráno do téhož
roku 40.497 zl. 53 kr. aat k stavven dům ve Ve
veří ulici č. 17. Ústava spravuje ředitel- kanovník,

dozor vede regens zároveňess1prefektem a ]se spirituálem. Chovanců bývápř 1.00— nát
kněžský(vizl., 342-344)tprvalv počátkuo 24m.květ
1778 do 1782, kdy studium (fakulta bohoslovecká)

zOlomouce1__Iěřenesenabyla o.B do býv. kollejejzesuitskě. vrátila se fakulta do Olomouce a
založen byl generální seminář v Hradlsku, odtud
se alumni vratili do Olomouce r. 1790, kde studo
vali a v chováváni byli i alumni &. ádost
biskupa chrattenbacha pořučíl císař Františekl.
16. srpna 1805 zřízení semináře a ústavu theolo—

ckého v B. v bž'v. klášteře dominikánském, kdese začalo 1807. prvu byla dotace pro 100, 1883
0120 alumnů. V semináři mohlo bydliti pouze

750 a proto biskup Bauer 14. října 1903 otevřel
novou budovu v Antonínské ul. č.7. Seminář řídí
kanovník, v budově dozor vedou regens či superior
a pak _vícesuperíorzároveň spirituál. Původně usta
novení byli 4 prolessoři, nyní je u7 professorů

(dogmatika, morálka, pastorálska,Zfilosofie a funda
mentálka, dějepis a právo a východnl
řeči, Nov. Lákk), 2 doccntí (dosgmatikynŠtaedagogíky,methodíky a katechetíky) Alumnů býv kolem sta a

někteří siudtůí v kolleli německo- uherské v Římě(-Ger1naníco ngarico sej zdy katolíků sla
vezny r. 1894,1ímíž položen základ k podrobnější
organisaci, 1911 sjezd homiletícký,. 3,

který shromáždil veliký pročet duchovenstva. —If. sny oda rvní konána 1909, synody ve sto
letích dřívěiších byly spíše olomouckýmí

Catalogu: clerí díoec. n.Brunen 1914, Hrudička rAl.,Topoogralíe díec. brně 1908; Har/(ik, Die kónígl.

Landeshauugtstadt Brůnn u. d Umglebung 1880;Samsour, ějiny alumnátu v „“Hlídce 1908, Z/m'ue'l
kud., První diecesni synoda brněnská v ČKD
1910. Slq'rk.

kBroad Church Party jest strana v církvi anglinské, jež vykládá křesťanství „liberálně“, t. j.
raclíonalisticky v duchu německé filosofie, zavrhu
jic zejména orlhodoxní učení o inspirací. Ač strana
tato jest počtem nevelíká, přece jsou názory jeji
velice rozšířeny V čele strany stojí blskuEl herefordský Percival, kanovník westminsterský ensley
Henson, děkan ríponský Fremantle. Od r. vy
dáva B. C. 1'. svůj orgán „Essays and Relvsřelws.

Brocard viz Brocardus
ocarda, Brocardlca, Procarda jsou stručné,

příslovečné a všeobecně, z právních pramenův od
vozené právni věty, s nimiž potkáváme se v prruáv
římském ikanonickém. Nejznámější toho druhu
pravidla pro právo římské jsot b. legísty Azona
(1—1230 a ro právo cirkevní oněch 125, jež

sebral professor círk. práva v Bologni Damasus,mČech, asi r. 1215. ato &. znovu vydal a
rozmnožil kollega Damasův Bartoloměj z Brescie.
Iméno své odvoz od Burcharda (Brocarda)
Wormského, jenž svůj Dekret napsal v krátkých vě
tách.B.Damasova,zvanátéžregulae canonicac,
mají pouze význam doktrinální, zákonné moci nabylo

oněch 11 jež pojata jlsouz kompilaceL na konec sbírkydekreeátlek Řeho Tím liší se od 88 authen
tických pravidelr prlžvních legisty Dina (1- kolem

Český slovník bohovčdný ll.
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r. 1300), jež přívtěleny byly ke sbírce Bonifáce Vlll.
Brocarda bývala nezřídka. zejména v díSpuiacích
a na soudech, pro svou stručnost a formu přísloví
zcela mechanick a zevně na konkretní případ
applíkována, což káraljíž Cínus, žák Dlnův (1-1336ž
poněvadž se tím věda právní snižuje na bezduchy

mechanismus Srvn. l$avíguy,7Geschichte des rum.Rechts im M.-Alfer 1.7—56 Sid
Brocardo viz Broca rduusoz
Brocardus [. Q. Praed. ve Xlíí. stol., autor po

psání Sv. Země jež vydal ]. Rombeerg O. Pdrae
pod titulem: „Veridica relngoumqueflnít. ac ln eis "mírabillumTdescríptsio“ ( en. 1519).
— 2. (Brocarda) jakub, kalvinista, vlsíonář

ital., u. v Piemontu nebo v Beátkách z. 1594
v Norinb „Běstica et prophetll1caGeneseos lnterpretatrío“ (l ), „M stica et prophetlca
Levltícl, Cantlci cantícorum, ggaei, Zachariae et

Obr. 70. anllok chrámu Nanebevzetí P. Marie v Brně.

Malachíae inter retatío“ (1580), „lnterpretatío et
paraphrasís in pocalyyp "(1580).-—- s. 

ao 0. arm., lektor filos. a theol., provinciál,
Ep.: „Dissertatío de prímatu, infallibílitate rom.
pontliícls, de bulla Unígenítus et nullitate appella
tíonís ad urum concilium enerale, ublicce

propugnanda; accedunt 101 Quesnelll propositionvescum justificatione censurae pontificrae“ (Trev
1719), „Díssertrtaíto de controvcrsíís occasio
schismatis quesnellianí“ (t 1725), ..Theologia moralís fundamentalis sive tractatus de voluntario et
ínvoluntario et de regulis moralltatís ad mentem
s. Augustini et Thomae casibus conscíentlae eluci
datus“ (Ko 35; v dílle tomto jeví se býti anti
probabílístou , „Alphabeturn morale seu theolo la

moraalis casi us consclentiae ordíne alphabet codllucldata“(t. 173 zsv. )„ Professio fidei catho

líccae secundum veras4verae fidei regulas explícata“
gFrankfurt1758)— .Wormský viz Bucharus
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Brocchl josef Maria, ltal. theol., 11.ve Flo
rencii 1687, z. 17;51 vletech 1723—44 byl rekto
rem seminářeeve Florencii, vyznamenán hodností
protonotáře apoštolského xp.: „Vite dei santi
e beati Florenllní" (2 části, ve Florencii 1742 a

1752; dvě ostatní části nev dlány), „Theologiae
moralis generalis principia“ (7 „_Deoccasione
proxima peccatl et arecldivis'; (1171, 36).rocke 1mmnan rSv Rlostocku, 1893
soukr. docent ve Vratislavl: 1900 učitel v orient.
semináři v Berlíně, 1900 mř. rof. orient. řeči ve

Vratislavi, i1c903ř.p rof. v Krá ovci 1910 v Halle;
v.y „Lexon syrilascum"(1895), „.ůesch der arabischen Lit.“ (25 898—1—902„,)Díesemít. Sprach

wissenschaft“ (1906), „Grundris_s der vergleich.m. der semit. p.r" (l. 907, francouzsky
v Pař.1910), „Kurz efasste vergleich. Gramm. der
semít.Sprache "(l

,Brockenhaus“, drobečkovýústav, jest lidumílny
závod. v němž se shromažďují věcí v domácnosti
nepotřebné, třídí se a opravui, aby se poté za
mirný poplatek na úhradu vyloh aneb lzdarmma
nemajetným a chudým předaly. Takovýto ústav
existu e od r. 1\1900 Berlíně Každodenně projíždí
drobe kový vůz ulicemi berlínskými a sbírá od
ložené věci v domaccností, jako: staré šatstvo,
prádlo, obuv, kuchyňské náčiní, nářadí, nástroje,
knihy noviny, hračk hadry a jiné. Boháčlln e
boháči rádi vítají drobečk0včho sběratele, aby mu
k účelu lidumílněmu odevzdá no bylo, co na půdě,
v komoře, ve skleepě pohozeno. V ústavě věci
jichž možno chudému bez opravy eště užívati,
.nned se do různých skladů roztri ji osobammi,

jež těžko pracovati nemohou, a tamtéž staršimžiosobami chudším třídám prodával, aneb — ky
„drobečkový spolek“ vyšetřilpoměr žadatelovy—
i na splátky nccb zdarma přenech vaií; jiné věci
se opravuji a čisstí, aby témuž účelu sloužily.
l mohou dělnícl neb dělnice dostati tu lampy, skle—
nice, různé druhy náčiní po fenikach, klo
bouk za 10 feníkú, košili neb punčochy za 15 fe
'níků, boty za 50 fenikú, celý obblek za ] marku,
celé zařízení pokojové ,

stará se „drob_ečkovýspolek“ (Brockenhausverein),jennvž sopis „Brockenhaus“. Pros

sociálvnídůležitost počínají se „drobečkovc úrstavy“šiřiti. ak na př. zřízen podoobnnýu ]
v Mnichově a r. 1912 v Olomouci, kdežatištěnými
tabulkami, na rozích ulic stále vyvěšenýml, oby

vatelstvo se vyzývvá, aby zdlidumílnosti věci v doměneupotřebítelné denněo hod. odpoledne
v ústavě k účelům spolkovým 0odevzdalo. (Srovn.

l/zimóuclrer, Diebpraktisch soziale Tátigkeit des
Priesters. Padeerb 1904, 1 —142: Kac/177103,Elhica socialis seuosociologia, Olomouc 19092

Brockhausen Konrád, O. Praed. na počátku
XVlll. stol.; „ldca novítil religiosi“ (v d.

v .Blblioth. F. řraed.Sascetica anti ual., 18
V

Brockle Marian 0.8 i|.va heol.,prof. v Erfurtě, převor skotského kl. ezné,

později missionář_veSkotsku, z. 1757, r).: .,Scotusa Scoto propugnats, seu principaliores quaesti
ones aristotellco-philosophicae cum parergis ex

iversa philosophia ad mentem joau. Duns Scott"
(lgezn01711) „Holstenii Codex regularum mona
sticarum et canonicarum additamentís auctus“
(1759, 6 sv fol.), „Examen theologicum doctrinae

uesnellíanae, quo aequítas et justitia constltutionis

gomaticae,,Unigcnitus demonstratur“ (1720rockmann jan jlnndřich, u. l767vLiesbornu,
vysv. na kněze 1790, byl prof. na gymn., od 1800
prof. ethiky,1 1803—36 prof pastor., 1812 kanov

níkem & spolu 1814—26 kazatelem ři dómě vHM'únsteru, 1837kapitul. děkanem; :. t.1 Hand

— Brod

„Homilien und Prd
„Pastoralanweisun zur Verwaltung der Seelsorge
in der kath. Kirche“ (dila tohoto vyšel toliko 1 sv.
ll. dílu: „Verwaltung der Bussanstalt" 1836,2.vvyd.

l. a 11. dll nevyše ).

Brodl Brruc_k), fara v díec. pražské, ve vik
B_ánském, přip. e.)(lV stol.; patronka: hrab.arie z Nostitz- hieneecku;duch.s rávu obstarává
farář s kaplanem, \ Nahém Újezdě Naketendčrflas)

jest zámecký kaplan 1515 lkatol.; obyv. nměm.2. Čes ký, děk. vdiec. praž., ve vik. českobrod—
ském;spatron beneticia: j. V. císař a král spolu se
zastupitelstvem obecním, jež při uprázdnění bene
licía optuje tří kandidáty, císař pak děkana presen

tu e; patronkostelak:město; duch. správu vede děkans aplan škloe obec. am ěš.t půsoobí kate

cheta;__4316kantol.., 179 akatol., 85 židů, 8 bez vyznes.ké byl původně vsí trhovou terá

šatřlia k biskupství pražskému, proto nazýval sedem „Biskuupským“. Vlelíkým dobrodincem C.
A“.byl arcibiskup Arnošt z Pardubic. Dějiny a popis

osady českobrodské viczkvdile „Posvátná místa“. . děk. v diec král.-.hr;
patron: obec německo-cbrociská; duch. správu ob
starává děkan se dvěma kapls na gymn. působí
prof náb., na šk. obec. a měší.

buch der alten Welitgesšhicge'v, (3zdilydlsoo836)9),

3—1...

2 katech.: 10.808

katol., 37 akatol. Žaugšp. vvzn., 86 helv. vyzn.Zstarokatol., 1941 ,bs ezzv z.;n obyv farní
kostel připomíná se již ve 111.stol.; při něm byla
již před r. 1261 komenda něm. řádu křižovníkův;

l1674založ kl bosých augustiniánů, při němž zřízeno 735 gym ,jež po zruušení kláštera převzato

1807 kll7áštercmžehvským (pozdějhcrpřešlo do správyobecní, 1886sestá tněno). — 4. iec.
olom., patron: dědicové hr. Václ. Kounice; duch.
správu obstarává farář se dvěma kooperátory; na
reálce působí prof. nábož., na šk. měšt katech.,
5796 katol., 19 ak., bcz vyzn.; obyv. čes

V U. 3- č jest klášter dominikánský, zaaložený nckznámo kým aslv druhé lovlci věku Xlll. (ro
1262 není přesně doložen). oNejstarší nadání klá
šterní jsou maarkrabí Karlovo loukou na ostrově
v řece Olšavě z 1337a ovo unovic lesem
u Dobrkovlc z 1371. Klášteru náležely také platy
: Těšova, z Lipové a z Prakšic. ruhé polovici
XV. věkku klášter mnoho zakusil od okolních šle
chticů, kteří mu bránili vybirati laty a odnímali
les ilouky,z zčeho 1481vznikly převoru jakubovi
vleklé spory. Když se rozšířilo na Moravě učení
Lutherovo, přešel klášter do rukou městské rady,
kteráj 153 i se školou odevzdala ve správu
luter. lkenělzea učitele Havla z Horažďovic. Za doby
nekatolické správy udržoval klášter a faru a školu
při něm za pomoci městské cech literátský. R. 1626

budovy klášterní lehly popelem. Mniši bř,:hášuvedenive svuj majetek tepr ve r. 1630, ehdy yl klášter

rázdný a : ustlý; tep rve za převora Zilkm Mia
kewského oláka ) apsižv letech 1636— 639 bylybuudovy opraveny. Ale'již r.1683 stihla klášter nová

pohroma: klášter 1 kostel ěbyly vpádem tatarským
úplně vyloupeny a znesvěceny, mm'šl vyvlečení,v koste bratr laik s několika měšťany zabítl.
R. byl v klášteře jediný prevor bez mnichů.
R. 1742 musil klášter zaplatlIiPPrusům 20001
výpalného. Od tohoto posledního neštěstí se kláštzelr

moh,l tak že sisou kromě pře

vora _z__rn_řádoví kněžín..:jejichž hlavním úkolem jšečinnost kazatelská; klá ter řídí se nyní přísněií

řeholi dominikánskou, převor voli se na tři roky.(1. je také kl šter školských sester
kongregace sv. Frant. Ser.,

dívky hlavně ručním pracím. Klášteru podřízen e
sirot mec v nedaleké Nivnici. [Ilona.] — ššíviz Vyšni Brood. — 6. el ezny, far5av diec.

Š< jehož členky vyučuji
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litoměř., ve vik. semilskěm, přip. již ve XIV. stol..
v bouřích nábož. zanikla, 1721 znovuzřízena; pa
tron: hrabě Mikuláš Desfours-Walderode; duch.
správu obstarává farářs aš obec.
měšť. působí katecheta s15756kaňol 5akatol., GžÍ
7 bez vyzn., o v.

někd praemonstr. opatství při Dolenském
ezBerud(Tollensee) v Meklenbursku- Střelicku, zal.

l170r,ozaníklo v době reformrmaše.drariě(Brodaricus) těpán, biskupvá
cotB'srký,11.kol. 1480 ve Slavonii, stud. v Pětikostelí
a Padově, vysv. akněze stal se sekretářem bi
skupa pětikostelskéaho, později kanovníkem pěti
kostelským, tajemníkem kiále Ludvíka 11., 1526
říšským kancléřem uherským; zúčastnil se nešťastné

bitvy uMoháěe, jejíž vyliěenlísnaďmal („Deflictu Hungaroruni cum Tur Mohacsíum“);
později přidal se ke straně rZlá olske'ho proti Fer
dinandovi; 1537 jmenován bis upem vácovským;

:. 11.39.dce (Brodec, Horky n. j.,) fara v diec.
litoměř., ve vík. mladobolesl., přip. již ve XIV.stol.;
patron: hraběnka Marie 7. Nostitz-Rhineku; duch
správu obstarává farář; misto kapl. na ten čas

neobs.: 2353 katol., 8 akatoi., 2 ž.; obmfyěBrodek 1. ( eutsch- Brodek), ara vs'díec.
oiom., dekanát echy,7.říz. 1784, patron: dědicové

Leopoldy Przizyt; duch. správu obstarává farář,misto koop. na ten čas neobsazeno; 2640 kat0.1
2 akatol.: obyv. něm. — 2. (r dlitz), fara
v diec. oiom., v dek. vyškovském, Č>1784kurrac ie,
1856 povýš. na faru; patr n: matice náboženská,
duch. správu obstarává farář s koop.; 2489 katol.;

v.

krodovíě ]an, souč.spis. rus.; xp.: „Knígapro
aOsíi; vvedenle i ekzegezls' (Kyjevg15901),„Christianstvo v aponii“ (Charkov 1904).

Palnunri, Nomeecn
Brodowskil. lg ch., u. 1717,vstoupildo

Tov. Jež. 1730, píigsobíi jako professor a kazatel
narůzných místech, :. v Mšěísiavě 1760; :p„ Krótkie
opisanie akcyey z dz íejów košcieln ch í kronik
polskich o chwalebnym meczei'istwie .Stanísiawa“

(l ubiiii 1738, jest to náboženské drama o 5 jednáních). — 2._Íosef, polský malíř, n. kol. 1775 ve
Varšavě, prof. akademie umění v Krako z.
1853: z náboženských obrazů jeho zasluhujevzmínky
„Odevzdání klíčů sv. Petru“ (v kostele sv. Petra

VB
dský 1. Bohumil, Spseudonym BohumilaZahradníka (v.t..—-) imon, kněz utrakvi

stický; :p. „Výklad na desastero Božích přikázání“
(573)

zBr odu Ondřej (Andraeařsde Broda), stud.nazuniv. pražské, 1384 bak 1387 mistr svob.
umění, 1388 doktor theol., 13196děkan artistů, 1409
kanovník metrop. kapituly pražské, spolu ikan.
vyšehr. a u Všech Svatých; 1407mistokancléř univ.,
rozhodný odpůrce učení Viklefova, 1408byl lenem
komise ustanovené arcibiskupem k prozkoumání
spisů Viklefových; zprvu přítel zvláště v boji za

právo národa českého na universitwgraiŽSRé)'směpotomodpůrce Husův, proti němuž
kostnickém; vystoupil také proti jakoubkoyniěze
Stříbra traktátem: „Contra communionem lebis

sub 1iitra ue specle“ vy.d Hardt, Constant. oncil.
lll., 32— 41B); zuchyiíl se 1421 do itnvy a později15do Lipska; .14.27 Mimo zmíněný traktát

..:r/ „Tractatus de zcorpore Christi contra Wicleff"(i4iln), „Contra objectus Hussonítar
serth, Beitráge zur Geschichte der mhusiSitíschen
Bewegungv gArrch i. část.Gesch.
„De origine vHussltarum“ (vyd. Hófler, Geschichts—
schreíber derh us. Bewegung 11., n. , „Sermo
synodalvs" z r. 1403. jeho list k Husovi :z r. 1414

?. l—
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uveřejnil ] Chr. Přrogner v „iEinIettiriui-išl
chrisstilche 8Roóeiigions-und Kirchengeschic te Boh

l.(1 ), 151, dj_e eho vydání v českémpřekladu A. H. Kail vt, 1841, 556; nově lat.

text : rukopisu knihovnyKmmetroRi kapituly pražské
otiskl Palacký v ocu lagšůáoanni ís Hus
vitaam. . íllustrantia“ (1869),51 %v. Zlbrt,
Bibi. ll., str. 1151—1152, Fla/Téda: 11 as. es.
Mus ad,!dm Series nLBrodzki Viktor, olský soch 1825v 01ek

sinku (v gub. volyr'isk0'Řžák petrohradské akademie
umění. odebralt se a,kdež se usídlil a tun'ch 0ehomprací vynikají: „Poslání
Krista“ (krzáčejíCi Kristus mezi dvěma andílk ),

„Xiraíqk„Naděje (1869)„,Krucifix“(1873),„Pius Lily“„ OPET
Broecik,van der, víz Paluda
Broeckaertjos fS. 1., 11.v Lokerenu ve Flan

dersku 1807, protoerheitorik v různ 'ch kollejíchbelgick'ch, z. vL Jr.: Geuíde du
jeune itterateur (Brusel 1849), „Le eFait dívín,
étude historique de la révaéltion chrétienne“

(t. 1878), „Vie de Sainte Lut arde' (t. 17 alia)aj.Broedersen Mik., v Haagau, use
is;ta :p.: urisa licitís et íllícítis“ (11743),

proti němuž PetruBailerinl (v. t.)n asal spís„ De

jiíre17)divíno et naturalí circa usuram libri sex“
Broere Cornelius, katoLtheol., „. 1803vA

sterodamii, prof. filosof. v kněžském semináři rtne

Warmondu, logeta a polemik, svelice
zasloužilý o sobrozeni'a atolicismu v Holianroét ], jeden z prvních druhů sv

áce, „. 15002v rtrancoou,rtu sv. na knězze
1541 od papeže poslán do lrs a, 1547 rektor

kolleje v Bologni, 1551 provinciál prov. italské,1552 francouzské, z. 1562 vaPř lží, nakaziv se při

obsluzeannemocnýc vdobě moru
v"Brot lan(ř-3roccavn, Bracan)hs “ký/chVl. nebs o p ipomínaný ve starýc irs hm-arty
rologíích 8. čce a.17 zář-í; někteří míní, že to byly

osoby dvěl:dif., písař sv. Patrika, a B., autor liymnuo sv. Bri
Brooiogg Giulio, ital. stavitel, 71.v Miláně,

přišel kol. 1670do Litoměřic, kdež 1673nnabyl měšt
ráva, :. kol. 1718, rozvinul vLítoměřícich a v okoli
ohatou uměleckou činnost: 1670svěřena mu stavba

líltoměříckéhodó,mu kterouž do edl až ke klenbě
), 1675vžystavelkostely v ižkovícich &Dlažklovících, tou aSi dobou kapli sv. Rochav Lito

méřicíh, 1688—92poutní kostel v Paličí (Politz),
1689 vypracoval plán ke znovuzbudováníkkaple sv
Vojtěcha v Litoměřicích a vedl stavbu jeji několik
let; také zbudovánlbísku ské residence (1689-1701)

a budovy konsistcotrni v ítoměřicích možno jemu
přičísti. — 2. avian, stavitel, u. 1668, stud.gmmu. v Litoměřicctlch, přijat 1694 za měšťana t.,
nejznamenitějši stavitel v Litoměřicích v prvé pol.

Vlll. st.;ol od něhoojs o:u kostela fara v Maře
nících (Mergenthal) u Cvikova (1699), kostel sv.
Váciava v Litoměřicích (1714—16), jesuítský kostel

t.(1704 a n.), oprava a výzdoba městského kostela
1719 a n.),l oprava probošt. kostela v Roudnici(1728—34);z 1742. v.n 8.1?th v Thiemeově

„.Alig Lexikon der bíld. Kilnstier" V. (1911), 51.
Broglie 1. Augus eTohé dore Paul, de

(„abbě b'.'), vyníkajícíveapologetafrancouzský,1834 v Auteuilu, syn vody a ministra Victora
1 B. a Albertlny ze Staělu (dccery pi. Staělově),

bratr předseld ministerstva a historika Alberta2 B., zrvup 9n mořnl důstojník, vstoupil 1867
do semináře' v lssy, řestoupil téhož rooku do semi
náře sv. Sulp lcla v ařiži, 187 vysv. na kněze,
1879 prof. apolo etiky v „institut catholique“ vPa
řiží, spolu horliv činný v duch. správě zvl. koná.
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nim konferenčních řečí; 7avražděn 1895 v Paříži;

„Le positivisme1 et Ia science expérimentale“., aříž1880— , „Problemes et conclusions
de l' histoire des reígions“ (t. 1885,4 d.1904

„_lnstruction morale: Dieu, la conscience, ledclevpir“1883—84).„La morale sans Dieu, ses principes
et ses consequences“ t. 1886) La reaction contre

le positivisme“ (t. 1 ), „Con'sfěrences sur la viesurnatureile'I (3 sv., Paař. —83), „U idée de
Dieu dans 1' Aneien Testamlen87t8et dans le Nouveau
Testament“ (t. 1892),„Les prophétles messianiques“
(vyd. .Largent ve sbírce „Science et Religion",
2 sv.,t 1904) 2. uriceejean Madeleine
dee, 11 1766 v zámku Broglie (de. Eure), uch 'leil
ev době revoluce do Berlína_,ob ržel od prusk hokrále proboštství v Pozna 1

Francie. jmenován od Napoleona 1805 bísku em
v Acqui v Piemontsku,1807 bisk. v Gentu, 811

pro obhajovákní práv papeeovžvý na národnímsněmu pařižském poslán do vyhnanství, 1814 reha
bilitován, 1815 v čele katoL op osice potíral novou
nizozemskou konstitucí, odeprel přísahatí na ni,
jakož i veřejné modlitby za král rodinu, začež
1817 odsouzen k deeportací, prchl však do Francie,
odkudž 1818 podal bezvýsledný protest k cášskěmu
kongresuéz.1821vaříi.Bro e, někd. opatství benediktinské v Belg
zal. 91 sv. Gerhardem .t. v.X stol. středišlě
reformy klášterního života v Belgii asNizozemsku.

Brognero (Bronhiaco, Brogn y)]an Alar
kol. 1344 v Brogny v Savojsku, 1370

dr. le ., kanovník v Genevě a Avígnonu. kaplanlementa Vlí., bskup vívierský 1382—1385,
jmenován kardinálem titulu sv. Anastasie, po

tour 1405 bisk. ostíjskym; zván „Vivariensís“ neb
„Ostlensls“, po útěku ana XXlíl.předsedal sněmu

kostníckému odR6 až to 41. sezení, :. 1426; při
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pisu'í se mu Regulae Cancellaríae g_oannis XXlll.et artiniV"(udelíardta1., str. ) ě
kteří míní, že B. byl onen nejmenovaný „“otec ,jenž Husa laskavě vyzýval k podroben

Brognolo _Cnndidus ., u. v Bergamu
1607, z. 1670; :p.: „Speculum clelricorum tam saecu
larium, quam re ularium, in quo omnia, quae ad
eorum mores, privilegia, obligationes, sacramento
rum sacramentaliumve susceptionem et administra
tionnaem cpoenas canonicas respíciunt, dístínctís
resolutionibus juxia prisca ac nova jura pontiíiciadílucide ac methodice conspiciuntur“ (Ben.1
„Manuale exorcistarum ac parochorum, h. e. trac
tatus de curatione ac protectione divina, in quo
variis reprobatis erroribus verus, cerius,s ecurus
cathollcus, apostolícus et evangelicus ejiciendi dae
mones ab hominibus et e rebus ad homines spec
tantíbus, curandí ínfirmos, ab inimicis se tuendí,
Deumque in cunctís neeessítalíbus propitium ha
bendi modus tradítur" (Bergamo 1651, Lyon 1658,
Ben. 167 2; dáno na |nedx 23. dubna 1725),
„Alexicaconh. e. de maleficiis et morbis maleíicis
cognoscendís“ (Ben. ] 1,714; dílo učené, jež

dogoručujewztaké Gol-res).Íyvi Bro niero.Brogs tterAnac etO. F.M.,provincíálvDilssel
dortu, n. 1869vAhrweileru vPorýnsk u; :p.„ rund
rlss der deutschen Literatur-Geschichte ftir die
Oberklassen hóh. Lehranstalten“

hart Bonaventu ra 0. S. Fr., vylíčilcestu,
kterouc vykonal do Palestiny a k hoře Sinai r. 1533
v díle „Delineatio et descriptio Hiernsaiem et terrae
promissionis accuratlssima“ (Pař. 1544,Kolín 1524).

Brochmand _lesper Rasmusssen, u. 585
v Kbge v Dánsku, stud. v Kodani a Leidenu. 1610
p.roi univ. kodaňské, 1638 protest. biskup sjael
landský, odpůrce„ kryptokalvlnismu“ (v.t.) v Dánsku

a jízlivy polemik proti katol. cirkvi; :. 1652 v Ko- 

v _
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dani; .:(1627—9P

2 sv__),-„__

„Controversiarum sacr. pars l..—111“

L „Uníversaetheologiae systema“ (1633,uspostíl“(16
y(Bruich, rockwaij) de Kónižsteín cAnwtonín 0. M., výtečný kazatel, kvardi n

kl. noyonskěho,z ] ).. „Monotessaron breve
ex quatuor evangeliís“ (Kolín 1539, 1542, 1550,Paříž

1551), _„in quatuor evangelia enarrationes“ (Kolín1550, Pař 1543, 1548,155_1),„Posti11ae in

epistolas et evangelia dominicalía e_t festivitatestotius anni“ _1,5401550,Kolín558), „Com
mentarlus in ep. ad Romanos“ (Pa_.llř , Lovaň
1556),„Concordant1ae brevíores omnium materiarum
ex ss. brbllorum libris“(Kolm 1537 Pař. 1549, 1590).

Broillo(Broi1us). ebastián O.S.A ( ra
výmimm:énem ebas lánAmmmíani), zučasimlse
1563 sněmu tridentského, sekretář generála řádu,

s.:) „Christiana institutío vírtutum et vítio
rum“ (1355561562), „Díscorsí predicabili per docu
mento del viver cristiano da varrl luoghi raccolti'
(3 sv. t. 1562, 1570 vyd. „Commentarla Thomae
de Ar entina in líbros sententiarum“ (janov 1582).

Bro altovskij ergěj, rus. kněz, vydal řadu

_?očpularníachrasketických spísků a sbílrgč5duchovních
uChrlstovu“ (Kyjev ), „Sputnik

pastyrja" (t. 906), oučenija i_ rěčí 1,„Sborník kratkich poučenij“ (t. talmicri,
Nomencl. 246.

brokát (ital broccato, od brocco, opředená nit,
angl. brocade, franc. brocart) slove těžká vzorko
vaná látka hedvábná, v níž vzorky provedeny jsou
vlákny zlatými neb stříbrnými, t.j. nití opředenou
zlatým neb stříbrným drátkem, odtud slove l). také
zlatohlav neb střibrohlav. Ve středověku
látky tyto nazývány byly ím períál :! upotřebeno

jich na roucha korunovační a liturgická. Původnbězhotovovánb ybl &.v Persii (siteber, z toho arab
istabrak) a užíváno do polovice X1. stol. nití hed
vábných neb lněných, opředených pravým zlatem
nebo stříbrem, od X1.do polovice XIV. stol. tkáno
nití hedvábnou neb lněnou, potaženou blankou pn
stříbřenou nebo pozlacenou, o šířce 03—2m
(cypc rský b.), v době renaissanční opřádalí hed
vábrprounit pozlaceným drátem střrribrným — n nísnadno napodobí se kterýkoliv 7. ůsob, ač se již
r zího zlata zpravidla neužívá. arovatl se jest
ltek, kde nit pokryta je blankou měděnou pozla
cenou neb postřibřenou, poněvadž látk takove
snadno & brzo čemají B vyrábí se havne ve
Francii (Lyon) a v Rusku. Poklad svatovítský

ra e má b-ovvá roucha mešní sv. Václava (Pod
lalza- 'íttlzr, Svatovítský poklad str. 189 a tab. 12),
sv. Vojtěcha (str. 197 atab 18), staré inventáře

chrámu sv. Víta v Praze vykaz u_jí mnohé látky,na př r. 1354, čís. 103 ozdoben nohy s bílými

okvaž, 1355 č. 216 obrazy orlů, 1387 č.2352352 koruno-Vního roucha císaře Karlal 1.,V č. 240 z roucha
císařovny, 1368z roucha krále uherského Zikmunda.
Užívatr b—ujest dovoleno 36 .Ano, kde je
celé roucho mešní zhotoveno z nití zla cth(.
zlacených stříbrných, možno nositi roucho takové
místo arvy bílé, erveně anebo zelené, nikoli
však místo fialově a černé 8. R. C. 3145, 3191.,
36462; roucha mešního : niti stříbrných možno užíti
jen misto barvy bí ě. tj:.rk.

Bro ]. Ferdinand Maximilian, vedle
Brauna"nejznamenitější sochař doby barokní v Čechác „688 Červeném Hrádkuu Borku (u Cho

mutcohva),nab 1 1728 měšaanského práva v Novémměst pražsk m, z. 73 raze; synažákjana
B-a. Mnohé z pozdějšíchvprací jeho otce vznikly
za jeho pornocr. Prvním eho samostatným dílem
byla skupina „Sv. Mark ta, Barbora a Alžběta
(1707) pro ražský most, jehož výzdobě byla také
další jeho innošt značnou měrou věnována: 708
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zhotovvíll_sousoší „.Sv František Seraf. “, 1709 sochu
„Sv. ěc,h" 1711 obě velíkolepá, při povoddnir. 1890opohříchu spolu s mostním pilířem do vody

se zhroutivší sousoší „Sv. Ignác : LoyolFa „.SvFrant Xav.", 1712 sousoší Sv. Vincenc errerský
a sv. Prrokop“ (víz při1.Vll.), 1714 sousoší „Sv.
janzMathy, Feliszaloisalviain“ a sochu „Sv. ít".

jiné jeho práce jsou „.Sv pNerejský“ na No

vých zámeckých schodech (ll715),s socha sv.vťanaKřt.na Maltézskěm náměstí v Praze (1715)i,cve íkolepý náhrobek hr. Jana Václava z Mitrov

ste le Fsv. lakkuba v Praze (1715—16) díelcNnávrhu
L. . Fischera z Erlachu, sochas vs. Nealp.n

apli téhož světce u chrámu sv. Jiřaiv Praze( 717)m,sochys an ep. a sv. Václavarp řed zám

v Rožďalovicich (1717), mramorový relief „SvatáRodina“ churám rýnském raze (1718), sou

soši„Ka1varie'a sochy čtyřvevanřelístů v kaplisv. kříže kostela sv. Havla (: r asi 720), „Mojžíš“
n“ na oltáři kurfírštské kaple při dómu

vratislavském (1722), náhrobek jana iřího Woltta

v kostele sv. Alžbětyé ve Vratislavi 1722), sochasv. Jana Nep. v Hoořině (1725), Mariánský sloup na
Hradčanském nám. v Praze (1726). ha sv. jana

p.ajako almužmka na nám. SvatojasnskémvPraze

(1727), hl. oltář veechrámě sv. Karla BorK.ve Vídni(1728), několik soch v cisterc. . Kresoboru

(Gríissau) ve Slezsku, modelly pro stříbrně soškň(sv. Monika, sv. Ludmila sv. Au stín) na hl. oltáí
v chrámu sv. Tomáše v raze. ěkterě práce Ferd.

Max. 8--a, provedené za životma otce jeho _lana,jsou označeny jménem otcov B-ova
vynikaa'lmalebnostl, důmyslnou invenci, mistrným
prove ením a bravurností někdy až do bizarností
zabíhaící. — 2. ja n, sochař, r:. 1652 ve Spišské
Sobot (S. Georgenberg, Szepes Szombath) v sev.
Uhrách, vyučil se nepochybné utamnlho řezbáře
Pavla Grosse, 1675 vydal se na cesty a zdržoval

01680 v Praze; po vypuknutí moru opustil
Prahu a zdržoval se dvě léta u barona Vunšvice
na zámku Ronšperku u Domažlic, kdež 1682 dle
malého modellu sochaře Matyáše Rauchmilllera
(viz Podla/ta v časop. „Method XXIV., l30)
zhotovil model pro sochu sv. Jana Nep.,8 jež pak
roku následujícího v Norímherce byla ulita a na

mostě Karlově v Praze postavena. B., enž do tédoby byluluteránem, přestoupilvvdobě, dy model
hotovil, k víře kat <>11ckkěa(Berglzauzr,Protomartyrpoe l., 8; B. v am. arcc.h“ XVl.,
1895,485). Z Ronšperkaa odebral se doMMtaněína,
kdež pracoval do r. 1 ,načež vstoupil do služeb

hr. Michala Thuna v Klášterci t(Knl1ósterle)u Kadaně,u něh ž setrval do r. 1 ,poo 1691zdržoval

se v erveném Hrádku 1369v3Borrktu0(_ll.rkově Górkau) u Chomutova. R. til se do Prahy,
usadil se tu trvale a nabyl Směšťanského práva na
Starém městě, 1718 Od r.1695 pracoval hlavně

výzdobě mostu Karlova l,lePraze, pro nějžztoaviltyto sochy a sousoší: “(1695, sousoší
toto bylo nahrazeno 1859n ove'm od Em.aMaxe;

nalčzá se rayní ve dvoře kl. milosrdných sester naMalé stran v Praze), „Křest Kristův“ (17 na
hrazena 1855 sochou „.Sv lan joos. Maxe,
n ní rovísomě v obec. dvoře malostranském),

v.jgsef s ježíškem“M0707; naahražena r.ex), „.Sv Norbert“ (1708,sochou novou od Jos.M
nahrazz. r. 1853s usooším novým od os. Maxe),
„.Sv Kajetán“ (17309),„Sv. František Borg.“ 1710).

Mimo to jsou od něho:N„Pietá" nannáměstlv orku(1695), socha sv. jana vNymburce u labského
1696, poprsí nae,?Pražské bráně“ na Svaté

Hoře u Příbrami (1702—1705), boční oltář v Sedl
čanech (1706), osm velikých soch na terase klášt.

v Broumově 31709), čtyři sochy v Polici nad Met.(1712), souso i českých patronu na mostě u Děčína

509

g_714) a socha sv. Jana Neeg ve Škramníku (1715).I'! mnohých z těchto pozd jších jeho prací byl mu
pomocníkem syn jeho Ferdinand Maximilian, byt'
byly mnohé z nich označeny pouze jmenem otco
vým; — rvn. rkar až, „joha nn und Ferd.

m. Brokotl“ v publikaci „Forschun en zur

Kunstgeschlchte Bohmens“ V. (v? raze 1 10); ([šv Thimeove'„l\1.lg Lexikon der bild.Kiinst1er“
(1911), 5—253, 7:17: Ilegrain v díle „Karlův most
v Praze“ (1908,

Broll Leopold _0. 5.8 vklašt emauzskěm
vePraze, n.1876 v Neudecku ve Slezsku, od 1909časop. „Sankt Bonifatius“ a od 1910 „St.—
Bonifatius-Kal..

Broll Kamil 0. Caa.p, 8716 v Dombirnu ve
Vorarlbergu, ředitel 3. řádu v Eppanu varolsku;
ff: „Ruhmesblátter aus deurGeschichte des 3. Or
ens es h1.Franziskusns(1911„Wegweíser inder Literatur des 3. Orde "(1911), „Am Fuss des

Rosengairtens' (1913)aBrom ki.1 Martinl S. 1., 71.1722, prof. huma

nior, rhetoriky a filosoflie:54:11.: „Dehhonoribus academicís oratío“(V11no54), „Absol.on Tragoedia

polonicanínřbacchanalibusteríísp Varsaviae exhibíta“.
rof. humanior a filo-'

žoCIHrej?chsbelgických, odr 1767 superiorc resi
dencev itoměřl; :p.: „Spor rzeczyliprzecíwndtojczystym rymem wyprawiony“ (1 1759 , „Fi

lozofia obyczajów li7rozumu z francuskiego prze1ožona“ (Varšava ).
rosmiu(B ronius) Tomáš karmelitán,rodem

Angličan, prof. v Oxfordu, provinciál řádu,z . 1380,

.rp. výklad listu sv. avia k eimanům, traktáto Písmu sv. aj. s ísy (tiskemn evyd).
BromleyTomá, blouznívecnáboženský,u.1629

v hrabstvi worcesterském, :. 1691; pood vlivem
spisů Bóhmeových (v.t.)za10žil s visionářkou

janou Leadeovou .společnoszt filadeltickou“ k zaožení království Božíhon zemí; ve spísu„ Cesta
k sabbatu a odpočinku“ žádá úplhíě panictví a za
snoubení s nebeskou sooií.f

Brommer Ferd. „. 1876v Neusatzu v Bádensku,

dr. theol., farář v Busenbachu v Bádensku; „Srp„DieLehre vom sakramentalen Charakter in der Scho

lastik bis Thomas von iAtquin inklusive“ (1%8).Brompton Jan 0. stol., opat klášt.

jorvlaulxskěho(Iorvaux) vseotWenššeydale (Yorkshire),.rp ro ník
Bromyard (de Bromierde jan O. Praed.,

.v Bromyardu v hrabstvr here ordskem, magisteruniv. oxfordské, vynik. kazatel, z. kol. 1390 (dele ně

kterých 1413); :p.: „Tractatus contra W1c1ef1stas“,„Summa Praedicantíum“ (vyd. |skem v Basileji
1474, v Norimberce 1485, 15118, v Lyonu 1522,

586, v Antverpách1614), „Summa iuris

sotie »?

<
moralis“

Brondo Anti occh O. v.de Merc., rodem

z Cagliari v Sardinii kol.31615, vydal obšímý kom
ment řŘkměprvním třem kapitolám Apokalypse (2 fol.sv., v ím

Brondolo,1někd. benedikt. k1.v Benátska v díec.
Chíoggia, 1229 osazen cisterciáky, kteří po zničení
kláštera 1409u iíl sev piritus in lnsula ,
kdež však již 1424 ustoupití musili řeholn. kanov—
níkkům sv. Augussnati

Bronhiaco víz Br'ogni

Bronislava blahosl., rokol. 1203 (Odie ]Oírgf'gh
1213) v Kamení ve Slezškul ze šlecht odOg
wažu, sestřenice sv. jacka (H acinta)kalrb1.eslava,
vstoupila v 16. roce sve'ho v rku dok
Zvěřinci u Krakova, z. 29. 8.1259; úcta jejoischválena pap. Řehořem XVl.l331. sr na 1839p

díec. krakovskou, Lvem Xlll. pro sceý řád praem.vůbec. Pam. jeji slaví se 3. září. rmXulda, Rok
círk. V1., 300; Elm-t, Církev vítězná 111.,627, Flo
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ryan, Zywoti tenoty bi. Bronlsiawy zakonu šw.
Norberta“ (Krakov 1896). Vyobrazu e se v řádovém

;ouchu (bílý šat s čern' m závo'em s lilií čistotyruce, jak klečí před ristem, ržícím křiž. (Bryk
tzyúrki, Poodrecz. ikonografii, Warszawa 1894,
strr..94)

Bronnbach, někd. cisterc. opatství na řeceTau
beruu Wertheimu, zal. 1151, osazeno z kl. maaul
bronnského, z'ru

nsBronskijeKryštof, mnich na hoře Athos, od„Christoforos Philalethes“ vyda ve
?ltslnéClr.1597"' spis „Apokrís albo otpověď na knižki
o sborě berestejskom" proti spisu Petra Skargy

Obr. 71'. Bronzino: Kristus v předpokli.

o synodě brestskě; ve spisu tom hledi B. dokázati,
že synotla břestská konána byla nezákonně, a ostře
vystupuje proti biskupům, kteří poodepsali unii
brestskou, zvláště proti Pociejovi, a uvádí důvody
proti primátu papeže řim

ovnsveld A11dr les Wil 1am, hollandský evang.
theolog, 71 1839 v Harderwijku,1862—;g-80 pastor na

rúznřch místech, od 18,80-vUtrechtu; názory svymilílás se k t. zv. „ethickému směru“ se sklonem
ke kalvinismu; stojí v čele t. zv křesťansko-histo

rické strany (Volksbond), od r" 1862 vydává časopís „ men voorrwarheíde vrede—;uveřejnil

překlad Pascalových;tLettres Provinciales“ a Drummondova spisu„ ural Law“, dále samostatně

spisy: „Schetsen uitvuhetžodsdíenstige en kerkelijke leven ln dex Vlll eeuw , „Historírische

efeslgtgerlkugdigeíxovpstellen“ (1908), sbírky kázání( )a ].
broonz v křesťanském umění. B. (smíšenína

hlavně mědi a cínu, ale _spřísadou i jiných kovů,

— Bronzov

jako: zinku, olova, železa a stříbra) b 1 veVstaředověku, a to od doby Karla Vei.,v1átěš
počátku Xi. stol. veelíce oblíben; zhotovovány
z něho plastickými reiiefy zdobené desky kp

kryváni ploch chrámových vrat, epitafia, křtitelnice,cny, sochy, zvony, aquamanilla a 1. Od sklonku
stredověku byl vooblibě t. zv. zlatý bronz, v barvě

obný mosazi. Umění slévačské kvetlo hlavně
vc'Hildesheímu (bronzový sloup sv. Bernwada, viz“
st.r 165, bronzová vrata du.óm) V Magdeburku
5111mistr Riquinus bronzová vrata pro kostel
v Novgorodě, a ztéže dílny pocházejí nepoch bně
(a počátku Xil. stol.) také bronzové veře

kathedrály hnězdenské s výjevy ze života sv. Voj
těcha (viz„„Album Svatovojt šské" str. 40 a list(1153.Pod v tvem umění byzantského vznikla (koo.1 )
bronzová vrata ódrnu augšpurského.
pocházejí bronzová vrata některýc Íkosteluv ltalii(v Am 1066, v Attrani 1087 v kostele
sv. Pavala1070aj.). Proslulou bylav době románské
slěvačská škola v DinantuvvBelgíi; vynikajícím
jejim dilem jest roslulá křtitelnice v Luttyh

1137. Ze stře ověkých bronzových prací v
chách uvynikají: noha svícnu tak zv. „jerurusalem
ského“ v chrámu svatovítském v Praze, kclepadlona dveřích Svatováclavské ka le v témž hrámu,
noha svícnu nalezená v Zábhhlících, kadicdelnice
nalezené v Sezemícich a Rokytně, několik aqua
manilíí (v. t.). Srvn. Lc/mzr, Dějiny um. lIl.. 624-637.

Bronzino A_gnílo vlastně Agníolo di Cosimo
di Mariano), ital. malř, 71 1503, žák ]acopa da
Pontormo, s nímž od 1524 pracoval na výzdobě
Certosy u Florencie, kdež nad vchodem do kapi
tulní smě v_ymaloval obraz „Pietá se dvěma an
děly“ a uvnitř síně té obraz „Umučení sv Vavřince".

Kolem r. 1564 rovedl v kapli vpaláce „Palazzo
Vecchio" ve Florencii tresky: Výjewí'č'ze životaMojžíšova“ a oltářní obraz „Pohřeb ristův", pro

kostel S. Stefanooé'de Cavalieri v Pise obraz „Narození Páně“: jinejeho náboženské obrazy jsou:
,Sv. Rodina“ (Palazzo Pitti), „Narozeení Páně“
(nyní vm useu budapešťském), „Kristus v před
pekli“ (: r. 1552. v Uffiziich, viz obr. 71)., obrovské
fresko „Umučení sv. Vavř nce“ v kosttele San Lo

renzo (1565), „Vzkříšení dcery juirov" v kaoli
při kostele S.eMaria Novella, 1572. obrazech
svých ažsi oprníjeje půvab koloritu, ddosícimichelanaelovské plastičnosti; s oblibou oná
boženskych obrazů pojimal postavy nahé, že
mu vytýkána byla lascivnost. Srvn Lnlrtzlš'c/zaeďar

vThliemeově „.AllgLexikon derbildenden Kiinstler“
V. 11) 560 n.; Mur/ler, Geschichte der Malereí'
l. (11909),o545hBronz vAlexand er Aleksandrovíč, vyni
kajici soťičasný theolog. spisovatel ruský, „ l
stud. v duch. semináři novgorodském, 1879—1853
na duch. akademii petrohradské, stal se 1894prot.
mravouky na téže akademií; spisovatel velice
plodný; z přečettnýchjeho prací buďtežu uvedeny:
„Aristotel iThoma Akvlnat v otnošenii ich učeníju
o nravstvennosti“ (Petrohrad 1884), „Prepodobnij
Makaríi Egipetskij, ego žízn, tvoreníja i nravstven
noe mirovozzrěnie“ (t. 1 99) „Nravstvennoe bo o
slovie v Rossii v tečenle XIX stolětija“ (t 1 1),

„to ljubvi k otečestvu, po povodu Lva Tolstogo“190 ), „O christianskol semě i svjazannych

st neju voprosach“ (t 1901),„Moral staraago i novago iezuitlzma" (t. 1902),„ Nužno-li učitsja chri

stianstvu íz lppolita, Evripidovoitrazgedii“ (t. 1903),
„Bělozerskoe duchovnoe sčiliš za sto lět egosuščestvovanija'(t.1isy jehovynikajíbo
hatosti snesené látky 1kritsign ostí zpracování, ač
nezřídka s názory katolickými se rozcházejí. Srvn.

r.ava.rl bogoxlovxkaja :ncíklop. ll., ll42—-;1145
Pa./mian, NomencL 246—249 '

.A:
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Brookby (Brorbey) Antonín, františkán a
muč. 1., by etorem v „Magdalen Colle e“
v Oxford, vvnlkalejako kazatel; v jednom z káz ni
svých dotkl se káravě rále jin
uvězněn, krutě zmučen akrposle—zeodpraven 19. čce.

Br 0 e Sttfoopord Augustus, anglikánský
duchovní, literární historik, n. 1832v Letterkenny,
] —75 estný kaplan královny anglické, 1894
přestoupil z angl. státní cirkve k unitarianismu;
:p.: „Theology in the Eng1.Poets“ (1874,14.vyd.

1880), „Primervof Enl .Lit. “ (1876a čast; do němč.
p2ře1.1882, 2. ), „Hist. of Early Engl. Lit.“
(2 sv. 1892), „Studlesin Poetry“ (1907), monografie
o básnícíchvTenlngossonovi(1894) aR Brownin"&;/i
(1902, věd malíři Turneroavil (1 ),o kazateli \V. Rohertsonovi; kázaí

Brooklyn (Brooklynle nsis diolec.), biskup
ství ve Spojených Státech severoamerických, v círk.
provincii new-yorkskě, zřiz. 000
(celková populace: 2,000000 obyv.,) 162 koosately
sduch. správou, 308kněžisvětských, 54 řeholních,
10 mužských, 15 žensk' ch kon_gr. Katolicí jsou
většinou lrově, Němci a talové, jsou tu však 1při
slušníci mnohých jiných nároanstí, tak že se
v díecési eve 12 jazycích (také česky.)

Brooks Phillips, severo-americký biskup pro
testantské clpískopálni cirkve, n 1835v ostonu,působilood 1862 při kostele Holy Trinityt., 1891

zvolen za biskupa, vynikl jako kazatel, :p.. „Ser
mggs; (10 v. 903 n.), „Lectures on Preaching“(|

Brors1. Adolf C. 88. R., 11.1862 v Huckin

genu u Dtlsseldorfu,žije v Cácháchím „Lebens)
bíld des hl. Gerard Majella" (1898,
„.DelrhlKlem. Maria Hofbaucr“ (1909, 911),

„DreitáigígaemKursus rel. Vortrágef. Rekrutend (1910).
ek Xav 8. "u 71. v Huckin enuu Dtísseldorfu, 5působí v Exaete r.)) ahr

hcit,vapolog. (jespr'áche fiír Gcbíuldcte alchrlStánde“(251900, 8. vy.d 110910),„Modernes ABCf
Katholíken allerv yStknde“ (1902, 140 tisíc 191f1),

„Gnaden-Novene' (1904,) „esus aChrivstus“ (1907),„Auiwžlrtsi Leitsterne ftir as Volk“ 1909),
„unKommionkind, werde heilig!“ h(1910), „Ilelfet

den Missiongelni“ (1911), „Vštorbereítnng auf die hl.
Firmung“(9 l2.—) 3. Kryš t, u. 1861v Gellepuv Porýnnsku, iarář vaethausenu, rediguje časopis

„Christlcicher ArbeiterfreundhMořic,1u. 1829v Praze, zprvu žurna
lista ve Vídni, od 1873 za příčinou hist. studií

v Benátká c,h kdežz 9017 475.2:„jujlius ll.“ (1878),„Kirchenstaat“ (2 sv. 1880—
Brso ig Mořic, u. 1815 veBFucahswinkeluv Hor.

Slezsku, :: 1887 ve Vratislavi, žák varhaníka při
dómé ve Vratislavi Fr. Wolfa, 1842 jeho nástupce
1853 kapelník při těmž dómě, spolu ředitel král.
ústavu pro katol. chrámovou hudbu adocent na
univ., vynikajici skladatel v oboru círk. ubdy'

složil 7 ínstrumenltálních mší, několik gradualidíuaoffertorií, řadu skladeb pro varhany;:
lationstheorieiehre“ (1866), „Harmonielehre'p (1874,

.\d'yd. 1882), oba tyto spisy vyd. K. Thiel znovu
pAd Handbuch der Harmonieiehre und

odulatzion“(1899).B byl hl representantemt,z„vratislavské školy“ ; v uznánní svých zásluh jme
nován čestným členem akademie sv. Cecilie v Římě.

Broslus (Brož) 1.vHorlštenský z Horsteinuimon, u. v Hor Týn, 1587 chovanec jes.
semináře sv. Václavovav Praze, doktor theol. 1600
zvolen za metrop. kanovníka, spolu byl kan. vyše
hradským a budyšins 1604 zvolen za děkanna
metrop. kapituly, 1614kza probošta, 1626jmenován
světícím biskupem a arcibiskupem trapezuntským
í p. Vynikal statečnou horlivostí o zachování a roz

dh'cha V111., 1 byl'

* proti
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květ náboženství katolického v Čechách, učenosti
&obratnosti ve vyřizování důležitých záležitosti;
od Ferdinanda ll. jmenován hrabětem palatinským
(„comes palatinus“) a cís. radou, z. 1642, pochován

v kapli sv. jana Křt. v dómě ssvatovíteske'mvPraze.
Obnovil starobylouglsen epomiluj ny“,

lřízpůsobíl ji tehdej i době!-|a spřoíponiillatinský reald (Bat„Hud-ý, RosaBo i!mcai 29; Konfdd D jiny

posv.zpěvul., 29;1Ve zdly', ťDějiny16žředhusitského
p. 314, fultla'ř, ukovět db

vzbouření českých stavůz aplujčilb' městu Plzni
k zapraveni válečného popziatku, kterýž Mannsfeld
městu byl uložil 1259 kop mlš; sumu tuto daroval
1628 jesuítskě kolieji u sv. Klimenta v Praze na
vydržování jednoho studenta, nadace ta přikázána
později jes. konviktu sv. Bartoloměje; 1716 hra—
zeno bylo městu Plzní právo presentační pro ji
nocha z Plzně pocházejícího a ke studiím způso

bílého; ny(ni uděluje se ročnl požitek z nadánítoho (400 ) studujicim středních a vysokých ško !;
právo resentace vykony obecni. zastupitelstvo
města lzně, právo udělovacl c. k. místodržitelství

raze (.RStudijni nadání v král. Českém“ 1.,132—134). 1612 dal vymalovati klenbu v kapli
VáclavaRu sv. Víta v razze; nakamonograln

jevliov rohu klenb při posledni \ipravě kaple za
chován. Srv. Padl a,Ser1esl50— 152.—2.Vác1av,
příbuzný předešl., rovněž rodem z Horš0va T_ýna,
stud. v kolieji klementinské, dosáhl stupně mistra
theol. byl děkanem v Litommyšll 1—58688; pro ne
dostatek slušné výživy byl 1584 nucen zaměníti
faru litomyšlskou s farou v Sobotce; r. 1591 stal
se děkanem v _lindř Hradci; za jeho děkanováni

založena byla vjíndř. Hradci kollej jesuítská; kdyžv lednnu 1594 první 'esuíté řilší do Hradce, B.

vydržovaioněkolik jic na sv utraty po osm neděl,zežač mžádal od regenta panství hradeckého
náhradu; z.m27. 1601. 3. byl přítelem Václava
Sturma, jemuž nápomocen byl v boji proti Bratřlm,

nimž psal ostřc a vtipně; :p.: „Veystrtraha

věrným Čechům,'jabňumohli znáti jakey jest rozdilmezi učením usi a učením Bratří Boleslav
suých v artikuili o večeř|Pá áně“ (v Litomymšlí 1584,
1589), „Chodcovský plášt pikhartského, luteryan
ského a jiných novotných sektářův učení" (překlad
z jiřiho Scheerera; b. m. 1588); „ nové a neob

čejnémmonstrancí, s kterouž jeden predikant [MaxBiberl léta tohoto 1588 v Rakousích a v Stv
se procházel a lidem posluhoval' (překlad zjiřsiho
Scherera; b. m. |vlitomyš1il), „Koule Danielova,

kterouž odává draku pikhartskěmu, jinak vai ean
Ěkcmu“ 5589, 2. \.yd. 1613; výňatek otíšť. vČes. Mus. 1862,49; tento spis označen jest jmenem
spisovatelovým „Poskok Vitoiíd“, což jesst np-o
chybně pseudonym B—ův),„lak. Feychta pět kázání
na 20 ncsslušných příčin a zjevných klamúv od Pík
hartův proti katolickým smyšlených“ (přel. : něm..,
v Litomyšli 1589, 5 ' vraP al.e 1628), „Kázzáni
o svátku Těla Božího“ (vvLitomyšli 1599); „Kře
sťanská vojenská kázání“ (překl. z JiříhoScherera;
v Litomyšli 1596), „lísté umění a zaklínání proti
střílení, bodeni, sekání (př ekl. zj. Scherera;
t. 1596), „O přijímám svátosti těla a krve Páně,

rozmlouvání mezi dvěvmaosobami (Pavlem a ]anem)Dle něm sisp ise vydaného“(b. m. 159)

„Ohlášení proti pikhvardskému netopýři“ (v Lítomyšll 1599). rvn. Freie), Ruko ě 1. 102—

., 381;1'ranl.Tirt/ter as. es km 1892?516; týž, Paměti fary jindřichohradeckě“, 53—69Brossman Damas us a ieronímoO.chS
Plar., u. 1731 ve Fulneku, vstoupil do řádu plea
ristů 1749, ředitel arcíb. seemlnráe v Kroměríži,
potom rektor kollejí v různých kollejích, vynikajici
hudebník; složil offertoria, dále skladby,j na
zval „Adventualía“ „Quadragesimaiía'x kantátu

N

.—
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Zachariae Tagzeiten“; z. v Příboře 1798. Srvn.
hora)/31, „Scriptores plarum scholarum“l., 307-309;
Eítmr, „Quellenlexlkon der Muslker und Musik
gelehrtcn 20.

Brossanol viz %orsanBro sa,rd de, stián, franc.kněz, historik

sa skladatel, 11.kol. 1654 (dle jŠiných 1660),7 vikaristn při kathedrále ve trassburku,
1689 kapelník při kathedrále 1., od

— Brouas

70 vysv. na kněze 1753, poslán do Kanady, kdež
působil jako missionář mezl Indiány monlqgnals
skými, sestavil gramatiku a slovník jejich; azyka,
tiskccm vydal katechismus &modlitební knihu ]vtémž
jaz ku (l767);z 1 82.

rotier Gabzrlel 5.1., up.vTanna 1723,vstoupildo Tov. ež. 1740 enn
bibliothck řem kol ele yLudrťika Vel.;
řádu musil na čas opustlti vlast; po n vratu ime

Obr. 72. Šimon Brosius : Horaloinu.

„grand chapelaln" a „maitre de musique“ při ka
thedrále v Meaux,s.t.1730;.r „Dictionnaircde
musique, tenant une explication des tennees
grecs, italiens et fran als les lus usites dans la
musique“ (1703,2. vy. 1705a .), „Lettre en forme
de dissertation a Mr. Demotztzsur la nouvelle mé
thode d'c'crlre le plein-Chant et musique“ (Paříž
1728); materiálie k dějinám hudby narshro
mážděné chovaji se v nár. blbl. ařlžské. B. složil

několik mši, motett, mlžererseBrasse.de la,j ,misalonář. n. 1724
v Magnacu ve Francii, vstoupi do řádu v Bordeaux

nován 1783 členem akademie nápisův; sa.-1789179.„Dictilonnaire universel, histori ue,

Íšitgque et bibliographique' (20 sv.; 9. vyd. v ař.1)

<

Brou A., souč spis. franc., :.fo,„La Compagnlede ]ésus“ (v Bloudově sblrce „Sc ence et Religion“).
Brouard Louis, součas.katol. spis. franc. Ialk);

;Petit Catéchisme social du Démocratc“ (v lousbírce „Science et Religionl').
oBrode BousseyClaudlus,blskup toulský

1754—1773, vydal pro kněžstvo své dlecese uži
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tečné „lnsuructíons sur les fonctlons du mlnistěre
pastoral“ sv. .

Brouček víz Brauczek.

biBroue,d e la,Petr r,.n 1643vToulousu1680—1720
kugm norrepský, dopisoval si s Ěossuetem

vispří íně konverse protestantů, pozděLi odpůrcebully„Unlgenítus", odvolal se l7l7kvšeo ec. sněmu
setrval v od oru aždo smrti; 5. v Belíortu1720;

„Défense de la grace efíícace par elle--méme"
(Pař. 1721),„Lettres pastorales aux nouveaux réunís
de son dlocese sur l' Eucharistie“.
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like Religion which at this day is professed and
aught ln and by the Rom nChurch“ ouaí

vyšel pouze 1. díl zaujímajaící čtyři první století);
„A truue Memorial of the ancient, most hooly annd
Religious State of Great Britain, ílorishin with
Apostles, Aiostolical Men, Monasteries, Re ígious
Rules and rdres ln great Number ln the tlme of
the Britons and Primitive Church of the Saxons“

ýn 1650). „Monasticon Brítannícum, or a hl
storícall Narration of the íirs t Founding and flou
ríshing State of the ancient Monasteries“ (t. 1655),

A
g'

Obr. 73.

Brouet jan, promotor tisk. bisk. soudu v Paříži;
„Sta_tutta synodalia commentariis íllustrata“

.De alfíínítate ecclesiasticae et regiaejurisdíctionis“ (t. „De aííinitate notariorum,
secretarlorum Ponltíílc5umet Regum“t.( ), „Pu
rísslmae Dei enitrícís conceptionis jure divino,

can0nico, cívih, humano, problat10“ (t. 1612).Brouhto on . ugh, t a hebraista an
glický, „. v Owlbury 1549, z.OI162 :p.: „ hec
cent ot Scriptures", „A treatíse oí Melchísedech“,
A díscourse upon the epistleeof jude“, reve

fatbíon of the holy Apocal pse'“, preklady Daniela,

ar.

La.rrentací ]eremlá ových spozn ,klvý ady

kcebKazatei a66£;—tyto2'lzeho spisy vydal Li htfootv Londýntl ichard, angl.kato. theo
log,; ko. 1558 v Great- Stukeley v hrabství hun—

tingdonskem, vysv. n6a3kněze 1593, působil 40 let
jako emiss onář; 34; :p.: l,Ecclesíastícall Hlston GreatBrítáisnc. whereby ís manífestly
declared a continual successlon of the true Catho

9—

Broumov.

„Resolution of Religion“ (Antverpy 1603), „The
judgment of the Apostles' (Dlouailrouillon Mí k. 8. J.,n z.,1855 missionář

ině; :p. M„issions de Cllsinse“(Paříž .
vBr oulA l., n. bdu 1v853 K e,lnícllvy.sv na
kněze 1877, působil několik let jako kaplan vHeř
manově Městci, stal se tamtéž rvodčkanem; jest
správcem vikariátu chrudimské o, bisk. notářem,
uveřejnil pojednání „Překrucování různ 'ncých pojmuv

u veřejném mínění“ z pačltžlřskýchporad vikariátuchrudimského r. 1881
,'3188., 1887,

ka; D1882, kázání vPosv.
oumov, benediktinskg klášter v everovýchodnicBhl.Čechách založenýz revno va. eholnícíbřev

no_vštipůsobili s počátku na neobyd lnccm území

při1hranicích česko--kladských jako kolonísátořl;1213 darováno jím území to králem Přemyslem
Otakkarem l., načež zalídňovalí je obyvatelstvem
z Německa; podporovatelem této kolonísace byl
nepochybně olomoucký biskup Bruno z rodu



514

Schauenburngolštýnského,v dle něhož snad B. ob
držel svoje jmáérto(„Bru „nBruovla', „Brunovíum“). S počátku mělklobřevnovský vB pouze

tvrz, v níž sídlil purkrabí, jenlž krajinu měléochra
ňovati; soudní moc vykonával ve jménu30opatovětojt. Opat Bavor vystavěl v letech 1301—130
nový hrad a zřídil v něm roku 1322 roboštství.
R. 1421 oblehlo husitské vojsko B,. ae po třech
dnech odtáhlo,vypá1ivši pouze předměstí b-ské.

émně i potom trpělo územi b-ské velice vpádv
vojsk husitských. d r. 1540rrozmmáhalo se vB

luterstvi, jež oslěze vedlo k odbojivB-ských proti
vrchnosti klá tierni, 'ejž vylíčil P. Vavř WinteraO. S. B. ve 8 u„bž)ddboj Broumovských“ (Vzdd.ěl
knih. katol. X XIL, 1904), vyvrátiv spolu bajku, že
luter. kostel v B-ě opaaiem eelndrem násilně byl
uzavřen a tim že dána byla nejbližší příčina k vy

(D'

.t'h

puknuti ovstáni českého. Hrad s klášterem trval
v podob, jakouž mu dal Bavor, až do ,
kdy vyhořel, načež v letech 1685— avěnvys
byl za opata Tomáše Sar-toria klášter s kostelem
znovu dle plánů, jež vypracoval stavitel Martín
Allio z Prahy; při tom zacháovno bylo mnoho

ze stavby staré. Nynějtšivelikolepá budova klášterní
vznikla v době opt Otmara Zinke dle plánůKilianalgn. Dienzenhofaerav letechl727—33 R.l
_založeno bylo při kl. b—skémgymnasium dvoutřídní,rozšiřreno v šestitridni;1853zěněno
nvižši gynin. čtyrtřidni; 1869otevřeno úplné gvm
osmitřidní. V kl. b-ském jesest nyní 22 kněží. Šrvn.

Wintera, „Stift Braunau imaDienstc der Kultur“Far vli-ě existovala již
; na děkanství paovýšena 1912; patron:

opat broumovský; duch. správu obstarává děkan
se dvěma kapblany;1naěymnk pusobi proí. nábož.,na školácho dvak ae;tcheté vesměs
kněžízkl. ó-skěhož114.216katol., 259akatol. augšp.
vyzn., 40 helv vyzn., 112 ž., 54 bez vyzn.: obyv.
nem

Brousil Ant., n. 8. ledna 1869, vysv. na kněze
891, koop. ve We cm n. Emži v Horních

Rakousích; vydával od r. 1 96 časopis„ Der volks
bibliothe1tar' jakožto orgán čtenářských a knihov
ních spo ků katolických; nyní žije na odpoč.v

'kni (diec.
Broussejakuub, dr. theol., kanovník,přivrženec

jansenistů, ipročež mu od arcih. pařížského zakázáno kázat 1673 veevěku 84 let .: „La vie
de S Hentrl)"(Pař. 1621), „La vie du . ede

loyeuse“ (t. 162r1),„Le tableeauude l' homme juste,sur la vie de . tle Montholon“ (t. 1628), „Vic
do 5. Vul hy“(t.14).

Brouss stě, přívržencisocialisty Pavla Broussea,
vůdce skupiny„ Fédération jurassiene", jenžr oz
hodně zastával se „propagandy činu“ a posléze
přešel ke straně anarchistův.

Broussoon Claude, u. 1647 v Nimesu, advokát
v Castres, Castelnaudary a Toulouse, horlivý stou
penec a zastánce hugenottů (v. t.). V jeho domě
r. 1683 zástupcové hugenottských cirkvi z Lang
uedocu, Vivaraisu a Dauphiné usnesll se na tom
že v určitý den konati budou evangelické boho
služby právě v místech, kde to bylo zakázáno.
Ale tato demonstrace se nezdařila; B. nucen preh
nouti do výcar. Po zrušení ediktu nantskéh01685
byl činným v Německu a Hollandsku ve prospěch
hugenottů tam se uchýlivšich. R. 1689vrátil se

Eřes zákaZ) a výstrahy do Francie a působil jakoazatel v Cevennách. Na jeho hlavu vyps na vysoká
cena. V letech 693—97 zdržoval se ve výcarsku,

Hollandsku a Londýně, vrátil se r. 1697 do Francie,kdež 1698 zatčeen a odpraven; na základě listu od
něho podepsaného byl obviněn, že naváděl Angli

čany k invasi do Francie. B..r£.: „État des rétorměs de France“ (1685), „La tannc mystique du
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desert“ (kázání 1695),s„Lettres pastorales sur leeantique des cant-que “(16.97)Brouwer 1 Adnaensz Cornelis viz Adri
.kja ubO. Prae..d,nvHooo-g

stratuz v BrabantswxK;Llz. 1637, :p. „Clavis aposto
lica seu demonstratio theologíca, qua luclde ac
solide concluditur fide divina credendum, Paulum V.

esse summum maximum uewšoonftilficem“ (Douai

m 0

1621). — 3. (Br ower) Boj., u. 1559.
v Amhcimu, vstoupil do Tofvyo_lež.l )80, 1601—13
rektor7kolleje ve Fuldě revíru, kdežich historikůjeden z nejlepších otehdv'šc

enantií Fortu
mezi lněmmeckými Šesluít vydal„nati opera“ (Mohu 60ša
strium et sanctorum virorum, q
rebus gestls ornarunt“ (Mohuč1616), „Fuldenslum
antiquitatum llbríquatuor' (Antverp) 1612).„Anti
quitates annalium Trevírensíum et eplscoporum
trevirensis ecclesiae suffra aneorum“ (do 1600;
Kolín 1626, novv,ě o r. 1 2 prodloužené vydán i
obstaral P jakub Masenius S. _I.v Luttychu 1670,

2sv.); „Metro olis Ecclesiae treverzicsae“(vyd. Crh.Strambcrg v oblenci 1855,1856,25v..)
rower viz Brouw r.

Brovkovič Mík ulá š Stachievič, odchovanec

duch akademie opetrohradské (11843—47),magistersemináře nov , 1899 „ revnij

obyčaž u christian čítat“bibliju, i zapreščenie a
paml itat ee mirianam“ včasop. „Strannik“ 1Srvn. Palmieri, Nom nl 29

Broonw .Filip (aans. Catharina), hrabě, O.
Schol. Piar., pocházející z an I. rodiny, která
katol. víruAnglii opustila; 71. 725v vyc o
ávn v piaristské kollej1„Collegio Nlamzareno"t.,
vstoupil 1721 do řádu piarist., působil jako prot
v Palermu, Urbinu & v. ' ě, stal se rektorem

šlechtické kolleje v Urbinu, pozděljinrekktoremústavu„Hospltium Apostolicum", povol edvoru kar
dinála jana Františka Albaniho jakožto rádce a
zpovědník; od polského krále jmenován diploma
tickým zástupcem („oratorem“) u papežského dvora,

1765 jmenován t)biskupem liddským a sufíragánentarcibiskupa sabinského; s. 1771. Srvn. Schaller,

eLebensbeschreíbungen gel. Mánner aus dem Orden
der FrommennSchulen 119—121 — 2. (Brunus)Ignác eWateríordu 1630, :. 1679, xp.:

' (Dsubliu„láhe Unerring vand Unerrable Church“675), „An unerrable Church or none“ (16
3. jan (john), skotský exegcta anglikánský,771.8kol.
1610, stu na inv.vEdin1)ukru, bylfararářem ve
Wamphray 1655—1662; pro své náhledy byl uvěz
něn av)v'povězcn; uchýlil se do Hollandska, kdež

z. v Rotterdamnu 6 ' :p. „An explanation4 of the
Elpistle to the Romans“(1651, 1769) jan([ ohn), kněz anglikánský, „. 1722 v Carpowě ve

kotsku, působil v duch. správě v Haddln tonu;
7;87 s;.: „A Dictionary of the Holy ible“

Londýn 1769 a č.), „The sell-interpreting Bible“
t. 1778 a č.), „Sacred tropolo gy: or a brief view

of the figures an explieation 3of the metaphorscontained in Scripture“ (t. 18 „A harmonny oi

Scriptbureprophecies and history 3oftheir sulfilment"

NU).—

M

(EdinbLu-gl), „A briet conlcordanceof the llolybcripturcs" (Londýn 1783, 18 s.).,
u. v Petrohradě 1801, prof. íilos. a—theolov e'l'aarno
polu, provinciál, z. v Krakově 1879, :p. „Biblioteka
pisarzów assystencyl polskiej Towarzystwa jezu
_sowego“ (Poznaň 1862; dilo to sepsané ůvodně
jazykem lat. přel. do polšt. od Vladislava ieinow

ského :. j.); mnoho clánkův uveřejnil v „Przlegladziepoznařiském—6.L1viníus s.)., 711671764,
polem cký spis._anglický. — 7. Petr, lrskýltheolog,

probošt kolleje nejsv. Trojice, pozděii biskupcorcksský; 1;735 xp. „eLttre in answer o a Book
intitlec ,Christlaníty not misterious'“ (Dublin 1697,
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proti Tolandoví)aj. — 8. Robert viz Brownn.e
—9. máš jos f.O S. B., u. 1798,lektor theo
oige od 1850 bisskup newportský,_z 1880, za
chal listy a jiné menší spisy 10. Willliam

Adaa_nms,». 1865e,professor na „Union TheologicalSem na"ry :.) .,eTh Essencce of

Clělšigtianíty“v(1902), „Christian Theology in outline"
Browne (Brown) Robert, zakladatel sekty,

1550 v Toiethhorpě (v Rutlandu), 1570_vstoupíldo kolleje „Corporís Christi“ v Cambubrid gi, hiása [
od 1580 úplnou neodvíslost každé jednotlivě ná
boženské obce (kongregace) vůči každé e isko
pální, presbyteriánské i synodáini pravomoc, jeli
kož prý jedině Kristus má býti její hlavou; zal.
1580 v Norrw1cchu a 5811 Middeiburgu takovéto
svobodné obce; vrátiv se VdoAn 1e,i byl uvězněn,
podrobil se však 1586o ět an Iik nské státní církvi
a obdržel 1591faru v churc u; z. v žal ářivNort—
hamptonu 1631 (dle jiných 1636). Sp. „Treatise of
retormation“ „The Life and Manners of true
Christians“. jeho;přívrženci, po něm zvaní „brow
nistc jinaki „konnegr _gacionalistě“, odpolovice XVII. tní“ , zůsti také nd pen
stai oddělení od anglikánské státní církve a roz
pach se zase v různé strany

Eírownisté víz Browne.
Eirownlow Willia Ro ber 7. 1830 ve

Wilmsiowu (Cheshire),ang1|kánskyduchovní, kon
vertov al 1863, va a.ng1 koileeji v Římě,
1866 vysv. naak,něze působil od 1867 v St. Mary
Church u Torquaye, od 1888 v Plymouthu,
stal se biskupem clíftonským, : 1901: :p. „.Roma
sotteranea or some account of the Roman"Cata
combs, especially of the cemetery of San Callisto“
(spol.s Northcotem, Londýn 1869, 2. vyd. 187;8—79
jest to výborný výtah z díla Rossiho).

Brownson 1. Or estes Augustus , n. 1803
v Stockbrídge (Vermont, Spoj. St. cheroam ), byl
zprvu přívržencem různýchssekt, konvertoval ke

katol. 1844; od toho roku vyd_ávalčasopis Brownson' s Quarterly Revíew“,- „The Spirit Rapper"
Boston 1854), Th COnvert; or, Leaves from my
xpeerience“ (New York 1857), „Couversations on

liberalism and the Church“ (t. 869); z. v Detroitu
(Michigan) 1876. Sebrané spis 1jeho(„Brownsoďs
Works“) vydány v Detroitu 883—8 2—. Sar ah
M., dcera předešl., u 1839, provdásna 1873 zaWíl
iiama ]. 'ei'euu 876 v Elisabeth (New jer
sey); psala literárnizkritiky do listu otcova, jakož
1 články, povídky a básně do různých katol. časo
pisů; samostatně vydala: „Marian Elwood, or iiow
Girls Live" (New York 1863). „M Anchor; a story
of the American Civil War“ t. 1865), „Life of

RemeTtríusAugustine Gallitzin, Prince and Priest“
Brownsville, apoštolský vikariát v Texasu, za

ujtem_acjicínejjižnější cíp tohoto státu. při hranicích
kých, zříz 1874; tolíků jest asi 81.(zeu'ich 78.000 Mexičanů aa3000 anglicky mluvících

katol.); celková populace: 110.000, 48 kostelů, 10
štaci, 21 kněží.

Brrozany_, fara v diec. litom., ve vík. libocho-_vickém, připominanná již ve stol. XiV., patro
kníže Ferd Zd. Lobkowitz; duch. s rávu obstarává
farář s kaplanem, 1677 katol., 2 akatol., 8 ž.;obv

šroziěs Nikola, farář v Omišiji v XVI. stol.
u ravil pro tisk giagolský „Časoslov hrvacki“
( r'eviaríum Roornaunm una cum Missae Canone

nec non Missa pro defsunctis atque Rituali) v Benátkách r. 1561—1562 Srvn. Šurmm, Povjestknjiž.hrv. isrp. 59n č
Brož 1. Antoni m, u. 2. ún. 1865 v Divišově,

vysv. 5. čce 1888 v Praze, od 1892 farář v Podolí

.strany; jako řečník vystoupil na přem
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u Prahy,vík.sekretář,grispěl do „Kazatelny1907
1908 os. _1__865

v Kardašo_vě ečaici,šstudoval gymnasium vHradci, bohosloví veŠtýr. Hradc (r 1885)a v huru
ve výcarsku (od r. 1886), kdež byl 14. července
1889 posvěcen na kněze pro diecesí omažskou
v Sev. Americe. Dne 1. května 1890 nastoupil misto

kaplanské v Chadron v_záB. Nebrasce), pečujeo duchovní otřeby echů olákůa ců; od

r. 1891 půsoogil jako farář v St. Paul (srřněd. Nebraska), a od led a1894 je farářem české osady
sv. Václava v Dodge (Nebraska). B. postavil tu
česko-katolickou školu za 30.000 K, v níž ůsobí
5 sester z kongregace Notre Dame v Hora ďovi

c,1ch jež v měsíci srpnu roku 1911gřivezl tam spirituál Polanský. B. jsest kněz vzd laný, který se
zvláštní zálibou věnoval se studiím ethnografíckým
a anthro ologíckým, zejména co se týče starych

indiánských kmenů v Nebrasce a na západě"1severozvápadě bec. V uz ání za činnost tujmenován
činným členem několika dějepisných společností

amerických. je též jedním z konsultorů díeceseomažk S.:) „Nebraska v minulosti. Z vlastních
studií í die uznaných autorit“ (Omaha Neb. 1909);

v textu jecna obrazů; kniha jedná v 16 kapit.0 Nebras se stanoviska geograficko-topogra
fického, přirodopisného, ethnograf. a anthropol.,
'akož i o starobylosti a původu indiánů); „Dě'íuíy
eské katolické osady sv. Václava v Dodge,

braska, a několik statistických poznámek o okresu
Dodge“ (Chic 0, b. r.); „Nebraska a její české
osady. S pře mluvou o ůvvodu a starobylosti

domorodců v Novém Sv tě" (v Chicagu 1911).
Psal do „Pokroku Západu“ a cr.m1_913př13pe1téždo „Archy“ veršovanými pra — 3. josef,
horník, „ 1864 na K11d,ně 1877cvstoupil na gymn.
malostranské, ale již po roce mussil studií

zanechatí; "od 1880 počal pracovatí na dolech;1894 zal. aKiadně .Křesfansko-socíái. spolek
katol. mužů"a jínochů pro Kladno a okolí“. jehož
jednatelem se stal; jako hornický delegát strany
křest. socíál zučastnll se všech konferencí a sjezdů

onhých mi

stech, dopisoval do .Katol. Listů“ , v„Dě1níckýc_hNovvin“ a „Našich Listů“;z. 1915. ,;.
roušek ve „Viasti“ XX. (1903——4), 612—613.

Brožekkl. (Broscíus) jan eru zelowě
1581, stud. na akademii krakovské, kdež dosáhl
1609 stupně doktora filosofie a stal se prof. astro
nomie; 1620poslán od biskupa krakovského Martina
Szyszkowskěho do Padoovy, aby se zdokonalil
v medicině; dosáhl tam 161.4 stupně doktora ie
kařství, vrátil se do vlasti, a (ibdl'LtEl místo prof
rhetoriky na akademii krakovské; byl odpůrcem
zakládání škol jesuitských v Krakov,ě proti čemuž
napsal několik polemických rozprav; od akademie
zvolen za zástupce jejíhouukriáe i na sněmu,
k radě příznivce svého biskupa Szyszkowského

vstoupil b'. do stavvu duchovtmsho a obdržel 1636faruruv Micdzyrzeci,1643v sowě; na sklonku
života stal se kanovníkem vkatthaedrálníma rektorem
akademie; -. 1652; „Apologiapierwsza Kalen

darza rzymskíego powszechnego“ (Krakov 1641),
„Apologia wtóra. “ (Varšava 1641),z„De litterarum in Polonia vetuslate“ (vyd ruokopisu
v Krakově 1780|. 2. osef,py1ukovntr kaplan,
uveřejnil v ČKD. 1841 zprávu „Úcta sv ana e

pomucké_ho v Moravě, v Slezsku a v aiič1“.3. 105 1, n. 6. února 1875 v Loučkách, nyní obec.
starosta v Michovce u Malé Skály. Zrozen a vy
chován v poměrech trudných, ve stálém zápase

o zdraví Čaa_živdobytí,při tom neúnavný a spolkovéčinný,p r. 1899 psátí povídky, 'ež ve ve
likém počtu uveřejňoval v rozmanitých asopisech
a kalendářích katolických, jakož i samostatně, a
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v dal též některé divadelanhíhry. Zejména časopisyášDom “, „ajs káZ hrádka“, „,Vlast“ Anděl
Štrážný“ , 0vaí:t ty Lásky“, „Křesťanský „Dělníkh
„Naše List „,Čech“ „Selské Hlasy“, „Kříž“,

bzor“ , „ řestanská kola“ a j., a z kalendářů

Kotrbovyi,Steinbrennerovy,„Moravan“ , „Vzkříšení“
„v.S “a(td. BÍíneslymlpřečetné jeho práce
kratšív i0'delší. ora van “ z r 19090v7vylimčenkus života jeho( v povídce „Macecha“.) Ze sam
statných sbírek a prací jeeho uvádíme: „Bez 10

žehn í“ („lZáb. veže mi“ r. 1904), „Zlčeských chalup“ (t.! 08), „D at“ky (t. r. 1910) „Z víru
života“ l Hlasy katol.éspol. tisk.' 1907), „\Íe vlnách

žívota1“(Praha,Francl, r. 1911), „Zaruzn'ch dob“(t.r1912)_,„Lyistakvéty"(u Frg ška ve
Val Meziríčí) a yProstá kvitka“ šguÍKnaagpavKar
llnč); v Brně u rajhrad. bencdikt nu vy Iy jetho třídivadelní hry (obraazy ze živozta) „Opuštěná",
„mNámluvy v lese“ a „Shledání na hřbltově“. Po
vldky a práce B-ovy mají ušlechtilou tendenci;
formou jsou prostě a průhledné.

Brožka Frant., u. v Mahoušl 16. srpna 1853,
v sv. na kn. 21.1. c.e 1878, od 1900 farář ve Sv.
ag daleně u Třebon ěkan ve Veselí
n. Lužnicí; přís lhomlletrckymí pracemi do „Rádce
duchovního“ 1

brožurový boj 1slujealilterární boj proti svět
skěmu panství papežovu, zahájený 1859 brožurou
Edmunda Aboututa „La question romaine“ (Brusel

1859) a Languéronnierovou (anolnymně vydanou)
„Le Pape et le lCongrěs“ (Paříž 1859).Brtnice 1. Dl ouhá ,íara v díec.brněnské. v de

kanátu želetavskédm,zřiz. 1872,inkorporovaná kanoníínovořišském „...h
tor; 620katol., lakatol., obyv.čes —2. Trhová,
farav diec. brněnské, vdek. jihlavském, přip.jit;ž1234
patron: knížeEmmanuelde CollaltoetSan Salvatore ,
duch. správu obstarává farářs kooperátorem (druhé
místo koop. na ten čas neobsazeno): na šk. obec
a měšť. působí katecheta, 4131 katol., 43 akatol.,

.; o

Bm ciořlv(Brucccioli)Al._,un.veFlorencií, zúčastnilse spiknutí roti kard. ziMed cí (pozd. pap.

Klementu lVl.) pnuccen byli"pzrchnoouti do Francie; vrátil se vypuzení rodu Medici do Flo
rencie; pořídil italský překlad Písma sv. („Biblia
tradotta in lingua toscana“, Ben. 1532), jenž pro
testantům velice se zamlouval, tak že opětovně
tlskem jej vydal (1,5381539,15<21547); B. upadl

vzpode rem bludu luteránskýcn,obl vsazen dovězení a nucen odvolati; odešed enátek, kdež

dva geho bratři byli knihtiska;ři;oz 1566. Mimozmín ný překlad uveřejnil: „ >salml di David,

uuovamente dalla5hebraílca verita tradotti m linguatoscana“ (Ben. 153), lNuovo Testamento dal
graeco tradotto ilnlinguall“toscana (t.1544„,) om
mento in tutti í sacro-santl libri dei Vecchio e
Nuovo Testamento dalla hebraica verita e fonte
graeco tradotti in lingua toscana' (t 1546.) Spisy

-ov dány na index, Richard Simon (Hist. crit.
du T.) vyty á B-ovl nedostatečnou znalost

hebre štíny, barbarský slo1. Herm., katol apaed. něm..
vPorýnsku, rektor na odpoč. vBochumu, ředseda
svazu, Kaíh.LehrerverbanddesDeutschen elches";
:p. „Der Deutsche Lehrervereinu. seine Vor ginger
ím Lichteder Wahrheit'(anl 0)aj.1—2.l jin řích,11.1831vBingenu, vysv.n akn. 1855, 85,7docent
1861 prof. círk dějin v Mohuči, od 1887 prof. círk.
prrvaáat., 1889 kanovník dómský, 1899 zvolen za
bisk. mohučského, 190) od papeže potvrzen, :. 1903;
:p.: „Dierationalíst Bestrebun en |m ka.thDeutsch
land in der2. Hálfte des XVlll. ahrhunderts“ (1865),
Die oberrhelnische Klrchenprovínz' (1868), „Die

Ěrzbischoíswahl rn Freiburg u die bad. Regierung“

71. 1845

Bruckner

(1868), „D01nndeka A. F. Lenenig“ (1870), „Lehr

buch der Kirchengeschlchte“ (1874, 9. Vš?- zprac.
jak. Schmidt 1906). „Das irische Veto“ (1859). Diegeheímen Gesellschaíten in Spanien“ (188 e

schichte derVkatsh. Kirchhe in Deutschland ím XIX.jahr (l.— ; také pod titulem:

,Dieh Kulturkampibewegung in Deutschland 1871is 1900') (Pontanus; vlastně Heinse)
ehooř, 71. kol. 1484 v Briícku u Magdeeub rku;

přisel 1519 ke dvoru saského kurfirsta Bedřicha
Moudrého, od něhož pozdeji jmenován kancléřem;
byl přítelem Lutherovým, mocného svého postavení

užíval ve prospěch šíření protestantismu; 7rnělvliv
na vznik augšpurskébkonfesse (v.t jené
éBrucker 1. jaku vborný asketickýJais.8211 v B ísheímu(Els .), vstoupil do

ježm1851,:. 1890v ille; :).: „Der
Frieden“ (dle franc spisu P. Eduarda Lehena S. j.;

1869, 19.v d.1901),d„Des hl. lanatius geístl. Exerzítíen“ (1 nst mit Gott zu

evrkehren“ (18735,2.yvyd1.81889).„Lehre dles hl. Franzvon Sales von der Frómmigkeít“ (] ), „asD
innere Seelenleben (1882), „Gelst des hl. Franz
v. Sales“(1 ), sgottsellge Leben“ (1889),
„Pflichtsen des christlichen Lebenns“ (1890, překl.

nbjaku , u. 1696v ušpurku,

zrotaest.)fará ř t., 1770; :.p „Historia crltlc7a_phi
6osophíae“ (Lipsko 17—424, 5"sv 2.v d.1 —sv.; jsou to první obšírnč dějiny filosofie); B.

stojí na positivně věřícím stanovisku, pří čemžjestozhoodnym encem Lelbnitztzovým: ocenuje
různě filosofické soustavy dle poměru jich ke kře

sťanstvikae k filosofii Leibnitzov
Bruck .,Albert ev.tthe_olog,».1872 v Ba

siletjí, 1898 soukr. docentt vBrem
garte;nu :p.:190maan v.Ec1an 897), „FaustusNVS1).„(11290 )

—l

“_1(

v. Milelve Die lrrlehrer im N. T.“„Dera eg zum alten Gott“ (1903), „Die zehn

Gebotelt im Líchgoteder Moraltheologíe des Alfonsvon Liguori“(1904).— A.ntonln, hud. skladatel,
824 v Ansíeldenu (Horní Rakousy). zprvu učí

telslký pomocník, později učitel a varhaník v kl.
s.v Floriana,1856varhanlk při dómě v Linci, 1868
kapelník pří dvorní akapli a zároveň prof. hry vr-a
hanní, kontrapunktu a komposice na konservatoři

ve Vídni; z. 1896 t. , B. jest 'o Beethovenovi — ač
autodidakt — nejznamenitěji mistr s mfonie novédoby, složil 9ve íkých symfonií, 3 m e, eDeum,
150. žalm pro sola, sbor a orchestr, „Ave Maria“ ,

„Tantum ergo“, graduale, antuifontya j. Vychází odtvorby Beethovenovy a c tovy a vnáší do
symfonie jednak „vellký“ instrumentální sloh Wag
nerův, jednak prvky, náležející k slohu církevnímu.
(Em. esa-nýv časopiseC„yrill“(19121u
boká jeho zbožnost a jeho" rostota byly prame
nem jeho velíkostl; oddávar se inspiraci; v ní a
v Boží pomoc jedině věřil. Zvyklý improvisovati

na varhanách, improvisoval svoje sřrn me. Nepromýšlel jich, nebudoval jích or ondle jed
notného, evného plánu. Koncipuřenckvelí olepe my
šlenn,ky d val se jimi une'stí, rozvíjel e s úžasným
vzletem a s podivuhodným uměním. (lg. flv/"meiner

vě &“ 1908 .; „Rozhled y“, pl.ři
časop.„ h ] 52)—83nAní,tonn „.1868
v Hrrschbachu v Dol. Rak., farář v A gsbachuv Dol. Rak.; .rp.: „Ebbeedun Flut“ (bs 90,1)

„Auf da Sunnseitn“ (básně v dolnorak. 2násřeči,1910),
„Frííchte auscc_lerWachau“ (básně, 1129 PeFr ca Romana O. Piar S.Chol, n.
v OttenthalecvsRak.1747, vstoupil do řádu piar.
1767, působil jako proí. arektor v Kroměříži, 1796
povýšen na doktora theolo ie, 1803zvolen za pro

vínclálai;u.: v Hustopečít 125 .sl-jp.:„De IaudibusM. elabe conceptae“ (v raze 1778),
lBaudibussns. Patricii“ (t. 1778), „Reden zur BerDr
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derung derdAufkiárulng“ (v Brně 1788), „Poetische
Versuche dgoerSch am k. k. Gymmnasl um zuKremsíer“ (179o

Brůckner Alexander, u. v Tarno oli vHalíčí
1856,1878 soukr. docent na univ ve vov

1894 ř. prof. slovanské filologie na univ. ber
línrskě, jeden z neiznamenitějšich učenců p0|ských
filolog a lit. historik. bjevíl & uveřejnil celou
řadu památek staré literatury polské a napsal cenné
studie o literatuře polské; z prací jeho, dotýkají
cích se náboženské lit. olskě, uvádíme: „Kazania
šredniowieczne“ (3 část. Krakovl—895—96),„Psal

terze piolskie“ (t. 1902 , „A okryfy šredniowieczne“(2 část 19003 ), „ pory o unie w dawnej

llíteratulrze“ (vč aspop. „Kwartalnik historyczny“
1896), „Mateusz z Krakowa“ (vča sopw Ateneum“
1900, „Literatura religijnawzdawnej olsce“ (3 sv,Varšava 1901—1—904), „Z zrejów róznowíerców
poiskích“ (v časop. „Ateneum“ 1886,1898). Ten
denční a namnoze nesprávnně jsou jeho studie
o sv. Cyrillu a Methoději, uverejňované v různých
odborných časopisech polských („PrzegllaldPolski“1903, „Rocczniki Towarzystwa przyjació nauk w
Poznaniu 1903)| německých („Archiv ftir slavische
Philologíe“ 1906). B míní, že sv Cyrilla Methodčj

gy" zarytýmí Fotiovci, kteří v nenávisti majíceím neostýchali se přijímati od něho dobrodiní,
a že zejmena sv. thoděj roztrhnui poslední
nitky, ktleré ho s nímepojily. Názor ovy v 
vrátil fran/. Snopek ve spisech„ Konstantin Cyriii
a Methoděj, slovanští apoštolé. Slovo na obranu

historicke lpravdy jejim přátelům“ (v Olom.1908)a „šApoto vě slovanští Konstantin Cyrill a Me

thoděj. Slovo odvety universiLinímuvprofa.dru. Briick
nerovi“ (Vzděl. knih. katotlh Vll., ze 193). —2. Benno Bruuno ev g, vu. v Rossweinu

1824, pastor v Hohburgu t(Saslko), od 1853 prof. auniv. kazatelvvLipsk od rof. v Berlíně,
1872—92 generáinisuperintendent, 1877místo před
seda vrchní círk. rady,o od 1905 na odpoč., uve

řejnil několik prací z oboru novozákonní ibiblici
stiky cakněkolik sbírek kázání. ner(Prue kner) Jan, vonař v Prraze v prvnícčtvrti
stol. XVill., od něho zachoval se zvony v Rosi
cích u Pardubiczz.r 17 irovicich z r. 1730
(v Soupisu XXXlll., 118 omylem: 1630), v Bělči
cích u Blatné : r. 1731; 1730 přeeiil zvon pro
kostel vUnhošti. —4. Vilém, ev. theolog, u. 1832
v Petrohradě, stud. na univer. v Iurjevě a Heidel
berce, zprvu v duch. s rěáv v Rusku, později
v Badensku, od 1875 m stský farář v Karlsruhe;
od 1906naod oč.,.:rp „DlechronologischeRelhen
tolge, in weecher die "Briefe N. T.v earfsst
sind“ (1890), „Die ewige Wahrheit der Reli ion

Jesu“ (1897),1„Chrlstenturn und moderne eItanschauung“ _2), „Das sog. apost. Glaubens—
bekenntnis in lseinem Verhžlltnis zum N.

zum ProtestŠntismus“ (1906), „Jatho u. d. "":thgesetz“ .
Brudecki lkmu nd S. ., n. vMalopolsce 1610,

vstoupil do Tov. jeiž. 16 , byl prof. hebrejštinya mathem.v Poznan z1647; sp.. „Cztery rzeczy
czlowieka ostatnie" n(i;/oznan l

ru rl. Adolf , .1851 v“ allu (Tyrolsko),od 1883ekustos univers. bibliot v inšpruku, z t.
1896, redigoval .Staatslex ikon'hvydany_pěčí Gór
rersovy společnosti (Frýburk 1bertshausenu v Hessensku, farář

vrEpsertshausenu (velkovévodství hessenské),] Mártyrer Marcellinus u. Petrus“(1878),
„Binger Wallfahrtsbllchlein'f (1879, vyd. 1889),

„Reliquienverehrung in der kat.h Kirche“ (1881),„Verehrun des hl. Rochus in Bingen“ (1881),„
Rupertus- iichleln' (1882), „Acta inquisitíonis" de
virtutibus et miraculls s. Hildegardi|"s (1883),„

..
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hauseer“ (1884), „Kapuzinerkloster' msiBninšiencen(1885),Alteste Spurcn des Christentum ngen

Úmgebun“ (1890), .Dieburger Wallfahrtsbiichleind891), „_eiigenstlldt. Wallfahrtsbiichleln“ (1893),
„lSchul“wesení inBin en im Mittelalter und Neuzeit“

(1893), „SWalifahrts tichlein von Epper tshausen“(19 ), lgnatius-Wasser“ (1895) a j. četné

spisky ačlánky z ohorsu hagíoiogie.Bruders jindří S..,j dr. theol. a filos.,soukr.
docent dějin dogmaht v lnšprukuu, n. 1869v Cá

chách „Die Verfassung der Klírche%bisv zum175 n. Chr.“ (1904, v ital. přek
xerzitienwahrheíten akad VorPtrále“1(1910); jest

stálým spolupcracovníkem inšpruckě o čtvrtletníku„'l'heoi. Zeits rit“f

aBrudzewskihz Brudzewa Vojtěch, kanovníkrof. theol. vynikající astronom polský,n
rudzewě ve Velko olsce; studoval na univer

sítě krakovské, kdež 470 dosáhl stupně doktor
ského, 1482 byl děkanem řečené university, od
1483 professorem mathematiky; 1494 stal se prof.
theol. a kanovníkem u sv. Floriana; jeho učenost

lčednrala mu věhlas i za hranicemi; jeho žáky byli:ik, Wapowsski, Celtes aj. B. byl oblíbencem
knížete Fridricha ]agellonského, jenž učinil jej se
kretářem a vysslal 1494 do Litvy k bratru svému
velkoknížeti Alexandrovi, jenž podržel jej u sebe
a _obdařil j štědře důstojenstvími ěa preben doupři kathedráÍe vileňske'. B. 2. ě.i497 Mimo
práce astronom ckě a mathematicklén' „Tabulae re
solutae astron. pro supputandís motibus corporum
coelestíum“,„Aríthmetiea“, „Theoríae planetarumj' ,
„Perspectíva“ a j.n) . „Commentarium in
sacrum líbrum Maglstrí aSententiarum Petri om
bardi“; dílo to zůstalo v rukopise a ztratilo se.

B_ruežhei (Brueřmel Breeu elu nizozemskámaiířsk rodina —
star í,vsyn Petra st.,řečený„sametový“ nebon„květirw [š.,]

v Bruselu, podnikl studijni cestu Vdo italie, 1593
až 1594 zdržoval se v ímě, 1596 byi v Miláně
zaměstnán u kard. Borromea, jenž zůstyalmu příte
lem po celý život; od 15579 žil “B. v Antverpách,

odkudž však podnikal časem cesty (1604 bylv Praze,1616 v Norimberce); bylj menován dvor.
malířem arciknížete Alberta a nízozlemské vladařky
Isabelly, byl s_přátelen s Rubensem, jenž užíval
ejho pomoci přiněkterých svých pracích;z .v Ant
verpách 1625; maloval s počátku hlavně květiny,
později krajiny se štafáži z biblick' ch příběhů;
z obrazů jeho uvádíme: „Ukřižování áně“v
chově, „Lot a hořící Sodoma“ t., „Protokujícl

lsaíáš“ t., „Lesní krajina se sv. Jeruosnymem“ t.,„Kázání sv. Norberta“ v Bruseelu (mu m,) „v.S
Martin na koni obklopený žebráky“ (veobrazárně
zámku roudnického; viz Soupis )(X1Vl. 60),
„Sv. Hubert“ (vBerlině). _-2. jan mladší, Synpře

“Ž—

:

dešl., u. 1601, odebral se záhy do italie, zdržoval se

nějaký čas v Miláněu mecenáše svého otcecekajrd.k ežBorromea, přes Pařížuvrátil se do Antver
1625 byl prijat do cechu sv. Lukáše, převza atelier

svěhoýotce, z. 8. . etr starši, řečenývruBgueelu u Brědyas511525, učite
lem jeho b [„Pieter Coeck van Aelst. Rokul 551

přijat byl . v Antverpách jako mistr do cechuLukáše a nastoupil nedlouho potom cestu do
Itali|;e 1563 přesídlil se do Bruselu, kdež z. 1566.9
V jeho umělecké tvorbě byla mu vzorem hlavně

dila l[(eronma Boscheev(. V obor malb nábožena íblíckěnáleží zjeho obrazů: , áda
v brusel skěm museu), „Bitva lsraae

lditůůs _uílllštlny“ (1562 u. 1563, ve vídeňském dvor)
nimm u,) „Stavba věže babylonské“(1563„Kristus nesoucí kříž“ ( t,.) anění sv. tří
králů (1564, v Rothově obrazárnKt'ělve Vídni),
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„Mnich a svět“ (1565,v Museo nazionale v Nea
poli\, „Sčítání lidu vBetlemé' (1566 vbruselském
museu), „Obráceni sv. Pavla“ (1567, ve vídeňském

dvorním museu), „Podobenstvie o slepcich“ (M1.
1514,7,1568 v Muuseo Naziona v Neapoli, vizobr.7 4.), „Kázání sv. ana Křt." (n,edat. v obra

zárně hraběte ivara atthyaniho na zámku Csakany v jihozáp. Uhrách , azu toho existuji ěetné

stare" kopie), „Vražděnimduitbeekheilemských“ (nee.,datve vídeňském dvorním eu). Vobbrazech B-ových
jeví se záliba v bizarnošltšch dle vzoru Boschova,
| v náboženských výjevech prozrazuje se drastič
nost, s jakou/) „líčil život selský. Srvn. Ren! van
Basta/der et . Loa G. Huh n,) -Peter
Bruegei i'ancien, son oeuvre et son temps“ (Brusel

Bruel — Brugerette

v Montpellieru; :p.: „Examen des raisons qui ont
donné lieu a la separation des protestants“ (Pař.
682), „Défense du culte extérieur de l' Eglise

catholique“ (t.l ,Re'pons aux plaintes des
protestants contre les moyens qu'on empioie pour
les réunir á l'Égiise“ t.1686), „Traité de ieucha
rl tle en forme d'entretiens“ (t. 1686), „Traité de

l' gllse en forme d'entretiens“ t. 11687, 00),„Traité de la sainte messe' (t. 1 00), „Hi—
stoire du fanatisme de notre temps“ (t.1I7692,1709,
1713,1737), „Traité de l' obéssaince des chrétiens
aux puissances temporelles“ (t. 1709 „Traité do
legitimc usage de la raison“ (t. 17271; vybor z jehu
dram. spisů vyd. v Paříži 1812 („Oeuvres dram.
choisies“, 2 svv).

Obr. 74. Bluegei Pclr starši: Podobenství o slcpclchl

1905—1907', Wai/er Calm: v Thiemeově „.All
Lexikon dcr bi.dcnden Ktinstler“ V.(1911), 100—10.

. m adši, syn předešl., řeč. „pekelnný“
(neprávem, je ikož neni znám žádný obraz jeho
stigjevem peirelny'm), n. Bruselu, .asiv Antverpách, kopíroval velice dovedně díla
svého otce, a tovvice méniěv Iné a znýmml
varianty; z jiných jeho náboženských pracir budtež
uvedeenzy Pokušení sv Antonína“ ve Vidni)a „Při—
chod sv. tří králů za sněhově vánice“ (v obrazárně

Rudolfinské v Praze, čislo katalogu 85, nepochybněvariant originálu Petra B-a st.)s r.vn Kultu, „Ge
schichte der Malerei“ 11.,766—768; Muf/ler, „Ge
schichte der Malerei“ 11.83.44

Bruel viz ruiiu
Brueys de, David Au ustin, franc. theoiog

a dram spisovate,l 71.1 Avixu, zprvu kalvi
nista, advokát a člen reform. konsistoře v Mont
pelliee;ru Bossuetovým spisem „Exposition de la
doctrine de l'église cath." přiveden 1682 ke kat
cirkvi; po smrti manželky stal se knězem; z. 1723

Brugelles Ludvik Klement O. S B, :p.
„Chroniques ecclésiastiques du diocese d'Auch“
(] ouiouse 1746)

Bruugensis Lukáš viz Lukáš : Brugg.
Brugere Ludvik Bedřich, sulpiclán,„. v Or

léansu 1823, prof. filosof., theol. a círk. dějin,

z. v lssy 1 :„De vera Si'clišionic, praelcctlones novae in seminario tii habitae“
(Pař. 1873, 2 vyd. 1878), „De Ecclesia Christi,

praelectiones novae in8seminario S. Sulpitii habitae“ (t. 1873, 2. vyd. 7), „bTa lcau de i'histoire
et de la litterature de18i' glise, cours professé au
ésrninaire SaintSulpice“ (ilto

Brugerrette jan, 11.1863v Ambertu (v dep. Puyde-Dme), sutd. vsem sv. Sulpicia :! na svob.
katoi fakultě v Paříži, stal se 1890 prof. semináře
v Courpiere (Auvernge , zai. a redigoval polit.
týdennik„ Le Livradors“ (1894—97), v němž bojo

val proti boulangismu a h_ájilnevinnu Dreifusovu;1896 započal vyd. větši list „L' Auveergne', proti
jehož směru biskup clermoniský nucen byl zakro
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čití, načež B. í_odebral se do Lyonu, kdež obdrželmísto rof. „École Ozanam“: připojil se ke
skupin liberálních katolíků a obha' oval odvážně
ideje modemísticke. Sp.: „L'abbé lenri de Saint
Poli, l' aífaireDre tus et la mentalité catholique en
Franc “(1904),„ es orieuntationsactuelles delapensée religieuse á Lyon (1904),.. abbé éhan
de Bonnneíoy, les leoons de la défaite ou
d'un catholicisme" (1„Vers l'unitéde la cro
ye"anc (1907),„ Le cathollcisme de demain“ (1908),
„Catéchísme de Maman“, „Les Morales indépen
dantes et ia Morale évangelique. Essai de syn
thěse chrétienne“ (v Bloudově shircce „Science et
Religioon“ č.150), „La Déclaration des droits de
l' Homme et la Doctrine catholique“ (t. č. 18),
„St toutes les Religions se valent“ (t. č. '235), „Les

Creations reli leusees de la Ré2volution“ (t. č. 283),eClub des acobins“ (t. č2 83), „Grégoire Vll.
et la Reforme du X1.siecle“ (t. č.2), .nlnocent
llI. et 1' apogée du pouioir pontifical“ (t. .

Brret'íggemanni. Hanuš, něm.řezbářl1480—1540
rodem z Walsrode, retormaéním hnutím připraven
o chléb, :. v chudoběv Husumu- zhotoviil515 21
nádherný oltář ro kl. hrám v Bordesholmu, nynl
_(dr

V

..

666) v d mu ve iesviku se nalézající, s vý
jevy : lumučení Páně v reliefech s 385 figuram'
realisticky podanými; z jinýcch jeho prací docho

„.Sv jiří na koni draka potlrající“ v museu
v Kodani; oltář v Thaulowowě muuscu v Kielu,
socha anděla v museu cís. Bedřicha v Berlíně. —
2. lan Jindř. Theod., katol. aedagog, 7x.1796
v Soestu, 1851 ško 1. rada v oblenci, od 1869
v ministerstvu kultu, 1863tajný \rchni vládní rada,

1850 č n erfurtske'ho parlamentu, od 1854 členpanskésněmovvny;s2.818va
žilý o katol. školství v Prusk

uger 1. Bedřich, vynlikající sochař něm.,
11.181 v Mnichově, z. t. 1870;v oboru křest.
umění měl málo přiležitosti se osvědčíti; jeho

erlíně, velice zaslou

.Kruc ííix“, .Zmrtvv chvstání áně“ a „Poenkuš

Páně" jeví velikou |ušlechtilost po'eti a hloubknuprocítění. — 2. Ko uamb nřtkee.s jm. Jan Křt.)
O. S. B., 8515 v [Basilejit vstoupil do kl. ein
síecuelnského 1873, vysv. na knězee,1878 stud0val

1 na vys. techn. šk. v Karlsruhe, přednášel
v k. škoie mathematiku, fysiku a chemii; spolu
zas ával místo druhého ředitele kůru, stal se 1892
nowcmístrem a instruktorem bratří-laiků, 1894dě
kanem kláštera; 1895 opatem; provedl přestavbu
velikých varhan v kl. chrám (1897), stavbu stu
dijních varhan (1899— 9CD,)l'lzařízení elektr. osvě

tlení v kl., vydání klataloíu rukopisů knihovnyklášterní; uveřejnil někoi pojednání z oboour
hudby, přírodních a techn. věd (většinou ve škol
ních programech);- 1905.

Brurůegglenská rota, sekta. kterouž v prvéléno.
XVlli. stol. zaiolžili bratři Kristian a leronymierové v Brn enu v kantonu bernském. lidé bez
vyššího vzdglllni( eden byl nádenníkem, druhý
kolářem), kteří pře(cistírajice dar prorocký velikou
pozornost vzbuuozovalia mnooho privrženců získá
vali; spoitli se s Alžbětou Kissiingovou a vydávali
se za vtělené božské osoby, život vedli nemravný
tvrdíce, že p o ně a přívržence jejich není ani

zákona ani hříchu. Bernská vláda zakročilabprotlnebezpečně sektě a vypověděla 1750 oba bratry
na šest let; ak neustávali přívržence své

i? dněcovati, začrogia proti nim vláda bezohledně:ristian byl 1753 oběšen a spálen, Jeronym aKiss

lin ová uv(rfženi (1803at řeá B ě B í1 )ruggy ranc. ru es, fi m. rugge, n m. r ge ,
_Brugensís dloec. g,íbiskupstviv Belgii, zaujšma
jící západní Flandry, v círk. prov. mechltnske', szřiz.59, 1801 zrušeneon, 1834znovuzřízeno; data
828.152 obyv. téměř vesměs katol., 15 dekanáatů:
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360325?.57vsukkursalií, 314 míst vil-raristských; asin.

Bruglerv G u s tca11v, u. 1829 v Tauberbleschofshezimu,
vysv. na k.n , išazpian v Karlsru

dník v Rastattu, l 4 farář přicmmísteru v Klostnicí, pap. dom.prelát, z.vKostm 1l903;)
schichte der deutschen Nationallíteratur' (|865,
11. 904,) jju ubíláum dees hi. Konrad“

(11877),l,Klurze líturg.1£rklárung d. hl. Messe“ (1866,18v 9031)
Brurugíěre Petr, 11.v Thiersu 1730, jansenlsta,

almuZník voršilek a kanovník kolle. kapituly
v Thiersu, odepřev podepsali prohl šení proti
jansenismu, odebral se do 1768, vstoupuii
do kongr. sv. Rocha; zúčastnilase hnutí revolučního

dvěma spísk: „Doléances des eglisiers. &soutaníersou pretres es paroisses de Paaris“ (17 „Re
lation sommalre et vérltable de ce qui s?st passé
dans l' Assemblěe du cleergé á Paris“ (1779), složil
9. ledna 1791 přísahu konstituční & byl tého žroku
zvolen za far ře u sv. Pavla v Paříži; proti za
vržení civilní konstituce kleru napsal: „Dlscours
patriotique au sujet des brefs du pape“ (Pař 1791)

„La lantemne sourde ou la conscience deM..
[aBonal]ci-devant ěvěque de. Clermontl éclairée
p_arles lots de l' Église et de l État rl' orrga
nisation civile du ciergě'(t.1791).]ínakrzůstallř_
věren kněžským ovmnostem, l sal několik
brožur protisňatkům kněží, b lod revoluční vlády
několikráte uvězněn; propušt n na svobodu jal se
zaváděti novoty liturgické, zejména přísiuhovai
svátostmt v jazyku francouzském; spolu s jinými
založil společnost S„ociété de philosophie chré
tlenne“, a zůstal nesmířitelným i po uzavření kon
kordátu; 2.1803. Massy a bratr křest. škol
Renaud vydali jeho životopis pod titulem „Měmoíre

apologélsioquřdu Pierre Brugiěre, curč de Saint- Paul“(Par
Brugman (Brugnanus, Bru mann) jan O.S.F

jeden z nejznamenitějších li ových kazatelů svědoby.,n na sklonku XIV. stol. v Kem enu, zprvu
lektor theol. v St. Omeru (dep. Pas- de--Caiais), pů
sobil od 1445 po dvacet Iet neunavnč s velikým

úspěchem jakosžktochrnissiaonář mezi lidem v krajinách nizozem vedl přísnou observanci
v několika klásškteřichfrantišk., z. v Nym\vegách
143. ; z jeho kázání zachoov_alyse pouze zlomky;
.r.:p „.Vltas Lidwlnae“ívtrojímzpracování; tiskem
vyd. v Kolině 1483, v Lovani 1485,vchhiedamu
1498), lat. rozjímání o životě a utrpení Páně a j.

0 B-ovi psali Moli „čoannes Brugman en het
tGodsdienstegen Leven nzer Vaderen in de Vijftiende eeuw" (vAmsterodamu 1854,2 sv.) aSchlager
(v časop. ,Kathoiik“ 1902).

Brugnato(Brugnatensls dloec.,) bísk.v sev.
Italii, v círk. prov. janoo,vské zal. 1133, od 1820
sloučeno s bisk. Luní-Sarzana (v.t

Brugsch jíndřich Karel, v nik. egyptolog
(protestant), u. 1827 v Berlíně, 160 byl prldělen

s. vyssnlaectvu v Persii, 1864 v Kairu, procesto
val několikráte Egypt, Persii a Syrii, působil ně

jaky sjako oěprof.) v Golttinkách (1868), Kairiru(1870)éa Berlín (1880); 1894 v Charlottenburku.
Z jeho prací mnohé zasahují v obor studií bibli

ckey'cth,'sou tto l..zejména: „L' les monu
gypt “(,1875 yvráceni mínění B-ova,

žniee|israe té táhli z EyygtaWpo úzkém jaz ku zemsékm dělícím jezero ír onis od moře st edozem

ského, viz Ví auraaux-Podlaha, lbie a nejnove.objevy“ 11., n.). „eAgyptologie“ (1890),„
bíblischen sieben jahre der Hungersnoth nach dem

rtlaut einer altágy tischen Felsen-lnschrift“

(182%), „Steininschrift u. Blbelwort“ (1891, '2. vyd.
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Brůha Václav, 71.vSedlici 30. srp. 1834,“sna kn. 28. čce 1,861 zprvu kaplan, potom far. v ale
Chyšce, čcstený kons. rada, bisk. notář a osob. dě
kan, z 12. října 1910; vletech 1867—1888přispíval

do „Poosvlátnčé kazat einny“.riihli P., dr. theol., prot. na semináři „Sa
iesianum“ vCŠ. Francis u Milwaukee (Wrsc Špoj.
St severoam. ), u. 1876 v Herdorfu v Porýnsku,

:p.: „Meine Reise nach Schottla11d“r(1904), „Youth,a sermon“ 190 , „Die Ehe, Vort 1,906) „Die
Stimme der wahren Kirche, Volksbuch“ (1907),
„Die ju end" (1908) — 2. janA . ořic,
1819 v ůsseidortu ze žid. rodiny, přestou il 1843
do církve katol., rozvinul mnohostrannou iterárni

činnost; m. i845přel. Cantůova dila „Storia uni_.“vsv. l.—X. (84 5.n); a. ve Vídni 1877. in—

dřich jos., dr. filos, emn. prof. v Rheinbachiuv Porýnsku, 11. 1879 v dozrřu .rp.m
hl. Ursula in Geschichte, eLegende und Dlichtungl“

(] Br1)1hnLuisa,n katol. spis. něm. v Karlsruhe, u:p.: inus v Pad “(dram. b_áseň

1910),c„Das hl. Knreuz“ (dram. báseň 1910) &;11.1 janneB dřich, prot. theolog, u. 1792

vširlilnasensu, 1821 roi. na evang. theol. fakultěrasburku 1831 zároveň kazatel přikosteles
Mikuláše i.,1849 duch. inspektor. 1852člen vrchni
konsistořc, 1866 člen direktoria církve augšpurské,
1872 první rektor n.ěm univ. ve Štrasburku, s: t.
1874; smýšlením

nalismu v moderní iiberaiismuls;29:5.: .Lehrbuchder christi. Sittenlehre (2 sv 32), „Études

philos.)(sur le christianisme“ (1839, n_ém.1850).—2.11.11d skl. něm 1.1838v Kolíně, 1858—61
učitel hudby t., 1865—67ředitel hudby vKoblenci,
1 —70dvvo.r kapelník v Sondershausenu 1880-83
dirigent iiiharmonické spol. v Liverpoolu,18831-90
diri ent orchestr spolku ve Vratislavi, od 1891
pro. na komposičním odděleni berlínské akademie;

: přehojných skladeb jela).pspadajiD v obor hudby
náboženské: „jubi201a1e( eFlucht derhi. Familie“ 20)., „Gesang$)derDh11.dre1Kóm e“

(15.2 )1., „Rorate coeli“ iop.g29, s varh. a orci
yrisel,Sanctus, Agnus Dei“(o p. 35.),„ AvareMÚL). .G russ an die heili e Nacht“ (op 62 ),

bibl. oratorium „eMoss“(o .).

Br1 h viz Broickwy.lfBrl e, dee, jan Rud fSiotenmaker, hoi
landskýcírkevni a sociálnilpolitik, M.1869, od111894
jako pastor činný v duch. správě; od 1907v Ut
rechtě; zasazuje se o reformu církevní ústavy

v duchu pres bň'teriávnském;„liberálům“ popírá právosetrvati v elr veliké železniční stávky
903 počal obírati se sociální otázkou; přednášl

o sociálnl ethice a podporuje zakládání protest

děln. sdruženi; :p.: „Reorganisatie een roeping
tot verheldering“ 1904), Concept Algemeen1Regiement voor de bederl. řlervormd

enheid en roeping der Kerk“ (1905), „ ontra
het recht der Vryzinnlgen in der N.(H.Kerk (1900,
„De Kerk en het Socialisme“ (1903), „Organisatie
van Christelijkeu arbeiders"I (1904 „Kiassenstrijden Christendom Toeoegepast Christendom“

(1906),s„Chrlstelijk sociale studiEn“ 8.1.rji ri, O. S. S. Tr.ln,rodem ze Skotska,

z. 1319; segsaikommentásř Sentenci. —2. (Bruys)Petr viz etrz s.
Brulefer (Bruzlifer, Burlifer,„ původnímjménem Pillet) těpán 0. Min., vSaint- Malo

(Bretonsko), znamenitý skotista, próf.vna pařížské
universitě a slavný kazalei, od konventuáiů pře

\; _

stoupli k observantům, přednášel v Mohučla et
tách, šíře všude obseervancl; . u kol.
1,1.,11:„Formalitates in doctrinam Scoti“ (Pař.
1490 a č.,) „Reportata in quatuor S. Bonaventurae

Brůha — Brumoy

Sententiarum libros“ (Basilej 1501 a č.), Opusccula“
Pař.15 .). sivn. Huf/er, Nomencl. 11,8992-993.

Bruliusa (Bruel) jolach 1m Au z Brabantska, n. na poč. stol Vll. ve 5015111 v Bra

banlsku, prot. 11105.a thleol., 1638 převor v Kolíně
,dvakráte (16403 ůHovinciálwprovinciekoiinskke 1649 převor v lBruse „

storiaePeruanae OrdinisEremitarumS. P. Auugusstini

libri octodeclm“ (1151; lesotrdento překlad špan dila„Crónica moralizada de eSan Augustin
en el Perú“ , kterouž vydal FranAntonio de la Ca
iancha v Barceloněě1638). „Historia rerum morum—

que 1n Regno Chinensi“a(překlad spisu, jejž sepsaljan Gonzal. ae Menodz
Br 11111. jindřich, u.33842,prof. nábož. na gymn.

v Dlirenu, z. 1884: vad l anonymně na obranu ne

orgjl'llnostipapežovyvspis„Ka1hoiisch oder nicht“2. On dřrej, katol. theolog, u. 1845

v Boslaru (itar.kraji julichskcm), v sv na kněze871, 1894f vPiit'tersddortu u onnu, z. 1903

v Kiss ' r1111.7„lišihelkunde fisir ho'here Lehranstaiten“ e(1š77, wa. 1899, ?...—15 vyd. 1910

%éči jeho bra(tlrajo7sef1=1cBrillia), „Lehrbuch der hl.eschichte“ 884) rHir tdes Hermas“ (1882),
„Der erste Brief des Clemens von Rom seine

geschichtliche Bedeutung“ (1883), přils ivualdo 111binského „Theol. Quartalschrift“ 6— do
časop. „Katholik“ 1899—1900; z pozůstalých lruko
pisů vydány populární apologetické práce „Die
wahre Kirche “Christi“ (1903) „ist Christus der
Sohn Gottes? (1904); 8.1)byl 3také horlivé činný
v oboru sociálně-politickém slovem i ísmem,v 
kládaje zvl. encykliku papeže Lva ll. z r. 18 1
o dělnické otázce (tři jeho pojednání toho se ty

:rajigogrelložii Ferd. Hodek v časop.„ Nové Prroudy“
Brůliísauer Bartoi. O. S. B., u. 1582 vAppen

zellu, vstoupil do ki v St Gallen, stud. 1603—11
vDiilingách, :. 1646, :p.„ Chronik des Kl.St. Gallen".

Brumel Antonin, znamenitý nizozemsky hud.
skladatel, vrstevník josquinův, žák Oskeghemův,
1505 při dvoře Alfonsa i. z Este ve| Ferraře, 2. kol.Petrucci otiskl 1503 pět 4111. mši B-ových,
šestou v prvé knize „Missae diversorum“ (1508

části mši ve „Fragmenta msruisar=1i“mc, motettv „Motetti XXXIII" (1502), v „Can L“ (1504),
v „Motetti C“ (1504), „Motettiiibrol quacrto“ (1505)
a „Motetti della corona“ (1514); tři mše li-_ovy

sou v „iLber X missarum" Ondřeje Antigua
jedna v „Missae Xlll“ jana Ottsue (159),

(1516),
dvě v Petrejeově „Liber XV missaru "(1539
v rukopise zachovaly se čtyři 4hI. mše, dvě 4h)l.
Magnifikat, dvě 4hl. a jedno 5hl. motetto v archivu
papež. kapeliy, 12hi. mše „Et ecce terrae“ a tři
4hl. Credo v mnichovské bibliothéce a j. Mše„
beata Vir ine“ vyšla v novém otisku v Expertově
sbirce„ aitres musiciens“ s-v. lX., některé jiné
skladby v Maldeghemově .sTréo

Brrumov, iara v diec. olom., v dekanátu valašsko—
klobouckém, přip. r. ,pa at:ron matice n.;ábož
duch. správu obstarává farář s koop.; 5574 katol.,
43 1., obyv. čes

Brumovice (Braunsdori), fara v diec. olom..
v dekanátu krnovskěm ve Slezsku; patron: kníže
jan z Liechtensteinu; duch. správu obstarává farář
s l1.oop;1l188611.,atol 2 akatoi., 1 ž., 1 bez vyzn.;ovb
ošrirmom Pe rS. j., u. .v Rouenu 1688, vstoupil
do Tov e.ž 1704, působil jako rot. v Caenu a
na kollvejiLudvíka Vel. v Paríži. yi spoiu racov
nlkem a od 1734 redaktorem publikace„ M moircs
de Trévoux“ , 1740 svěřeno mu pokračování dila
„Histoire del' Église gallicane“ (vydal sv X1. a

vPar 1.744, obsahující dějiny od 1.126 do
r. 1320); z. v Paříži 1742; JP.: „Theatre des Grecs,
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contcnant des traductions et analyses des tragédies
grecques, des discourrs et des remarqucs ser

vant ie the'íitre grec“; složil několik biblických
tragedLi („isaac", „jonathas et David a j.), „Eoěm sur la Grňce de M R. [L. Racinej“

(Bause1[lar|ž]1723) Srvn. Solmmemagcl, 11.,243-52.
an, u. 1 “,a 19,&prof.tilos. atheol.

v Lyon „Lesc setu eproposítions extraítes du l. des Réilexions moraies du P. Quesnel

sur le N. T. qualifiěes en detail“ (Brusel 1718). —2.1e run (Desmarettes) lanK ' č. ou
enský, jansenista, z. 1731, obstaíal dobré vydáni
spisů sv. Pavla Nolanskeho (Pař. 1685, 25 v..—)
3. jannLyder, ev. theoto, 11.v Christianii 1870,

1895 docent círk. déLin,1 7 prof. novozák. studiat.; :p.:„Pau1us'1aereomioven“(18Frsaje u
iív og fra aposteltiden“ (1903), „jesu biilede"

(1904), „]csMusog det gamle testamente“; od “00
vdydavás Micheletem a Odiandem časop. „Norsiktheologissk Tidskrítt“. — 4. n Kar

— 5. Luucian, franc. publicista katol.,
„ ev rCícxu182 8, 2.1893; zúčastnil se založeni ka
tolickéhoučasopisu„Université catholique“ v Lyonu,
založil sdruženi právníků 01., ne

ment du droit dans les facultés catholiquesE_(16771).
„introduction a l' étuder du Droít' (11879)bBrun etr viz e onlee
beku, magdeburský měrstan, složi7112176německou

alleegorícko mystick ubáseň o Písni písní v 12000ver1ch (vyd A.Fischer1893); jako nevěsta m šiena
P. María, milující duše a Církev; vzorem ásní
kovým byl olfram z Eschcna

Brnnat . :p.: mine, auctore, emen
datoríbus ct authentia vn'uigatae (Vídeň 1825),
.Díssertazioni hiblíche“ (Milán 1838), „Leggendarío

e vite di santí Bresciani cozn$note storiche e critiche“ (Brescia 1334, 1854,2 . otiaia de' pro
testanti convertiti alla reiigiosne cattoiica dal 1794
at 1837" (Mílán 83.

Bruneau 105. S. j.;
1901.(Pa

Bruncweikar Stilfrid z Podhoří (Podhorský),kněz podobojí, 1625 buď v cizině nebo
v Čechách potají vytisknouti dal: „Christi thean
thropi mediatoris nostri eiusque nativitatis assertio" ,

to jest: ..0 ne sv jedsíném prostředníku Kristu“(1625) Možno, že jes to táž osoba se Zach.
Bruncvtkem (v. nás|. mezi jehož spisy uvádí se

spis podolbnéhonadpisu zr .1
Vik Zachariáš, syn pardubskééhoděkana

Ondřelje,vn. asi 1570 v Prraze na Novém t ,dosáhl 1600 svěcení na kněžství, ač byl utrakvista,
řadem katolickým od arcibiskupa Berky 7. Dubé;

stal se kapl. u sv. Jindřicha v iPrBazle,1606 děkaanemv Žatci, 1612 farářem v Doi é(Českém Neu
stadtlu), 1615děkanem v Praclhatiších, 1621odešel do1 zdržoval se v Toruni; z.

„Limodís epidemica. Kázání mo
rově ráně jizlivě“ (v Praze 1606), „Ecclesia catholica

cthrístiani a mlnis. Kázání o cirkvi sv. katolické“
e in7carnatazverbi Dei massa. Kázánío vtělení" t. 160 ání o zemětřesení, kteréž

se stalo léta doh7íhaícíhzo ve čtvrtek v oktáb s.v
Ondřeje" (v Litom 3111608), „De sacra atque ve
neranda Trlad ázáni o jediném Bohu v pod
statě a trojímev osobách" (v Praze 1611), „ido

r snupplantatío. Kázání, že obrazové trpěni
býti nemaji“ (1612), „Ascensionís jesu mediatoris
nostriassertio. Kázánio anebe vstoupení“ (1612),
.ázání o Michalovi archanděiu“ (1612,) Media
iOrfissnostri jesu Christi assertio. O jediném pro
Středniku“ (1612), .,O vleseioradostném z mrtvýcVzkříšení. Kázání“ (1618,) „Kázání o pravém a
iedine'm očistci křesťanském' (1613). „Kázání
0 ospravedlnění člověka před Bohem“ (1613),

eský slovnik bohovědný 11.

„Synopse évangelique
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„Ká7.íán () postu pravem křesťanském v neděli“

první postní' (1613),ze„Zrtc_adlokacířství“ (1614),zání. o hrrozném eseni v krajibe chyň
ském i jinde staiémž e(1615), „Kázání o kalichu
útrpnosti vezdejší“ (161) „Kázání o hrozném
zemařessení 1615 února l)9. v kraai prachenském

a jinde stalém“s(1615), „Zrcadlo prehriozné, děsítelné a všemu ha před oč1avystavené
zkázy městajerusalerna“ (1610),„ Testamenti nostri
ersu Christi pia et tída assertio, t.1%Kšattu večeře
Páně svatá starožitnost“ (vaPraze 113), „Srovnánídvou tyranů církve- a iaggo a, Antlocha
Epifancsa a Antikrista" (1613). „Spisg potěšítedlný
rodičům pro odchod dítek s c'h zesnulých v této
morní ráně 1613 složenýu (v 1318281613), „Pharma
copoeia seu myrhotecium psychocorporeum: apateka & sklad lékařství duchovního í tělesného
z slova Božího a jak církevních, tak philochemico
gaienitských víc než sta doktorů vyňatý“ (l

Srvnéjíreček, Rukověti., 105; T_rulzldř,Rukověť163; Dr. [en/. Hra/Ira, „Česká kontesseť
(1912), 515.

Obr. 75. Bruncliesco: Knpole dómu vc i'iorencií.

Brundusinensls dioec. viz Brindisi.
Bruneilesco(Brunelleschi) Fiilpo tlo

rentský architekt a sochař, n. ] lorencii,
syn tamního notáře, vyučil se zlatnictvvi, přiklonil
e1401 k sochařství, odebral se s Denatellem asi

1405 nebo 1406 do Římma, kdež
duje stavitelské památky antick;
osvědčil se jako znamenitý architekt, :. 1446. B.
jest zakladatelem ital. slohu renaissančního uve
denim torem anticko- římských do architektury a
geniálním jich přizpůsobením pro potřeby soudobé
Jeho konstruktivně největším dilem jest mohutná

m v průměru rcoh lu 90 m, s iucernou

107 m vys.) Pkupoie dómu ve Fiorencií (1436—61,
viz obr. 75..P) ro vývoj renaissance výzanamnajsou třidíla B-ova: kostely S.L enzo 142.1 8. Spirito
(viz obr. 76.) asi 1434a n.O(stavby basiaiikálni) a Cap
pella de' Pazzi (viz obr. 4303 avb
centrální) ve Florencii. jako sochař adosáhls 1401
první ceny v konkursu na bronzové dveře bapti

sterial v San-Giovanni ve Florencii (zachoval semodel B-ův) někdy kol r. 1410 zhotovil dřevěný
krucifix (vl',?Čapella Gondi“ v Sta. María Novella.

34
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ve Florencii. Srvn. C. van Fabritzy, „Filippo Bru

nelloeschi'“ll (tuttgar rt 114/892), Limburger v ThieLexikon der bild. Kilnstler V. (1911,
125—v132;lgA.1(1/Im,Geschichte der Baukunstl..
666—

Brunelli ]eronym S. ]., výborn'
znlalec'řečtiny a hebrejš_tiny,professor v Řím, 1;13 vy

dal: „eGregorii azranzem carmina selecta“ (Řím
1590), „Hymní Synesií“ (t. 1609);)přel. několik ho
milii Chrysostomových do latiny (otišt. v prvém

svazku vydáni oantverpského).Brnruoneng S. |., 71.1821 v Piveroné u Tu
rina, vstoupil 1835 do Tov. jež.; v bouřích revo

čních 1848 uchýlil se do Amerlk ,povolán od
tamtud byl po 36 let hlavním spolupracovníkem

Obr. 76. Brunellesco: Vnitřek kostela S. Splrito ve Florencii.

listu „Civiltá Cattolica“; :. 1891 „.Clementev

Filingpo i| Bello' (1859),pi„Le riginni della sovranit temporale dei 1860—61, vd

1889), „l(lg2imi63Pa i recl e l' Iultlmo dei ReL ongo
bar di“ .leS85), „[ destini di Roma“(l_ odí Babilonia e di Ni1—77.4 V-). „
nive dalle orlglni tinolallar conquisra di Ciro des
critto secondo i monumen cuneiformi com arata
colla Bibbia“ (1885.11. „La cronologla b blico
asslra“ (1%), „Il Nabucodonosor díGiudiditta, dis
quisízione blblíco-assira' necromanzia
moderna esaminata nei portenti delleatavole girantí

e parlantni“215815857“upravil k novému vydáni dilojalšszTirma Commentarii in s. Scripturam“(] _ v..)
Brunetl5 Fran t. Fllorentínus Congr.s.z.La

u. 1731 v Bulgnévllle (diec. toulska), vstoupil do

kongr 1747, prof. lilos. a.,theol assistent generála,jejž provázel na jaehoútěku v době revoluce
dod íma, a od něhož chystajtciho se k smrti roku
1804 ustanoven gen. vikářerm řádu; ; .rp '
„Tri té des devoirs des pénitents et des connfes
seurs“ ( y 1788 anonymně), „Parallěle des
religions' (Chalons a Pařížy1785-92, Bs v.,) „El-e
menta theologiae ad omnium scholarum catholi

' bíbliograf; zjeho spisů pro dějin
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carum usum“ (Řím 1801»—1804,5 sv.). — 2. Ho

ratusjos. 0. Carm. na poč. XV111%.stol.., sp., Manuductlo ad 5. Scripturam“(Pař.17l)— 3 Jak
Karel, 11.1780 vPaříži, z. l86.,7t bibliograf; jeho

práce "Lsou důležity také pro dějiny liter. katol.;
7cmj „Man5ue|du libraír e et de |' aurmate dellvres“ (1810, 5.vyd1860—65 v 6 sv.; doodatky

k němu vyd. P. DeschampsL a Petr Gustav Brunet1878—80,2 v..) — Ludvík advokát pa
řížského parlamentu, 71.1688 v Arles, 2.1747;
„Histoire du droit canoníque et du gouvcrnement
de l' église“ (Pař 1720, Avignon 1750),„ par
fait Notaire apostolique et prrocureur des otiici

alítes“ (Lyon 1728.1734,1775), „Droíts et Ilbertesde l' glise gallicane l731, 4
5.Josef,doktorsorbonnskfa,z.17m;.r „Responsa
moralia ad questiones theonogiaeselectas in ratiam

sacerdotum, qui tremendo sacramenti poen tentiae
mintisterio incumbunt“ (Dijon 1692).— (B ruPetr, kanovník arraský, notář sněmu basi
incistkého, :. 1451 sestavil přesné„ Manuale“ , do

něhož paša—l38jednání a protokoly řečeného sněmu38; litovati jest, že ze tří původních
svlazků zachovaly se pouze svazek první a část
svazku druhého, jež Haller uveřejnil v „Concilium
Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte
des Konzils von Baselt', s.v Il.: „Die Protokolle
des Konzils 1431—1433. Auus dem Manuale des
Notars Bruneti“ (v Basileji 1897). — 7. Petr
Gustav, 1807 v Bordeaux, :. 1896, vynikající

lít. theol. cenné

jsou: „DIctionnaírede bibliolo ie caghvolique“(1860),„Curiosités théologiques“ (1 1),n évydáni Bar
bíerova dila „Dictionna re des ouvrages anonymes“

a díla Qstšérardova„„Les supercheries littéraireS'(1869—

run etíére Ferd. slavný franc. ulit. historik,kritik a apologeta, u. 1849 v Toulon 1886 pro
na École normale, od 1893 chefredaktor časoplSu
„Revue des Deux Mondes“ zprvus mýšiení bez
náboženského, od 1895 rozhodný katolík a nadšený
obhájce katolické církve. zastánnce umírněného
klassicismu v literatuře, odpůrce naturalistického
románnu, :. 1906 v Paříži; - udes critiques

sur l' histoire de latlitt.francaise'1' (6 sv., 1880—98),„Histoire et littéra ure“ (35 . „Que-'
stions de crit.“ v.1quest. de crit.“
(1890), „Essais sur la Iitt. conotempf (1892), „Nouv.
essais“ 1895), „Le roman naturaliste“ (1883,2.v y.d

897), „ ;vévoslgoutiondesLFenres dans l' hist. de lalítt.“ (4 , „L evolution de la poesie
lyrique en France" au XlX. siecle“ (2 sv., 1894),
„Manuel de l' hist. de la litt. fran. “(1897, „La
moralite de la doctrine e'volutíve“ (1
de commatb 8196— , „Suur les chemins de la
croyance“ d.1908), „SaíntVincent deLerins'
(spol.s Petremyde Labrio|1,1907), „Les raísons
actuelles de croire, discours prononcé a Lille le
10. novembre 1900“ (v Bloudově sbírce „Science
et Religion“ č. 162), „Les motits d'espérer, discours

grononcé aLyon le 24. novembrre 1901“ t..č .Žák, „Brunetiěre a Berthelot" tv časop.
„Vlast“ Xll.((;1895—6) ir. Holeček,„Ferdinand Bru
netlere, kritik, moralista“včasop. „Hlídka“(Brn..)ll

(1897);'iG:ler, „FrbBrunetiereals Apologet“v časop„tKaholik“ V1. (1910); Chalid, „Les ldées
religíeux de M. Brunetiere“A(Paříž 1907.)

runfels (Brunnfels, untels) Otto,
n. kol. 1486 v Mohuči, stud. narškole dómské a na

universitě t., vstoupil do kl. kartusianského u Mo
hue,g přešel do kl. téhož řádu v Ko'nigshofenutrasburku, seznámil se s reformátory, vystoupil
z kláštera, stal se 1521 farářem vSteinheimu, po
tom Neuenburgu, 1524 učitelem na škole klášt.
karmelitského v Štrasburku, usadil se 1533 jako
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lékař v Bernu, kdež z. 1534 sepsal obranu Huttena
proti Erasmovi a vydal z Fluttenovy literární po
zůstalosti spisy Husovy (v Štrasburku 1521;Zzbrt, Bib to.gr 11., str. 1170, čís. 14.929) vynikl
zv áště v oboru přírodních věd, ze 'ména v bo
(„lHerbamm vivae icones“ 1530— ,35 .).

lBrunforteU olino (Hugolinus de Monte
orgio), fran iškán, n. kolg1262 z rodiny šlechtické, vstoupil v roce do řádu fra.,nt1šk žil

v kl. Roccabruna,e později v Monte Giorgio, 1295menován bisk. er,amskym ale před konsekraci
resignoval, 1300 zvolen za provinciála v Mace
ratě; někteří pokládají B-a za autora

„Fioretti“1(„Fl'oretum s. l-rancisci“) v původní jich

-Q

runltšsýc)jan, souč. prot. katol. univ. ve Fryburku (v .rp ' „uRskin et la Bible" (Paříž
1901), „Michei'ret' „přispívá do časopisů: „Asso
ciation Catholique“, „Quinzainne“ a;

runo a s. oa eBalptista %chol.piar., n. 1713 ve Florencii, proíe.theol. t. a v ě
požíval veliké vážnoststi u pap. Pia Vl., jenž užíval
jeho rady v těžkých záležitostech, z. 1796; vyd.
„S. Maxtminniep. taurinensis Opera" (výborná kri

tická edice, v Římě 1784, BrunonisvAstensis
Opera omnia“ _(t.1791,otišt. v MigneP. L.s X.]V
aCL XV.); m1moot.r.:,ú„Difesa degli 3a;.tologisstidella religione cristiana“ (ve Florencii 1778), „E
posizione deiel dottrlne rlguardanti la razia
e l sacramenti' (v Řimě1774), „Breve con ronto

del 1.di Tertulliano dc praescaiiptioníbus coll' ana
lisi fattane in Pavia“ (v Ešnol10' 20dor Antonovič. rus. skvě
(otec jeho, rus. dvo ni malíř, "přistěhoval se do
Ruska z vlašských výcar), vzdělal se u svého
otce a na petrohradské akademii, odebral se 1818
do italie za účelem dalšího vzdělání vrátiv se stal
se prot. akademie petrohradské, 1836 svěřenno mu
provedení maleb v chrámě sv. lzáka v Petrohradě,

odebral se znovu do ima, kde provedl kolo

had na ěpoušti“ (nyní v Aleuseu v etrohrad e); 1845 podnikltřeti
cestu do í,ma kdež provedl kartonny k malbám
pro zmíněný chrám, jichž provedenní vyžadovalo

doby desíti lgt; také malby pro íkonostas ruskéhokostela ve _tutgartě tehdáž v Římě provedl;
49—54 byl ředitelem carské eremitáže, 1855stal

se4rektorem akademie; poslední léta jeho života
vyplnila práce na kartonech km lbám v kostele
Spasitele v oskv ; z. 1875 va Petrohradě. —

3.František, lazarista, n.vBisceĚliivNeapolsku1802, prof. theol. ve scholastikátu ongregace 131.
v Neapoli, 1837biskup ugentský, z. 1863, zúčastnil
se horlivě kontroverse o dovolenosti úroků; ip.:
.Analisi ragionata e critlca dei libri tre Suile usure
dell' abate arco Mastrofini“ (Neapo 183_5),
L'abate ed ii príore, dlalogo per servire dl ris

posta alle Dlssertazloni sul mutuuo e sulle usure
d'un canoníco Poliziano“ (t „Lettera pasto
rale di Mons. Fr. Bruní della Cong. della Missione,
vcscovo di Ugento, a Monsign. accone, vescovo
di Teramo, intomo all' abuso, che talunl tanno
delle rissoste date dalla S. Sede sopra le usure“
(Ri );m mo to :p.„131ementa philosophiae

eclectiaee ad usum seminaril Uscentlnl" (Neaool839);v formě pastorálních listů dal důkla ná
pojednáneí o různých předmětech & asových otáz

c.h — 4. Leonard, ital. státník, humanista a
historik, u. 1369 v Arezzu, odkudž zván., Llonardo
Aretino“, žák Chrysolorův, stal se 1404sekretářem
papeže lnnocence Vll. úřad sekretáře zastával
takězapa ežůRehořeXll.,AlexandraV.aJana.,XXlil
jejž prov el na sněm kostnický; 1427stal se stát
ním kancléřem republiky florentské, z. ve Florencii
1444; :p.: „Historiae Florentínae libri XII.“ (ve
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Štrasburku 1610, vlašský překlad dila toho, jejž
poořídil Donatus Acciajuoii, vy.d jilž

„Rerum suo tempore in Italiya14gestani7613 8—1440commentarius“ (Ben.1 5,1485); zaískal
sobě velikých zásluh o pěstováni st7udiíkiassickýc h,
zvláště řeckých, pořídil několik překkladů z řečtiny
do latiny (Arlstooteles De morribus 1475 a.,č S. Ba

silii De instituendis discipulis a (li);l5sbirka jeholistů („Epistolarum llbrioocto“) vy 521 č.
Bruninng íři . 17 .rp.: The

Divlne Economy of Čhrist in hisKingdom or Čhur
ches practised taught and ordained by Himself to
continue according to Scripture alone“ (Londýn
1791).

Briii ng ]. Antonie (pseudon m: „Karl Ar
and“), kat spisovatelka něm.vBert 'ně, u. 1863ve
Steele vPorynsku; asp.Anovvellu „Schwester Chari
tas“(1888 —„2. A.,nt u. 1775, lékař, :. 1843,
atm j.: rsu , a ein Gottes under menschlichen Willenst'reiheitasrnetaphyslsch zu

35515
('"/5%

Obr. 77. Brunellenco: Cappella Puzi ve Florencii.

beweisen“ (Můnster 1838) —v3. 0Robert, dr.Kiur.,
advokát v 'lrevíru. n. 1872 %„Kíession und Schule in DeutschBland“ (1 ) „Der
Anteil der katho [. Frauenwelt an d iidung

ln Deutschland“ (1912); jest spolupracovníkemKroseovy pubiikace„ Kirch Handbuc
Bruniquellus (Brunich ellus,Bruni uellp)
et r Augg., eqchybně : ranciee,

biskup v Civltá na patr.mSal-dnil 1311—3 (nikoliv
ittanova vlstrii, jaak uvádí Huf-nr, Nomencl. 11.3,

557);.rp.: Liber super historíls N. et V. T. uxta

ordinem alphabetl“, výkl. na kn. Přísl.e Kaz., ísně
písní a j., jež vesmĚs zůstaly v rkBruniss, dee(d Burn,i) josefp 50. Min. Obs.,

rod. z Benátek, :p. „Reductorlum Hierosolymitanum,in quo candlde et sincere describitur, quidquid
diu desíderabatur sciri de omnibus ad 5.Hierusalem

spectantíbus“ (Ben.1616 Auglšpurk 1651B rich, malíř, n. 1859v Ber mě stud.
1876—82ana t. akad. , z jeho nábož. obrazův uvá
dime: „Aj, já jsem s vámi po všecky dni“ (19110),
Hlava "Krisltova" (1904), „Nechte dítek jíti ke mně“

(1934), .Magdalena“ (1907), „Ztracený ráj' (1908),
„Veliký pátek“ (1909)

o..“
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Brunnerl. Fili1p josef, ". 1758, kněz směru

osvícenského, badenský duchovní mlnist. ra,da8 ; „Gebetbuch fiir Aufgeklárte“,„

intoleranz u. Obscurantismus unsrer Zeit" ž18_8 ,„Uber Pricsterehe, freimuthige Gedanken“

,Histor. Notizen liber die BesetzunĚŠ d. hisc l1.óflŠit_ze“ (1822), „Predi 0en u.k11rzere eden“ (1818)—.2 n. eunburk ve Švýc., zprvu
kazatel zwingliánský,0prestoupil k cirkvi katol.;
důvo své konnverse uveřejnil ve spise: „Professio
catholica“ (1584);sta1 se potom prot. řečt. a hebr.
ve Frýburku an1Ne dr. theol. prof.
nábož. na Luit l.oldově vyšší reálce v Mnichově,
n. 1856 v Au purku; :p.: „Didaktik u. Methodik

der katlh._Religionslehre“ (1898), „Der hl. Hierony
mus u. eMádchenerziehu_ng“ (1910).__—4. (F_ontaanus) dLe ard, protest theol., kol.
nepochybněo v"Esslingách, žák Wimpfelingův, 1při
pojil se ke hnuti reformačnimu, tal se 1526 dia
konem při chrámu sv. Petra v trasburku, 1527

kazatelem ve Vormsu, 1548 ve _štrasburku, 1553farářem v Landav ě, kde 15 :p. konkordanci

k Lut_herovuapřekladu bible (1524, 1530) katechismus( 5.řOndejS.J.,_n. vau(Tyrolsko), avstoupil do Tov. ]ež.1 , byl prof.
rhetoriky a filosofie; 5,6.: „Annales virtutis et for
tunae Bojorum [ pr. Kr. -1311 po Kr. 3 díly
(1626—37),,fastiMšjrianiWAntv.1623,1 Mni

chov 1630) a__j__._,_zván___ŠyL, „Liviem Bavorska" ; z.
1650v inšpr astián, theol.,___historika publicista,urk1.l'I18l45ve 1dni, vysv. na ze 1838
od 1843 ka 11 ve víd.předn_1čsti_ Alt- Lerchenfeld,
1553—56sv teční kazatel při univ. kostele, potom
věnoval se výhradně činnosti literární; redigoval
1848—65 čs „Wiener Kirchenzeitung"; bojoval
neohroženě (zpravidla s trefným vtipem a humo
rem) za prav aapráv a svobodu cirkve proti

Bsefinismu, liberalismu, Straussoovi, Renanovi a
arw1n0v1 '1_11cnovánpap.p.relátem a protonotářem;

. ve 1ni; dějep1sné práce jeho jSOu: „
theologisch_e Dienerschaft am Hofc loose phs il.“
(1868), „D 0šsterien der Aulklárung inOsterreich 1770—18 (1869) „]oseph ii.“ (1874, 2. vyd.
1885, „Clemens Maria oibbraue und seinne Zeit“

(1857), „Basenediktinerbuch'(1880), „Zisterzienserbuch“ (1881,) horherrenbuch' (1883 poolOge

tické: „Paulus indAthen, ein Spiegelhiída unsererZeit (1856, 3.v 1876),„Die vier Grossmeister
der Aufklilrungstheoi e (Herder, Paulus, Schleier

macher, Strauss]“(1(18g7)),3„Der Atheist Renan undsein Evangelium“ (1864 868„), Buch
der Natur zur Beleuchtung3der Daminlehre“ 51879);

mimo to napsal1autobiografii pod názvem: „,Woher

('i'

wohin“ (25 5, 3. vyd. 1891 v.), cestopisy
(h1.z italie:v „Heitere Fahrten d1'1rchsitalien“ 1857,

us dem enediger- u. Longobardenland“1
„Heitere Studien und Kritiken m und liber ltalten"

1866)_; proti výstřednimu kultu literárních geniůal: a-u und Baustelne zu einer Lit.-Geschichte
der Deutschen“ (1885n

byl činnýmd (povídky:
2. vyd. 128641,

také voboru belletrie
„Diogennes v. Azzelbrunn'

„Die Prignzenschuie zu Mópfei

gliick" [1848,2 1865, salyrickédbásně: „Der
Babenberger Ehrenpreis“ 1843,2.v d18731, „Der
Nebeljun er) [_1845, 4. vyd. 1891]; sebrané
j_el_10pvd y Laepoe t..sp vyd. v 185 111864 a8JOn.)v ivotopls jeho nasál .Scsheicherzn„S.

Brunner, eiu Lebensbild“ ((_1 1890)BrunnquellPetrPius Praed.,vn.d1752vBam
berku, 1780elektor filos., pozdějit he.ol, 1792 ře

r.,t po zrušeni kl. žiljako knéz světský, z. 1 28;
l_řrbornytheolog a kanomsta ďas: welse fiir dienauflósbarkeit des Ehebaan es“"(1810),
Geschichte der Kirchenbusse und Apologie deer
sacramentalen Beicht“ (3 sv., 1816), „Historisch

— Bruno

dogmatische und praktische Abhandlung ůber denAblass “ (1816), „Apolo ie des echteen Glaubens
bekenntnisses bei demU ertritt anderer christlichen
Contesslonen zur rbmisch-kathoiischcn Kirche“

(182_1), „(j___usrecclesiasticum publicum et privatum
moríbus er manorum accomoda_tum“ .Bruno 1. z Asti viz B. čis. —-2.3 use

bius viz Eusebius. —__3.Giordano (křest.jménem Filip), vNole, vstoupil 1562

v Neapoli do ařád__udominik, obdržel jméno Giordan ysv e,1572 apostasoval 1576, vedl

nestálý životzspbřecházee : m1sta na místo: pobylv Geneevě (1 odkud bylvypuzen od kalvinistů),
Toulousu, Paříži(1582, kde _Imdřichlll. mu dovolil,
aby vykládal své názory), Londýně (1583), Oxfordu,
Vitemberce (1586), Praze (1588, doporučen cis.
Rudolfovi li., jemuž věnoval svůj spis „Artículi

met sexaginta adversus huius tempestatis

mathematicos atque philosophos“ začež mu císařdaroval 300 tolarů), lelmstadtě Frankfurtě a přes
_Curychvrátil se do italie; nalezl v Benátkách při
jetí v domě ši. Mocemni,ga od něho však 1592vvy
dán inkvisici. B. dopraven 1593 do Říma a dlou
hému, 7 let trvajícímu procesu podroben. Když

zdráhal se odvoladtisvojeihluigřmě.ble upálen 17.111600 na Campo dei Fiooir B. chtěl scho
lastický aristotelismus nahraditi naturalistickým
pantheismem. Základem a principem všehomira,
jenž skládá se z nekonečného počtu světů (slu
nečních soustav) a _jest prostorové i časově ne
konečným, jest passivní hmota, s niž aktivní 1mma
nentni forma, světová duše, Bůhh, jest too.tožna
B. postavil se rozhodně proti křesťanství & hlásal

neodvislost filosofie od cirk autority.dSebrané jehospisy italské vydal Pavel de Lagarde1(888), la

tinské Fiorentim, i111briani,_'|“alla_rigoaeVitelli (7 sv.,879 ertz', „ ia iordano Bruno“

(_Turin 1868); Bc lan, „Giordano Bruno“ (Bologna886), Pravni, „Giordano Bruno e i suoi tempi“

_.

(lPr31887;) P. Guillerm:v „Dictionnaire Apolo

Ěětuique' 14 (1909),4431—432; str Špička, „jordánv ČKD. 1889, Dr. JaffuKašpar, ,Giorda
Bruno, jeho život a filosofie“ v časoop. ,Hlidkao

1:9061Hlavinka. „Bludy a lži v děI'gnách“2 vyd.
(1175118),237—239, Linn/mik, „ čj filosolie“,

—;175 sr vn. také ČBibl__i_oogr. čes katol. li 'str4.994, čís. 50—54. hbergu, probošt-—4.
honauský a kanovník bamzbcrský, 1112—22 kancléř
Jindřicha V., 1123biskup štrasburský, 1126sesazen,
1129 rehabilitován, resigr10val 1131, zachoval se
'eho list k Gerhohovi z Reichersbergu (Might,

CLVlX., 1347). - 5. josef Ant., rávnik
ital., prof. na univ. turínské; :p. „lntroduzione alla

šiurisprudenza canonlca“ (v Turíně 1769).
sv zakladatel řádu kartuziánské_h_o, jednaz nejznamenitějšich ozdob církve v XLS .ko.l

030 K01111 R. 1 roodu šlechtického; Olvzděláni
nabyl v Remeši, stal se kanovníkeem při chrámu
sv. Kuniberta v Kolíně a 1057 scholastikem v Re
meši, kol. 1075 spolu kancléřem arcidiec., dostav

se do sporu se světský smýšlejícím arcibiskupemManassesem i., nucen byl prchnouti 1076. Po

sazení Manassesa 1080a svatokupeckěm do-_sazení nástupce Helinanda uchýlil se 3. se šest
stejně smýšlejícími druhy zprvu do samoty v Séche

ontaine v iec. langresské, potom do pustiny
u Grenoblu, jež dle kolkolem se rozkládajíciho
pohoří Cartusia zvána byla „la Chartreuse“ (Car

thusium). Vu zem,í jež mu daroval bisku Hrenobleský Hugo, zřídil B. 1084 orattorium a líc olem

mnišské cell_y; tak založil poustevnický řád kartuziánů (v. i.). ošcsti letech od svého žáka pa
peže Urbana 11.do Rím volán za zpovědnika.
Nabízené mu arcibiskupství reg ijské odmítl. Jsa
v průvodu papežové na útěkup ed ]1ndř1chem1V
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do jižní italie užil této příležitosti a založil se
svolením pa ežovyimnv pustiněkLa Torr e(TurrisEren ius) v ový kl. rtuziánský 1091,
kdež z. 6 říjnaa11101(dle jiných 1102). Papež Lev X.
dovolil r. 1514kartuzránům zvláštní oíf|c1um ve v_ý

roční den jeho úmrtí jež pakí pap. Rehoř X.V prlal do řím. brevíře. am. . .B. .r). řečopo
rdání světem, výklad žalmů na listů sv. Pavl

(_Migne,P.L CLIL, 637_1420, CLllí.,11—57l);

mimo to přičítají tse B-ovi neprávem některé spisyB-a ze Segni (v.t .). 7. un) sv., arcibiskup
kolínský, u. 925, nejmladl l.syn něm. krále jin
dřichai., vychován pod dozorem bisk. Balderlcha
v utrechtskč dómské škole, potom při cís. dvoře
bratra svého Otty Vel, 940 kancléř, 951 arcikaplan,
941 n. 2 vysv. na jáhna, 950 na kněze 3 ku
přání Ottty i. zvolen za arcibiskupa kolínského a
téhož roku konsekrován. Jsa spolu pověřensprávou
vévodství lotrinského, obratné uspořádal tamější

neutěšenémlpoměry politické; také na obnovení pořádkua uve Francii značn' měl vliv. V době
druhého tažení Otty Vel. omŘ (961-613) vedl
spolu s arcib. mohučskýmdonlléemm správu říše.
Ve své díecesi a v Lotrinsku naléhal s úspěchem
na reformu klášterů, a pečovval o povznesení ná
boženského životaavzdělánikleruilídu. Z. 11.října
965 v Remeši, pochován v zalo eném od něho
benedikt. opatství sv Pantaleona v Kolíně. Pam.
11. října. jeho životopis složil mnich Ruotger (v. t.).
-—8. arcibiskup kolínský, „. koL 1100 z ro u
hrabat z Berguu; 1131 arcib. kolinský; spřátelen

jsa se sv. Bernardem a sv. Norbertem podporovalád cisterc. a praem.., svůj rodný hrad Altenberg

(v. t.) přeměnil 1133 v opatství cisterc.; ídostal Sedo sporu s Lothareem ili., smířil se sn m1136 á
provázel ho na tažení proti Rogerovi Sicilskému,
při tom zastihla jej smrt 28. (n. 29.) května 1137
vBar i. — .bi skup langresský, ze šlecht. rod.
Rooucy, příbuznný krále Lotharaa, a. kol.
slavného Gerberta (pozd. pap. Silvestra il ), ka
novník v Rem i, od 981 biskup langresský.
31 ledna 1016;epřičítá se mu „Epistola ad ciericos
Lingon. de coniessione peccatorum“ (Mign
CXXXIX.,1533—38—).10. Magdeburský (Sa
x_onius,m„clerlcus ma deeburgensis“ . „clo-_ricus seburgensts“), zprvu klerik při
dvoře arcib? magdeburského Wernera, po jeho smrti
1078přidvoře bisk. mersebururgskéhoWeenrera. jemuž

věnoval svůj s isr„Liber de bello Saxonico“ (1073-81,vyd .Ss. —84, Mignt P. L.
CXLVíl.. 489—586), v němž jeví se býti rozhodným
od ůrcem jindřicha lV.; z. o r. 1084. ze
Sc auenbur biskup olomoucký, syn hrabčtč
Adolfa z olštýna—Schauenburgu, 1230 kanovník
v Magdeburku, 1234probošt v Lubeku, 1244v Ham
burku, 1245 jomenonvá od pa p. lnnoocence iV. bi—
»skupeřnolom.,ale pro počáteční od or krále Václava
i lidu teprve 1247 ve skutečné rženi biskupství
uveden, přítel & rádce krále Otakara lí., zúčastnil
se 1255krížové výpravy jeho proti Prusům; v době

dlouhého interregna rozvinul horlivou politickoučinnost; v pamětním spise, podaném 16. por 1273

pap. RehořiX. o církevních a politíicířychpoměrechv ríší něm. vystoupil proti Rudolfovi
(historicky velice důležitý tento dokument v d.
HaWerv „nAbhadl. d bayr. Akad. d. Wissensc.
1846); po pádu Otakarově 1278 postavil se však
na stranu Rudolfovu a byl od něho menován misto
držícímmoravským; získaisi velí ch zásluhoroz

květ církve moravské: při tom však %odporovalusilovně kolonisaci německouu; z 18.1: 1281.
(Brun Queríurtský (s příjmímnBonita

tius) sv., apoštol Prusů,pocházel ze vznešeného'rodu saského pánůz koi.r 975,vy
chován v dómské školeumagdeburskě, jako mladý

k! :=.
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jinoch stal se kanovníkem při chrámu sv. Mořice
-v Magdeburku, povolán ke dvoru císaře Otty 111.
a jmenován dvorským kaplanem, provázel císaře
996 na jeho první výpravě do Říma, oblíbil sobě
život mnišský a pob l snad v kl. aventínském, do
ně,hož jak se pravd podobá, vstoupil stejnou asi
dobu, kdy sv. Vojtěch jej opouštěl; za nějaký čas
přidružil se k sv. Romualdov a žil mezi jeho
žáky-poustevníky na ostrově ereu u Raven

kdež seznámil se s Benediktem, jedním 7.apětiŽbrat ipozději v Polsku usmrcených. eSil
vestrra Ii. orbd žel dovolení aby k žádoesti pol
ského knížete Boleslava Čhrabrc'ho pokračovati
směl v započatém sv. Vojtěcheem missijním díle
u Poláků a Prusů; byl 1004v Merseburce od arclb
magdeburského konsekrován na biskupa; nemohl
však pro válku mezi Boleslavem a jindřichem il.
odebrati se do missijniho svého území i působil
1004—7 v hrách mezi „černými Uhry“ a 1007—8

v jižh Rusku mezi Pečeněhyl,l ža teprve od 1008u pohanských Prusů, od nic žvšak spolu s 18
druhy byl zavražděn na hranihcich ruských 14. ún.

(dle jinych pramenů 9. břez.) 1 . . sepsal nazákladě starší práce Kanaparlovy za poby

v Uhrách život sv. Vojtěcha, 'ehož byl vroucimctítelem a následovníkem, r.„008 Polsku zpra
coval životopis ten nově ve formě kratší (vyd

. e.rm H Ss. Vl., —612;první,

obšírnější životopis vyd Bielowski v Mon. Po1.Hist.í.189—222a mier ve Fontes Rer. Boh i.,
266- 304), dále naapsal životopis Benedikta s bra

třimii„\t'ita quinque írairum Poloniae“ (viz čl.lBets bratří mí li.90,) a list k císařijindřichuil
nvyd.vMon. Pol.l ., 223n..) Pam..1 řijna. rvn.
ran! Hýbl, „Brun Queríurtský a jeho života is

sv. Vojtěcha“ v „e.Cském časop. historickém" V.

(1898),73n. — 13. z_Roupova viz z RoupovaHny k. — 14.0. B., sv., biskup v Segní,
„. ko]. —48 ze vznešeného rodu nepochybně
„„ Asti, 1dle jiných v Solero (v nyn. Piemontsku),
řeholní kanovník v Asti, později v Sieně,

disputoval úspěšně v ŘíměŘ sh Beren arem (v. t.)Taurským; ku přání pap. zvolen za

bisk. v Segni a od něho samého rkonsekiroivín; bylpřítelem a rádcem pap. ehoře V.lí oná
stupců Viktora ili., Urbana H. a Paschallal ii.,01095
provázel Urbana 11. do Francie ke koncilu cler
moontskému, vstoupil 1105do kl. montekassinského,
podržel však biskupství, 1106p án do Francie

jžakoépapežský le át, abyopůsobil vse prospěch křivěažhot řB olen za opa a.kl monte

kassinskéhošl v'jtýkaslostře papeži povolnost vůči
cis. jindřichu\ ., ínuce nubyl 1111 vrátiti se dosvé diecese; :. 18. čce.e 1123; 1183 prohl. za sv.

od pap. Luciaalil., :p.: životopisy sv Petra zAna nia sv. ,opolem pis „De simoniac s“
(Mon.p(šerm.Vlaibeillde lite imperpatorum ll., 546-562
homilie a řeči, několik menších dogm traktát,
exxeget. komentářek S. i 2., vyklad lsaláše
objevil a vydalŽIArnzlli v Spicil. Casln. ili., —.204Pam. 18. čce. ívot' B-ův napsal Petrus Dilaconus

glilon. Germ. SSZVil., 776n.). Srv. Gigabki, „Bruno,
8ischotvonSe i,AbtvonMonte- Cassino“ (Munster5.515'6 tkl.sscheyernského,

poscházeln1zÍrodu spříznonného s domem císařským,v Hiršavě (Hirsau), 1119 opat kl.

scheřernského, s. 1127 —' 16. bisku toulskývrz X. — 17. Vincenc viz runus —
18. sv.. biskup vircpurský, syn vévody koru
tanského Konráda i., spříznčítá! 8 pap. ehořemV.as cis. Konrádemli ,vynikai vě omostmía ctnostmi,
od 1034bisk. vircpurský, pečoval svědomitě o blaho
své diecese; 227k naitažeení jindřichalil.() heer v Persenbeu1 ; pochován ve
Vircpurku; :?. výklad lmů a-kantík? jež v ofříciu
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se výskytu"i, dále katechetické výklady modlitby
Páně apo tolského vyzn. víry as mboIa Atham

siáns vého. (Might, P. L. CXLll., 9—s .)Mart. Roml7.k Srvn. Hur,!er Nomencl. 945—947;

B'am, „Der hl.3Bruno von Wůrzburg als Katechet“(Wilrzburg 1893
Brunopolis Nova (New-Brunsw ick) viz Frederikto
Brunsl. Raymund O. Praed., u v Hanoveru

1706,missionář v Postupimi, kde jeeho péčiz zbu
dován první katol. kostel; staral se horlivé o katol.
vojíny, požíval přízně u prus. krále Viléma; u krále
Bedřicha 11.osočen uvržen do vězení 1742; teprve
na doléháni pap. Benedikta XIV. a cís. Marie Te
rezie na voobdu propuštěn 1743 odebral se do

Halberstadstu,1k7dežopětovně byl převorem tamního
konventu; z. ): „Unterrichtungs-, Gebettund Gesangbuch“ (Berlín 1738a č.; 8.v Halber
stadtu 1865), „Erkltlrung des katho. dGlaubensbc

kenntnisses aus Vernunít und Schriít" (Arnsbelrg
1768 1769, Frankfurt 1770, Bamberg 1784, BerlBín1843, Můnsterl turrmlu s 0. S.
doktor theol. a prof. ve_Fuldě, z. 1779, :p.: „PrBi

um de futuro hominum reparatore vaticinium'
(Fulda 1774), ,Lebensgeschichte des hl. Sturmíus'

t1.779)D,„De novae legis sacrificio' (lt. 1774),„ D1vinitasD Nj. hristi xlo.1 .“(t. 1778),„Exer
cítatio in Jo. 4, 24“ (t. e');.75)

Braunseifen),Brunseif (Brunzetf, fara
v diec. olom., v dekanátu rymářovském, při. 1575,
inkorporovaná řádu něm. ryt.; duch. spr vu ob
starává administrátor se dvěma kooperátory;
všichni tři jsou členy řeč.řádu; 2671katol., 5akatol.,
ob v. něm

runšvlcko, vévodství v něm. říši; mezi obyv.

asi.-půlmillionu číta ícímmjest kolem24.500 katol.., ježpri ěleni jsou k bisk. hildesheimskěmu; katol. fary
jsou 3: v Helmstecltu, Wolfenbůttelu a Brunšviku;

missijni stanicekvsrlarzburgu, líolzmindenu, Schoningenu, katol oselyebez duch. správy v Blanken
burgu a Sůpplikn"enu. B. odp 0 1542 k roote
stantismu, za vĚ'vody JindřighaaMladšiho z částí
rekatolisov,áno po jeho smrti však (1568) stalo se
trvale protestantskym, až na zmíněnou nepatrnou
menšinu katolicko

runtál (Freudenthal), fara inkorporovaná
řádu něm. ryt. v diec. olom., v dekanátu bruntál
ském ve Slezsku, existovala snad již ve stol. XIII.;

duch. správu obstarává administrátor s kaplanemadvčma k;o.op na rclmánémgymn. proo.fnáb., n

měšť. škoIkatecheta:l vesměs kněží z řeč. řádu;9508kat ,56 aatk ,ž98 10starokatol., 5 bez
vyzn.; obyv. něm. V E-e jest mateřinec kongregace
milosrd. sester něm. řádu 3 chorobincem a řllíálka
kongre ace milosrd. sester 111.řádu sv. Františka
z mate. opavského.

Brunton (de Brlntona) Tomáš 0. S. B.,
biskup rochesterský1373—89, doktor dekr., apoo.št
poenit., výtečný kazatel a duch. pastýř; působenijeho v líčllf.A.Ga.1yucl ve spise, The old En

níble and other Essays“ (Londýn 1897).us ] Augus tin 0. Min., rodem ze Sicílie,

kustosn kl.+crusalemského, 2.1623; .rp. „ePeregrinaggio di erra santa utilissimo per quelle per
s,one che non ci son stati mai“ (Palermo 6212) —

2. Coelestin O. S. Aug rodemz Nee_apole,prof.
v římské Sapienzíi, od 653 biskup bo anský (Bojano, Boovianum), z. 1664; .n;„ uodlibetlcarum

quaestlonum tractatus theologimci“(Neapol 16t8). —3. Gabr lel O. .Conv. ster provlncialis
ve Svaté zemi naMIkonci )( .a na oč. XVl. stol.;
vydal „Biblia sacra“ s bedlivě sestaveným úvodem
a s abecedním rejstříkem (Ben. 1490, 1494, 1501,
1519, Lyon 1513).—
5. Jann.O Min., sp.

.nl

4.1gnncá .
„ln benedíctiones patríarcharum

Brunopolis Nova — Brus

commentaril et quaestlones analyticae“ (98114681601 —.6 Ko viz raunč

7. ( runo) Vince S. 1., rodlem( z Rimini,
I.:) „Meditatnionisopra i prlncípalit misterídellsavita, passione e resurrezione di ris toN .S. “

(1585, 1586, 1588), dí lo často znovu vyd. a do růz

ných jazyků překládané; do češt. prel. zjer 1603Pavel Pistorius z Lučska „O umučen ' tvých

vstání Pána našehoj. Kristaovrozjímáníg;zpřekladten zůstal v rukopise ac se v bibliothece
roudnické; „Trattato del Sacramento della Peni

tlenza con I'esame della confessione generale“ (Ben.
1Bruodlnus Ant. 0. Min., lektor theol v kolleji
kl. Hibemů v Praze; O„economia mlnoriticae
scholae Salomonis ]. D.Šcoti sive universae theo
loglcae scholasticae manualis Summa ad meentem
doctorls subtilis“ (v Praze 1663), „Summa totius
theologiae speculativae“ (t 1664), „Propugnaculnm
theologicae veritatis' (Pars !. historiica, t. 1669;
více nevyšlo; jest to bibliografická vzácnost —
výtlsk prodává se až: a300 mk.); ve spisu tom
polemisuje s Tomášem aCarve (v. t.); „Armamen
tarium theologicum ad menntem doctoris subtills“
(t.t7616 rv.n Ilut-ter. Nomencl.1V.3(191), 32.

Bru6)(Prus, Prussius) z MoheInlce, 1arci

biskupďražský, u. v Mohelnlci na Mor. 1.3ůn.1518 stu nepochybně v Praze, kdež vstoupil do
řádu křižovníků s červh.v.; po dokonaném novi

ciátě ago složení slibů řeholních vysv na kněze ;1542— byl voj. kazatelem ři vojsku moravském
proti Turkům bojujícím, 1545Pstal se far. v Chebu,
1552 zvolen za velmistra ř. křiž.; v nově vypuklé
válce s Turky jmenován od císaře Ferdinandal.

tajným radou a kazatelem veškerého vojska, ano
izpovčdnikem císařovnýom;1558 bisk. vdeňským.] 5. října jmen . . tažským,
prvním po dlouhé, 14001et trvající_ sedisvakanci;
na počátku r. 1562 v slán od císaře ke sněmu tri
dentskému v důstOjenství oratora jeho akožto
císaře a krále s.; zasazo avl se tam mam 0 po
volení přijímáni pod obojí způsobou což snčm
ponechal pa eži, aby rozhodl o té věci dle po
třeby; marn také horlil na liknavost sněmu v pro
vádění reformy církevní. Pobybtv ridentu dva
kráte musil přerušiti: v červnu 1562, aby osobně
srávu diecese vídeňské se sebe složil, a v září

hož roku, aby korunoval v Praze Maximillana 11.
a chot jeho Marii; po ukončení sněmu vrátil se
vlednu 1564 do Prahy. Papež Pius IV. povolil
žádané od cis. Ferdinanda přijímáni pod obojí
brevem ze 17. dub. 1564 pro celou církevní pro

vincii českou, pro Rakousy, Solnohrad a některédiecese v Německu, což 8.23 1564
v chrámě svatovítském slavně prohlásl,l sám po
kládaje povoleni to za mocnou hráz proti šíření
se luteranismu, jemmuž všemožně hleděl zabra
ňovatl. Za císaře Maximiliána, protestantům na
kloněného, pozbyl/? bývvalěho vlivu svého při
dvoře císařském,jehož nenaybl ani za Rudolfa ll.,
jejž 21. září 1575 na krále českého byl korunoval
B-ovi nepodařilo se zjednati v echách jednotu
náboženskou, aniž mu bylo možno rozmnožiti počet
katolíků jichž v Čecháchb byla již en malá men
ina: díe odhadu něktterých y300/0, Ie jiných do

konce jen něco málo více než 0% (304.000 ze
, .000). B. usiloval aspoňooto. aby

jeho moci snesení sněmu tridentského byla v e
chách uznána a ve skutek uvedena; zejména za
sazoval se o zřízení semináře a o svolání provinc.
synody, ale obojí nepřízní stavův českých, většinou
nekatolických,bylozmařcm 13.,jsaod papežskéhonuncia o to důtkiivě upomínán, chystal se již ke
svolání synody, aleecis. Maximili řísně mu to
zapověděl. V jakousi náhradu naři il B. konání

pum
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t. zv. konvokaci duchovenstva v jednotlivých archi
diakonátech a dekanátech; některých sám osobně
se zúčastnil. A již r. 1564 svolal do Prahy k sobě
všecky archidíakony a děksany, spolu s preláty a
kanovníky metrop. kapituly, aby „nějaký řád mezikněžími sc ustanovil (Borat—) „Akta konsistoře
katolické“, 379); ovocem této konvokace byly „re

k povznesení kázněformační artiuk le“ vyda
duchovenstva (viz
Podla/m, .906
a. A :|

V
z„o.“

%O

===:.o:.. o'
představeným kláš
terů mužských sne
sení sněmu trident—
ského jich se
kající a stanovil jím

(.certas benc vi
vendi et bene mona

sterla administrandi
regulas“ odobně
učin i
přip sem ke všem

řeastaveným klá
teri ženských. Je

likož mu od císaře
Ferdinanda i. při
nastoupení na sto
lec arcibiskupský
svěřena byla r. 1 2
censura knih, užíval
svědomitě di-ůlež
tého tohoto práva
(srvn. ir. Tin/mr,
„Příspěvek k ději
nám censury za
arcibisku a Anton.
Brusa', ist filol.
1905, 258. onsi
stoř utrakvistická
chovala se
H-ovi neupřímné.
žádala, aby světil
jim kněze (což B.
několikrát také učí
nil, kd ž mu byli
kaíidid ti posluš
nost slíbili), na
druhé straně však
z pravomoci jeho
všemožně se vymy
kal.a R-ovi oda
řilo se aspon za
brániti, aby nedo
stala se do rukou
novoutrakvistův.

Podporován jsa če
skou šlechtou, za
sezovavl se u císaře

Erotipovoleniěeskéontesse (v t).B
vynikal upřímnou
zbožnosti a přis
nou spravedlnosti; s neúnavnou horlivosti po
devatenáct let spravoval arcidiecesi za poměrů
nanejvýš nepříznivých. Z. pna 1580 ve stáří
62 let; pochován b I ve velechrgmu svatovítském
v kapli sv. jana K títele (dříve sv. Antonína pou

stevníka zvaněh; nástupce jeho Martín Medek opatřižihrob jeho veli y'm kamenem mramorovým, v němž

v tesati dal postavu H-otvuÍ(viz obr. 78.). Srvn.lm nt Borovy nBruus z Mohelnicee,

agclblskug pražský“ (vPratzone1873); [ru/rldř, Ruko

Ohr. 78. Náhrobek arcibiskupa Brus. ve veienhrámn vs. Vita v Praze.
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Brusa,Brussa (Prusa, Prusensís dioec.,
někd. biskupství v Bithýnií prvgi (Bithynia prima)vMaIě Asii, vcirk. prov. nio ské, Gamru
biskupy z let z nmichstří (Alexander,
Patrícíus a Timotheeus podstoupili smrt mučed
nickou), nyni biskupství titulární. B má asi
80.000 obyv., z nichž eku, 9000 gregorián
ských Arménů, 2500 židů, 800 katol. Arménů a

pouze 200 lat. ka
ichž du

chovní správu ve
dou assumptio
nisté.

Brusák Frsant.Xav., n. 1. p
184
vysvěc. na kněze

Prraze 25. ce.
1868b,ylkaplanem
v Příbrami 1868 až
1.870 u s.v _lin
dř-icha v Pr ze
1870-82, u sv. tě
pána t. 1882 84,
spirituálem kniž.
arcibisk semináře
1884-1888, rekto
rem téhož ústavu
1888-90;1890zvo
len za kanovníka
metropolitní ka i
tuly v Praze,1 98
jmenován gen. vi
kářem, kterýžto
úřad zastával do
roku kdy
zvolen za děkana
metrop kapituly;
1908 stal se světi

moníjským;
vyznamenán kom
turským řádem cí
saře Františka Jo
sefa s hvězdou.
Sv 'm nákladem

v letech

valdšty'nskou v
chrámu svatovít
ském nástěnnými

malbami od Zika.Rudl1908
památku 601etého
panovnícokěh ju—
bilea cís.Františka
Josefa založil na
dání pro chudé na
panstvích kapitul
nich.Srv.Padla/ta,
Series 356-357

Unterrichts
Vestfálsku, u. 1844 v Attendortu; 3.3 (18835
und Andachtsbíichleinfůr| Firm81811;884), „Preis unseresH ),„Aioysius5bůchd
leln“ 118921, „St. _josephe“|(1895, „María Loretto“

6.v d. ), „Die drei gold. amstage zu Ehren
derv íeben Mutter Gottes" (l395 2v .).1910

rusch (Bruschius) Kaašaršx humanista,lat.veršovecahístorik, u. 1518ve lavkově($chlaggen—
wald) v Čechách, bez povolání a stálého místa
vedl potulný život po střední Evropě, zdržujese namnoze v klášteřích a tarách, os avuje latin
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skými verši brzo Luthera a protestantství, brzo
zase císaře, papeže. biskupy a mnichy; od KarlaV.
prohlášen za korunovaného básníka a falckraběte;
posléze stal se protest. farářem v Pettendorfu
v Horním Falcku, zákeřně zastřelen 157
„Chronologia monasteriorum Germaniae“ (Íngoi

stadt1551), „De Germaniae epishcopatibus“(Norimberk 1549; týká se toliko Mohuče a Barnberkaa).
Srvn. Ada/čert Horawifz, „Caspar Bruschius“ (1874),

oka", „Bóhmen “la nder deutschen
Literatur des XVl asllriiunderts“ lli., 141—150,
Truhlář, Rukověť 16— 176.

Obr. 79. Bari. Bruyn: Narození Páně.

Bruschelli F., .r). „Familia c sacerdozio ossia

ia missiolne)sociaie "del ceiibato ecclesiastico
(vBŘíměschlen )(Pruschen) Filiip S. 1.,
v Chebu, vstoupil do Tov. jež. 1714, působil jako
rot. theoi vPraze, t. 1739;.r). „Disputationes

animasticae ln lil libros Aristotelis de anima, aca
demicis praelectionibus expositae" (v Praze 1734).
Srvn. Fatal. ]esuiten 195.

Bruschius viz Bsrusc.Brussa viz Bru
Bruston |. E uard, „. v Bourdeaux 1869,stud.

v Montaubanu, Heidelbergu, Štrasburku a 'Í'ubin
kách, stal se 1898 protest. farářem v Tonneinsu
(dep Lot- et—Garonne), 1907 nástupcem svého otce
jakožto prot. exegese S. Z. na protest. fakultě
vMaont ubannu; :p.: „De l' importance du livre de

jěrémie pour la critique de l' ancien Testament“1,905) „ginace d' Antiochie, ses (&itres,sasavie,

sa théoioge“ (1905),K„Le prophěte éremie „et sontem (1g906).—2 Karel, otec redešl, 1838
v Bourdeaux, stud. v Genevě, Halu, Berlíně, Got

Bruschelii —-Bruzen

tinkách a Štrasburku, u1861 protest. far. v Cháiiiionu,11864 v Bourdea 1868v Orleansu, 1874
prof. exegese St. Z. v xMonlauhanu; od ]
odpoč. t.; y.: „Histoire critique de la litterature
prophétique jusqu'a ia mort d' isai'e“ (1881)„,

deux iéhovistes“ (1885).vydetud s sur DanieiL et
1 Apuocalypse (1880, z. 11908), „Études bibliques (1.908

Brušpeerk (Braunsberg), fara v diec. oiom.,
v dekanátu misteckém, přip. v listinách po prve

r. 1389; atron: kníže arcikbátoliom.; duch. správuvedefar ř s koop.;3311k10ž.; obyv.čes.
růtttFerdinand, maiiř,a„10:.1849vHamburku,

\'zdčlal se na uměl. škole výmarské a na akademii
diisseidorfské, od 1898žije v Kronber z četných
jihooobrazů spadaiivobor nábožens „Christusictor“ (1895), „Gol atha“ (1897), „ ethsemane'

(18398),“„Klristusu Utě itei“, „Vánoěni noc“(18982
.Po uiotnus viz Crelli i'us. — Št páBn uvtizSlLang

Brr.uun1 Candidus O. S.23,48mnich ižfeFuldě,
magister kl. školya maiíř 53). životopis
opata Bauguifa (ztracený) a38opata sv.o igiilaprósou(vyd. z'gm, P. L CV., n. erm. SS.

XV.,4221n.) 1 veršem (vydv nGerm. Poetae11., n..—)—.2Christen, evangntheolog, n.1846

v Bergenu v Norva'žžsku, 1877 far. ve Vaaleru, 1888
v Bnergenu,e19061) kup v Hamaru; :p.: „PietissgrBe og Vaesen“ (1876), „Opiysningens
'iidnssalder“ (1886), „Rationaiismen i dens historiske
Samme hang mit dettattende Aarhundrcdes Opiys
Hlíně“(1895),„Methodísmens Oprindelseo Vaesen'8,5) „Baptismens historei“ (1902), „ en iam
merske Bevaegeise" (1905. — r

evang. iheoioš, u. 1839 v Kristianii, o
sgrávě;p walkellšlšžqsGrundtanker“l9878, 3.vvy1 0 vydav or frisindet

čChristendom“ lzozdéjilt s Kiavenessemč.asop „For Kir (: og Kul
Bruyas jakub, u. v i.tuonu 1635, vstoupil do

T.ov _lež. 1051, poslán jako missionář do Kanady
1666 a pracoval mezi lroke'syl 1693—98 bylsuperiorcm missií kanadskýc z. 1712 sp;. m uv
nici a slovník irokěštiny, katechismus, modlitby
aj. v řeči te; tiskem vydán zmíněný siovník(„ Ra
dices verborum iroquaeorum“) r 1863

orku. Srvn. [)a/dmgirl, ,Die Sprachkunde u. die

spuoIeCn

&Missionen“, 111—1
1. Bartoloměj (Bartold, Bartell,

malíř, r:. 14933ve Weselu, žil v Kolině n..R, kdež
z.1555; z jeho náboženských obrazů vynikají křídla
a predella hi. oltáře v Essenu (1522—25; viz „aN
rozeni Páně" akož i křídla hi. oltáře
chrámu sv. Viktorora v antenu pro

zrazuji vliv joosa van Cleefa (mistra„ Smr34tiPannyMarie“); v pozdějších svých obrazech napodoboval
affaela. 7/tr'zme,Allg. le .biid. Kiinstler1 rl---2dB.slá ,.nvntver

pách 1650, prof. theol., „. 1724, vydal několik spisů

proti jansenistům. — 3. (Br uniucs)řan .rodem z Bruselu. 1450,r I. ha kommentáře
klistům sv. Pavla, ke knize Ecclesiasticus a k Sen
tenci

Bruys viz Petr z Bruy s.

uzeau Pavlel, franc.kněz aapaolo spis. ve2. pol. xvVM OL;p.: „aL Foi de l'Ěg ise catho
lique sur i' l_šucharistie“ (1684), „La Défense de la
toi de l' Él lise sur les principaux points de contro
verse“ (1(" ), „Réponse & l' écri d' un ministre
sur plusieurs points de controverste sur i' invoca

tion de la Vierge et des Saints“ 1678), „Conference du diable avec Luther" (151,1470
Brruzen de la Martiniere Ant. Aug, vydal

konespondenci Richarda Simlona („Lettres choisisde .Simon“ , Amsterodam! 30).

_<2_72



bryanitě — Brykner

bryanité viz methodis t.é
Bryant john Delav au „ ve FiladelfiiveSpoj.

státech severoam 81-11lsyn duchovního církvve
episkopální, stud. na e rsk. akademii ve Filadelfii
a v episk. semináři v wY—orku, podnikl cestu
do Evropy, po návratu konvertoval 1842 ke kat.ol
církvi, stud. medicínu a pov en na doktora lé

kařství na univ.v Pennsylvanili1848vydával časop.
tiCatholic llerald“, 1859vydal básen he Redeemp1852n ovellu konfroversistickou „Pauline
S'e\vard“, 1855nvýklad dogmatu o Neposkvrn. Po

četi: „The lmmaculateofConception1of the BlessedVirgin Mary, Mother fGo d"; 1877.
Brydaine víz Bridaíne.
Brydl víz Brid
Bryennios 1. Fllotheus, u. 1833v Cařihradě,

stud. v Lipsku, Berlíně a Mnichově theol. a filos.,
zprvu professor vyšší škol patriarchální v Caři

hradě, 1875 metropolita v erres e(Sierrae) v Makedoníí, 1877 metrOpolita v leom dlí. V Cařihhradě
nalezl r. 1873 v jeednom kodexu per amenovém

r. 1056 první a dosud jediný znnámmý recký ruko
pls spisu „Učení dvanácti apoštolů" (pocházejícího
dle jedněch z koncel., dle jiných z počátku 11stol.
neb z do 120— o Krr.) zároveň s rukopisem
listu Barnaybášova a tak zvaných dvou listů sv.
Klementa Řím. (z nichž však pouze první pochází
od sv. Klementa). Z rukopisu toho, který ještě
roku 18% byl v knihovně hospicu Božího hrobu

ra,dě brzy na to \šak uložen byl v knírhovněřeckého patrlarchátu vjerusalemé, vydali?
jako metropolita v Serres po prvé úplný textrřecký
rečen' ch listů sv. uchmenta, a r. 1886 text „Učení
dvan cíí apoštolů“ pod názvem Atóazíj mw ó'wósxa
610016201: čz “rov ísounahquzmov zsworgaqtou vvv
ngwtov ěxótóoyérq pem ngoleyo/ls'vwv xm“or,/Luwoswv.

.,vjosef nik. byzant.kazatel a kontroversísta,n kolem 1$(š,138 00 činný na Krétě jako
kazatel ve prospěch řecké orthodoxíe, potom v kl.
Studíonu, 1404 kazatel při cís. dvoře, 1405 poslán
na ostrov Cyppr, aby působil p_roti katolictví, měl
v Cařihradě veřejnou dísputaci s vyslanci papeže

Martima V. kol 1438 na Krétě;Ga,—S&isyjeho vyd.
Žilní Bulgaris (3 sv., Lipsko1 mezi nimiázám o nejsv. 'lrojici a 27dialogy o vycházení

Ducha sv). —3 Nik fo ros, dějepisecbezhantský(11 kol. 1062 v Drinopoli, 1137 art h.radě)
Stav se důvěrníkem císaře Alexia l., jenž pro jeho
krásu a vzdělání dal mu za manželku svou dceru
Annu Komnénu, prokázal mu různé služb cenné,

jmenovitě tím,že ve své statečnosti s m řídil1097 obranu hradeb cařihradských proti Bohu
miru z Bouilloonu, r. 1108 výmluvností svou spro
středkoval mír mezi Alexíem a Bohemundem, a

r. 1116 včasným příchodem rozhodl vítězství nadsultánem íkonskym. aké za nástupce Alexiova
jana ll. Komnéna měl účast ve správě říše. Byv
vyzván od své tchyně ireny napsal slohem prostým ,

upomínajícím na sloh Xenofontův. dějeEisný spiso panování Alexia 1., čl spíše rodinnou roniku ve

4 knihách, která sice nezridtka straní členům rodinyomnenu, přece šak jes důležitým pramenem
děje lsným bohatostí sebraného materiálu. Po prvé

vyd no jest v Paříži r. lod P. Possina, pozdějul
(r. 1729)rv Benátkách s výklady, které přičínildn e, l u od Meinekea.(V1z
Kmmáac/tcr, Gesch. der byzant. Literatur, Mnichov,

Ma u,e1 byzanntský spisovatel
hudební na počátku Xan. stol. Dle Fédse pocházel
ze staré rodin francouzské. Sepsal., Harmonika“
ve třech knih ch, ve kterých proti tehdejšímu oby
čejl za základ položil bdeni theone starých

sgisovatelů řeckých jmenovultěEuklída a Pfolemea,u ívaje při tom terminolo ie staré, nám mnohd
nesrozumitelné. jeho výkla ytonin vcírkevní hudb

(D :—

Ž
0!

,'529

byzantské převzaty jsou z Paclhsjhmera Spis tenvya v o.rdč_l Walli (Opera mathe
matica, díl lll.). Srvn. Xmmbaclxrl,S.Gesch d. byzant.
Liteearat. 5. 288—28.9 S '.ky

va ierskí Antoni n, kněz a malíř polský
v XV1. stol., r:. 1722, byl far. vOtwínowě, potom
oltářníkem kolleg. kostela v Kielcich, z. 1791, od
něho pocházío braz „Ukřižování Páně" v chrámu
kielecke'm, jakož i řada portrétů (biskupa krakov

ského Ondře e Zaiuského)l a vrýkresů.Brychta Antonin n, 0.5 1838 ve Velké
Stříteři u Modletína, studovalp na nižším gymnasiu
vNěmeckém Broaě a na vyšším v Praze na Novém
městě, kdež také 1859maturoval; theologií studo
val v Hradci Králové, byl t. 25. čce. 1863 na kněze
posvěcen Po v svěcení byl rok prefektem v chla
peckém seminári „rrBo eum“, poto n 1
v ústavu pro v šší vzdělání kněží u sv. Augustina

eVídni a b na vídeňské universitě za
doktora theologie rohlášcn. Vrátiv se do Hradce
Králové ročal ve kolním roce 1868/9učití na bisk.
theologickém ústavu jako professor biblického
studia N. 2. a exegese, :! setrval v úřadě tomto
až do r. 1889. Na témže ůstavu učil také od roku
1868/9 methodice k vyučování hluchoněmých až do

zřízení diecesního ústavu pro hluchoněmé „uRdolfinum“ po jeden rok učil tomuto předmětu
také nar c. k.1učíte ském ústavu. Míímo to od roku
869/70 přednášel církevní právo na bohosloveckém

učilišti. R. 1889 jmeenován byl kanovníkem kathe

drální ykapituly u sv. Ducha v Hradci Králow';
1908 \šznamenán hodností tajného pap. komořía „191 hodností papežského domácíhoprc
láta. Psal články do časopisu českých„ Pas ř du
chovvni“, „Rádce duchovní“ , do němececkých„ inzer
Quartalschrift“, C„orrespondenzblatt“, „Augusti
nus“.jako samostatná díla vydal„ Vademecum scu
brevis synopsís materlarum et casuum in cura ani
marum frequentíum“ (v Hradci Král. 1899) a
„O jmění církevním jeho spr vě“ (t.19l0);2.

10. ledna 19I5. Srv. l_Padla/ra v KD. 1915, scš. 2.Brykcí víz Brlk
Brykczynskl Antonín, u. 1843v Opoczynském,

stud. v Bialé _ave Varšavě, vstoupil do semináře

v Kieících, po třech letech '“poslán na duchovníakademii varšavskoku a potom duch. akademii

petrohradskou, ._kdedosáhl stupeňakandcidátatheol.,od 1 f.jazyka a lit. polské, rhetorík ,

obec. i cirkevnrích0dějinf a dogatik y v semináripíockém od 188 f.ar v aiukách, od 1882
v Goworowě; pracoval hlavně v oboru církevního

uměníaarchacolog ie;up.: „DomBožy“ (_3.vvěd. 1894),
„Oltarz chrzešcijanski (Varšava 1892),90„4 naczy niach' l sprzetach eucharystycznych“ (t. 190 „Pod—

cznikikonografiichrzešcrianskiej (t.1894)a,n„l_(ílkas ów o políchromiík Fra Giov n

gelico da Fiesole“ (t. 1901);m noho článkůvvuveřejnil„“,Siowo „Biesiad
časop. „PrLzeéžladkatolicki“,líteracka“, rt chrétíen; B jmenován členem

archaeol. komise akademie krakovské, podnikl cestu

po Belgii, Francií, Rakousku a Itálii; ovocem cesty
éjgst spis „Listy z Wioch o sztuce koščelniej“

(18% ) mimo rnoyv dal: „Miesiac Maryi dla kazno
dzieljówiwier "(Varšava 1904) a řadu populárn ch spisků náboženských („Gawedy ogrodnicze'j,
„Legendy czyli nobožne dania“, „Opowiadania

p. jacentego“, „Žywot Na šw. Maryi“
Brykner Daniel, náboženskýspisovatel pol keyXVI stol., u. v Krakově, stud. na univ. jagellonsk

nabyl stupně doktora filosofie a obojího práva,
oddal se stavu duchovnímu, dosáhl hodnosti ka
novníka & apošt. protonotáře, 1667 vstoupil do ř.
reform. františkánů, z. 1706; .r). T„heol'ogia za
konna cziowieka duchownego, uczaca jak przez
'rnedytacye, bogomyšlnošč 1 w zakonnych ctnofach
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čwiczenle, do milej z Bogiem konwerssacyí prz as).:
mozna“(lerakově1689,2vycL7213.vyd 1Bryiov Alexa nder zPavlovič, rus. arcchi
tekt, „. 1798 v Petrohradě, z.1877t.; mezíčelnými
jeho stavbami jsou také některé stavby chrámové.

2.K lvPa lovič, bratr předešlého, ruský

malíř, ana.1799 v Petrohrad , z. 1852 Marcianoím prca jeh vobor malířství nábožen
ského análežejí jeho fresky v kathedrále sv. ísáka

Brylov — Brynych

katechetiky: 1888 zvolen za sídelního kanovníka

kapituly vyšehradské, působil s neúnavnouehorlivostí literárně i praktick: na kazatelně, zpo
vědnici. jako predseda ednoty katolickýchetova
r",yšů duchovní rádce spolku sv. Marie-Anežky,
21. pr0.5 1892 jmenován biskupem královéhrade
ckým, konsekrován v Král. Hradci 25. bř 1893.
jako biskup rozvinul všestrannou činnost dle své
zásady „proti knize nebo" listu musime dáti knihu

Obr. so. Ed.!jan Nap. Brynych.

v Petrohradě a několik obrazů pro jiné kostely
és .

Brynolfus(Bršnolpshus,Bryniolphussbiskup skarský ( kara ve Sřvédsku), stud. v ařiži,stal se kanovníkem veS děkanem kap. vLin
kópln u, 1278 biskupem skarským, z. 6. ún. 1317;

prohl šen za svatého 1416; pím. n.ch Eduard Jan Ne p., 71.4.kv. 18461!ve
Vlásenicícn u Pelhřimova, kde otec jeho byl hospo
dářským úředníkem, studoval gymn. v jlčíně, boho
sloví 1864—-68v radci Králové vysv. na kněze
. o působil 1868—187'aŠako kaplan ve

Žlunicích, 1876stal se kaplanem v radci Králové,
1877 jmenován prot. pastorálky na bohosloveckěm
učilišti t.; 1883 stal se spolu í prot. methodiky a

neebo list, proti spolku musíme postaviti spolek,
proti činnosti činnost, roti enézům peníze, proti
zášti a fanatismu muurnsme áti lásku a odhodla
n.ost“ Založil „Politické družstvo tískové“,
tiskárnu, týdenník„ Obnovu“ a sbírku brožur„
sov uvahy“; zbudoval spolko' dům „Adalber

tinum“ (v t.), založil učitelskg73konvikt; uspořádalv Kr. Hradci katol. sjezd - eho pří
činěnim vzrostl znamenit počet asijšolkůkřest.-so

ciázlnmich,tovaryšských ljinošských v diec. hradeckéohutněl nevídanou dříve měrou veškeren ka
tolzícký život. Z. v Chrasti 20. listop. 1902 u věku

teprve 56 let. —.8 vytvořil nábožensko-apološl;tickou belletrli českou: během poutavého d
předkládá, objasňuje a odůvodňuje pravdy nábo

»



Brysls — Brzozowskl

ženské a vyvrací běžné námitky(„ Pokročilý rolník“

ve „Hlasech katol lspolku tiskového“ 1874; „Domkářnmudrlant“, 1;878„0tevřené oči", 1879

„Soupeři Boží“t t. 1880:ř „Diamantek", t„Novýs vě“,t t. 1884;
6a15887j2. vyd l903]:„

kříže“, t. 1889 [2. vyd. 18971). Roku 1890 založila
redigoval sbírku apologetických brožur „Slova

pravdy“ a r 1891 apologetlický kalendář ,Mcč“;do obou sám napsal řadu u.jadrné srovnání

rozdllú učení tolického a9(protestantského poít víry“ v . l8d96,

lelbický, „Der Schild des Glaubens“ plnšpr 1899) a ve stručně ší formě pro
katolické biřmovance ve spisku „ větlo pravé"

11890, 2. vžil 92). — Touže po tom, aby lids porozum nim přítomen byl úkonům posvátným,
vydal 1 „Mešní a obřadní knihu pro lid“ a 1896
„Oltá.ř, poučnou a modlitební knihu i zpěvník
díecesi královéhradeckou —- Bohatá jest jeho
spisovatelská činnost homiletická: „Soustavná ka
techetická kázání“ (v,. Posv. “180— samost.
1888— ve4 sv. znovu vyd.18,94—98 do něm.

přel. E. Fuchs, Řezno 1886 n.), „Soustavnsáaliturgická kázáni“ (v„ Posv. kaz.“ 1884—86, ost.
18—9092 ve 3 sv., do némě. přel. os. Mergl a1905),

„eCsta rozumu avsrdce ke spo "en s Kristem“ (řečipostní 1877, 2. d1891), „ achraň duši svou.

dvě řady postnic řeči“ (11188, 2.ovyd. 1891, doněmě. prel. Leop. Ackermann, Řezn 9081) „První
májová pobožnost na Vyšehraděě“ (1896) Ž oboru

katechetiky vydal „sKatechese pro první (po př_íadě i druhou) třídu školy obeccné“ (89
o ČKD. přispěl v letech 1874—1892 řadou č ánkú

z oboru bohosloví pastýřskéhža Do „“Obnovy pilně
psával bystré úvodníky, jež vydány “samostatněpod názvem D„uchk tolické obnovv 90)—

Seznambijírafíckých článků o B-ovi viz v „BiblioŠraiíi29_čes 68atol li nábož.“ str. 1252 a 1253,

O:

Bsrysis—s, 7n6ě8kd.bisk. v cirk. prov. drinopolskě;
Gaim, Series 428 uvádí tři biskupy z let 787—107

ryz us,nněkd. bisk. ve Frygií, v círk. syn

gdskéšw 51:sz Series 446 uvádí dva biskupy z leta5
Brzešě víz Břest.
rzezek(Paxillus)Bernard0.41:

„Monlomachla pro defensione ss. Trlnitatiss d(Kra
kov 1716.) rvn. Huf-tn, Nomencl. 111.3(1907),755.

Brzezlnski 1. Antonín, oratorián, u. 1820
v Poznani, stud. v Bonnu a Hnězdně, byl prof.

semináře v Poznani, z. 1898; .p,.Ryts dziejów so
boru Trydenckiego“_(1863), .Zywwot ks. A. Kidszewskiego“1!186) o,sef 71.1854vKrakově,
s.tud gymn a univ. ,povýšen na doktora práv,
odbyl praksi soudní ve Vidni a Krakově, složil
zkoušky soudcovské a věnoval se výlučně studiu
práva kanonického, habilitoval se na univ. jagel

lon-Řkéě)stal se prof. mi., z ržoval se delší čas
ímé kdež byl členem rak. rh.ist institutu a pracoval pod vedením Pastorovým -,.:Jp zyslcdze

ze stanowiska Košciola l wpiywu "zasadí teoožprawa na ustawodawstwa swieckíe“ (Krako
„Kilka uwa o wpl wie Koscioia na ustawodaw
stwo swiec ie“ („ rzeglad powszechny“ 1887),

„O majatku košcíelnym í tegtiž alienac 1 w stosunku do Pp a" (Krakv 1,888) Kika uwa
o dekretach ipreskryptach cesarzy rzymskich po
wzgledem ích wplywu na rozwój rzymskiego pro
cesu cywilnego" (t. 1890), „O konkordatach Stolicy

Agostolskiej zPolskaw XVl. \viek t. 1893,
stosunku JJI%eřokipowslzechne o Soboru Lateranenskíego01897), „ asadniczacha

rakterystyka obowiazków spolecznych Sodalisa na
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podstawie nowszych encyklík paŘiesklch“ (Lvov5). 002. vyd Wetzer-Welíe irchenlexikon“

přis ěl čl.„Protopo en: — 3. Pa fnuclus, avlln
v X 111.stol .; :p.: „ wo wspanialosci lPanskiej,
kazanie“ (Czqstochowae 175 h„Zbiórns wa Bo
skíego i pochwaal ŠŠ.Panskic 1.64),szczyt wszystkich swlata \víeków" t. 117782),„Anztjaf
chryst“t.( 17.83

Brzežewski mbrož, šlechticlitcvskývXVl.st.
:p. „Zywot bi. Michaia Giedrojcia“ (český překlad

B—éhou divech bl. Michala Gedrocia nalézá se
v rukopisu z r. 1697 univ. knihovny pražské sign.
)( 11.F. 11; srvn. ['n/zláIdř, Katalog ruk. čes. č. 241)

B přelohžil 1584 do běloruštiny kroniku Martinales
Brzežní cki jakub, stud. v Krakově a v Italii,

kdež dosáhl stupně doktora obojího práva, 1571

kanovník poznaňský, poslán kpapdeži Řehoři Xlll.
za príčinou schválení snesení syno piotrkolwská,1585 světící biskup poznaňský 1330; vydal„

stulata ordinishecclesiastici uníversi in Regni Poloniae coramS.í\r cgia ordíni scnatorío ct equestri
in comitiís varsaviensíbus generalibus a. D. 1585
proposita“ (v Poznan ).

Brzostowskil.Konstantin Kazimírr.,n 1644,
v mladém věku vstoupil do stavu duchOVnihO,
jako jinoch 17letý stal se kanovnikem vilenským,
odebral se do Říma k dokončení studií theol., do
sáhl tam stupně doktora theol. a byl vysvěcen na
kněze: vrátív se po třech letech do vlasti, stal se
sekretářem a za nedlouho velikým písařem litev
ský, 1684 stal se biskupem smolenským, 1687
biskupem vileňským, ečoval svědomité o svoi
díecesi; z. 1722. vel Xav.. n. 173 .
v mladém věku,'] jako kanoavníkvilenský, odebral
se na studia do ima, po návratu zastával různé

úřady, v nichž se vžldy dobře osvědčil; prázd
ných chvíiích zabýv se pracemi literárními, gřekládal : latiny a vlaštiny a byl štědrým meccnáe
literatury polské; byl upřímným lidumílem a staral
se o zlepšení mravního i hmotného stavu lidu pod 
daného; na statku svém Merecz, jejž na zakoupil
a jeji dle křestního jména svého nazval „Pawio
vem“ prováděl sociální reformy prakticky, zřídív
tam republikuvmalém. ZchudnuvpřebývalvDráž
ďanech, v imě a posléze v Turgielách nedaleko
Pawlova; ve 1n

: Brzozowwa viz Brzozowski 6.
Brzozowskí 1. ign ác S. ., 11.1750, vstOupil do

'lov. jež. 1766, bylakuprofl. rhet., 1793—1804 novicmistrem, z. v Po 1815; .rp. za spolupracov
nictví několika jiných členů řádu „Historia 5.1.

Rosskiacae conservoataefin Alba-Russia propagatae“(V .l,700 vstoupil do

Tovkjež. 17192 bylvámi.? filo: vc Vitebsku, su eriorem residenc oh levé a Mšcislavě, 051 ze
v kollei v Nleswieži, kdež z 1757; xp.: „ azaníe
w czase Oktaw i lntrodukcyi nowokanonizowa

nych šwiit,—tych;šataanisiawa Kostki' [ Aloyzego GonS..J “ (Va a,„1727) Elekt koronny \vybrany
od Benedyktar šXllL“ (.t 1739), „D strakcye po
dróznych nabožne“ (Cz stochowa l7

obcowaniu „z Bo icm“ ŽVilno 1748). —.168, vstoupil do Tov. jež. 1703,pú
sobil jako ';oro.f a kazatel, byl rektorem různých

kollejí, eproviancáclem liteevským, :. ve ně 1756,
xp.: wicísza pelnomocnych sleraíiackichlegatów:gaBl.ajedrzeeja de Comítibus y Bi.5 a

tora de Hortn\Brzč akcie solennego wprowadzenía
do BazylikiW 0. Bernardynówpwayrszawskich“
(Varšava 1725), „Kazanie míane 130ngebie_
Anny zXiazzátsSanguszko Radziwíiowey“ (1 47).—
4. Raj 1673, vstougil do Tov. jež.1780 byl prroi. huríianlor, filos i t eol. v Polocku,
rektorem kolleje i akademiet.; když jesuité z Ruska

N
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byií vypovězeni, B. stal se assisten__tem řáduv Polsku, kterýžto úřad zastával () r. .
v Neapoli 1848; :p.: „Za ajenie czytane na publicz

nem posíedzeniu od "re art_:akademií 16 urzešnía.1818 o sposobie zatrzyman ai wzmoz nia smaaku
.mowy i wymowy ojczystej“ (Polock 1818), ,Rozbíór
_s_ztukirymotwórczej Horacyusza“ (t. 1818), „Uwa í

č;yt_yczne__nad artykuíem tyczacym sie Rossyi"1814), „Dykcyonarz síawnych iiteratów poi

skich“ (5 sv; dílo to___todrukopisné vzalo nepochybně za své. — 5.T eáš S. ., n. ve Warmíi
1749, byl prof. umaníor, později stal se sekretářem
a assistenleiu generrála řádu v provincii běloruské,
od 1805 generál ř oocku; :p.:

„Dykcyonarz fíloz_ofíczuny_Reiigii“ (Vílno 1782, 4sv.;jest to zpracován díla onnotteova „Lexicon phi
losophicum''), ,.Kazaníew czasie zebranía przešwiet
ggg obywatelslwa w gubernii poiockiej“ (Poíock

__),„Ustawa bractwa Sei-ec__j_ezusa í M_aryi
zzo ou 'a Va ntin, starší jednot_ybratrské vBBiaie (Biaia nalPodiasiu), z. 1570, přel.

do polštiny český kancionál 1541 od jednoty v

da_n_ý překlad ten, ěoplývající bohemísmy, vydnáiovcí 1554 v ěkne __úp_rav_ě__._Srvn. Extrem/wr,;404 jircček, ukově
XIBrzvany (Weber sch an), fara v diec. litoměř.,
ve vik. Iounském, nově zřiz. 1787; patron: kníže

Adoltjo 5 ze Schwarzenberga, __duch.spr. obstaráváfarář; 1181 katol., 11 akl.alo,
Brz ski Lud vík S ]„ u. 1734,vstoupil do 'lov.

'jež. 1 49, působil jako prof. na různých mistete,ch
po zrr.uš řádu stal se kanovníkem kolieg. kapituly
v Lubhně :p.: „Biogosiawienstwo zaczete \v žyciu,
stwíerdzone w konaniu, dopeiníone po šmíercí,
wíernego sluní Božego Sz mona ze krwi Rocho
sow Hiszpana, Zakonu Trojcy Przenajšwietszej od

odk_up. ní__ewoiníkó_w,w pocczet biogosíawíonych
ony“ (Lvov 79), .Na uroczystos'č Wszyst

ktíchí7Š__\v_etych Zaklonu kaznodziejskiego kazanie"„Sprawiediiwe pochwaiy serca
cthrzneš'lcijaňskich _peinego ku Naydostojniejszej

atce Božej wyražone“ (t. 17uathier, souč. katol. kněz a spis. fran.c; .rp.„I.

sacrífice dans ie do me_catholiqusseget dans la vie
chrBétien_ne"(Pař 9,7. vyd. 1891).us de anceliaríís (88d___Bu faio de'
CaBncíaiiíeri) tě lán S. 1., pocházel ze šlech—

tické rodin římsk, theoloog sv Poenitentiaorie,4prefekt stu ií v koiieji římske; :. 1 ; r,).
mentationes angeiícae in universam angeiici dooctoris tractationem de angelis“ 'Lyon 1' ; ze za

mýšlených tři dílů vyšel pouze tento jedín_ý).31151115,Bubaastus, Bovpaato;„ e pts Pi
Basi, hebr. (Ez. 3017)mg;-75, starobylé město na

pravém břehu východního ramene_níiského;e yptskémnoé Pi- Bas zna„čí y“ bohynng, jejiž
nádherný chrámtu se dnamlézBai—qtayje,žrovnajic se
řecké Afrodítě nebo Artemidě, zobrazována byla
s kočičíh vou. — V křest. době bylo město B.
sídlem bíslkupství (u Gum-e, Series 461, uvedeni
tři biskupové: Harpocratíon, Hermon 340 ajuiianus

43_1_)_,jež___r_i_áleželok círk. prov. leoutopolske'; nyník. I'm

bsBubeneč (v_estaré době Ovenec), fara v díec.

pražské. ve třetim okrsku generálního víkaríátuh,
přip. již ve XIV. 3101., v bouřích náboženskšvg
.,zanikia po kato_ie.reform. přikázána pod sprvfaráře u P. Mari před T' nem, 1702 p ipojena
-k Liboci, 1738 k Bohnicům; 1771 zříz. tu lokalie,
ež 1786 povýšena na faru; patron: zemský výbor
rái. čes. , duchovní správu obstarává farář s ka

plánem: k. obec. ašmě ( působí 2 katech.;
. 2844 katol.. 399 akataoi., 302 ž., 42 bez vyzn.;obyv. čes

— bubny

Bubeník Václav Maria 0. Prae.,d vaC

kově na Mor. 18. bř. 1863, rot. složil 12. zářív1882,na kněze vysv. 20. břez ,působii v Praze od
r. 1887, r. 1890 byl i. převorem a od 1905do 1914

provinciániemdnově zřízené provincie české; napsalradu „Růže Dominikánskě“1889—i

kterou též ůredigoval (ž_iavotopis sv. Pia V, sv. Růženy Límanské, bí. va, bi. arkolina, bl. Mar
kéty Uherské; praktické pokyny o sv. růženci a

bratrstvust. růženceaa.j).
BublaB altasar, „.vv Hornímjelení 28 pros.20, vysv. na kněze eiVídn 25. čce. 1849, byl

farářem v trestnlcí kartouzské, kde seřídii
kapelu, jsa sám proslulým zpěvákem a hude níkem,

pOZdčgrvnstal seČK._í)ar_vChotěborkách, kdež z. 29.čna.

.... oo

bubny,dříČve spr_á_vnějikotle (Pauken, tympanáa),isou bicí nástrojeh udební, původně pro urěov
rhytmu pohybů tanečních nebo zpěvních. Liturgie

křesťanská &. neznala, přineseny byly do Evropyasi v Xi.1 sto zvl. &. tlup saracensk' ch zván
naqqarah (nacalire u kronikářů, nacara u u Cange),
kde kostrtra měla tvar polokoule. B. sestává z kotle
obyčejně měděného, zpravidla na 3 nohách stojí
c,ího kněmužš šrouby upevní se a napne kůže te—
lecí neb oslí; různým napětím mění se i tón b.

Bubnů se u__živáobyčejně po dvou, iaděnsých v to—níceadom ant —c 0—d, tiukou

Ealiěkami dřleai'ěnými;cněkdy pálíš—k býva 'siepokryoží za_'krjje-iisel:. suknem, povsl vád u ený zvu
(tímpani co erti). 6. při službách Božích zavedeny
b '1 Vll. stol., jak soudíti možno z někte

c inventářů; n utn Hoře 1682 měli

_2__lvlašské bubny,vvěásiaví dva veliké kotle a dvamenší, v Miroticich i timpana campestria. V roce
1728 pontifikální mše sv. kúctě i._lana Nepom.
u sv Víta na hradě pražském dále se „intert
panorum et tubarum sonitum“1Padla/ra, Věstník
Uč. Spol. 1891, 292.) 3. měl snad každý chór ves
nícký a _pilně jich b 10 užíváno zvl. při intrádách
ano i při rekviem (šeriíoz žádá pro svou skladbu
docela 8 párů b.) Užívati b v kostele bylo zapo
vědéno církevním sněmem pražským r. 1860 (Accta
et decreta tit. iíi., cap. Vli n. 3.: „Instrumentaiate

tonantia, quae tumuitu et strcpitu ;antum homínumopprimunt, auferantur ab eccles .Sic dictas

íntratas, quae hínc inde adhibentsur, parochus abo—
le_ndascurct“ ). Motu proprio sv. OtceP X..R(S)g 20. přísně zakazuje hru hudelbnich kapel
v kostele, mimo kostel e tato d0\ olena, zapově

děny jsou jen skladby světské, ale proueseno _přán_í__,by se omezila na doprovod písnní při pruv

zpívaných,___g21.__šStzjrk/— Buba bubin ky
-u Se odův orientálních vůbec.Mezi nlejsstarší . a u arých Hebreů
nejrozšířenější nástroje hudebni patři „,tóf“ t. ]
bubínek, čilí tamburina (tóf e moi. spřízněno
s tafaf_— bubnuvatí). Užívali ho sice též muži

2 Salm:5m65), neíčasjěři však _ženy, zvláště tančíce
“x c Sam 18, ') pří radostných

(15.249;jer. 31') sla nostech světských (1 Mac
939)i náboženských (. Buď byl jím (?Ván
takt do kroku při sborových ochodech 2(

57,12?'m při__tanc_ícž a68re__j__íci_i___(1 18'; am
2.1504), neb dopro

vázen haýva_1___ ), p'řiičemž užívadioseícymb187)„ nebobyvalbr
orchestru, skl'ádlající_horse z různých jinýchnástrojůhudebních (tófa .(in. 3127 tóf a

gíšfala: Judith 3'0; "gta s citerou & píšťalami: ob]12 tóf s citerou, harfou a flétnou: 1 Sam.
srv. l.s 512;tótscit terami, harfami, cymbáiya chře

stídiy: 2 Sam ). V pozdějších" dobách zdá se-z bohoslužby mizetí (1 Par ,25', “; Par
2033).——jaký tvar měly tyto ruční bubínky v Egyptě,

jím _zspaěv__8( x__.
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otom nás poučují staré egyptské obrazy, před

stavujlcl nám tanečnice, hudebnice a zp čkřis tímto tiukaclm nástro em. V orchestru egyptskýc

hudebnic (vyobr. u C drupal/i„ana Monuments dei' Égy CLXXV) má bubínek tvar úplného ob
delného rámu (snad ze dřeva neb z kovu). na němž
jest natažena kůže, na kterou bubenice prsty obou

rukou tluče.xNa jiných obrazích (Champolhan n u.m. LXXCLX Vl) vidíme, kterak se pružně strany
rámlu napětím kůže prohýbajl, tak že rohy jeho
vybíhají do ostrých úhlů. Egyptské tanečnice vy
obrazen é u Ermana („Aegypten u. ae pt. Le
340) třímaji bubínek, jehož rám jest okonale ku
laty, v levé rucenad levým ramenem a tlukou do
naplaté kůže prsty pravice. Byla--lí kůže na jedné
straně více utažeena nežnna d,ruhe pak z ruhu

vznikla elipsa, jakou vidime v Champollionově
obrázkuEna listu CLXXXVl. Kromě těchto bubínků
užívali Ečgyptané též větších (vojenských) bubnů
tvaru be koviteho,rlžakémpatrno jest z exempláře zachovaného v parl Louvru. Bubeník nosil
tento nástroj zavěšenýmkoženým páscmn na šíji
vodorovně pod prsy, bubnoval pak levicí na horní,

a pravici na doinipiochu.(W1hman, „Mzeannrs
and customs of the ancient ligy tinas “, věd.,sv. 1, obr. , str. 4.60) Stěny t chto5bubnů ý
alyzzhiinny. Vedle prstů také hůlkami nebo pa

líčkami uměli již Egypťané vyluzovatí zvuky z ve
likých bubnů. O takovémto velikém bubnu se
v bibli zmínka nečiní. Také Assyrové znali tam
burinn, nazývajíce ji lílisu (?enun, KlB VI.„
158, 3)nnebo uppu. Dle assyrskeho vyobrazeni

z dob Assurbanipalových (Laymd, „Monuments ofNinive" 11l., 4) bubenik assyrský v orchestru
bubnuje prsty48obou rukou na vrchní lochu veli
kého bubnu upevnéneho pod prsy. -— )nešni Ara
bové užívají tamburiny kruhovite, na jedné neb
na obou stranáchk ůží potažené, jejíž název „dulf“
neb daff nám připomíná hebr. tf.ó Duff bývá 0 a
třen te'ž zvonečky neb chřestidly. „Dirhek
sluje v ústech Arabů buben jednostranný, majilcl
tvar baňaté láhve, jejiž dno nahrazuje napiatá kůže
a jehož hrdlo se strká pod levé rámě bubenikovo.
Vellký buben pro slavnosti (vezený po případě na
velbloudu), sluje arabský tabl. Srvn.
muslka l. ins tru mcnte in den heil. Schriítenl';r(1895)e;
Vígou/oux-Padla/tá, „Bible a Obevy“, IV. (902),

íbles'lkpolyšlotte'

,..

n.; Vigoulraux, „La sainte(17903) IV n. , Crna—mann, „Mus usik
instrumente“ (1904), 32, Pa mot ve Vií ourouxovvě

„lDictlonnaire de la Bible“ fascí) XXX 11. (1911)982 —1986; Bai/zr, „Volksleben im Lande e

Blibel“ (1903),)(247)( alman, „Palastinischer Diwan“ (1901),x Hj'l.
Bubny-Holešolvice viz Praha.
Bubu, někd. biskupství v provincii Lykíí, pod

metropoli myrskou; Gam:(Se 5450) zazname

náva bdva biskupy z let 381a 4158.
Bu bov íce,__f. v diec. budějovické, ve vlk. blaten—ském ,přip. již. ve XIV. stol., v bouřích nábož. za

nlkia,iokalle 1788,fara1858; patron- matice nábož.;
duch. správu obstarává farář; 1809 katol., 7 akatol.
helv. vyzn.:

Buccafocusby(dleesrodištěnzvanývSarnanus)Konstantin orrl . v., muž učenný

a ctnostný, u čpapeže Sixta Vl.nveliké vážnosti no
žlvajicí; od nč 01587 jmenováni kardinálem a bískupem vercellskýntt; s. 1595; 1110vlastní svoje

komentáře k různým filosofickým s lsůmsSycotov'm
vydal díla starších spisovatelů: 1aavcntury (za pomoci P.sGalei niho, AnlgelasRocca
a Fran t. Lamaty), 1589 Lychetůlv komentřá k l.—.3

knize Sentencncí, 1596 Petra aAureoia komentář ke4. knize Sentenc1, 158_81anlona a juvenacio
.Lectura absolutissima super formalitatibus Scotí“,
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1579 Petra Tartareta „ln 4. llbrum sententiarum
Duns Scoti reportata", 1578 Antonina Ondřejova(Ant. Andreae).„ln libr. sententiarum commentaria“ ,
1583 Paduana de Grassls „Enchlridíon scholasti

lc_tlt)m“s,31584Scootovy„Quaestionesin 4 sententiarum! ai
Buccellati Antonin, ital. kněz. právník a lit.

historik, u. 1831v Miláně, zprvu prof. lit. v arcib.
semtnáři v Miláně, později prof. cítk. práva, potom
trestního práva na univ. pavijske, :. vMilán 18;90
četné jeho spisy jsou dílem obsahu literárn ě-histo

rického (hlaavně o zDantovi) &belletrlstlckěho, dílemprávnictckeho (hl. oboru prava trestního); nej
důležitéljšíjsou: „zSommíprinci idi díritto enale"865), „Del reaa'to (186 ). „Le Fab ricerie
e lalálegge 15. agosto 1867“ 7), „Ossenazioni
íntorno al Progetto di Codlcle Penale dei
d' Italia“ (1868), „Abolizione della pena dí morte“
(1872), „ll Progresso morale, tiVilc e ietterario

quale si manlifesla nell' opera di A. Manzoni" (1873),„dProgetto lCodlce Penale pel Regno d' italia
presentato dal ministro Vigliani al Senato“ (1875),

'ideale in letteratura“ (1875), „L' ailucínato'
(román 1876), „udSttdella Commissione governa
tiva per la compilalzione del Progetto di Codice
Penale“ (1877—78,) „La scuola Francese e ltallana
dí Dirltto Penale“ (1877), „lstítuzioni dí díritto e
procedura penale secondo Ia ragione e il díritto
romano“(14)

Buccelli Horatius, hrabe,- rp. „l.e proprletá
della Chiesa di G Cristo dallt ioro annali dimostrate divine“ (v Řím .

taBsucceroni ]anttarius S. ]., souč. theol. spis.ský, G.prof řím. koliegi :p.: „eD constitutlone

Belnedicti XIV. ,.SacrammPoenitentiae'“ (1884)e" ecensuris ín genere et in specie“ 885,)
stitutione ,Apostolicae Sedis'“ (18816),„Encltiridion
morale“(1887, posl. v d. 1900), „instiltutíonestheo

logiac moralis“ (18a posl vyd. 1898). „Casuscouscientiae“ (1897
uccily, někd. opatství praem. v diec. laonske',

zal. 1148 Herbertem hrabětem vermoncíským a jeho

choti Glerntruldou;zaniklo v- době revoluce.
Buce .(Butbelínus, Buzlin) (ŠabriclDlssenhofenu (v kantoně Thur

gau), vstouplil 1617dokkl. ve eingartenu, stud
v Díllingách tílos. a theol. vysv. na kněze 1624,
byl nowcmístrem v kl. trudpertském aweingarten
ském, 1635 prof. humaníor ve Fel rchu, 1651
převor.t kl.,z. eWeingartenu 1681,:; ESaske
tických,historických agencalogickýchs tsů,zn1chž
některé zůstaly v rukopise, z tištěnýc nejdůleži
tější jsou: „Germania sacra“ ), „Germaniae

topo-chrono--stemmato raphia slacra et profana“(1055—1678,45 v.) „Lonstantía rhenana sacra et

profana“ (16617),v"n haetia etrusca, romana, allica,germanica“ „Nucleus historlae universa
lis“ 1650—59,3l sv.), „Annales benedictlni' (1656,
2 sv. , „Urbís romanae consules" (1658), „Aquila
imperii benediktina“ (1651), „Menologium Bene
dictinum“(1655), „Chronologahenedictino-mariana'

(167113),ů8|einedicnts redivivus“ (1679) 2 anvz
Buceizlenini. an S.j., u. 1599v Brescii, vstoupil

do Tov. Jež. 1 17, působil jako rof. rhetoriky,
novícmistr, rektor v různých kollejtch; byl provin
ciálem prov. rakouské,z. ve Vídni 9; :p. „As
ceticae considerationes' (5 sv., then 1666—7.—1)
2. Oc us S 2, pokračoval ve spise
ZikntundemuPuschemi!S ]. započatém „Chrouología
ducatus Styríae

Buceilum Buceilu s), někd. bisk. pod metro
poli drinopolskou; Garm-(Series 428) zaznamenává
jediného biskupa: jana r. 879.

Bucer víz Butze

A ___. =
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Bucchl leremiáš 0. M. Conv., 1565 regent
studií v Sieně, zvolen 1573za provinciála provincie
toskánské, z.v Ronci lionei' W „Esposizione

eremia profeta“ (1573),„sopra 1' orazione dí Es
posizione so ra 11 canntico di Zaccar a“ (1573);

upravil spis artoloměje Albizzího (viz sv. 1,241)Opus conformitatum vitae s. Francisci ad vitam
Čhristi“ k novému vydání (15.90)

. . r.íilos. ,gymn proo.f
a Bkonservátor klášterního usea v Einsiedelnu,
z. 1871v Riedenu u Badenu( výc.), přírodozpytec;

Beitráge zur vergleichenden Anatomie des

urchiíiftungřsystems der Pflaiizen“ (1902), „DieVulkane" (191.—2) osef, malíř, 71.1820v Keemp
tenu, ůk Petra Cor2neíia,:. 1897, provedl ve farním
kostele kem tenskěm několik freskových maleb
(„Sv. Cecilie , „Sv. Magnu Viktor

T.I.l, 721817 v Audeiiarde v Belgi1,vestoupll do1835, člen družiny bollandistů (viz 11.,
330);lze.1876; mimopráeeootištěn v56..—60
„Acta Sanctorum“ uverejnií čettná pojednání, na př.:

šExamen critique du miracle de Tipaa“se (v Bruselu853), „De p_híalis rubricatis" (t. 1855 „ esolem

ntitate praecipue paupertrtatis religiosae epistoia“1862), „De exemptione regularium conservannda

ett confirmanda commentarius“ (t. 1869), „\'inidiciaeBallerinianae' (v Briiggácch 187373).— 1
S. j., bratr předeší.,
rovněž bollandista;
59.—61 sv. „Acta San

Buckfast, někd. opatství u Ashburtonu vA_ng1i1,
1136—47 osazený benediktíny, 1147—1538 cister
ciáky; 1538zanikl; 1882zakoupili tranc. benediktini
kongr. kassinskě zpustlý kl.., opravili jej a usadili

u. 1819, prof. vLovanei,mz. 880.
byl spolupracovníkem při

eu.t
seBuck1(Buccius)V1|ěm S.j.,n. 1585,vstou il
1601 do Tov. z.;1643 vydal několik popul r
nich nábožens ých zknih v jazyku litevskkmě

Buckisch Gottrid Ferd 7, B-u Loowen 
felsu, 11. kol. 1645 ve Wohlau, 1672aadvokát a
radní assessor ve Strehlenu, konvertoavi 1675 ve
Vídni a stal se král. sekretářem v Břehu (Brieg)
ve Slezsku; získal sobě velikých zásluh o katoli
cismusvknižectvíbřežském; 2.kol. 1700;.gp.:„See-hl
sische Reli ionsakten' (7 sv., z nichž tiskem vyd.
pouze„ Pro egomena schlesisch. Kirchengeschíchte"
685,) „Observationes hisroríco--poiiticae in instru

mentum pacis osnabru ensls“ (1696, 25 v.)
Buconjic P aš k ál, františkán a biskup mostarsko

duvanský, 71.1834 v Di n,ovcich filosofii a theo
logíi stud. ve frant. kollleji v ital. městěFF;erraře

o ordinaci (1856)sstal se professorem filosofie
první františkánské školy římské (Ara coeii); 1866
vrátil se o Hercegoviny a byl professorem boho
siovi na irokom brijegu do 1871, potom byl fará

řem, kustodem herce. provincie a od rooku 1880
titul. biskupem a apot íkářemHercegoviny. jakmile 1881 zřídil hierarchii v Bosn
Hercegovině, stal se B. prvním biskupem mostar
sk Z. 1910. B. působil v Hercegovině rávé

v as povstání před okupaci, kpracoval usi ovněro spojení HetcegovinyssaR kuoskrne krze
Eakousko s Charvatskem. Jako biskup hájil vsŘímě
gia olicl. Srvn. Vrlióoma, 1910, 377 nn. Důl.

guaucord Claudiuus Martin, doktor pařížský;
ap.„ Traité de l' origine des cardinaux et des le
gatsn“ (Pař.1542.)

Buczy Emil O. Piar. Schol., mad'.spis., n. vKo
loši 1784, vystou iv ze řádus tal se 1821 prot.

morálkyka past. “v Bělehradě Karlovském, později
kanov em t., uveřejnil různě čiánk aesthetickě
& básně, flpřekládal Platona do „maďar itn 2.1839.nez sk1 Vincenc S..,J v Bílé usi 1789,
prof. filosofie v Tamopolu, Linci a Namuru, potom
prof. theol. v ínšprulruaLovani, :. 1853, :p.: „Nad

Bucchi — Budardi

uwagamí jana $(tyczg'ai'iskíegoo Pultawle, poemaciebohaterskem“ „Míesiccznik polocki“
1817), „Rozprawa historycznaosíusznošci wyroku,

którym zakon Templarvuszów Lbjo'lvzniesiony“ -(Pu1tava 1818), „lMIesa Maj' 1839), auky
t czace sie prawd qwiary' (. ng42), „institutiones

octrinae religionis" (Vídeng 1842), „institutiOnes
phaillosophicae“ (t. - v ruuokopise zům.j.,Notatklohistory1 Polskiej , „Oschyzmie
wa ossyii“a

Buč viz Buldeč 2.

Bučar vPetar, spis. chorv.,fa.r etra na Mrežníci; přispíval filosof.,
theol.asdidakr.č1. do „Katto.1 1ístu“; samostatně
vyda1„ Seiske pripoviesti“ (1875), didaktickou po

vdiku„Nerozva17j7ujte ptičjíh gnjezda“, cestopis
„Put ČukRim“ (187kAnt., u.) v Dobroslavicích ve Slezsku

1884učvgsv a.kn 1906, te.ch mn.
v Opav přispěl do časop. „Kazatelna“ V.č(M$—7)a recensemi do „H ikdky Z. 14. pros. 1.4

Buěié Michal, charv.šlechtic, arcijáhen zVaš
a farář v Bučic'i (Medjumur' e), jeden z prvníc
přívrženců protestantství v čhar vt.sku Šiřil mezi
lid protest. knihy, tištěné v Urachu v charv. jazyku.

jeho návodem zřídil hraběvjuraj Zrinski v Neděíšči tiskárnu, ve kterěB dváal charv. protest.
knihy. Záhřeb. biskup Draškovič dal B-e na sy
nodě 1574odsoudití k věčnému vyhnanství z Char

vatsk , jeho spisy_ odsouzen a skoníiskovány.Dle afařika (1.1, „Řeretčanski navuk“

1564— 7) dle Kukuijeviče (aBib1.hteIInklzamhrvatski za luterane alat.j zykem„ Contra
praesentiam Cor orls et Sanguinis Christi Doomini
ín Sacramento uc aristiae'I (1573) Srvn. Lubid,
Ogiedaío 11.,516, urmin, Povj. knnjiž. hrv. srrp.12.

Buěice (Budčlce), fara v diec. král.-hr, ve vik.
čáslavském, přip. již ve XIV.stol., náležela ke kiášt.
vílěmovskému; po zániku v bou hnábož. při

ojena kf. chotusické; znovuzřízenlac8619 .
r.jos Osvaíd Thun-Hohensteiii-Salm-Reifferscheid;

duch. správu obstarává farár 2333katol., lakatol.
au šp vyzn., 163 helv. vyzn., 12 ž.; obyv. čes.

učinskij Petr Nikitič, ruský historik, 71.1853
ve vsi Doneckaja-Semica (gub kurská), od 1893

rof. na univ. charkovske; : Otk tie 'l'o
bolskoj e archii i archiepiskop

„. 1815 v Karlovci,

“A

pervyjl toboiskiš'1Kiprian“ „Věra í razum“ bírskie archí

Reiskopi: Makarij, Nektari'ij,90 erasím“ ít. 11,89)
rleščaeniceOstjakov i Voguiov pri Peírě Velikem"
Bludovice, fara v diec. brn., v dekanátu buče

vickěm, příp. již roku 1374; patron: kníže a
: Llechtensteinu; duch. správu obstarává farář
s kaplanem a koo. ;7016 katol., 21 akatol., 1362.

obšv. čes Srvn. 1fudíčka,Toopgr.—544 545.
úd periodelut 7(zástupce kiajinrskěho biskupa)v Persii, z. po 'eclnáni o víře, pole

mické traktátoř;Iproti manic eium a marcionitům,
Břel. do syrštnš sbírku buddhistických zvířecích

ájBíu„Kalíulasgva Bamnag' (vyd. Bíckell-Benfey 1876)
BudaIHansjohnsen,norvěžsky ochař,n,1830

v Budalenu, vzdělais ev Kodani í;mě :.

v Kristianii; z jeho pracíknáleží vaobor u'lménínáboženskěho „Kristus nak
Buda eět viz Ostřihor

Bud jan, dr. theola, „.mŽš. čna. 1867 ve Staré
Vožici, stud. theoi v imě, kdež vysv. ana knéze3 ledna 1,892 prof. bibl. studi N. Z. un.dam
theol. na bohosl. ústavě vČes. Budějovicích,1u902—6
redigoval časop. „Anežka“, .Ludmila“ a „aVácIav“BudardiK el S. ]., 1812, sekretář kard.
Paccy; ip. „Laarelig. cristiana provata da un solo
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tatto, ossía Diss., in cuí si dimostre che que' Cat
tolici, a' quali Ulderíco rě de Vandalí iece troncar
la lingua parlarono miracolosamente per tutto 11
restante della Ioro vita“ (1786, překl. z franc.)

Bu ern,ard malíř, u. 1827 ve Warcn

dorfu ve Vestfálsku, [od 1818 žák dtlsseldorfské
akademie, z. v Důss ldorfu 899; první svou Spráci„Stětí sv. jana Křt.“provedl pod vedením W. Schaa
down,-v soutěži na obraz „Narozenní Páně“ pro
chrám v Betlemě obdržel první cenu; pro kostel
vestfálské a porýnské provedl veliký počet obrazu
náboženských, vyznamenávajících se ušlechtilou

jeidnoduchostíSa vroucím pojetím.— ant.zeBudd — mnich ve finském kl.ns,
nazedendalském, :. 14 l, přel. několik knih Písma
sv. (judít, Ester, Rut, Machab.) do švédštiny (vyd.
Xiu/nníllg, „Svenska mcdeltídens bíbelarbeten',
Štockholm 1848—55, 2 sv rel, prot.

theolog, 11.18.50v Bensbergu, t1873 soukr. docentv on 1879mř.pro...thZ l889ř..profve

Štrasburku, 1900 v Marburku, 1908 tajný kons.ezur Kr-tík des Buches Hlob"

(1876), P„Bíblislche L'rgeschílchte" (lé—183).„Bilcherder Richteer unnd Sam 1890), Bsook of Sa
muel, critical edition of 'the hebrew text“ (194
„Buch Hiob „Buch der Richter“ (1897),

hes Lied und Klagelíeder“ (18%),„Religion ofisrael“ (1899), „Reli ron lsraels“ 900), „Ebed

jahvelíeder' (1900),„ anon des Alten Testaments“
900(l)„ Bucher Samuel“ 11902_),„Altes Testamentund die Ausgrabungen“ 4) „Schatzung des
Koní ums ím Alten Testlament“ (190 „Was soll
die emeíndc aus dem Streit um Babel und Bibel

lelrnenP“ (1903,) „Das prophetische Schrifttum'906), „Geschichte der althebršiischen Literatur“

Budclensíegl Rudolf, cv. theolog,n. vGreussenuvDurynsku 1844, gym pr.of vHíldes heimu a

Drážďanech; ;).: „Studien zu Wíclif“ (1877), „Die
assyr. Aus abungen nd as Alte Testgalment“(1880), „ iclifs btreítschríften“ (1883, an l.vyd
1 „.j Wíclif, Patriot and Reformer' g(1884),
„Wícllf und seine Zeit“ (1887), „Wíclíf de veritate

sacrae dsecrípturae“ (1904), Wíclíf und Huus“ (| 906ud s()Budde)]an Frant.. prot. theol
11.1667evsAnkIamu v Pomořansku, é1687 adjunktfil. fak. ve Vltemberrku, 1689 v ]eně 1693 prof.

morálky v Halle, 1705prof. theol. vjeně, :. v Gothhě17 jako filosof byl eklektikem a odpůrcem fl
losofíe Wolffowy; povzbudil svého žáka Bruckera

(v. t.)" k sepsání dějin filosofie; :p.: ,.Dissertatíoeodotíone et versione raeca Veteris Testa—
eb pso facta“ (1 ), „ istoria juris naturae

juxta disciplinam Hebraeorum“ (1695), „lntroductio

ad hlsteooram philosophíae Hebraeorum“ (1702
saoqge hr.storico-theolo íca' (1727), .,lnstitutíones

theo ogíaeemoralís“ (1711, „lnstítutiones theeologíaedogmat (1723 Historia ecclesiastica Veteris

Testamenati“ (1715—19),„Ecclesia apostolica“(1729).Buddha viz bu ddhism

buddhismus jest náboženství východnítcbnárodů,
ktseříobývají jižní,sseverní a vellkkou ástodvýchve dvě skupiny: v &.jižní,n

přízriávag národové na Ce loounv Zadni _lndíí,1amu, Birme, v nnamu,
Ka bodží!, a v . severní, jenž jest rozšířen

íně, japnpau, v Korei, Tibetu, v Mongolsku &na
ůatf Himalaje, zvlášť v Nepalu, Bhutanu, v Sik
kmu. Počet jižních buddhistů odhaaduje se na
31 millionů, severních na 479millionů, tedy celkem

a510 millionů buddhistův ůbec. Udaje však co
do severních buddhistů nejsou spolehlivy. jsouf na
severu As_ienáboženství tak pommí,chána že na př.
přivrž ncí Konfuciovl v Číně, Tibetu a Mongolsku
nebo itoístě vjaponsku navštěvují chrámy své

.v
u.

.“

k 8němuž se
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i buddhistické. Proto čítají nekteří učenci, na
Dahlmmann S. ], llogaj., jen koiem80mill.b ujd
hístů; impel na ejv mlllionů buddhistů.
Nicménějest buddhismus náboženstvím na v chodé
převládajícím, kdežto na západě křestanstv as se
327 milliony vyznavačů prevahuje. Buddhismus
upadal již v plně zapomenutí. Ve XIV. stoleti
ztroskotán mohamedány í proslulý chrám v Gaye
jenž zbudován na místě, kdež se dostalo Budd
hoví \elíkého osvícení „mahábodhi“ pod fike
jen byl p*butním střediskem buddhistů, kteřímaž

iny sem putovali. Po svém rozboření zůstal
chrámsssutinou, až jej roku 1874 král : Birmy,
horlivý přivrženec buddhismu počal restaurovatí
& Angličané cho ívše se tohoto hnutí. založili
společnost „Mah hodhí Society" , která nabyvši
vlastnického" práva na chrám, dala jej zcela o ra
viti, vystavěla dům pro poutníky a jala se z al
kuuty provozovati propagační hnutí buddhistické
v lndii, Birmě, v Americe a v Anglii. Mimo tuto
společnost založena v Rangoonu v Birmě společ
nost „lnternatíonal Buddhist Society“, která má
své zástupce v Anglii, vkuNěmecu, v Americe a
vydává k rozšíření buddhistického hnutí do nej
širších vrstev lidových časopis„ Buddhii"sm Vedle
Bírmmy jest střediskem b—uostroov Ceylon, kdež
americkými penězi založen buddhistický seminář

0 mládež a pro dbuddhíisticlcěkněze, by ploodbytí studii ó-us ma cizině rozšiřo |.

Podporuji je dva čase:)isy,hjeden tištěný řečísinghaleskou na rozšířen buddhismu v jeho vlasti,
druhý anglický „The Buddhist“ na rozšíření ó-u
za hranicemi. Nauk buddhistických zmocnily se
různé společností theosofícké a snaaží se je roz
manitými prostředky mezi lid rozšířiti. Tak r. 1912
kolovala časopisy zprráv Schwabíngu
u Mnichova theosofícká společnost německá po—
čátkem května začne stavětl buddhistické divadlo,
aněmžs ebudou hráti filosofickádramata ako

nati theosofícké řednášky. Zakladatelkou moderní
theosofie est crcera ruského generála, Helena
Petrovna lavatská („ 1831, z. v Londýně 1891),
která odstěhovavší se se sv 'mí přáteli a přítelky
némi do Advaru v lndií, tam jší nauky brahmanské,
buddhistické a kabbalístické s gnostickýmí & kře
sťanskowmsstickýmí smichala a ve dvou obsáhlých
spisech („ ie entschleierte Isis“, 2s „eGheimm
lehre“o r..velk formátu) vydala. R. 1913
otevřenoslavnos tnl„ě v Lozannu ve Ščýcarech prvníbuddhistický klášter v Evroě V echách šírí se
nauky buddhistické pod rou kou okkultísmu. Roku
18 —94vvydány na popuds mského krále
svátné knihy ižních buddhistůlao 39 svazcích m mo
komentáře. osvátn é tyto knihy bu dd
histické jakožto prameny b-u jsou mnohočetny.

Hlavni knihou jestktrlpltak a“ aneb v řeči pali
„tipitaka“, t. ]. trojkoš (Pitaka_— koš), či kánon zetří sbírek pozůstávajíc, a to ze sbírky kázně
„vinaya ítaka“, ze sbírky káz ání ,.suttapítaka“ a
zpozd jších vškladu „abhidhammapitakatVýklady nejsou le opakováním sbírky kázání a pole

í'mlkou proti různým názorům sekt. Takovým jest
ř. v 'lklad zvaný „kathavathu', kniha ždle

po ání ísyaálMaudšalíputra kol. olovice 11. stol.na dvoře krále Ašo y v Patallput e se sal a tře

tímu5 shromážděni buddhistickému, v ataliputře5př. Kr. konanému, předložil, kdež vyvracejíc
250m ylných názorů sektářských škol, bla přijata.
Když se ví. stol př. Kr. na ostrově lDeylonu za
krále Vattagámaní ,trípitaka' sestavovala, dostala
se do ní i kathavathu. Tripltaka jest psána řeči

„pali' , kteráhjest přlbuzna sanskrtu, liší se však od
rečí, gmáadhi“ avsyníž po smrt lBuddho vě (477 př.Kr.) žáci )eo yaap naand aprvním shromáždění samgítia) buddhistův asi koai.r. 300 př. Kr.
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v Rajagrha, v říši Magadha, předpisy o kázni ivi
nayapitaka) a zákon Čl kázání (suttapitaka) sesta
vili; Z řečí magadhí zachovaly se jen úryvky v ná
pisu na urně Buddhově u Pípravy v Tarai oble
veně,ktery'žto nápis jeho příbuznípořídili,takže sou
diti lze, že Buddha nauky své řečí magadhi před
nášel. Před ]. stoletím př. Kr., kdy tripitaka se
psána, učeno naukám buddhistickým ve školách
nazpamět, takže lze předpokládati, že tripitaka

v podstatě nauku Buddhovu chová. Pro 'ednotnouře ,pali“, jež psána abecedou singhales ou, birm
skou, siamskou a knmbodžskou, možno tripitace
bez velikých obtíží porozuměti. Těžší jest sbírka
posvátných knih uddhismu severního,
poněvadž jest nejednotna a psána sanskrtem, a to
nářečím zvaným .gáthá“, smíšeninou to sanskrtu
a řeči staroindické; dále čínsky, tibetsky, mon
golsky, japonsky. Dle novějších výzkumů (Pin/tel,
Gnžnwerlel) lze však za to míti, že povstaly 'ak
trípitaka tak i sbírka knih ó-u severního z jedno o,
sanskrtem psaneho pramene, který obsahoval v pod
statě nauky Buddhovy, jak se v trípitace vyskytují.
Ovšem jest trípltaka náboženskou knihou jen je
diné orthodoxnl buddhistické sekty „vibhajyavádin“,
ale sekt orthodoxních bylo více, takže ani v pra
menech a následovně ani v nauce b-u naprosté
jednoty není. ' .
Buddha pocházel ze šlechtického rodu bákyas,
který vládl v uzemi rozloženém na hranici nyněi
šiho Nepalu'a anglické državy, asi 100anglických
mil severovychodn od Benares, kde se nyní Go
rakhpur rozkládá. Země byla bohatá, měla as million
obyvatelstva a vynikala ryžovíštěmi. Hlavnim mě

stem bylo KaŘilavastu. Šakyové uznávali dvláduříše Košalů ( ošalas) s hlavním městem rávasti.
jihovýchodně hraničila říše Košalů s říší Magadha
(nyní Bihar) s _hlavním městem Raja ha (n nější
Rajgír); pozděi stala se hlavním mís-tem i-yátali
putra (nynější atna). Otec Buddhův slul Šuddho
dana, matka Máyá obyčejně také Máyádeví zvaná.
Před narozením Buddhovým zatoužila Máyá no
svých_rodičích.i vydala se na cestu. Blíže vesnice
Lumbiní u Kapílavastu chtěla v lesíku ulomiti ha
qu s vysokého stromu a v tom porodila Buddhu.
Výjev ten spatřiti lze na reliefu, jenž v té krajině
r. byl vykopán. Hoch obdržel jmeno Sidd
hártha (dle Pall: Stddhatiha), dle severobuddhisti
ckých pramenů: Sarvárthaslddha. Leč 'me'no toto
zridka se vyskytuje. Obyčejně sluje Bu dha: Gau
tama či šramano Gautamah, neb dle Pali: samano
Gotamo, t. ]. asketa Gautama, poněvadž pocházel
z větve rodu Šakyuv, která se Gautama nazývala.
Náboženske méno „Buddha“, t. j. „vzbuzcný“,
„osvnceny'g o držel teprve později. Matka Budd
hova zcmrela již sedm dní po porodu a Siddhártha

m Maháprajá—
pali, kterou ud hodana později za manželku po
jal. _Vychováni bylo knížeckě. Dnem i noc rozpro
stirany nad Siddhárthou bílé slunečníky, aby
uchráněn byl horka, prachu, rosy a chladna. Dle
ročních počasí zdržov l se v paláci letn , pod
zimním neb zimním. tyřměsnčni dobu dcštů, 'ež

v lndíi se dostavuje trávíval v podzimním pal ci,kdež mu nejjemn jší jídla z masa a rýže před
kládány byly a kdež jej hudba obveselovala. Dle
pozdějších z ráv zanedbával otec z přílišné lás
jeho vychov .ní, ba ani ve válečnictví jej vycvičiti
nedal. Ožemv se v mladém věku, zplodil syna
Rahulu. Manželka B-hova se ve starých textech
neuvádí vlastním jménem, nýbrž en obecným ná
zvem Ráhulamátá, t. j. matka Ra ulova. Pozdější
texty Pall zovou ji Bhaddaccá, severni texty san
skrtské Gopá nebo Yašodhará. Kd ž bylo E-hovi
29_let, zprotívily se mu požitky tě esně, i uvědo
milsi, že sestárne, a ztratil potěšení z mladosti;
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uvědomil si, že onemocní, a zmizela radostnost ze
zdravi; uvědomll si, že umře, a zmizela potěcha
ze života. ] opustil své paláce, svou ženu a syna,
a dav si ostříhatí vous a vlasy, obléknul se
vnmíšskě žlutě roucho a odebral se do ciziny.
Tak dle starých textův. Dle pozdějších textův
Asita, světec ajíci spojení s boh , předpověděl,

Že bude syn uddhodanův mnic em, čehož se_uddhodana velmi ulckl a dal kol paláce rozesla
vlti stráže, aby syn o pomíjejicnosti světa ničeho
nezvěděl. Leč ůsobením božstev potkal při vy
jížďce v sadu edivého shrbeněho starce a poučen
od vozky, žerčlověk stárne, vrátil se zarmoucen
domů; po druhé spatřil nemocného a poté mrtvého,
a stalo se podobně; konečně potkal skromného,
ale dobře ošaccneho mnicha & poučen od vozky
o přednostech stavu mnišského. vrátil se do paláce
s umyslem, že stane se mnichem, co zatím přl
nesena mu zpráva, že jeho žena syna Rahulu po
rodila. Ulehl na lože, a tanečnice, jichž dle knihy
Nidánakathá měl 40.000, snažily se jej obveselíti,
ale již marně; princ usnul a když se v noci pro
budll, viděl spící tanečnicev jakjedněm z úst ote
vřených slin se valí, druhé se znctvořenýmiaob
naženými ů y chrápou neb zuby skřípají; i zhnu
sily se mu naprosto pochotě tělesné a nerozloučiv
se ani se ženou a synem svým, rozkázal štolboví,
aby mu osedlai věrného hřebce Kanthaku, na němž
jel po třicet hodín třemi říšemi, až přijel na břeh
řeky Anavamá (Paliz Anomá), kdež ostříhal si
vlasy a archanděl Ghatikara přinesl mu osm řed
mětu, jež mnich míti smí, a to: trojí oděv, jeden

pás, hglec k žebráni, břitvu, jehlu a sito k ceděnivody. . tolbu s koněm propustil; ale tento nemohl
snéstl odloučení, puklo mu srdce a zrodil se znovu
andělem v nebi. Tak obetkala fantasie život Budd
huv legendami, jako se stalo i co do mládí B-hova
v téže knize Nidánakathá a v životopise Budha
carita z 1. století př. Kr., kdež se di, že Asita
zvěděv od bohů, že mbíni narodil se hoch,
jenž bude buddhou (osvíceným), spěchal tam, vzal
dítě, jehož tvář jako oheň zářila, a velebil je ja
kožto největšího z tvorů žijících, náhle ale počal
plakati a tázán byv od ak ů zda hochu nehrozí
bol, odvětil, že pláče, pon vadž umře dříve, než
hoch buddhou se stane, ale poukázav svěho vnuka
Nálaka k této události, určil je žákem B-hovým.j

Tuto legendu porovnává Rudoj Seydel s oběto-lváním Spasitele ve chrámě (Lu (. 2, 25—36), kdež
stařec Simeon očekávaje Vykupi-ele, malého ježíše
na lokty vzal a velebil, dovozu e, že vypravování
Lukášovo vzato jest z buddhismu,- rovněž jako
i vypravování o dvanáctiletěm ježíši ve chrámě
není prý leč legenda o B-hoví, že ve škole učitele
svě zahanbil. kit/mrd Pin/nel („Leben u. Lehre des '
Buddha", 2. vyd., str. te.—w.) vysvětluje podob- \
nost tím, že evangelista Lukáš dle tradice byl
Sýřanem z Antiochie, Sýřaně však — jak nejnově'ší
objevené nápisy dosvědčují — v Turkestánu čast jí
se zdržovali a tamtéž i buddhismus dle rukopisů,
obrazů a zbytků buddhistických, Sven Hedinem,
Grtlnwedelem a jinými objevených, valně rozšířen
byl, tak že, jako prý vůbec pohádky indické Tur
kestanem skrze Sýřany do Evropy se dostaly,
i legendy oBuddhovi na sv. Lukáše při sepisování
evangelia vliv měly. — Leč různost legend budd
histických od prostého vypravování údajů biblických
jest tak mnohostranná, že ažd', kd k obému
en poněkud důkladněii přihlédne, ihned postře
nouti musí, že podobnost v některých okolnostech

jen případnou a nahodilou býti může. Historicky
ilsto jest, že B-ha, puzen nechutí k dosavadnímu
životu, o ustil svou vlast a odebral se napřed
k Alára aláma, poté pak ku Uddaka Rámaputta
(dle sev. buddhistů: Uddraka Rámaputra), učítelum

=.—



buddhismus

to theistické, prakticko asketické afilosofie „“,Yogajež se z nthccisstické, abstr atktní ajen theorii po
znání zdůrazňující Kapilovy filosofie „hSámkhya
vyvinula. Oba menovaní učitelé snažili se sice
1:—hu získati, le mopustil je, a vydal se na další
cestu, přijav arci mnohézzásady z jejich filosofie,
jak nyni ze suter Yogových v knize Pataňjaaíl do
statečně známo jest. l bloudil B-ha v zemi Ma
gadha, až přišel k osadě Uruvelá na říčce Nairan
jana (nynější Buddha Gaya, jižně od Patny). Hor
nattá krajina se mu zammlouvala, proto oddal se tu
umrtvování těla, nepoživaje ani pokrmu a zatajuje
dech, aby tak myšlenky na jeden bod soustředil
alže laněho osvrcemse mu dostalo. To pozorovalo
pět poustevníkův &přidali se k němu. Přes všeliká
mrtveni sevvšak osvícení nedostavilo, a B-ha
sílen sklesnul, tak že oněch pět poustevníkův se
domnívalo, že zemřel. Poznav takto B-ha, že mu
strohé umrtvováni nic neprospívá, dal se chutě
a plnou měrou do jídla, což \idouce poustevníci,
jali se pochybovati () jeho povolání a opustivše
jej, odebrali se do Benares. Konečně po sedmi
letém osamělém bloudění dostalo se v jedné noci

B-ovi očekávaného osvícení, když pod fikcm odpočíval, rpoznal dle nejstaršího buddhistického
pramenu „aDhamma“pada oběh, příčinu přerodů
duše či bolů ve světě, ataké cestu, jak lzze od
žádosti se o rostiti, boly zničiti atak p_řerodům
ujlti. Ze Si dhart učiněn „Buddia ,t. j. probu
zeny, „osvícen '“ ik „osviceni“ stal se předmětem
obzvláštní bu dhistické úcty, a rozšířena byla po
věst, žes od dob B-hových na témž misttě za

choval. Skutečně stál ještě r. 1876ebliže Buddha
Gaacyaprastarý frkový strom, jnnžs as 30 stopokolí do výše tyčil a ještě podrostem často
se obnovil. R. 1876 byl prudkou smršti zničen
V polovici lll. století př. Kr. byla větev z liku
osvícení (pallz bodhirukka, sanskrt: bodhivrksa)
donesena na ostrov Ceylon a blíže Anurádhapura
zasazena, kdež vyrostla ve strom, který tam do
dnes stojí. — Staré i pozdější prameny vypravují,
že B-ha pod stromem posvícení sedm dní s řelo
ženým nohama seděl (tak ei B-ha zobrazuje, na
př. jeho socha zTakht- i-Bahái v berlínském museu,

viz: lFa'lr, „Geschichte der bildenden Ktinste“, 2.vyd.! Frýburk, str. 59.), raduje se ze svého
vykoupení; poté že odebral se ke stromu „pastýře

kdež rovněž sedm dní se zdržoval. Taam
prý přistoupil k němu zlý duch „Mára“, aby jej
pokoušel, a to dvakrát, napřed aby v něm vzbudil
touhu o vejití do „nirvány“ , což on však odmítnul
řka, e potřeba napřed získati učedníky a nauku
rozšiřiti; po druhé tři měsíce před smrtí, abys po
ukazem, že naplněno, čeho si řál, nyní aspoň do

„nirványf' vstoupil, což B. op t odmítl slov, žese za t 1 měsíce beztoho tak stane. — Mlad tra
dice vypravuje, že B. pokoušen hyl hned, kdž
svůj palác a sídelní město opustíl, a to u„ ížní o
pramene“. Mára kněmu přistoupil a s iboval
mu v sedmi dnec vládu nade vší zemi, když se
vrátí. B. však jej odmítnul, načež mu Mára po—
hrozil, že ho všude následovatl a v němmpochotě,
nenávist a krutost vzbuzovati bude (severní budd
hístickécltczvttypřipisují toto pokušení štolbovi, jenžB-h dvžáel enž líčením krásy a přijemnosti
vlády knávratuajejpohnouti se snažil). Někteří no
vějšl zkoumatele buddhismu, jako Seydel, van den
Bergh, tvrdili, že sv. Lukáš známě pokoušeni d'á
blovo, jenž vyvedl Krista na horu vysokou a ukázal

mu všecka království země, slíbujes, že mu jev dá,když se mu bude klaněti (Luk.4 6—.) pře
z tradice buddhistické, leč tradice buddhistická
je tak mnohotvárná a nejistá, že ji určitou a
prostě podobnou událostí biblickou anis p_orovnaii
nelze. Podobný blud rozšířen byl od privrženců
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buddhismu o druhém pokoušeni B-o-vě jež se dle
starého pramenu Suttanipáta r_ý událo v lesích

Uruvelá, kdež B-ha sebezapírmnim a hladověnimvysílen ležel, a kdež pry kn uMárn přistoupil,

aby jej takto pokoušel: „jsi Ěvmyzáblý,lznetvořený,smrti blízký. Tisíc dílů z tebe náležžrsmrti, jen
jeden díl životu. Jest lépe živu býti, pane; živ jsa,
můžeš dobré skutky k.onati" Nai ia slova odbyl
H. pokušitele Máru, vyčítaje mu, jakého druhu jest
devatero vojsk, jimmiž Mára na lidi útočí: „p,ochof
nespokojenost, hlad a žízeň, žádostivost, lenost a
nečinnost, nestatečnost, pochybovačnost, licoměr

nost a hloupost, ctižádolstapýchať vé vojsko,“pravil _prý „jež nemmohou přemoci
lidé ani bohové, zrlrtíomrozumem, jako se hliněný
hrnec rozbíjí Ukázním své myšlení a upevním

mého ducha a budu ntovati odekrálovství ke krá
lovství, tvoře si učen rkyl“l Mára: „Sedmlet chodil jsem v patách znešenemu(„ buddhovi“)

a nenalezl jsem na něm — jenžp lně jest vzbuzcna osvícen — žádn . ako vrána, která na
darmo kol skály kroužila, odejdemc od Gautamy“! odešel ——dí kniha Suttan. páta — Mára smuten
a přetrhly se struny hlas pjeho. — Zde již na
prosto prozařuje orientální ufantasie, jež vnitřní boj
B-hu jako pokoušeni ďáblovo vylíčila, a není a
nemůže býti v žádném spojeni s realistickou scénou
prvniho pokoušeni d'áblova ujcžíšc Krista: „A nic
nejedl (je iš) v těch dnech: a když se skonali,
zlačněl. ekl pak jemu ďábel: jestliže Syn Boží
jsi, rci kameni tomuto, af jest chléb. i od ověděl
jcmu jcžíš: Psáno jest. že ne sam 'm chle em živ

jest člověk, aule každým slovem ožím“ .2.-.—4) R02 llje tak hmatavý, že výteční znalci
buddhismu Windisch a Oldenberg uznávají, že o ně
jakém převzetí 2 buddhismu nemůže býti ani řeči.

Veškkero pokoušeni B-hovo jest jen lctivem
báchorek, které se tokem časem pozměnovalo a
nabylo konečně tvarů řimo neuvěřitelných a na
prosto pověrrcnčnýcch. ' ak knlhy„ Nidánakatha“ a
„Lalitavistara'“vypravuji,žeMára řiblížilsekB-hovi
jeda na slonu, _který byl půldruh ho sta mll dlouhý
a obklopen vojem ďáblů, jenž se vlevo a v pravo
prostíral do dvanácti mil, nad ním do devíti mil a'
zan maž k nejzazším hranicím obzoru. Vojsko

bylo tak strašné obrněno, že všichniabohové před
nrm utíkali. Před útokem poslani/lá ana B-hu zuřivé vichory, potopu, dc'št ameni, déšt mečů, kopí,
ohnivého popela atd., ale vše marno: kameny pro
měnily se v květinově věnce, opel ve voňavý
prrášek atd ., tak že i útok vojska ďáblů B-hy se

ncdotkly.Když nezmohl ára ničeho násilím,,;;slal své tři vnadně dcery na B-hu, aby jej ěsvee ,on však na řeči jejich nedbal, ani se na ně
dival, ale zůstal ponořen v rozjímání; l vrátilypse
dcery k otci Mároví. Lid těmto báchorkám věřil
a dosud rád jim naslouchá. Byly často zobrazo

vány, jak různés reliefy svědčí (viz: Full, !. c. str. 57).
jak seeto má sepokuš nimi 3- hřovvýml, tak se tomá i se zázraky, jichž prý na ř../i před obráce
ním jednoho tisrce brahmánů v ruvclc, mezi nimiž
byli náčelníky tři bratří 7. rodiny Kašyapas,

vykosnal.— d stromu osvícení putoval B. do Benares kdež obooře Rsipatana (paliz lsipatana)

vyhledal oněch čtyř mnichů, kteří před tím v Uruvele kněmu se pridali, ale vidouce jeho výstřed
nost v jídle, zase jej opustili. Těm začal kázati
'o střední cestě mezi nezřízenou požívavostí a ne
zřízeným sebemrtrtvením, o cestě, jež otevírá oči,
otevírá rozum, jež vede ke klidu, k poznání, k osví
cení, k„_nirváně“. Tato cesta jest osmičlenná, a to:
pravá vira, pravé odhodláni, pravé slovo, pravý
čin, pra vy život, pravé snažení, pravé vzpomínání,
„pravěse zahloubání. Toť patero živlův a osmičlenná
cesta, a to trojdílného dvanácteronásobněho po
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znání. Trojdílné poznání tkví v nauce: co jest utr
pení, jak vzniká utrpení, jak lze zrušíti utrpení.
Co je utrpení? Naroditi se jest utrpení, stáří jest
_utrpení,nemoc je_st utrpení, smrt jest utrpenl, spo
jem s nepříjemným jest utrpení, odloučení od pří_
jemného jest utr ní, čeho si kdo přeje nedosíci,

jest utrpení, 7.kr tka patero živlů, jež zapříčiňujelpěm na exlstencí, jest utrpení „Tatatop ,“ káza|
B., „ómmnichové, jest ušlechtilá" pravda? o vzníku
utrpení: utrpení jcst žízeň, jež působí přerod a

buď sem a tam radosti a žádostí provázzenapbývá,bud' tu 1 tam radost nachází; jako op
chotích, žízeň po (věčném) životě, žízeňzpo (věčně)
smrtí. Tato pak, 6 mniši, jest ušlechtilá pravda
o zrušení utrpení: úplné oproštění od této žízně,
jeji zanechání, její propuštění, její odložení, její
odpuze ní, a 'to osmerou cestou- pravou věrou,
pravým odhodláním, pravým slovem, pravým činem,
pravým životem, pravým snažením, pravým _vzpo
miínán m, ravým se zahloubáním. ' _jest zřejmo,.žně tato nauka B-hova není leč filoso n Sámkhya,

jež si v číslech líbovala a odtud také iměno ob
iuržela (sámkhya—_ čísto0). B. hlavni váhu dokona

ho života hledal v oproštění se z utrpení a tím

ve zničení přerodu (metempsychose da v bezprostředním spočinutí v „nirváně ne' doby,
() mnichové, co jsem nabyl trojdílněho,dvanáctcro
násobneho, pravého a plné jasného poznání těchto
ravd, odo ndé , ó mnícihov,ě vím, že jsem

nabyl nejvýš úplného poznání ve světě bohů, Máry,

bíahman, všeho Sívořeí_1íi s asketj & brahmanys bohy a lidmi.“ — Těchto pět mnichů stalos se
jeho učedníky, a sluji u jižních buddhistů Pařlca
vaggíá (skupina pěti), u severních Bhadra\argiy_á_s
(pěkná skupina). Prvni laik, jenž seek E—ovipři—
pojil, byl mladý muž Yašas, syn bohatého cech
místra, a s ním jeho rodiče, žena a četní přátelé,
tak že počet jeho přívrženců brzy na 60 vzrostl.
Tyto vyslal ihned 1!-ha, aby šli hlásat jeho nauku,
ale zakázal jim, aby nešli po dvou louže cestou,
by se nauka jeho rýchle rozšířila (viz oproti tomu

jcž_iše, jenž práySkěpoodvou učedníky svoje rozesíaal.) lí. sám kal v Uruvclc tisíc brahmanův a
před těmito _____z___s____měl kázání na vrchu Gayašírsa
(palíz Gayašisa , jež buddhisstě „kázáním hornim“
zovou, které však dle originálu, Pischlem prozkou
maného, s horním kázáním Ježíšmým nic společ

ného nemá,clečr že bylo konáno r0\něž na hoře(Pin/tel, [. r30). Z Uruvely odebral se B-ha
do Rájagrhyc, aby _spInil slib, který dal králi Bim
hísarovi, že jakmímile se stane buddhou, především
jeho říši na\ štiví Bimbisara přidal se s velikým
mnnožstvím svych podda nýcch k B-oví a zůstal po

celý svůj život jeho věrnšmppřítelem a ochráncem.vystrojil mu Vybranou ostínu a daroval libosad
Veluvaa,na kde'ž seeB—ha zdržoval, kdykolid oRá
jagrhy zavítal. Tam získal také 3- ha dva učedníky:
Sariputta a Moggalána, kteří o něm ve sboru
prv_ní místo zaujímali Byli získání žákem B-ovým
Ašvajilem, jenž gotkav v Rája rze imponujícího musvým chováním ariputtu, tá7a se ho po jeho nauce.

načež Sariputta odvětil' „Velíkg asketa (Buddha)učí: Dokonalý člověk poznal pri iny všech přerodu
(utrpení), a jakm ohu býti zničeny.“ Výrok tento
e jádrem nauky B--hovyanení lečpřirozenou touhou

Laždého člověka, aby našel prostředek, jímž by se

rostil z běd života a došel klidu a spok_ojenos_tí.ůpyž mnoho vznešených mladíků kB- íse pří
dávalo, mu lidem vytýkáno, že bevzdětností
vymrou mnohé ušlechtilé rody. Upokojil lid po
ukazem k užitku, jaké jeho nauka jednotlivcům a
všem přinese. Pozdější buddhistické ramenpisují obšírně, jak B. erb raje do sv ho ro ného
města Kapllavastu přišel, jak jeho otec jím po
hrdnul a nikdo mu následkem toho potravy dátl
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nechtěl, jak se setkal se svou manželkou, jak získat
svého syna Rahulu a jak jej dals5\ým žák mS
ríputtou přijmouti do mnišstva, jak dále k velikému
žalu jeho nevěsty í nevlastního svého bratra Nandu
pro řád mníšstva ziskal. Z domova vrátil se B. do

Rajagrhy. Na cestě příBojílí se k němu v háji Anupiya ujcové Ananda a evadatta, jakož iAnurudha
aUpáli. Ananda stal se miláčkem _If-ovým, byl
však teprve 25 let před B-ovou smrtí do mníšstva
přijat; Davadatta stal se oprroti tomu zrádcem

B--ov ý.m Spojil se dle tradice _s_Ajatašatrou, synemkrále Bimbisara, abyj íB-u od
stranili. U Bimbisary se to Ajatašatroví podařilo,

ale 8. byl pZyzázrakem od zavraždění Devadattou
zachráněn. a to pomstil sc Devadatta B-ovi —
jen ž, j. a již__sedmde_sátnikem, nážs_t_upcemsvým uči—níti jej nechtěl zlvláštní sektu,

g_ž dal přísný řád,t dle něhož žbylo přívržencůmíti jen v leesc bez přístřeší a spátí na kořenech
stromův, odivati se hadrami, nejisti masa a íy,b
žádného pozvání k hostině nepřijímati a do osad
chodití jen proto, aby sí něco v žebralí. ještě

v Vll. století po Kr. vyskyujt íse bu dhístičtí mn_íši,kteří dle pravidel Devadattových žili. lzde s

vali mnozí nepřátelé božského původu křes ansat_\_/í
nápadnou podobnost mezi poměrem B-yk
doví a Dcvadattovi a cmezišpomměrem Krista krlmni-\láčku sv. _Ianovía zrád ji dá oví, i nazývaj 'Anandu
janem a Deva attu idášem buddhismu. e se to
děje neprávem, sv dčí naprostá různost nejen

charakteru osob, ale idůvodu jejich jednaání.V době dešťů (od polovice června do října zdr
žoyal se R. ve Veluvaně u Rajagrhy neb v jetavaně

u Šravastí, lesíku to, je_jž kou__p_ílbohatý kupecAnáthapindika a daroval B-o Zde zdržoval
se a kázal b'. ještě více než ve l'clVuvanč, prot

řevaln část suter počíná slovy .„jeduenkráte trvaol
án ve ravastl, v jetavaně, lesyíkuAnathapíndiky.

_ Po smrti B-o-va otce Suddhodany přišla k B- odvieho macecha Maháprájati a prosila ho, by jí
rádu přijal. Třikrát ji B. odmítnul. __LečMahápraj
jati nepopustila; dala si s 500 jinými ženarri
z rodu akyas ostříhati vlasy a plutovala s mn.i
do Vaišali, kde se B.právě zdržoval; po opětném
odmítnutí přijal je konečně b'. na příníluvu Anan. ly,
ípovstal řád buddhistických mnišek. H toholul
kroku často litoval, nebot měl o ženách velmi
špatné mínění, nazývaje je osidlem Máry a nej
větší překážkou dosažení Nírvány „Všechny ženy
by zhřešily, třeba s mrzákem, kdyby našly ukryté
místo a příhodněho svůdce, a mohly tak beztrestně
učiniti. " Proto varoval li. _důtklivčsvé mnichy před
ženami a zakázal' jim na ně pohlédnouti aneb s nin:il
mluvitl, když jim mlčky u dveří čekajícím hrnce

plnily. Ku mnichům, kteří byli jaksi kněžími, připOjjilB . v řádě svém ínnichy-laiky (upásaka) a ku
mniškám sestry- laičkyu(upasiká), z nichž nej\icc
vyníkalaa od budddhistů se uctívá Víšakha 7 Ayod

hya (nynější Oudh), která buddhístlckým kněžímbíze Šravastí krásný dům _(purváfáma: _východní
zahrada) vystavěti dala, jim pláště proti dešti 3
mniškám koupací pláště (vidědla je s ne\ěstkamí
nahe se koupatí a slyšela, jak se jím posmívají)
darovala, cestujícím mnichům, bratřim a ošetřova
telů m nemocných a nemocným_ stravu a léky po
skytovala a denně vařenou rýží chudě sytlla, jsouc
takto protějškem ženské dobročinnosti k dobbro

čínností kupce Anáthapíndiky_, v němž buddhistédobročinnost mužskou uct_ajlv B. zecmřel stár

jsa etv 4.4 roku své__učitelské činnosti dle
Maxe ___gttlllverar 477 př. pod kvetoucím stroala“ blíže Kušinagary, hlavního města kmene
Malnías.již dříve onemocněl těžce v Beluvé poblíž
Vaíšali, ale zase se pozdravil. Na cestě do Kušina
gaíy ve vesnici Pává přijal pozvání kováře Cundy,
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* který mu předložil„'ŠJHHŠtučné maso vepřové, jehožpo i a

,datele školy ítryatsalmžva,0rozeného v

smrt 2 př lnilo Rozmlouval před smrtí
zvlášť s Anandou a na jeho otázku, kdo má býti
mistrem a ředitelem obce po jeho smrti, odpo
věděl: „Zákon a kázeň, kterým jsem vás učil a
které jsem vám hlásal, budou po mě smrti vaším
mistrem.“ Neustanovil tudíž b'. žádné hlavy své
společnosti. Proto hned po jeho smrtí povstal Sub
hadra, posledni přivrženec a mnich, jehož B. získal,
3 al se popuzovati mnichy proti řádu B-ovh
Proto navrhl Kašyapa mníčht'mr ke spálení těla
B-hova ve svatyni blíže Kušinagary shromážděným,
aby se sestoupili a ustanovili komisi ke stanovení
zákona (dharma) a kázně (vínaya), což se i stalo.
Kašyapa zvolil poté 499 členů komise (arhats) a
5tístým stal se Ananda. Místem shromážděni obce
(saamgha) zvolena Rajagrha, kdež členům komise
vystavěl král Ajatašatru na vrchu Vaibhára poblíž
města velikou síň, kdežK ašyapa pomocí Upaliho
revidoval předpisy o kázni &!pomoci Anandy před
pisyzz;ákona i sestavena Vinayapitaka a Sutta
piataak, které se stal základem pozdějších shro

ruhé shromáždění odbýváno
tpozdějí ve Vaíšali, kdy v Magadhč vládl

kral Kálášoka černý Ašoka), aby odstraněny bylyrozpory co do kázne , jež se u mnohých mnichu
uvolnila. Leč jednoty nebylo dosažen R. 245

ř. Kr. stalo se nutným třetí shromážděni, nebot
nevázanost přívrženců buddhismu šířila se vždy

více a povstalo nmoho sekt. Přsedsíaveny'chlavníhodomu Maudgaliputra, nevěda chy rady,
utekl do samoty, coož kd ž dověděl se11králAšoka
Priyardaršin, dal svolatí s romáždění do Patahputry,
kdež proti odbojníkům zvítězil kazet'íský řád Mau

galiputrův (jehož se Singhalžesovdédodnes přldržuují),a to za nátlaku Ašoky, jenž dudhísm nábožen
stvím státním prohlásil. MaudĚálliputra vyslal šiřitele
nauky buddhistické (sthaviras) do Kašmíru, Kabu
listanu, do říše řeecko--baktríjské, do zemí na úpatí
Himalaje, do západního Dekhanu a do Zadní lndíe.
Na Ceylon odebral se vlastní syn Ašokův Ma
hendra rpali: Mahindda). jižní buddhisté uctívají
Ašoku jakožto svého náboženského reka, kdežto
buddhisté severní podobnou poctu králi kašmír
skému Kaniskoví prokazují. Týž byl napřed ne
přítelem buddhismu, ale byvooněm vyznavačem
Paršvikou poučen, stal se jeho ctitelem, a vybu
doval mnoho buddhistických památek; na svých
penězích dal razítí obraz Buddh s kolopisem;
hostil u sebe nejslavnějšího indického lékaře Ca
raku, jehož lékařské dílo se dochovalo, jakož ] pů
vodce nejstaršího dochovaného umělého eposu
indskěho Buddhacaríta (životopis Buddhův), b_ás
níka Ašvaghosu. Kaniska chtěl nauku B-ovuv ejí

gřesnosti obnoviti a ovolal shromáždění do klátera jálandh ara u ašmíru kdež vyplracovány
k 'lrlpltace komentáře, které Kaniska pečlivě dal
vrýti do měděných plotena uložíti do kamenné
schránky. Avšak ani tímtoa shromážděním roz
klad jednoty buddhismu enbylz zadržen. Kolem
roku 194 po Kristu založil Nágáriuna školu, která
se Maháyána (veliká lod) zvala a na severu
rozšířila, kdež utvořila se opopsice ve star...
škole Hinayána (malá loď), která měla účelem
vykoupení jednotlivců, kdežto nová škola za vy
koupením či osvobozením celku se nesla. Nágár
juna uložil své nauky v poosvátné knize Pra ňa
páramitásútra (učebnice o dokonalosti pozn ní),

jež jsouc epsána sanskrtem, v 32 hlavách obsahujenauku čir ho skepticismu: „Není nic jistého, vše

jest nejísto; ovšem jest pochybovatif' Poslednímčlánkem buddhismu est nauka Yo á,cáry zakla

ešavkaru vKabulistanu v V! r., enž naukuMáhá
yána sloučiti se snažil s bra manskOuufilosofii
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Yogovou, akvytvořiltak mysticismus a magii, kterámágickýmk ruhůmtmamnd.ala) amuletůum (mudra),
mystickým umýváním, zvlášť však mystickým formu
lim (dháranis) kouzelnou moc nad bohy, deštěm
a větrem, nad nemocemi, nehodamí a plozenim
připisovala. Vy sána byla ve spisech „tantras“ ,

a rozšířena zlvl št v Tibetu, kdež teprve r. 12oKr. dostalao se ji nejvyšší buddhistické'hlav.
o Číny rozšířil se buddhismus teprve ve lV. sto.

b lo mu však mnohot rpěti od privrženců Konfu
ClOVýCh.Státním náboženstvím stal sev r.1206
za mongolské d nastíe a různí se v sekltu Foístů
(Fo znetvořené 11,0)jež neuznává žádné hlavy
a každý klášter tvoří samostatnou obec, a v sektu
Lamaistů (Lama, slatnč ma =vrchní), která

má ústředíčněnejvyšší hlavu (Dalai-Lama), jsoucv Tibetu, ín Mongolsku rozšířena, vládou
podporována, a majíc mgnohoklášterů, jež slouži
za místa poutnicc.ká ořeh B—hův byl velmi
slayný. Po sedm dní—konaly se u mrtvoly tance,
zpěvy, produkce hudební a zapalováno vonné ko
ření. Sedméh0 dne odneslo osm vynikajících mužů
kmene Mallas mrtvolu ke svatyni poblíž Kušina
gary, kdež b la slavnostně spálena. Popel rozeslán

Ěrahmanem ronon různým knížatům a šlechticůmást obdrželi také Sákjové z l_(apílavastu a zří
pahrbek ostatkový, jejž roku 1898

u Piprav v provincii Tarai objevil a prokopal
badatel eppé. V hloubce 28 stop pod vrcholem
nalezeno široké kamenné víko, jež přikrývalo,
tlakem zdí jsouc prolomeno. velikou piskovcovoou
skříň, v níž umístěna popelnicová nádoba ze sieaíiin
s nápisem, starým písmem brahminski m v řeči
Magadhi zhotoveným: „Tato ostatkov schránka
vznešeného Buddhy z kmene Sákyas jcst zbožným
nadáním bratří se sestramí,s sdétmi a ženami."
Mimo to nalezeny ve skříni ještě: pouzdro křišťá
lové s víkem naplnéným v prohlubince zlatými
hvězdičkami a dvě jiné nádoby steatitové, do polo
vičky naplněné ozdůbkami ze zlata, stříbra, drahn
kamů, křišťálůrůznýchíorem, jako: hvézd, květin,
postav mužů, žen, ptáků. slonů a j. , také kousky
tepaného zlata s vrytýmí poddobami lvaaa sm
stickou svastikou (dvěma háčkovité zakončenými
tyčinkami přes kříž přeloženými) byly přiloženy.
je odborné dokázáno, že zmíněnýpahrbek v Pípravě
před r. 1898 nikdy nebyl otevřen, obsahoval tudiž
pravý popel z télaB—hova.—Nauka Buddhova
jest jednak theoretická, jednak praktická. Theo

etickán uka není lemčvybudovaná filosofickánauka Sámkhua-Yoga ráz naprosto pes si
místický( asc/tel,str. 62, 65,96). Tkvl ve dvou
základníchbodech: utrpení a vykoupení; vy
koupení značí tu ve smyslu buddhistickém osvo
bozzeni od přerodu Celá theoretická nauka spočívá
v rozvedení čtyř pravd, jež Buddha ve svém ká
zání v Benares naznačil: |. vše, co existuje, p_o
drobeno jest utrpeení; 2 toto utrpení má svou při
čínu v lidských vášních; 3. kdoo svobodi se od
vášní, OSvobodíseooud trpení; 4. cesta osvobo
zeni se jest osmičlennýuušlechtilý způsob: pravá
víra, pravé odhodlání, pravé slovo, pravý čin, pravý

život, pravé snažení, p_r_avěvz30omínáni, ravé sezahloubání. jsou to čtyři stupn filosofie ogovy:
to, čeho jest se varovati; varování se; příčina toho,
čeho est se varovati; prostředek “varováni se;
což odpovídá čtyřem stupňům umění lékařského:
nemoc, zdraví, příčina nemoci, uzdravení. Vášeň

či žízeň (trsná, pali: otuanhá)poovstává z praedisposice (samskáras),kt uv orgánu myšlení(buddhí_—
um) zapříčinily dřívější skutky (karman) v přeed
chozích řerodech &kterás edědí z přerodu na
přerod. ři dané příležitostisse tvto praedisposice

vyvíjejí vumuknovým skutkům. okud jsousam—aras v duchu, d.o.tud nemůže přijítí ke klidu,

dili nad ní
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proto íest samskaras zníčiti věděním nauk Budd
hovy. Kdo nauky B-o-vy nezná a jí nevyzn vá, ne
může se zbaviti oněch praedisposicí k novému
přerodu; nemůže býti vykoupen. Kdo však zbaví
se neznalosti nauky b'-o-V), zničiv v soběu úplnně
žádostivost, ten zbaví se one praedisposice ukrytých
dojmů z předchozích přerodů; tím zničí vlastní
um; zničen- lí vlastní um, zničí se jméno a forma,
t. i. individualita; zničena-li individualita, zničeno
šest smyslů, zničeením šesti smyslů zničí se doty
kání předmětů, zničením dotýkání předmětů zničí
se čití, čití- ll zničeno, 7.níčí se vášeň (trsna), zni
čením vášně zničí se přilnutí k existenci, zničením
přilnutí k existencí zničí se povstávání (skan

das_——prvky, z nichž se člověk skládář a jež jsouu věčném posloupnem hybu jako tok re),ky zni
čením povstáváni ničí se zrozovánl, zničením zro
zení zničí sc stáří a smrt, bolest a nářek, zármutek,
starost a zouíání. To 'est zničení celé oblasti utr

pení (pratltyasamuípáa ,pali: patikkasamurppada).
Účinek tohoto ostupu 'jest nir vána („n “pr'edpona =vy, „v “ — váti [o větruj. na" , Iríppřona

praet. pass., tedy: vyváti, vyhasnutí), pokoi vyhasnutí vášní, pochotěaazřelm uti se radost tohoto
světa. Kdo zná čtyři ušlechtilé pravdy,kdo se dle
nich řídí a své náružtvosti plně potlačí a vášně
vykoření, ten již na zemi dosáhne blaženéhn po
koje, nirvány. Světec nepotřebuje čekati na smrt,
aby byl vykoupen; dochází vykoupení již na zemi.
Arci počíná toto teprve poznáním azachováváním
nauky B-hov Samskaaras, v hloubi duše skryté
dojmy špatívtých skutků před poznáním, poznání
samo zníčiti nemůže, poněvadž nepůsobí zpětně;
proto jest i světci následky těchto skutků něsti.
Po poznání nauky B-hovy a po vykoupení za žíva
jest světec ke všem věcem lhostejným, není tudíž
mocen ani skutků dobrých am zlych, které by na
budoucnost vliv měly, a tím jest přerod nemožným.
Oběh života končis mrti. B—hanepopiral existenci
duše, ale popíral, že by byla bytccm věčným, ne
smrtelným, od ěla zcela různým a odděleným
Dle něho jest i duše jako člověk sám jen soubo

rem vččně se měnících jedinečných prvků. Vykoupený na zemi umírá. an ž se vrc probudí, vchází

do plné nírvány (sanskrtz parínírvána, parinlibbána).V buuttanlpátě se vypravuje d 7. ll B-ha
v Alaví, přistoupil k němu Vaňgisa, náčelník star
ších, abys eotázal po osudu svého učitele Nigro
dhakappy, který 'krátce před tím zemřel. „Zbožný
život, tak táa se R-hy, „jejž Niegrndhakapaedí, byl_——lipro aněho marn 'm? Ve v nírv nu,
či existují ještě jeho skand us?“ Pánl odpověděl:
Zničil žízeeň po jmennu a formě na tomto světě;

onť přemohl zrození a snírtn andobrn", t. j. žádny
zbytek prvků (skandhas) nezůlstal, nezrodí se více.

Nirvana jest protivou trsny t. j. žízně. Trsna jestuplatněn vůle k životu, nirvána jest negace života.

Vyhasnutí žízněm(trsny) má vzápětí vyhasnutí ží
vota, věčno rt.Zřešmě to prohlašuáeB-ha. Když
Godhtka,1edenzne|star íchučedníků s mse usmrtil,
řekl B-ha „Godhika,ssyn dobré rodin vešel vnirvanu, aniž se jeho org n myšlení kdekoli nachází. “
Neodsoudilsebevraždu, naopakpřisvědčíl: „Godhika
vešel v nirvdnu, kd ž b vojsko smrti "_přemohl,žádného znovuzrození vícen ezažil a žizeer't s ko
řenem vytrhnuLI" š-ha učil věečnémuklidu; teprve
později někteří líčllí tento klid jako ráj, a u sever
ních buddhistů tato nauka skutečně převládá, ale
B—ha jí neučil. Dle nčho vykoupení nezrodí se
více, nevstanou 7.mrtvých; jen nešlechetní se pře
rodi ve stálém oběhu a hybu prvkův. Tot věroučná
nauka B-hova přesně dle pramenů. orrovná- li se
s křesťanstvím,vidno, že jest naprosto atheistlcká,
ba nihilistická, popírajíc osobní nesmrtelnost duše

_a zmrtvýchvstání: Křesťanství.nikde neučí,že by

buddhismus

bylo ničiti vášně a že by ve zničení vášní tkvčla

dokonalost, naopak stál) boj s vášněmi a ovládáníh, aby nenabyly vrchu nad rozumem naukou a

příkladem ježíše Krista osvíceným: tof pravá doonalost, nebot „mravní síla (ctnost) zápasem s lid
skou slabostí se tlokonáv . , . Dle

nauky Kristovye není klidu a naprosté blaženostizde na zemi; prv po smrti dochází spravedlivý
skutk svými blaženosti, jež v nazírání na Boha
zálež. Dlle B-hy věrou v jeho nauku a zachOvávánim ji zničí v sobě nmích žádostivost a se žá
dostivostí i sklon či praedisposicl (samskaras) k po
chotím svvěta, jež chíáz z dřívějších přerodů,
zničí v sobě individualitu a přechází v pantheistický
kvletlsmus, v nlveč, nirvánu. O Bohu není tu žádné

řeči; hřích dědičný0jvevíse jako temný stín vědomío jakés vině, íežd vozuje se ze života ve zvířa

techo(stěhování duší přerodeml; nečinnost mnišskánenčě přechod ponenáhlou nebi náhlou sebe
vraždou v naprostý klid doporoučejí se jako pro
středky vykoupení z bolesti a smrti, což vše jest
naprosto cizím nauce křesťanskě.— B-hova nauka

cká pro lmaiky tkví ve „třech klenotech“.

Emižkttřlikráteslavnostně vyřknutými stává se člověk
uddhisíou; totkižz:áBeru útočištěkBuddhoviwěrou),

beru útočištěk konu, beru útočiště křobci (buddhistické). Zákzon vrchoíí v ěti tkázánich:
[. nezabiješ, 2. nepokradeš, 3. ne udeš 7.ítínečistě,
4. nebudeš lháti, 5. nebudeš p_íti opojných nápojů.
Buddhista bude sto tato prikázáni zachovávatí,
když potlačí své vášně a oprostissvé srdce (ceto
vimukti, pali: cetovlmutti), toto oproštění pak jest
láska (maitri, pali: mettá) V ltivuttaka (g 27)
se dí: .mKdomiluje, ten ztoho má Osm výo
spí dobře, dobře se robouzí; nesní špatně; lide
jej mají rádi; všichni ostatní tvorově mají jej rádi;ohově jej ochraňují, ohen, meč nic prrotl
němu nezmohou; &když' 1nic jineho si nepřivlastní,
vejde přece do říše Brahman (nejvyššího nebe).
Chce-li B—hačlověka ro sebe získati, pronikne
jej duchem lásky. [ naučil své žáky říkat:í „Uji
šťu'i, že milujívšechny tvor) beznoh ,d\ vounoh
čtyrneohé, mnohonohé. V Mettasuttě Suttanipátyčtem „Kc eělmu světu máme nesmírnou vzbu
zovatellásku: enahoour , dolů, na stranu, neomezeně
bez nepřátelství & protivnictví. Stoje jda, sedě,
leže, dokud člověk bdí ukazujž too smýšlení.
Toť,život v Bohu — Že všech těchto míst jest
zřejmo, že buddhismus zná en lásku přiro
zenou, založenou na s'pohnutkách 'en přiroze
ných, a to přisslušnosti člověka e tvorstvu

po“své stránce tělesné, iž buddnismus jedině přiOdtud nerůzní | sk ke zVířatům od lásky
0luidtelma láska ta jest v jádru e oístickou. jinak

ovšem křesťanství, jež lásku k bli nímu buduje na
sce k ohu, a tudž tvvory nerozumné zslá ky

blíženskě vylučuje. — V důsledku své nau_kyutváří
buddhismus hned pnrvi své mravní přikázání:
„nezabiješ'. VDhammíkasuttěSuttanipaty se pravi:
„Nemá se usmrcovati, aniž co živého dáti usmrtiti,

aniž soushtlasiti, když jiní něco živého usmrcují;nýbržje tse zdržovati, aby žádná bolest nebyla
tz ůsobena ani těm živokům jež jsou silny, anim, jež se třesou na světě.“ Proto mnichové
dhistíčti v době dešťů nevycházeli, aby červa ne
znšlápli neb bylin nepolámali. Obětování zvířat,
jež prováděli brahmanove, nenáviděli, rovněž l lov

u. lovci, řezníci, rybáři počítáni ke stavům
nojopovrženějším. Nazírání toto úzce souviselo:
snaukou o stěhování duší; nebylť ten, jenž zvíře
zabíjel, 'lst, zda ve zvíieti tom nesídlí duše jeho
příbuzn ho. je tu opět pozorovati veliký rozdílj
mezi pátým přikázáním desatera, jež odšnaí se
jen k životu lidskému, jehož pánem jest pouze
Bůh dlle slov Písma: „Já usmrtim, a ja obživím“

_ ID—
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&Deut. 3239),a mezi přikázáním buddhistickým. —ovněž liší se od kresťanského přikázání „nepo
kradeš“ podobné přikázání buddhistické. Důvod
přikázámkřest'anskěhojest vůle Boží, abychom kaž
dému což jeho 'est dávali a nechávali; důvod bud
dhistického přlk zání jest zdravý rozum: „Rozumný
učedník Buddhův nemá nikde bráti, co mu nebylo

_dáno; nemá také nikoho sváděti, by něco vzal,
aniž schvalovati, když se bylo stalo“ (Dhammika

ísutia). Křesťanské „nesesmilníš“ má důvod svůj
jv posvěcení duše a těla nadpřirozenou milostí
'Boži, buddhistické: „nebudeš žití nečisté“ má důvod
.v nepříjemných pro buddhistu následcích: mnohé
přerody, hřích, malý požitek. trest králem uložený.

ty cí zkusí nerozumný muž, jenž se zapletl
se ženou jineho: hřích, soulož bez požitku, poká
rání, peklo. Dopustí se hříchu, požitek jest pro
něho nepatrný, neboť on i ona jsou plni strachu
(před prozrazením), král uloží trest. Proto nemá
se muž se ženou jineho zapiétati“ (Dhammapada).
Tentýž důvod vlastni škody uvádí se i u čtvrtého
přikázání buddhistického „nelži“: „ ni u soudu,
ani ve shromáždění nemá jeden druhého obelhá
vati; nemá se ke lži svádět!, aniž souhlasíti, když
někdo lže, ale jest se každé lži vystříhatí“ (Dham
mikasutta), nebot „kdo chválí toho, jehož jest ha
něti, nebo kdo haní toho, jehož jest chváliti: ten
špatně míří a střiii ústy svými, a miřením a stři
iením takovým štěstí nedojde“ (Kokáiiyasutta).
Důvodem pravdomiuvnosti křesťanské jcst pravda
a vševědoucnost Boží, „ uia eus verax est“

., . Konečně jest i páté buddhistické při
: „neužíve' žádných opojných nápojů“ jen

výronem přirozen poznané nutnosti, neboť indické
podnebí vyžaduje střízlivost, a staří indové bývali
velicí pijáci, z čehož mnoho zla pocházelo. Dham
mikasutta predpisuje: „Hospodář, jenž se přidržuje
zákona Buddhova, at nepije opojných nápojů, aniž

„svádí jiné, b je pili. aniž schvaluje, když jiní je

pijí,poněvad ví, že šílenství bývá toho výsledek.“jev: se všech pět přikázání buddhistických pro
laiky jakožto požadavek každého zdravého rozumu
a není tudíž potřebí tvrditi, že by z buddhismu
do zákoníku Mojžíšova a do křesťanství byla
přešla. gro mnichy přidáno v buddhismu ještě pět
jinych pnkázání: 6. nejísti v čas nedovolený; 7.
uezučastniti se tance, zpěvu, hudb a divadelních
představení ; 8. neuživati žádných věnců, ličidel a
ozdůbek;.9. nes áti na v sokem neb širokém loži;
10. nepřijímatí z ata & stribra. llaikúm jest přiká
zání (1.7.38. ve dny upavasatha (paiiz uposatha),
t. ]. ve dny nového měsíce a úplňku, a osmý den
po novém měsíci a ú lňku zachovávati. Oblékají
v tyto dny své neilep í šaty a přicházejí ke knězi,
vyznavajlce, že chtějí osmero přikázání zachová
vati; zbožní odpočívají od svého zaměstnáuí a
straní se zábav. Mnichově okrsku scházejí se tehdy
k vyznání svých chyb a hříchů. L'sedají na níz

kých stohčkách a špři svitu smolnic předčítá sePratimoksa, nejstar ( to seznam hříchů a stanove
n'ch na ně trestů pro mnichy a mnišky. Předse
dající vyzývá mnich po tríkrát, aby vyznávali
své poklesky, a přid vá, že kdo by je zamlčei,do
pouští se lži a lež je dle B-hy překážkou vykou
pení; vyznání však přináší ulehčení. Na Ceylonu
se tento obřad dosud udržel. Zpověď po smyslu
křesťanském to není. neboť není tu žádne zmínky
0 rozhřešení neb vyznání před Bohem; máť bud
dhismus vůbec hřích jen za poklesek proti rozumu.
Mimo Upasathu slavívali mniší každého roku, dříve
než se po deštivém období rozešli, Praváranu
(„vyzvání“), ří kterémž okrskovém shromážděni
mniši po poř dku, přehodivše svrchní šat přes ra-.
meno, usedaií na z aem se vztaženyma sepiatýma
rukama pronášell třikrát: „Vyzývám, bratri, obec:
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jestli jste něco ncpřísiušného u mne viděli neb
ode mne slyšeli, aneb máte-ii proti mně nějaké
podezření, ať mi to ctihodní ze soustrasti řeknou.
Když to nahlédnu, dám zadostučinění.“ Leč oboje
slavnosti staly se později pouhou tormalitou a ne
měly jíného účelu, než udržcti řád pospolitý. —
Přirozeně třídění v poaiesky v myšlení, ve slovech
a skutcích, nachází se i v buddhismu, nebot čin
nost člověka se vůbec v těchto způsobech proje
vuje. Pokiesků těch jest deset: poklesky či hříchy
myšlení: lakomství, zloba, pochybovačnost; hříchy
slovem: lež, pomluva, kieni, zbytečné mluvení;
hříchy tělem: vražda, krádež, nedovolené soulo
žení. Pozorovati tu opět čislovou filosofii Samkhya
Yogovu. Rovněž stanoví se v Sigáiovádasuttě paterá
povinnost dítek k rodičům: živili je, jako oni dítky
živili; za ně práci konali; rod svůj rozplozovati;
dědictví své nastoupiti, a když umřeli, cti jim pro
kazovati. Naobrat rodičové projevují lásku svou
k synu paterým způsobem: zdržují jej od hříchu,
vyučují jej ve ctnosti, dávají jej něčemu klouduěmu
se naučiti, postarají se mu ohodicí se ženua ode
vzdají mu svého času dědictví. Paterým způsobem
má pán síarati se () služebníky své: má jím dle

jegich sil přikázati práci, dáti jim potravu &mzdu,o etřovati je, jsou-li nemocní, přiúčastňovatl je
mimořádných požitkúv & poskytnouti jiní v pravý
čas odpočinku. Služební naobrat paterým způsoe
bem osvědčují lásku svou k pánu: vstávají dříve
než on a jdou později než on na lože; jsou spo
kojení s tím, co jim poskytuje; vykonávají dobre
práci svou a mluví dobré o svém pánu. Ani při
těchto povinnostech neděje se zmínka o závaznosti
před Bohem, jak činí mravouka křesťanská, nýbrž
odvozuje se vše ze sociální potřeby přirozene. _—
Bohopociy v buddhismu starém není. Buddhis
mus uznává sice bohy, v něž se i spravedliv: ilde
přerodití mohou, ale neuznává žádného nadzem—
ského boha, a proto nemá modlitby. B-ha zu
stal navždy člověkem; když vešel v pnrinírvanu,
rozplynul se v níveč, neexistu'e více; ke komu by
se tudiž buddhista modlil-? eprve později v se;
vernim buddhismu vyvinula se víra, že pozemsky
buddha jest emanací buddhy nadzemského, a uzná
váno více takových buddhu pozemských (manusr
buddhas), z nichž pět má buddhy nadzemské, bud
dhy reflexe (dhyánibuddhas). Gautama uctíval se
v nadzemské své podobě jakožto Padmapám, t. ].
držící lotos v rukou, aneb jakožto Avaiokitešvara,
t. j. pán, jenž milostivě na lidi vzhlíží, v kterěz
podobě stal se severním buddhistúm bohem, k ně
muž se utíkají ve všeliké nouzi zvlášť posvátnou
modlítbou: „0m mani padme hum“, t. j. v pravdě,
ty drahokame v lotosu! Amen! Toť skoro jedina
modlitba, již zná z buddhismu prosty muž v Ti
betu a v Mongolsku; ji žvatiú útlé dítě a_stále
opakuje muž umírající; modlitbou tou utěšuje se
pastýř na pastvě, žena v domácnosti, mnich pro
náší 'i při svém rozjímání, vojín ve válce. jest
napsána na všech chrámech lamaiských, často san
skrtem; kde se lamaismus rozšířil, všude na ska
lách, stromech, zdich, praporech se v skytuje; ba
napsána jsouc na proužclch papírov ch, vložena

jest do cylindrového stroje, 'enž se stále pohybujea slova ta jakoby opakuje. odlítbu tu v_ychvalue
iamaismus jakožto jádro vší moudrosti a všeho

náboženství a mystickň' jí vykládá. Lafnaismus
přejal dále z brahmans e'ho Sivaismu zpusob poitání modliteb kuličkami. je to 108 koulí, navic-_
čených na šňůře, zakončené na obou koncích tremi
velikými koulemi, z nichž prostřední, největší,
značí Buddhu, dvě pak menší zákon a ob_ec._ est
nesmyslno, nazývatí tento přístroj buddhistíc ym
růžencem, a tvrditi, že růženec krestansky odtud
vzat byl. Počítatí modlitby za účelem zachování
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formuláře modlitebního, jest zcela přirozeno, a
užívati k tomu kuliček, jež snadnoahladce možno
mezi prsty držeti, jest každému poněkud vynalé
zavému duchu tak jasno, že mohl na to případnouti

neodvisle jak Rroseebník v Sívaismu, tak i ctitelMatky Boží v řesťanstvi, jehož růženec ovšem
'zcela jiný má výzrlama jiné uspořádání. Rovněž tak
soudltl jest o užívání kadidla, vody, svěc, obrazů
a nádherných rouch v lamaismu; mnoho vyvinulo

;se přirozeně, mnoho přejato i z křesťanství a ží
|dlovství, neboťbuddhismus nevylučuje uáboženstevhčlňan na př.navštěvuje jak pagodu B-hovu,

lll'tlanckihsvatyni Kon tutseovu ua Laotsovu, a japonec“est vyznavačem uddhismua síntoís uvzároeeh.
že slavností buddhistických zmíniti jestuse o Upa
sampadě, přijímání kandidátů do stavu mnišského;
o slavnosti svítilen, jež se koná vnoci za velikého

osvětlení, promluv a rozdávání almužcn; o slavynosti počátku jara a o slavností narozenin -h
ktere/to slavnosti mimo četné jiné skoro u všech

Budé — Budeč

O domnělém vlivu buddhismu na křesťanství s hle
diska nekatolického. Rad. Saydel, .,Das Evangelium
]esu in seinen Verhilltníssen zur Buddha-Sage und
Buddha-Lehre“, Lipsko 1882; „DleBuddha-Legende

und das Lebenčesu nach den Evangelíerl',2. vyd., A van den Berg/t, „lnd s
fliísse auf evangelische Erzáhlungeu , "
2.vyd., 1909; Fr. Čuum) „Učení staroindické, jeho
v znam u vznikání a vyvínování názorů 3ess ýcha vůbec náboženských“, Praha 18'8,3
s hlediska katolického: WVf. Eng/crt, „Christus

und Buddha in íhrem hímmlíschen“ Vorle “Vi
deň 1898; A. Lan B„udd ,.Mor Onststrava
1904; &$ 'aček, „ zniklo křcssrfnaussKtvíz buddhismunebo z řec o--římské filosofie ?“ 108 č. 1.-2.;
Fr. Kam! ísmmus a křesťanstvll“, Museum
ro.č 4.5, č. 4-Bšu.' Hubík, „Vliv křesťanství na

buddhismu97“ ČKD 1911.1669;147. i/ta'k, „Budhlsm a křesťanství“, Praha14; Týž. .Theoso
fícká“společnost a její učení", Plraha1914. K po

Obr. 81. Kostel na Budči.

buddhistů se konají. Všechny podobností buddhismu
s křesťanstvím lze snadno vysvětliti náboženskými

rav ilmí požadavky přirozenosti lidské, jez ve
své poc state všem lidem jsou spo íečny, & proto
v každ 'em rozumném náboženství se vyskytují;
i musí e tudíž míti také křesťanství, jež neisouc
protirozumovo, ale na rozumne přirozeností lidske
zbudovuno, člověka z řádu přirozeného v řád nad
přirozený povzneslo, oba řádyzachovávajíc a v har
monick' celek spojujíc. (Z obšírne literatury srovn

Bedř. amen, „Dle Religion des Buddha und ihreEntstehung, 2 sv., Berim 1857—59;Vax Mů/ler,
„Lecture on Buddhist Nihilísm“, Lond. 86;9 S.
Hardy, .A mannual of. Bud hísm", Lolnd. 187;
Herm. G_!derióerg, „Budd Sein Leben, seineha.

5. vyd., Stuttgart--Berl|n
m. ar „Der udhismus nach áltercn

Palí-Werken dargestellt“, Míjnster1890 „Buddha“,
Lipsko l;90 _70 m,a1m s. ]„ Bundd
Kulturbíld des Ostens', Berlín 1898; „Nirvana“,
1896; „lndische Fahrten". 2 sv., 1908, Grán
wzdzl, „Mytholoi le des Buddhismus in Tibet
der Mongolei“ , ipsko 1900; Rip/1. Pin/zel, „Leben
und Lehre des Buddha“, 2. vyd., Lipsko 1910. —

Lehre, seine Gemeinde“,
1906,

znáni filosofického podkladu buddhismu Esrovn.
Ria/z. Gar-če, „Die Sammkhya—Philosophie" , lípsko
189; Max WalleJ'er, ,Die philosophísche Grund
lage des žlltercn Buddhís m,us“ Heidelberg 1904;

Kar/mik, „Dějiny filosofie" , Praha 1904. 6.-119%),L'!

Budé (Budaeus) Vilém, franc. humanista,
u. 1467 v Paříži, podporoval ve Francii všemožně
studium řečtiny, požíval velike \a'žnosti u dvora,
byl vakrat vdipiomatických záležitostech poslán
do íma; sta se 1522 bibliothekářem krále
tiška l., dal podnět k založení král kolleje (pozdeji
zvané „College de France“) a král. biblíotheky ve
Fontainebleau, zanechal drahocennou sbírku ruko—
pís 1540 v Paříži; jeho „Opera omnia“ vyd.
v Basile'í 1557 ve 45

]. památné hradíštěu Kovar s farním
chrámem sv. Petra, 'enž v stavěn b | od knížete

Sgytlhneval. po r. 95 ahhradě -1 sv. Václavlse liternímu umění (knihám latinským) návodem

knězne,ejehož jméno v legendách nedobře je psánoney nebo Uermo. Hrad trval asi do pro
sUtředXlll. stoleti; potom ke kostelu sv. Petra na
hradišti měla podací králová Kunhuta. Sjejím
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svolením Přemysl Otakar II. 1262 dal odact kapi
tule vyšehradské, k tomu konci, aby ůchodem ze
statkového nadání kostc la zlepšilv se příjmy ka
novníků. Zádušní jmění b—skéskládalo se, pokud
vtme, z dílů vst Blevic, amenamostu, Pcher, Skur,

Břeštan (u Zlonicl), Brodce (u Kolče), Nosačic(u Slaného), Zako an. Po smrti králově probošt

vysehradský Petro1zmocnilse toho nadání; než již2 propustil e kapitule. Z plebánů b—skýchFri
drich (1292,1320)rozmnožll zádušt, vyhrazené ko
stelu; Vilém Slavatův z Chlumu 1375—13 ) měl
spor s kanovníkem vyšehradským itkem z ernčíc,
ejnž jsa. náiemcem kapitulní obedience v Kolčí,
lzadržoval tarářt desátek z polí a zajal mu dobytek;
Mikuláš Henzlův ze Sulejovic (1397, 1404) stal se
kanovníkem pražským, jeho náměstek na 8-1 Jan
1407 koupil dům v Novém městě pražském. Roku
1415 zeman Ješek Tříska z Dehnlc, majltel statků

v Zakolanech, Ujezdci a Kovarech, přikázal kopugrošů ročního platu k beneticiu b—skému V do ě

utrakvistické prlpothínají se faráři tamní: Mikuláš21VlčíHorytl528). Michal (1534), Zlkmunndjehňátko
),jakub Humpolec (1572).Tehdy patronátního

plrEáŽ'aužíval nejvyšší purkrabí pražský, k jehoož
úředním statkům náležely díly vsí Kovar a Zakolan.
Když bylo obnoveno katolictví v zemi, kosxelb-ský
pro nedostatek duchovenstva osiřel; jen ob čas

přisluhoval v něm farář pcheeýrsk. Teprv nejvyššžípurkrabí Filiphhrabě Kolovrat Krakovský (177483
1771)přlvolil ke zřízení tary,kterou pak arcibiskup

Vilém Florentink níže Salm povýšil za děkanství1800. Nejstarší částkou koste a (viz obr. 81.), jenž
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již od XVl.stol. zove se chrámem sv. Petra a Pavla,
jest okrouhlá loď; věž k ní přlstavěná pochází asi
ze Xll. století. Obdélný p_resbyteř na místo bývalé

pdsly dal vvystavětínnejvyšši purkrabí Bernard
lagpnáchrabě Martinic (1651-—1)85). Kromě kostela

byla na hradlšttddřevěná kavalple Panny Marle, o nížjsou zprávy ze XVL— stoleti. ježto farní
ům aiB- po r. 1620)(zpustl, a samota tamní

nehodinla se dobře k přebývání, byla duchovním
správcům zbudována fara v Kovarech. Flllálnímt

osadami kuracie,,ijeljlžvpatronát přtsluší zemskémuvýboru, jsou vsí vary, Zakolany, Votvovice a
"h něnný Duch. správu vykoonává děkan; na
osadějest 2148katol 16akatol., 10ž. obyv.čes. Srvn.
Frant. Hýbl, „Dějiny Budče“ ve Spise„ udeč a

>kolt vydaném na oslavu 10001cté památiky založení kostela sv. Petra a Pavla na Budč

33 nn ,D.r 2.PA mila/ta, „Posvátná místa“člVll.,V.a£|—- Buč), fara v díec. brn., v dekanátu
lemmnickém,2n ležela 1346 1588 pod patronát kl.

benediktinek v Pustoměří, 11662_184 byla inkorporována kl. louckému; pat 0:11l_|o.s hr. Wallis;
duch. spr. obstarává farář; 1653 katol., obyv. čes.
Srovn. Hrudič/ca, „Topograt e“ 292—29.

budějovická dlecese za ožeua byla ku řání
císaře josefa 11.od papeže >ia Vl. bullou ze dne
20.září l785a utvořena ze 4 (rajůvaždosud karci
bískupství pražskému příslušících, a sice budějo
vtckého, prácheňského, táborskéno a klatovského.
Kráámlů česk m uděleno právo, že mohou pokaždé
osobu důsto enstvíbisku ského hodnou jmenovati,
jejiž potvrzení Apošt. soloici p lsluší. Tím stalo

Obr, b*l.Budějovice. Kathedrňlnt chrám.
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se skutkem to, co provésti chtel už arcibiskup
ražský Zbyněk Berka z Dubé (1592—1606 a_lkar,

dinál biskup vídeňský Khesl, kteří potrebulznzent
biskupství v Budějovicích, Hradci Králove, Plzni
a v Litomyšli uznávali. [ císař Ferdinand il. chtel
v Hradci Král., Litoměřicích, Plzni a v Budějovi
cích biskupství zřiditi, ale nedošlo k tomu. _Pů
vodné bylo zamýšleno zřídití jen gen. vrkáre a
světíciho biskupa v Budějovicích, který by svrchu
zmíněné 4 kraje a lzeňský spravoval, a teprve
po smrti tehdejšího arcibiskupa Ant. l_Jetrahr. Pri.
chovského mělo býti zřízeno biskupstvr samostatne.
Leč později rozhodnuto zřiditi hiskupstvr hned.
Za residenci vykázán novemu biskupu bývaly klá
šter dominikánský, kde měl b 'dleti sgen. vtkárem
i kanovníky. Poněvadž se vša budova ta naprosto
nehodila, byla vykázána biskupu jako resrdence
nedávno zřízená budova piaristů, kde dosnd'bí
skup bydlí, a piaristům dán onen klášter domímT
kánský. Ač císařská listina o založení biskupstw
teprve 18. ledna 1789 vydána byla, počala správa
dietese už 1. ledna 1786. Prvním biskupem byl
jan Prokop hrabě ze Schaaífgotsche, u. l748,_po
zdeji kanovník olomoucký. na biskupa posvecen
1785 a 1786 inthronisován, z. 1813. Kapitula sestá
vala, jako až posud, z probošta inf., děkana kapít.
inful., kustoda a 4 kanovníků, mezi nimiž jeden
měl býti gen. vikářem. jeden z kanovníků jesen
časně městským děkanem. Plat dostával _bískup
i kanovníci z nábož. matice (arcib. pražský musil
k tomu do fondu přispívati). Zásluhou prvého bí;
skupa zřízen byl od cis. Františka l. 1803 kněžský
seminář, kdežto dříve musili theologove v_Praze
studovali. Fílosotii učili na semináři pranste za
remuneraci, dokud cisterciáci, kteří měli povmnos't
učiti zdarma, r. 1815 neposkytli své'siiy vlastní.
R. 1811 vydána pro konsistoř zvláštní instrukce _a
zřízen fond pensijní pro vdovy a sirotky učitelu.
Mimo to zřídil první biskup nadaci pro praefekta
A kněžském semináři, rovněž bibliotheku semt
nářskou i hrobku biskupskou. Zavedl 40hodnmou

Obr. 83. Budějovice. \'nittek knthodrál'niho chrámu.
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pobožnost a ukázal se vůbec přes nepevné zdravi
velice horlivým pastýřem, který i v zaopatřování
a zpovídání rád vypomáhal. Císaře Leopolda II.
žádal biskup Sch. za zrušení josefínských naří
zení. Druhým biskupem byl Arnošt Konst. Růžička,
11.1761,vicerektor a rektor en. semináře ve Lvově,
kanovník a gen. vikář v uděiovicich. Těšil se

oblibě cis.ljosefa ll., jehož doprovázel na cestěa rim. . 1815 jmenován biskupem, r. 1816
konsekrován. Za něho plat pro gen. v káře 3000 zl.
od státu zrušen. Při korunovaci cis. Ferdinanda l.
a Marie Anny assistoval. Za ného rozšířen seminář
kněžský na 100 alumnův a dotace zvýšena. Rovněž
zlepšil dotaci praef. semináře. V nika jako řečník.
Dočkal se té radosti, že svého anovníkajos. No
váka posvětil na arcibiskupa a metropolitu vDaI
macíi a že druhý kanovník z jeho kapituly Vojt.
Lidmanský byl jmenován knížetem-biskupem v Ce
lovci. Růžička s. 1845. Třetím biskupem byl josef
Ondřej Lindauer u. 1784; později stal se metrop.
kanovníkem a guberniálním radou vPraze, kdež si
získal zásluh orozmnoženi nábož. fondu a klerus
vůbec, r. 184 jmenován biskupem a 1846 posvěcen.
Staral se o hmotné postaveni duchovenstva i uči
telstva, r. 1849 na schůzi biskupů ve Vídni se ujal
práv cirkve naléhaje hlavně, aby náboženský fond
byl církvi vrácen, hájil samostatnost českého nábož.
fondu, varoval před odtrhnutím školy od církve,
uvedl milosrdné sestry sv. Karla Boromejského do
svého sídla, missie l půlnoční mši sv. na Vánoce
obnovil; odkázav svě veškeré jmění nemocnici,
a. roku 1850. Po delší sedísvakanci, která nastala
tim, že se jednalo o zřízení nového _biskupství
v západních Čechách, nastoupil na stolec ó-cký
jan Valerian lirsik u. 1798, kněz nadmíru vynika
jící vědomostmí i svatosti života, řečník, spisovatel
a kazatel _ a slovo vzatý, kanovník pražský a
redaktor „ as. katol. duch.", kter' si mimo jiné
nesmrtelných zásluh získal 0 náro český. Začal
vydávali listy pastýřské též v jazyku českém, pod
poroval missie, zavedl exercicie kněžské, pasto
rální konference, různá bratrstva a spolky, hlavně
bratrstvo sv. Michaela pro zájmy sv. íce. má
jovou pobožnost; mimo to provedl po přání pa
peže reformu klášterů ve své diecesi, zúčastnil
se sněmu vatik. Synody diecesni zavedl a slavil
první synodu 1., 2. a 3. září 1863 u přitomnosti
158 kněží (počet statut. 32), druhou synodu dne
24. a 25. září 1872 u přítomnosti 86 kněží (počet
stat. 15) a konečně třetí synodu 21. a 22. září 1875
u přítomnosti 84 kněží (počet stat. 24). Tyto sy
nody konány v seminářském kostele sv. Anny a
obsahují nadmíru důležitá ustanovení ohledně círk.
kázně a liturgie. Mimo to založil jlrsík íond Sv.
Mikuláše ku podpoře chud "ch kněží, velice se
staral o knčž. seminář, zalo il chlapecký seminář
a při něm gotický kostel sv. Václava, jakož 1 če
s mnasium, ústav hluchoněmých, obnovil ka
thedrálu a mariánský kostel svého sídla biskup
ského; zavedl čestné kanovníky při své kapitule;
na jeho popud oslaveno 1501eté jubileum svato
řečení sv. jana Nep. a kostel v Nepomuku opraven;
konečně oslaviv těž jubileum 6001etého trvání ko
stela mariánského v Budějovicích a posvětiv svého
kanovníka ííaise na biskupa v Hradci Králové,
doživ se jubilea 501etého kněžství a 251etého bi
skupství, 2. dne 23. února 1883. jmění své odkázal
chlapeckému semináři, ústavu pro hluchoněmé a
fondu sv. Mikuláše. Nástupcem jirsíkovým stal se
František hr. Schonborn, u. 1844, bisku r. 1883.
Vydal instrukci pro generální visitace, dbal-přísně
na zachovávání ritu &rubrik staral se ozavedenl
zpěvu chorálního, ro přednášky 7.ritu a filosofie
v kněžském semíngři počet hodin rozmnožil, bra
trstvo sv. Michaela zvláště doporučoval a chtěl,

:
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aby v každé farností zřízeno bylo; kanovníkům,
kteří již od r. 1783 papežskou bullou obdrželi
právo nositl mozettu a cappam magnam, vymohl
r. 884 na papeži Lvu Xlii., aby kanovníci numisma,
jež s jedné strany má obraz sv. Mikuláše a s druhé
jméno zakladatele kapituly cis. Joseia ll., směli
nositi místo na stužce na ře ězu zlatém, zavedl
do mariánského kostela v BuelějOvicích redempto
risty a na konec masopustu 40nodinnou pobožnost,
slavně otevr'ei r. 1884 českou koiiej v Římě, o jejíž
zřízení měl veliké zásluhy, načež r. 1885 stal se
kníže-arcibiskupem v raze. Nástupcem stal se
kněz z diecese, professor theologie na semináři
v ě. Budějovicích dr. Martin Říha, „. 1839, biskup
od r. 1885,který již dříve ziskal si jméno pro své
vzdělání theolo ickě, jako spisovatel a biskupský
ccnsor knih, d ie svoji horlivostí v řízení spolků
a bratrstev různých, jemuž popřáno celou roz
sáhlou tliecési svojí zvisitovati několik let před
smrtí, jež ho stihla r. 1907. Jeho nástupcem jest
jos. Ant. Hůlka, taktéž z diecese českobudějovické,
u. 1851,biskup od 1908. Vyniká rovněž svým vzdě
iánim tlieoiogickým, neobyčejnou znalostí celé die
cese a nevšední zběhlostl v úředním jednání, již
si získal jako dlouholetý kancléř a gen. vikář,
konečně horlivostí v úřadě svém bezpříkladnou.
i jako spisovatel se osvědčil. — Kathedráiním ko
stelem ustanoven při zřízení biskupství dosavadni
farní kostel sv. Mikuláše (viz obr. 82.a83.), postavený
v nyně'ší podobě ve slohu renaissance r. 1649,n je
hož místě stával však, arcit' vjiné formě, kostel farní
už ve stol. Xlii., který si osadníci postavili ve středu
města, ježto do původního kostela farního na t.zv.
Starém městě, sv. Prokopu zasvěceného, kde nyní
jest zrušený už hřbitov, měli tuze daleko. Při ko
stele sv. Mikuláše je věž, o sobě stojící, 36 sáhů
vysoká,postavená r. 1577. Do kostela sv. Mikuláše
bylo při konse raci r. 1670 přeneseno tělo sv.
Auratiana,jež z ima provinciál kapucínů P. Ludví
z Rosenheímu přinesl a kostelu sv. Mikuláše da
roval. Dříve nalézalo se toto tělo v kostele kapu

cínskěm u sv. Anně, při kterémžto kostele je nyníkněžský seminář. odnes jest v kostele sv. Miku
láše zvláštní kaple nazvaná Auratianská. Ornáty

mešní a rontifikalie byly přeneseny do kathedráiysv. Miku áše ze zrušených klášterů ve Zlaté Ko
runě, Třeboni a Borovanech. Ze Ziatě Koruny po
cházejí též skvostné řezaná stalia pro kanovníky.
Patronem kathedrálniho chrámu jest obec lz-cká.
Mimo to zmínky zasluhuje překrásný kostel ma
riánský (viz obr. 84.) v Č. Budějovicích ve slohu goti—

ckém, Bostavený hned při založení města r. 1265odkrále řemysia Otakara ii. Biskupové b-ětí měli
dříve v užívání anství Pacov se statkem jeníčkova
Lhota, nábož. ondu náležející za obnos ' zl.,
pak za zl. Později připadl statek ten nábož.
fondu zpět, a biskup dostával 3000 zi. ročně zná—
boženskě matice, o které musil vždy po pěti ie
tech žádati. Za biskupa jlrsíka byl tento přídavek
zrušen. jako kanovníci tak i kancelářští úřednici
při zřízeni biskupství bylí odkázáni se svými platy
na nábož. fond. Kancléře jmenovala zprvu dvorní
kancelář, ostatni úředníky zemská vláda. Později
od r. 1832 ponecháno právo personál kancelářský
'menovati biskupovi. Diecese b-cká, kde od po-_
átku bylo v obyčeji rozdělení na archipresbyte

ráty a vikariáty, od r. 1857 za bisku a jirsika ob
držela rozdělení toto: Generální vi ariát, jemuž

godiéhá děkanství budějovicxé, infui.archidiakonáteskokrumlovský, inf. proboštství v jindř. Hradci,“a
od r. 1914 těž děkanství domažlické, kiattvské,
ísecké a táborské. Mimo to jest osm archupres

E terátů a sice: budě ovicky, krumlovský, k atov
s ý, jindřichohradecky, strakonický, táborský, do
mažlický & vimpersky. Každý archipresbytemt ob
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sahuje čtyři vikariáty, strakonický pak a táborskývikariátu 5. tak že počet všech vi ariátů obnáší 34.
Mimo svrchu uvedený archidiakonál krumlovský jest
jeden ještě vHorš. Týně, proboštvt v]lndř. Hradci, dě
kanství je 57, far 367, expositur 7, real. administr.
_, api. míst 227 a kooper. 49. Dohromad bene

ílcií kurátních 428. Kněži diecesnich jest '
_.

5, re
hoiníeh 134. Řeholnic působí vdiecesi 521. Katolíků
čítá diecese 1090225, protest. vyznání augšpur.
1799, heiv. 2612, jiných akatoi. 265, židů 10.182,
bez vyznání 194. V diecesi nalézají se tyty řády
mužské: cisterciáci ve Vyšším Brodě,založení roku
1259 od Petra Voka z Rožmberka, s 57 členy, jimž
náleži 16far vdiecesi; piaristé v Nepomuku (3 kn.)
od r. 1867, kdež mají obecnou a měšťanskou školu,
od r. 1762 do r. 1871 působili iaristé též v C. Bu
dějovicich, od r. 1784 v b*vai m, od cis. joseía il.
zrušeněm klášteře domíni ánskěm při kostele ma
riánském, kde až osud se uctívá zázračný obraz
P. Marie. jejž kol r. 1410 ó-cký občan \'áciav In
stítor : města Benna v Piemontu do Budějovic
přinesl. Nyni spravuji kostel mariánský redempto
risté. Dále působí v diecesi augustiniáni (calceati
v Domažlicích (3 kn.). založeni od krále Václava i.

a jeho manžeik judity r. 1287, augustiniáni (disca ceati) ve i„n řich (5 kn.), založeni r. 1682 od
hr. Tomáše Cernína z Chudenic. servité na No
vých Hradeeh (7 kn.), založeni r. 1677 od hr. Fer
dinanda Buquoye, mínorité (2 kn.), založení roku
1357 od Rožmberků, rei. františkáni v_jindř.Hradcl
(2 kn.) založeni r. 1457 od pánů z Hradce, a v Be
chyni (2 kn.),zaiožení r. 1491od Zdislava ze Štern
berka, kapucini v Horšově Týně (2 km.)od r. 1850
založen: hrabětem Maxmilianem z Trauttmanns

doriiu, a v Sušici 6 kng, založení r. 1654 od cís.Ferdinanda 111. N kter fary spravuji v diecesi

praemonstráti z Drkoiína (Sehlági) (2 kn.), strahovští (10 kn.) & maitezové (1 kn.). Konečně
zmínky zasluhuje kongregace bratři ncjsv. Svátosti
oltářní (12 kn.), založená od bývalého vicerektora
kněz. semináře a kněze diecesního, zemřelého
v pověsti svatosti Václava Petra dne 8. září 1888,

Obr. si. Budějovice. Chrání P. Marie.
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od císaře potvrzená dne 22. srpna 1891, mající
sídlo ři chrámu Páně Panny Marie růžencové
v Bud jovlcích, od téhož zakladatele nově posta
vene'm,]jejíž členové horlivě a úspěšně působí nejen

v diecesi, kde jimessvěřeno poutní místo annyMarie u sv. Kam e. a kde mají filiálky v Písku
a ve Volšově u Sušice, nýbrž i ve Vídni, kde im
svěřen nedávno pro echy vídeňské koupený chr m,
dříve redemptoristkám náležecjicí. Pro svoji hor
livost a zdárnost působení vynikají v diec. ó-cké
mírou neobyče nou řeholnice, a sice milosrdné se

stry sv. Karla oromeřského, o jichž zavedení do
Čech má zásluahulbř'valiery dvorní kaplan a zpovědník
cís. Ferdinan eřnmanDichtl, kněz diecesieó-ckě, milosrdné sestry sv. Vincence z Pauly,m
losrdné sestry sv. Kříže, sestry lil. řádu sv. Fran
tiška z Assisi, servitky, hlavně pak kongregace

chudých školskýchočesterdv de Notre Dame, zavedená z Baavor ma kněžími diecese

ó-cké Kašparem Černnšm, farářem \; Hiršověd,a jehokaplanem Gabrielem chneídreem r. 1853; 1584
mají mateřinec v horažďovicích, v bývalém dklášteře
minoritském. Konečné půsObi v diecesi zdárně
kongregace sester nejsv. Svátosti oltářní, založená
v Budějovicích r. 1887, ketrá má jižněnkolik fili

álek, a kongregace sester iii. řádu sv. FrantiškaSeraf. Ved e toho byla celá řada klášterů v díec.
ó-ckě nepřízní časů zrušena. Na ř. jesultská kollej
v Krumlově v jindřlchově Hra ci, v Klatovech a
v Březnici, augustiniáni v Třebonní a v Borovanech,
praemonstráti v Milevsku, cisterciáci ve Zlaté Ko—
runě, dominikáni v Budějovicích, již r. 1265 od
krále Přem sla Otakara li. založení, dominikáni
v Písku & iatovech, augustiniáni caiceati v Pi
voňce (něm. StockauuuRonšperku), augustiniáni
discalceati v Táboře, karmellté discalceati vPa
cově,Pau1áni v Klášteře (něm. Kloster, Neutivstritz
u Nové Bystřice), minorítč v Haražďov icích, ka
pucíni u sv. Armnyv .Budčjovicích, založení od
Anny, manželky císaře Matyáše 11.r. 1615, kla
risky v Krumlově, jež si získaly velikých zaásiuh
opoutni misto Panna Maria u sv. (amcnc. imo
to bylo veliké množství pousteven r. 1782zrušeno
(hlavně nyně' ší poutní místo Křemešník u Pelhři
mova); rovn ž mnoho kostelů a kaplí, z nichž né
které později zase službě Boží byly vráceny. Za
císaře Josefa ll. zřízenoobylo v diecesi b-cké 117
nových duchovních správ a 27 míst k.;ooper leč
i v pozdějších a v nejnovějších dobách byly mnohé
íary zřízen neb znovu obnoveny a dve fary (Gra

íeénried a Oisenstein) r. 1808kkdiecesi ó-cké při
erěy. se poočtu duší týče, nejvice duší máFarla eskobudě ovícká 48.974, nejméně farní real.

administratura vatá Anna ('lannaberg ve vikariátu
domažlickrné)3 duše Co se národnosti týče, je
v diecesi českých far 276, německých 112, česko

němecckych 26 a německočeských 13. Co seekonečně života církevního t,yče .eiz říci o diecesi
b-cké, jejíž sídlo Č.Budějovice i za dob nejtrud

[ĚFÁŠÍChjako město. vždy pevně k víře katolické se
islcí v dějinách prosiaveno jest, že vtom směru

ovše co nejlépe postaráno. Vydávají otom

lsvědectví nejen spolky charitativní pv diecesi zřízené a velice prospívajicí, na př.s lek sv. Vín
cence zPaula ku podpoře chudých, spolek svatého
Antonína k témuž účelu (německý), Serafínské dilo
lásky na záchranu a výchovu opuštěnycch a zane
dbaných dětí českoslovanských, nýbrž' i jiné spolk
náboženské neb na basi křesťanské spočívající, je
po diecesi rozšířeny jsou a velice čile si|vu.edo

.Scm pdatřoíspolek katol. tovaryšů, spolek mariánskýkuuopd oře katol. missií ve střední Aírice, spolek
dětství ježíšova, který již po 1'/,letěm trvání
členů čítal, založen jsa od biskupa jirsíka, spolek
ustavičného se klanění nejsv. Svátosti oltářní k vý
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zdobě chudých chrámů, spolek k úctě Neposkvr.
poočetí P. Marie ku podpoře katolíků vříši turecké
a v Orientě vůbec, spolek pro kněze Aureae Co
ronae k ucctně1 P. Marie a spolek sv. josefa, jehož
každý člen za zemřelého člena mši sv. sloužiti je
povinen (počet členů je stanoven na 300), bratrstvo
sv Michaela, dámský spolek k ošacení chudé mlá
deže; dále sluší mezi těmi spolky jmenovati bra

trstvo sv. Barboryp ři seminářskem kostele svatéAnny, zřízené r. 856(i od místodržit povolene)
k uctění sv. Barboory jako patronky svaté smrti a
za účelem slušného pochováváni členů, 5 olek
Naší Pani nejsv. Srdce, bratrstvo nejblahosl. ann
Mari nanebevzaté a jiné více. Hlavně biskup ]irsí

se o ty spolky, jež většiknousám založil, staral, ajedna z hlavních oektáz ři gen. visltaci byla,
kolik spolků je na osadě, do jeeřídl a sja kým
prospěchem, z čehož na náboženský i mravní stav
osady soudil. Mimo to má diecese b-cká veliký
počet ústavů dobročinných, přispívá se v ní znač
nými obnosy na všemožné účely náboženské, mis
srjní a dobročinné, o čemž výkazy lze čísti vOrd.
listu. Taktéž pravidelně konají se missie a obnovy

sv. missie po jednotlivýésh farách, ponejvíce kněžími z řádu sv. Alfons Lig., tu am jesuuity

i dominikány. Mnozí knčži diecesní apžůsobilí a pů—sobí se zdarem i v Amererice,ttak že už biskupa

]irsíka mnohé obce tamní se obrátily, žádaajíceo vší-1sláni nových kněží. Zdíecese vzešlo mn ho mu

o církev a vlast velice zasioužiiych, jako arcibiskupN,ovák knížev ru a metropolita Dalmacie

biskup celovecký Lídmanský, bismlTkkrálovéhradecky Hais, budějovický Říha úika robošt
vyšehradský Lenz, probošt lirák, prelát kočdo
pole a j., nepočítajic v to kněze buditele, mezi
nimiž vynikali hlavně oba bratři Kiirnerové, pro
fessořl na semináři kněžském. Největší ozdobou
arciť je bl. jan Ne.p Neuunman , byvaaýl biskup ve
Filadelfii, : Prachatic rodilý, který theologii v Č.
Budějovicích částečně studoval. Historicko-statisti

cké popsání diecese b-ckě v da! Jan Dalia, býv.archivář a kons. 1š62 pod titu
storisch- statistísche Beschreibung der Díózese
Budweis“. Monografii o diecesi vydal Frant. Ma:
(it/Iť/l/á'gťf v Budějovicích roku 1885 pod titulem
„Kurz efasste Geschichte des Bistums u. der Dio
zese udweis" ke stoleté památce biskupství toho,
která byla nslavena 6. zářil nkonsekrace

1-mbiskupa Říhy. Doplňky k tomu spisu sestavil
zminény Trajel', který přidasl za rmavy seznamkleru diceesního z roku 17 ud ním místa, kde
který kněz působil. Huila zřizující biskupstvíijiné

dokumenty jsou rovněž ve spisuuv edeny.. Konečněbudiž podotknuto, že v posledních letec započato

a s výsledkem seppšacujc na organisaci lidu křestanského avjižních aechácl1,"kukterémuž účelu vydávássčeospls„
Budějovice Moravské dMáhrisch-Budwitz),0řfara

v diec. brněnské v dekan tu jaromčřickem, přip.

již ve XIII. století; podací rávo k faře postoluňpizlkrál Václav r. 1240k .ti novskému. Rokul

osvojili si patronát Bítovští z Lichtenburka, kt5eř21uvedí sem České bratry. R. 1626 dostal se B.
v držení Volfganga ze Schauenburka, jen 5 po

moci jesuitů aznojemských obnovil tu víru katoLd r. 1736 1.13 1 s atronátem rodině hrabat
Waliisův. uchovní spr vu obstarává farář s ka
planem; 4772 katol., 33 akato l., 122 ž., bez vyzn.,

obv čes Srvn. Hmdi,£lza Topografie, 270.encei fara v diec. pražské, ve vik.budyi1
ském, l786e lokalie, 1856 fara; patron. kníže Karel
Kinský; duch. správu obstarává farář; 1089 katol.,
l akatol., 5 ž., es.

Buerd Pa vel, bev.theolog, 71.1836v Leutkirchu,
1861 repetent vTubínkách, 1865 diakon v Back



Budětice — Budka

na,ngu 1868 druhý dvorní duchovní ve lStuttgarté,1872 mř. prof. v Tubinkách, 1787r ?.

čUber die aploslog.Auígaben der Theologlein dere enwart“
udétlce, fara v dicc. budějov, v dék. sušickém

připu již r. 1369; patro n: hrabě jin dřich z Lam

bežkůa duch.esprávu obstarává farář; 1001 katol.,1 W
Budil 1 Fab., pseudonymlos. Fabiana (v.t).

—2. Tom Vojtěch. stavitel, zbudoval 1750
barokový farní kostel v Poříčanech. Srov r..A

Podla/aa,4Soupis památek v polit. okr. českobrodsk

Budilevsský Mat., 11.1755 v Čechách knětz katol. z. ap. „kGedanken ilber das iebe
verschied.3Gebetstormen, das Brevler" (\'ideňt1784).

rvn. Mame/l. ,;658 Huf/ar, Nomenccl V3 (1913)

Budllov víz Budislav.
Budllovlč 1. Alexander Semenovi č, pro.

tojerej ve Varšavě, :p. „lstoričeskaja zamětkaocer

kovno--imušč8estvennychzapiskjachv Zapadnoj Rossii" (Viln0187.1) „Ovvremeni i porjadkě obrazo

2,33? nedvižimoj iměni am zapadno-russkoj cerkvi“
ava 1882t),1„R_ussaja pravoslavnaja starlnav Zamosté“( 885), „lstoriceskij očerk mogilev

skoj sv. Par.-i(skevievskoj cercvi, \ sviazi s obzo

mm okatoličenija' 1opoljačeni iazaveprjanskoj RIsi“(t. 1890). — 2. Ant 111Seine ovič , u. 1846 ve
vsi Komotové v grubn rodenské, ".stud 1863—67 na

univ. petrohradské, 186 —72 byl profl. slov. jazykůna duch. akademii petrohradské,1—92 na univ_
varšavské, od 1892 působí na univ. 1jurjev5ké; :
„lzslědovanie jazyka drevneslavjanskago perevo a
Xlll slov Grigorija Bogoslova o ruko mp pu
bličnoj bibliotekí X1.veka“ (Petrohrad 1871.1875),
,O janě Nepomuckom,iezuitsko-habsburskcm svja
tom“ (Počaje\ 187879) erki iz cerkovnoj istorii
zapadnych Slavian: néskoleko kritičeskich zaméča—
nij na latinskuju legenduopražskom episkopě Voj
těchě" (Varšava 1880), „kNěsolko mysle o grego

slav a_nskomlc885harakterědějatelností sv. irilla' 1Methoi ija“ (t.1 „Rěč o slavjan. pcrvoučitcljach

Kirillě i Metlia850diě“(1885), „Kppredstojaščemustg'sí
jacelě'tljduas_o dnjva smoerjtl patriarcha Fotija“ (1„Ob izd nii I. c::vskago itle sv. Savvyl
osnojaščennangovvdrezvnaemrussk. perevodč“(1890),
„lstoriščeskaia zamétka o russkom jurjevě s_tarago
vremeni v svjazi sžitlem sv. Isidora i 72 jurjev

skich mučenikov“ (jurie\ 1901); r. 1885 vydal sbor
„Mcthodievskirjv jlubilejnyj sborník“rl 51příspěvkyrůznych autorů. Pa Imm) Nom 249—25

Budlnlč(Budinero)Šimon P„etr nkolemr.1532
v Zadru, kněz, obecni notář, kanovník a kancléř
zadarského arcib. Mucia Kalina, jejž doprovázel

sn m tridenttský 1560, kde rečnil, odpovidaie
kardinálu lotrinskému. Dle Ljubice dlel od(11581
ž1583 v Římě, kde vydával knihy; -. a ru.

Sp. „Polkomi i mnozí ini psalmi Davidovi“ ( ím1582), „lzpramik za erei, ispovidnici i za pokor
nih,“ překlad latinskčho dila lv. Polanka S. 1. (t.
1582 S„umma nauka kristiansko a,“ překlad lat.
dila bl. Petra Canisia S. j.( 3). Překládaje

tuto knihu, bez pochybly po ruce lčínskýF.Canilsia; tu uživ B. po prvép
.prvni mezi Charvat uvadi diakprlitlcka

znameni podle 2 lůsobu česk orthogratie. Srvn.
Ljuóiťýaongledalol.388 Šurmín, Pov.kP

Budinský Karel 5. ]., 11.1721 v jihlavě na Mo

ravé, vstoupil do.7Tov. lež. 1737 v Brně, od 174stud. v Prazee, i_aako magister
v kolleji chomutovské, v kolleji litoměřické.
1747—50 stud. theol. v Olomouci; 1751 konal třetí
probaci v jičíně, 1752 byl prot. poetiky a exhort.
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stud. v kolle7366 chomutovské, 1753—61 prof. dějinv.,Olom pr.oí ko itrov t., 1767 prefektem

llat. kongr.7větší a zpovědníkem členil řádových1768 děkanem theol. f.t ,-—176972 vykládal spisy
sv. Otců, 1772 byl ministrem kollejeooolom. z. vBrné
17 ; gta. „Crises im llistoríam Ecclesiasticam“
(Olom.1 ).

Budislaav Budivoj, Budislav Budilov, dva
cátý biskup pražský 1226—1227, jméno eho v lí

stinách soudobých “v lné formě se neuvčdi,emg?pouze zkratkou „ ůak v listině z 21.

odtud nejistota,jak vpravdě se]menoval; lvc„NecroLRudbertiSl sb (Mon. erm. Necr. .148)

nazývá se „l'udilo“; v Pulkavovč kronilcc1„ udironice minority Mikuláše Čecha „Budi
voj alias Budislaus“ (Pram děj. čes 1;33.)
v „Series episcoporum pragensíum“ otišf.uuBerg
hauera,„Protomartyr“ l.,101.1"B dylow“ ; ve „Scriptores rerum Bohemilac 438 udylow';

v kronice Hájkově (list 21126b)„„Budisšav“ ;pozdějšiúdaje, že pocházel z rodu pánů ze vábenicca že

byl kanovn. pražským (Pešma, Phosporus 599 aj.)
z2pramenů starších zjistiti nelze, Bbylz olen25u přitomnosti kard. legáta Konráda po vesig

naci biskupa Pelhřh-nma (v.té), odebral se do lma,
kdež však z. iž 10. čce .Srvn. l'riedrít/t, (_20dex diplom egni Boh. 11.(1912), 278, 298; Frin
Kirchengesch. Btihmens 11.,24; Už, Geschichte der
Bisch. u Erzb. v. Prag 59, Harm-ý, Dějiny díec.
pražské 001.

Budislav, fara v dliec.budčj.., ve vik. tábor ském,přip. již ve XlV.s -.vXVll stol. resid. administr.
(matriky poč. 1660),01754fara; patron: jUDr. Adolf

Weiss ryt. z Tes sbachuu; duch. správučeobstaráváfarář, 1|24 katol., 8 starokatol., obyv
Budislavlce, l. vdiec. buděj., ve vik. blastenském,

přip. již \'eX s.tol, v bouřích nábož. zanikla;
osada připoj. k Čižkkovu, 1787 loka lie, 1857 fara,

patron: maticelab.,ož duch. správu obstarává farář; 1082 kat .esč
Budlslavič ollvans, řezbář v XV. stol., žil v Tro

1111v Dalmacii. Od něho jsou krásné chórnl sto
Fico v trogirskc'm domě a chórní stolice v bývalém
domu rábském (Arbe), které označeny jsou leto

počtemm1445 Srvn. Kubuš/“mm,Leben slidsl. Kčiinster l.—.ll 50.
BudlsslusBudiš, Budiší n, Ewkar ?Bu

dyšina. opat kl. strahovského, byl zprvu čzlcuemkl. hradišťského na Mar, 1290 zvolen za opata stra
hovskeho; 1297 oslepl a vrátil se do kl. hradišt
ského; o něm zaznamenal opat Petr z Čachrova
(1408—10)vurbáři strahovském tuto zprávu: „fccit
imaginem beatae Virginis in choro, et ecclesiam
decoravit in ornatibus et pícturis“. Ze zprávy té
ovšcm nelze bezpečné usuzovati žeB. sám byl vý
k nnýmu mělcem. Srvn.Úlaóac', lČiinstler- Lex. l.,

zrmdk, Premonstrátirlv Čechách34; Rybička v Pam.

arch. XVI. (1893—95) 163, Zákl. místop.pražského lll.—- s.tr 83; Neuwirth, Gesch.
christl. l_(unst inv ohm. bis zum Aussterben der

udišov (Bautsc h), fara v diec.olom, vde ka
nátuubudišovskécm,původu prastarého, patrron: kn.
arc:cib. atom.;d ísprávu obstarává iarářskoop.
na školách méšl. hpůsobní1katecheta, 5122 katol., 23akatol., 55 ž., obyv. n

Budka Nikita, prvnimrusinský bisku vKanadě,
n. 7. června 1877 v Dobromivce v Halií Studoval

vTarově mn.a poté 4Iéta gravašpVykonavslužbu vojens ou, vstoupil r. 190 ruku do bo
hosl., by r1905 vysvěcen na knězee, a po ukon
čení 'rstuydiíbohosl.19f)6 ustanoven praetcktcm stu
dii v řecko-katol. semináři ve Lvově. Věnovav se
znovu po 2 léta studiu bohosl., vrátil se na své
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místo. Pečoval o rusínské vystěhovalce do Bosny,

Německa Ameriky, vydával dvouměsíčník „Emigrant“. Ř. 1912 jmenován od Sv. Otce biskupem
recko- katol. v Kanad.ě

Bu dkov, fara vndaiec.brn. ,vdek. jemnickěni, přikp.již ve XiV stol., po zániku 1777 expos.,
18815 i;ara patron: Karel starohr. Salm-7Reiiioer
schcídt; duch. správu obstarává farář; 1005katol,

.dčes. Srvn. Hrudzčka, Topoo.gr 29.ňany, iara v diec. pražské, ve vik. beroun
skémc;izprvu vykonávaliduchovnís rávu „kaplani“
bneo „administrátoři“ , kteří místo děkanů karlštejn
ských (víz čl. Karrlšiejn) konali služby Boží na
Karlštejně a později střídavě v B—ech, od 1753zvali se „lokalisty"; 1858 povýšena lokalie ó-ská
na faru; "patroneřn benef. a kostel a jest jeho Vel.
císař a král, presentatorem děkan karlštejnský;
duch. správu obstarává farář, 1770katol. 7akatol.,
40 ž.; obyv. čes. Viz Podla/1a,Posv.m 11.,28. 36.Burty (Budnacus, Bud nit) ŠimOn, 71.na
Litvě, od 1552 kalvinský predikant, vydal 1552 kal
vínský katechismus v jazyku maloruskěm; potom
přilnul k unitářství (socinianismu) a byl horlivým jeho
obhájcem a šiřitelcm; posléze jevil sklon k uda
ismu; z. na konci XVI. stol.; přel. do polštiny ismo
sv. („Biblia, to jest kšíegi starego y nowegoppzry
míerza, z nowu z lezyka ebreysklego, reckiego

ylačinskiejío na polsky przeložone“, ies'wíezi
1572)7,__přeskrNZ vydal již r. 1570a potom znovu4. V.:: 51. /wal.rki, „De biablipispolonicís“
(1904) 1148_ 1.25

Budoucnost, týdenník, or án českoslovanské
strany křestansko- socialni na oravč a ve Slezsku,
vydává Papežská knilnískárna benediktinská v Bmě;
časopis tento vycházel od r. 1885 zprvu 'ako čtrná
ctidenník pod názvem „Dělnik“. jsa zalo enP. Ma
thoncm & redigován jiřím Puchovkon (přispěvateli

hyli mimo jine téžT ]. jirouš ek a .Kar ei Aki.Šťastný),pozdějijirouškem, P. Sfastným a PTPro
upem; list r. 1 sp_lynnul s brněnským čtrnácti

dennikcm „Obrana práce“ (zal. r. 1893) v týdenník

„Obrana práce a dělnictvad, vycliázc e pod jměnem tím až do r.R1903. kdatorem„ Šudoucnosti“
jest n ní jan Mareček.

Bu ovec z Budova Václav, narozen 1551,vzdě

lal se v Praze a v cizině, 1577 přidružhil se k po
seJIství jáchyma Zinzendorla do Cařríhr,adu kdežbl delší čas. B_vlstoupencem jednoty bratrské,
teh áž již silně nasáklé kalvínismem, jemuž i
byl nakloněn, zúčastnil se českého povstání, byl

odpraven 21. čna 1621; r. 1614 vydal polenlicklýspis proti mohamedanismu pod názve „Antíal
koran“, zpracovaný většinou na základěrnspisu Bí
blianderova (v. t.) z r. ' opisioval si horlivě

s luiherskými a kalvínskýmki theology Dav. Chytraeem, Th. Bezou,janem k.Grynaeeem aj.; znich

hlavně Beza byl jeho theologickýmorádcem . Srvn.Drr. 7771.Ghia/ích, „VáclavaB : Budova

kprrefpondence z let 1579—1319“ošPraha 1908);
ová korreslpo_ndentce_Vláclava dovce zBu—dova" z let 1580—

Budrin Evlamllipj Andlree)vič, 11.1842,s
na duch. akademií kazaňské 1862—66,stal se 1871
mř. a 1895 ř. rof.dog. natěmž ústavě; „Učenie
o Bo ě, kak vorcě mira“_(vvčasoop. rav. Sobe
sědni “ 1871), „Antitrinitarji XVI. Věka" (t.1874),
Michail Servet lego vremja" Kazan' 1878)„.Faust

Šocín_'_I(t. 1889) „Rozbor věroučenl a Socinianskoj
sek "t.( 1889), „Faust Socin i ego redšestvenniki (t. 1885), „'i eologia Soclnlan“ sop. „Pra

vosl. Sobesědnik“ 1889—1853891), „Relgioznoe sostojanie lialii v epochu vosroždennija'- (Kazaň 1885),

„justln episkop permskij iekaterlnburgnsklj“ (v ča„Pi-lavos. Sobes dni almien',
Noomencl. 251, Bagorl. mák/opady'a 11.,"1162—1164.

Budkov — Budyšín

Budrioli Ondřej S. j., „. 1679 ve Forli, vstou
pil 1695 do Tov. jež. byl ro.i rhetoriky v ím
z. l7;63 u.pa Benedikta lV požíval veliké vá
žnosti a p_omhal mu při jeho literárních pracích,
hlavně pri díle „Des servorum Dei beatiticatione
et canonisaiionez; De' Santi Giovanni e Paolo

tratelll Martlrl Romani ristretto istorico" t(Řím 1728),areMad di Dio preservata della peste del pec
cato originale“ (Padova 1752), „Delle celebri car

tine che invocano e _protestano immacolatala Concezlone dl María“ tl752); mimo to zanechal ně

kolik prací vztahujících se ke kano_nisaci sv. Aloisia, jana Berchmannnsc a A. Corsín
Budrovlé Mikoláš, professor práva v semi

náři v Zadru, znamenitý právník, theolog a kazatel,

první začal na slov. jihut 1 vydzáwvaéínár-_.rpol_i
tické novíny latinkou pond regloamlata — Kraljskí uDaalmatmo-; vycházely dloi 10

jako týd_cnník; byly úředníma tudíž pod francouzskýmv 1v.em B. 2. ve sv rodišti (Stari grad na
ostrovu lHvaru). Měl účast při stanovení pravopisu
charv. jazyka. Dobrovský si ho velice vážil. _Sp
mnoho různých spisů, obzvláště kázání, která jiní
pod svy jménem vydávali; pořídil také sbírku
prostonárodnípoesie. Srvn.L 'ubiť,leedaloll., 477.

Budt (But) Hadr___i_anO. i,st. převor v Duínsu
v Belgii, u. v Hu_|st z. 1488, prodloužil kronikuBrandovu . . 22), v níž před ním jíní již
b li pokračovali. lod41463 do 1478; mimo to I)).

hronica abbatum monasterii de Dunis 0. Cist.“
(vyd. Karel Ludv. Carton v Bruggách 1839). „Chro

nicon Flarndríae“ (vyd j_.j. de Smer, „Corpus chron,Flandriae“ 1831, i.,
Budva (Bud ua. _Bídua),

Dalmacií, zřízené asi v Vllí. stol.;

SBlitSkémtlmetropolitoví, od lX. stol. dukljanskému(,íoklea) od Xl. stol. barskému, ve Xlll.—XV.stol.
dubrovnickému metropolitovi; zaniklo v XVI. stol.,
znovu vzkříšeno bylo za panství Benátčanů v XVlll.
století, biskup obnoveného biskupství budvanskěho
slul Silvester r. 1828 přívtěleno biskupství kotor
ksěmu a s nim spolu podřízeno metropolitovi za

darskěmu. Srvn. __L'uózl,„Hierarchia cathol. “1125. tjedn_ímz biskupství,jichž
titul uděluje císař lrakouský jakožžpKDkráli8u151_erskýjako vyznamenání. (Srvn. Tumpach,

Budy víz Sáza

Budyně nad Ohří, děkanství vžarcidiec. pražské,ve vikar.budyi'1ském, při.p sejlž e.XlV stoleti,
patron: hrabě 105. z Hcrbcrstcinu; e.duch správu

vykonává dékžanose dvěma kaplany; 3951 katol.,8 akatol., vče
Budyšiu (Budoitšin, Bautzen), hl. město mar

krabství Horní Lužice (n_ynírjen saské její čás__tí);kapitula u sv Petra zal. 1213; vod bě,

v Lužici převládlo protesiranství, bylo zásluhouděkana ó-ské kapitulyjana Leisentrítta (v. t.je),
po _odpadu posledního biskupa mišenskeho stal ge
admin. biskusství, že katolictví aspoň z části se
tu udrželo. ob oyli kapitulou b-skou vo
lení dékanové spolu administrátory („admiuísiraior
ecclesiasticus“) míšcnského biskupství, a bývali

XVlll stol. většinou také tit. biskupy, a to až
do zřízení apošt. vikariátu v Drážďanechr .l 7.63
Odr. 1831,kdy apošt. vikář lgn Mauermannrzvolen
byl také za kapít. děkana ó-ského,zzůstávaí oba
tyto úřad sjednocenyvjedně osobě, nynl(o 1914)
není apo t. vikariát drážďanský a spolu děkanství

kapli. b-ské poósmrti dr. Aloise Schátera ještě obsazeno. Kapitul -ská má immoděkanaaBkapítuláryaó
čest.kanovníků; příslušíjí(spolus děkanem)jaakožto
„ka itulni konsistořti“vedení církevních záležitostíorní Lužici (v. t..) V XViL stol. nozí anov
nící metrop. kapituly pražské byli spolu kanovníky

někd. pisk. v jižní

bydlo podřízeno

D-m » ('D D.“<“
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b--skými; děkan metrop. kapituly pražské jan Krištof
Reinhold stal se 1660 děkanem !: ským (z. r 1665
v Budyšíně).

ue,ed ,ajaku b S. ]., bollandísta, u. 1728,prof.
v Antverpách, od 1765 spolupracovník při 49.-—55.
svazku „Acia Sanctorum" (viz 1., 329);z 1808;
:p. „Logica et metaphysica“ (Alntverpy 1750) a j.Buenos-Aires (Bonaerens ioec Santi
síma Trinidad), arcibiskupstis'ív republice ar
gentinské (v. t. i., ísk. zřízeno r. 16
na arcíb. povýšeno 1865; 0asi l,500.000 katolíků;
mčsto B.-.A samo má 22 farary a 2 sukkursalie.
V arcidiecesí jest celkem 254 světských kněží;
mimo to působí tu jesuité, dominikáni, lazarísté,

redemptoristě a několikožeísíských kong2r7egací.
Buer in (Bíirfžin)0 B., 11. ve Frýr., prof ilos. a theol. v kl. 7weingrarlen

, 17 I.;? „DeGsecreta sínguiorum pecca
torum confessione" (162Buet Karel, kato spis franc., n. v Chambéry

1846, od 1865 redaktor časop. r„žourlal de la Savoie“, „Univers“Sda„Echo delA cche" (od 18712.1898: cus de Savoi au XV. etx
síěcles“ ('l'ourse 1878), „Etudes historiques pour la
defense de l'Ěglise La Papesse ]eanne“ (Paříž
1878), „Notre Sainte-Pěre le Pape Leeon Xlll.“
(Tours 1879),„Louis Xi. etl'Uníté francaise“ (Tours
3), L'AAmiral de Coligny et les uerres de re

iigíon au XVl.s oc“le (Paříž 1 nglsonges dans l'liistoire' (2 sv.), arbey d'Aure
vílly“ (1891), „Scenes de la vipeoclericaie“ (1882),„Le Pretre“ (drama, pseudonymem
„Vindex“ vydal B. několik) olemíckých brožur:
„Qu'est ce qu'ne jesuiteP“ 5879 „Les jěsuítes
et l'obscurantísme“ (1879), „[list/one complete de

l'iexpulsion des _lésuites“ (1880 nerreur histo)—ue: Le droit useígneur a-t- il existe? “ (188

rnone legende chrétienne, ou Simon Pierre et Sínie Ma icie"(1871.
mBnufalo, eKnašp 6, z 28 pros.

1837 v Římě, zaklaclčatelcKkonšJi-egace missionářů
předrahěKrveP.81.či. Krve aně kongregace)Butfa To máš Praed n. 67, vstoupil do
řádu dominik., vynikl ako výtečný7kazatel; z. 1837,

jjeáho postní kázání Z„Predlche quareslmali“) vyna I'

Buftalmaeco Bo na mico, florentský malířv prvé
pol. XlV. stol., zkol. 1340; jeeho osobnost byla
sice známa z Boccacciových a Sacchettiových novel,
ale jeho četná dila dlouho pokládána byla za ůphlě
ztracena, až teprve 1910 odkry jeho freskov
malby v' 'evů : umučení Páně ve florentském ko
stele Ba ia (via del Proconsoio).

Bluffalo, bisknc)veoSpoj. státech severoamerických,pr0\. rsk ríz. 184;7 statistická

datar(zr. 1910);"244.739 katolz.,235 kněží světských,
111 řeholnnich, 230 kostelů a kgaplli,10 mužských a
14 ženských reholních konEregaffardGa briei Kare kanonistafrancouzský,
kanovník v Bayeux ve Freesne 1683, y prof.
theol. v Caenu; proodpor proti bulle Unigenílus“
byl nucen mista toho se vzdáti; :. 3; .r e
fense de la fameuse declaration faíte1par le clergě'I
(překlad Bossuetovy„ Defensio deciaratíonis cleri
gallicani“), „aEssr d'une dissertation ou l'on fait

\oíBr l'utílitě "des nou\eaux formulaires“ (1Bueitier Claudius S. ., u. 6611vPolsku zro
dičů franc., vstoupil do ov. _lež. 1679, byl prof.
humanior a pozzdeji theologie v Rouenu, z. 1737

v Paříži, spisovatel duchaplný, zvl. paedagogslcký,horlivý spolupracovník publikaace „Memone

Trévoux“; ?." „Pratiquede la měmoireartificiseile'(3 sv., Pari 1701 a %“)e,,Grammaire franc. sur un
plan nouveaux“ (.t 1709),„ Cours gěnéral et parti
culier des sciences sur des principes nouveaux

('D
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et simples pour former la langage, ileesprít et lecoeur dans l'usage ordinaíre de iav “(t. 1732);

„Exposition des preuves les plus sensibles de lla
vraieatRellígitŠn“(l.l732, 1761, znow vyd. odgne 844

Bugaeus, název Amana (v. i.) ve Vul. 12tl
(LXX: Bouyaio;)_, snad vzniklý chybným tením
hebr. formy příjmí jeho „Agagsky. „há'agágí“

(viBzč1.Agag i,
Balugt Kajetán, 71.v hlilláně1745hbibiíotekářknihovny ambrosíanské, z. 16; upra ik _.vydní

staré syrské (na základě LXX pořízené) překlady
knihy Danlelovy (1788) a Žalmů (vyd. po jeho
smrti 1820 Petr Cíghera); .r). „eMemorie storiche

Hiltorlno2lc reiiquie ed ii calto di s. Celso M." (Min
Bugellensis dioec. viz Biella.
Bugenhagen jan, dle rooné země Pomnřan

„Doctor Pomeranus" , „Dr. Pommer“ zvaný, luter.
theol., 71.1485 \e Volyni (Wollin) v Pomořansku,
stud. v Greifswaldu, 1504rektor školy v Treptově,
1509vysv. na kněze,1517lektor exegese vklášl. škole
v Belbucku, zaujat spisy Erasmovýmí a Luthero
výmí odebrals se 1521 do Vítemberka, příponl se
u_lnpně k nměmu hnutí, oženil se 1522, stal se 1523
pričiněnim Lutherovým městským farářem ve Vi
temberce; zárreovnlby na unii. ; vedle Me
lanchtona byl nejdůvěrnějšim přítelem a nejhorii
vějšim spolupracovníkem Lutherovým; stal se
superlntendentem v knrflrststvi saském, byl úsi

lovně činným v šíření reformace v sev. Německua v Dán k;u : 1558 ve Vítemberku; měl účasten
ství přisvypracování augšpur skě konfcsse a při

Ěřekladu bible; .r). řadu spisu exegetických a poemických. Srvn. Be'lermamt, Leben .Bugen

hagen“ (1860), Grimm/mf, „Ě'iíbliothecas ugenhagiana“ (1908
bug-ia (z vlaskěho; lat.: cerarium, instrumentum

candelae sustinendae, scotula, palmatoria) v liturgii
jenízkýsvicen na delším držadle připevněný.B. uží\á
se prl ukonech církevních praelátův, když čtou z knihy
ipřl světle denním. Dle některých &.má původ

v dobách Eronásledování,|kdy při službách Božíchbývalo v atakom áh málo světla, anebo snad
lépe když služby Boží konaly se za nočního temna,

kterýžto zvyk zachoval se jako památka na staré
ožy. B. nepočítá se mezi svvicny aproto se ne

můče 2ó.dáti svěcenci při ordinaci akol thů (8. R.8. přísluší každému bis upovi při
všech2obradech a po všechny dnyv roce mimo
Veliký pátek, kd zapovězenay je b i se zhasnutou
svíčkou 4257... d.rží klerik neb ceremonář 2796,
34171. B. užívati nemá árva kněz, ani kanovníc
2775, ikdyž jsou hodnostáři v kapitule (č. 1148),

52183komu9 se dostalo výsady nebo práva 2136.,3647._„; kde ma í kanovníci právon

kánonaá7, 9smí ji míti jen ve v astním kostele 4019,a;rozšířené právo mají kanovníci ravennšti 2
ímolšti 2665. Kdeeku kněží nebo kanovníků nutno
míti světlo blíže, má se postaviti jiný svícen (20799
na oltář se svící, ovšem vooskovou, anikdo jej neemá
držeti. Právona 5. majídle č.410. proto
notářiapoštolštiskutečni, vyjímajíc jen př ddOr i

naríem nebo hodnostáříem ššírn, ínadpočetni(adinstar; ib š 49.),če 75. a praeláti urbaní či
domestícíg78.; osiainsiho nostářiakanovnici vésti si
mají ale nověstanovených výsad 981 (při slavnějších
úkonech 419%-, ), prelát řeholní může míti 5.1ípr (l
Ordinaríem, neassístuje-li tento na trůně 425
B značí biskupa jako lampu na svícen posta\ enou,
hořící a svítící, dle Macriho značí praeláta, který
nemá důvěřovatí en vlastnímu rozumu, rž po

ulžitiepomoci a svgdectví druhých. Papež dle úsloví„l nppapae non indiget sustentaculo“ neužívá
při slavné mši papežské ó., nýbrž pouze zahnuté
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svíce, aby mohla býti držena patriarchou neb as
sistujicim biskupem u trůnu kdežto knihu drží
patriarcha nebo nejs arši biskup assistujici. Svíce
tato vždy se zhasí, ak se ji užilo, proto bývalo
u lavice bisku ti se tadlo lanterna s hořícím svě
tlem, což dle ancellierího, De secretaríis je zbyt
kem zvyku klášternlno chovati světlo ve svítilně.
Při měně slavn' ch úkonech užívá i papež oby
čejnéó. — bug aríus (minister de candela) oblečen
e při obřadě v kottu nebo superpelliceum, někde

ii vpluvíál, kde je zvykem zavedeno; obléká pak se

vl_plucviál,kdyždodevzdal paramenta biskupu celemu. B. jde sklerikem, který nésti má knihu
(minister de libro),$před ceroteráři, přistupuje, pře
cházeje neb odchá'lzeje u oltáře nebo biskupa po

kleká; klečí, když si biskup myje ruce;,Špři Gloria,redo, kázání v ltalii sedává na nejníž im stupni
trůnu biskupského, u nás stojí neb sedí na určitém
místě B. levici klade na prsa, nese bugii v pra
vici ve výšce knihy; není-li bugíe třeba, pokládá
ji na místo příslušné. B. drže bugii a stoje nekleká
jako akolythč při evangeliu, čtou-li se slova, při
nichž jest pokleknouti. B. st'ojí po pravici bisku

ově (Cae r. 1.20, l.) u oltáře na straně epi
gtolní, na straně evangelni na levo. oněkud za

knězem assistujicim, cožsvýslovně přidáno v novém vydání Caeer. Ep.:„ ervtiat etiam ad altarc“;

nemá tedy držeti blugii assistužjící kněz (De Herdt,Praxx.po.nt 1., str. 136.). K žbisku zpívá neb
čte mimo oltář, drži kněz assistujici knihu, a b.,
stoje po levici kněze, pomáhá mu držeti knihu. —
Pří nešporách přistupu|e b. s klerikem, knihu ne
soucím, k intonaci první antifony, hymnu, antitony
před Magnificat a k oracim. B. držis vsíci při při
pravě přede mší sv., při modlitbách v tercii, ln
troitu, Gloria, modlitbách, epištole s gradualem a

evangeliem, přiaCredo, oftertoriu, od sekrettaž dokonce mše sv. paři dikůčiněni po mšis . je--1i
biskup mši sv. přítomen, drží &. svíci při introitu,
od epištoly do evangelia, při otlertoriu & commu
nio. Při oificiu za mrtvé přistu_tptje &. se svící
k Pater noster po Magnificat, při absoluci kleká
před Ordinariem & ne red jinýmibi sukupy. Při
svěcení svíček, popelce &.drží svíci při modlitbách
a obdržev posvěcené,opět při závěrečné modlitbě.
Na Květnou neděli při oraci po anttitoně Hosanna,
při čtení epištoly až do evan elia, po zpivaném

evannžeiliukúpři modlitbě, preiaci a 5 modlitbách,jako další po rozdání palem, po zpívaných

pašijich při části, která se zpívá v tónu evangelia.aLelcný čtvrtek stojí &.vedle pu itu při svě
cení sv. olejů. po myt_inohou při verlgía modlitbě.

a Bílou sobotu přistupuje/; ,žkdy biskupč

epištolu, a po zpivaném alleluja pro čtení evangelítae;
introitu adottertoria tohoto dnenudís t:,Petr 5. z,. 1 ;.L„ (e)/uno“
(Bordeaux 1676), „De adorando Trinitatism sterio"

(Lyon 1671), „De m sterío íncarnationis' t. 1668).uglío udvík .j., ». 1606vMineu na Sicílii,
vstoupil do Tov. jež. 1623, od 1637 působil v Číně,
získal si veliké přízně u tamního dvora, byl jme
novám velkomandarínem, z.1682v ePkln u; pře

ložil do čínštiny breviář,a rlituál a missl dáleSummu sv. ámše
Bůh. l. jm éon.o B. (strčablóh,bog) dle etym. ze

sanskr. bhaga koř. ba (bha)=skvěti se, skvělý,
ctihodný. — Řo dobně se odvozuje lat. deus, řec.
19:6; Zeů; (AIFEUŠ),iakož i něm. Gott z koř. diut,
dju __ div, vesměs z koř. sanskr. div (lucere), tak
že deus: lux (viz 1.jannl, 5) M. Miiller (An
thropological Religion,p .82, London 1892) pova
žuie ctymologíckourovniclsanskr. DyausP-itar—_
ř c Zevc-nazj —_t.la upíter—_ staronord. Tyr

za nejdůležitějšíobjeveni XIX. stoleti,,lelikož dokazuje stejnou původni řeč, stejné jm no Boha

Bugis — Bůh

„otec neb:-ský“,a jednostejné původni nábožen
stvi u veškerých indo'germ nských národů.

i též Schrader, Spnrachvergleichung und
Urgeschichte, kap. Vlll. jn 1883. M../11121151,
Lectures on the science ofelanguageď |.,l p.4segu. Londn itšt nároldově užgl
vaii společného jména ')j—gezkoř. 51s :silný, Lxx

Iozvgóc,nawozgázwo. Totéž jméno slloužilo k pojmenování bohů pohanských (Dan. s.—q)
Arabové maji llah (Al-llah—_ Allah); Sýrové Aloho,
Babyloňané ll, llu.T otéž se objevu' e v klínových
nápisech Hebteů, Feničanůuaj. — bi bli St. Z.

počítáme sedmero sv jmen“Boha,která Scheebzn(Dogn\. 66) do tří skupin sestavuje. Prvn
(cecentrální) mr'sto zaauiimá „nomen tetragramma
ton ineffabile“ rmy (vizt. čl.) svým významem &a'w,

qui esltsz. a'.,jméno odstaty a vlastní (Ex.3, 1,3 .42,6)a tudíž ontologická příčina bož
ských jmen ostatních. u(Viz čl. nj,-|? mylně „lehova“vyslovo . skupina tři jmen, vlastně
adjektivníclh,ale též substantivně a výhradně o pta

Bmohu užívaných, označuje troii stránkub
ských dokonalosti vn |trny ch 71W—_sibi suffici
e_ns,všemohoucí, Vg.omnipotens, LXXnm'wzuázwo;
pb:? \'g. altisslmus, LXX íJ-I-wzog,Nejvyšší, (ler

Allerhóchste; vní) (zvl. u lsaiúše „qedoš jisráél“)

<
(š—

Svatý. — T řetí skupina tří jmen označuje Boha v po
měruk 2e vnější mu světu (člověku):ŠK? Silný,

pamp“ (pluralis majest. z počt. sing. r_h'pps,koř.
7m, odvoz.Iqžq—_ přisahati)nejvyšší úcty hodný,
adorabilis, a 9—13 Dominus, ó xógw; (koř. rq—jsou
diti, sou ice) viz lt. čl. — Prvních dvou, (El, Elo
him) se abusíve užívá též k pojmenování bohů

pohanských,a jsou to tudiž nomlna appellativa.oto se ve vyznamu Boha pravého determinuje
řidavketnElohěCebáoth, dominus exercituum,n.
tone br hám,ji ccháq,jaaq ob. jahve

í Adonai, jen o BohuC praavém užqlvaná, mají
funkci nominis proprii (vlastního jména).
V N. Z. přiléhají řecká jménaa,Boha řevzatá ze
LXX, těsně k hebreresj ým. Všeobecn odpovídá
19565-—— V. deuus: hebr. E1,Elohim, kdežto mimo.

: Vg. ominus více odpzovídá jahve, Adonai,Šaddai. Převládající v N. uíž vání jmena mmjo
_—:.Paterproti ojedinělémuZ v St. Z. (Deu . .
is. 43, 16, at. 2, 10) jest výrazem dokonalejšího
pomčru lídstva k Bohu jakožto syna k Otci titu
lem inkarnace (gratia) oproti pomeru slu hy
k Pánu titulem stvořeni (lex). — Moderní eo

ratie a ethnologie obeznamu'e nás s pojmenovaníln
oha tež u národů („turansí-tych“?) v rodokmennu

indogermánském a semitském neobsažených. (Viz
obsažnný výtahS srovnávací náboženské vědy odCima. Put/:S j., „ r Gottesbe riff in den

heidnischen Religionen der Neuzeit“, 5%.— StimmenausMaria-Laach. N.41. Herder, Frc urg1888.)

—lnduktivní důkazdadostiZ úpplný dosvědčuje, ženebylo a není národ mm a patřičného

slova pro božskou bš'tost.Z(Viz_oarg. ethnologicum. )
-Symbolickájjm např. lev, svvětlo(jan1,' 1. jn 1,515) ]. se Bohu přikládají v bibli jen

metaforicky a jsou známajako „anthropomor
phismy“a„anthropopathismy ,přenášejiceanalogicky
lidské actiones et asstones partis iraseibilis et

concupiscibilis na oha. Nejen ůtheologická věda,nýbrž i katechismusuči, že jeB hpouhý duch,
a tudíž že tyto výraz nelze brátiůslovně; pročež
bylí anthropomoriit V. století od cirkve pova
žováni za haeretíky. (Summ .qu.
ll. Pojem (conceptus) vyjádřenýslovem Bůh (dle

©
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různýchnářečílidstva)dlužnorozeznávatilidový. znání Boha přirozený a nadpřirozený.(vulgaris, obecný, directus) a vč ecký (scienti

ílicus, reilexus: výměr, definit—io)LSrvn. Skut.aa.p
16 a Moudr..a 13, 6 násl ov č. vulgární, kterýd ethnol. (viz intra všichni

(morálně) lidé (veulgus)maji (každá „anima simplex,

rudis, impolita et idiotica“ Tertull ), pokud „pravdu. . neznásílňuji“ (Řím , predstavujíce si
a) „bytost nejvyšší (ens supremum)buď jedinou
v monotheismu, neb (mylně) více bytostí v p_oly
theismu, z nichžto však obyčejně e nn mají za
nejvyšší, za „deorum (hominumque) pater“ —_lupiíer;
b)b ozumem a vůli nad veškerý svět
vyni ajicí (osobnouu) a &) jmeenovitě svou vůlí
veškerý íysický i mravní svět ovládající, jížto se

má člověk klaněli (kult,)ajiž bez trestu odpowvati
nelze (Imravní zákon, vlz argum. deontol.: Clu—ist.Peri:I: |. c.). Přirozenost lidská si tvoří spon

tán ně vrozenou potenci rozuěmua vůle tento pojemoBohu. (Vizč. 111.„1320.)—V decký pojem o Bohu
(definice) jest výtěžkem historického a organického
vývoje filosofie a theoloogie od záštitou zvláštní
Prozretelnosti božské i vzh edem k7pohan ůmsv. Pav lem (Skut. a.p 14,14—16 a 3 sequ.)

uplatněné, obzvláště všakakv dějinách7zjevení St.i .\'ov. zákona atrné. o.N Z. obsah po mu
o podstatě a přirozenostiabožské ze St. Z zn mý

předpokládá, činí taktéž i církev,,doplňujic naukuo podstatatě božskév Plsmě sv.a v Sym) apošt
obsaženou, jen kd toho vyžadoval jeji poměr
k trinitě (Cap. Firmiter v Lateran. lV.) neb inkarnaci
((Ol'lC.Chalcedd). Teprve v nově době obsahuje
conc. Valic. (Constit dogm, de tide calh. cap. ])
ex prolesso pod tituleem: de Deo creatore podrob
ně'ši výklad nauky o podstatě božské následovně:
(l.) „Sancta catholica apostolica Romana ecclesia
credit et coníitetur, unum esse Deum verum et
vivum, creatore m ac ominum coell et terrae,
omnipotentem, aeternum,immensum, incom rehen
sibilem, intellectu ac voluntate omnique per ectione
inlinituin; qui cum sit una si ularís, simplex
“o.-nnlno et incommutabllis substantia spiritualís,
praedicandus est re et essentia a muundo di stiin
ctus, in se et ex se beatissimus, et super omnia,

quae praetet ipsum sunt et dconcipi possunt, inetíabillter excelsus't —žA osud jest positivně
určena přirozenost božskád ?pěti attribut sama
v sobě a ve svém nega |vním roz ilu od
svvěta — proti atlleismu a jm. materialismu

(shrnnto v can. 1. a 2.),H_jakoži proti panth e i smu(též can. 4.). — (2. Hic solus verus Deus boni
tate sua et omnipotenti virtute non ad augendam
snam beatitudinem, nec ad acquirendam, sed ad
manifestandam p_eríeetlonem snam per bona, quae
creaturis impertitur, liberrimo consilio siniul ab
initio temporis utraamque de ni ilo condidit
creaturam, spíritualem et corporalem, angelicarn
videlicet et mnntlanam, ac deinde humanam quasi
communem ex spíritu et corpore constitutam. “ —
Zde jest vyložen positivní poměr Boha Stvo
řitele a svrchovaného Pána ke světu, ur
čitěji v can..5 3 „Universa vero, quae con
dldlt, Deus providentlasua tuetur atque guber
nat, attingens a fine _usque ad finem fortiter, et
disponens omnia suaviter. Omnia enim nuda et
perta sunt oculis ejus, ea etíam, quae libera

creaturarum actione futura sunt". ——V tomto třetím

odstavci gest obsažen positivni poměr Boha ke
světu,jej zachovává a řídí (prozřetelnostB.. oNrb. Peters, Der Gottesbe riff :|. A

elstam. in„dRellŘlon,Christentum u. Klrc e“,Kósel
sche Bdlchh Der Gottesbegriít in
den heíidnischen Relitglionen, Christ Pes .)—znV pojmu o Bolest naznačen kl.lzávěru
d_ukazulethnolog1ekého(lvlzníže). —lll.Způsob po

O

Prameny, z nichž pochází pojem a souhlas lidstva
oBohu, označujídvojí způsob poznávání Boha,1. řiro : :ny ektrý a) lidskou autoritou výchovy
za iná a b v„přirozenosti lidského rozumu a
vůle se zzkládá a vědeckyzdokonaluje, 2. nad
přirozenj který a)— in statu viae — autoritou
božského 7e'veení ve víře začíná a á)— in statu
termini — nezprostřednim patřenim na Boha „tváří

v tvář“, Dew-bs Dim, nejvyšší možnédokonalosti
dosaahuje. Ani autorita božská, ani lidská, jak
tradicionallsmus (vlzt. čl) tvrdi ani bezpro
střední evidence těto pravdy, jak se v 'středni my
sticismusaontolog ismus (vizt. ěll.) domnívá,
nejsou výhradními a dostatečnými prameny vlryapřesvědčeni lidstva, že Bůh jest (Vlz hol. dů—
kazu ethnologického.)— Vzhledem k peřiroze
němu poznávání Boha jest positimvnizjevení jeho
obranou proti moderní filosofi Ii, která popírá
možnost vědeckého poznání Boha. Concllium
Va tic. |. c. can. l pravi: Si uis dixerit, Deum
unum et verum, creatorem ac ominum nostrum,
per ea, quae iacta sunt, naturali rationis
luminet.erto cognosci non '
Toto věroučné rozhodnuti církve jest odeůvoodnčnoísmě sv. a) in dir ektni důkaaz se
huje Řim.2, 14 násl. Cum enim gentes, quae olegem
non habent, naturalite er ea, quae legis sunt, ta
crunt (trůnu zá toi vópov nami/ou), eiusmodi le em
non habentes ipsi sibi sunt lex: qui osten unt
opus legis (squv vóuov)scriptum in cordibus
suis, teslimoniumreddente íllis consc ientia
ipsorum et inter se invicem cogitationibus (twr
Zoytauwv)aecusantibus aut etiam defendentibus in
die, cum iudicab tDeus occulta hominum . . .
Přirozený mravní zákon (deekalog) poznávají po
hané (a zachovávají) přirozeným světelem rozumu
(qwau) v jeho závaznosti ve svědomí , tud ž
znávají a uznávají též Boha jakožto zákonodárce

a věčného soudce. l;) Direktní adůkaz odáváv St.Z knlhaMoudr.13,Lnásl'. Nh
], 18. násl. Kniha Moudrosti kárá NpošetiŘlost
těch, in quibus non subest scientia Dei, a dodává:
A magnitudíne enim speciei et creaturae cognos
clbillter (livulo'lwg) poterlt creator horum videri.
lterum autem nec his debet ign osci_; si enim
tantum potuerunt scire, ut possint aestimare sae
eulum (motláoaoůaz zov aiwva : prozkoumali vidi
telný svět), quomodohulus Dominum non facilius invenerunt." Tentýž roz um, který „zkoumá
svět“, může skrzemedium krásy světa uztavírati(:valóywcůewgawl)nas ěta stvořitele jest
označeno„1ehčlm(zónový, než hlubší poznánítsvěta,

takzeneznabožstvijest níeodpustitelnou vinou(necdebetignosci).--1,.20 obsahuje\ěcnou
parallelu předešlého: lnvlisibilia enim aipsius (Deisc.)aacreaturamundipere eta sunt,
intellecta conspiciuntur (on; nonjyaozvo
ot,-una zaůogdmt), sempitsema guoque eius virtus
et divinitas, ita “ltd nexcusabiles(avan04677)101).— Neví dltelný per se Buh, učí zde
sv. Pavel, stává se lidstvu vlditelným (vooóyrrq
xuaůogazat), & to nikoliv positlvnim zjevením, ani
vnitřním světlem vir, nýbrž tvors tvevrn (LOT/;

nonjpaaw). Totovvulgerní ptáznáni Boha jest člověkuuhřichu taks dně že neznalost Boha
jestoneomluvitelnou vinou (inexcusabilis) —20Pa
tris tický kaz lze shmoutí v tyto závěry sv.

Otcův, opřené veesměs o uvedená místa Písma sv.:a))Bůh sez evuje těž prřiro dou bez součinnosti

nadpřirozen ho positivnlhozjevení (AthenašorasLegat. pro Christ. n. 4. násl., Clem. l.e,x trom
V, 14, Basilius in Hexačm.hom ]. n. 6; Chryso
stomus in hom. .in ep Rom.1. e. n. 2 a j.).

_
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zgm rchního pozorování světa vzniká v my
siícím lověku spontánně aspoň vuI ární pojeam,žea co Bůh jest. ]ustinus _M.(Aj lšn. 6)n
tento pel em č'pq'vrovff; tróast rwvAši/Berbatov; Tezrtuilian (_adv.Marcion. i, 10) učí: nimaea primordio
conscientia Dei dos est, cademAnec alia et in Ae

gyptiis et in Syris et ití Ponticis. Aug. (in joa. tr.l06. n. 4 zdůrazňuje nerozdílne spojeni vědomi
Boha s uchovní podstatou lidského rozumu „ex
ceptis paucis (_sc.atheís), in uibus natura nimium
depravata est" ;totéž označujÍÍustinusM. a Basiliusu,

nazývajíce Zóyng nnfnpnnxó; jako to reflexvččného Ao'yos. ]I pojmu \uigárního
v poiem vědecký jsKouvýlovjěku po ruce termini
medii dílem ve vnějším světě kolem nás, dilem
v duševním životé uvnitř nás — Viz d
řeckých sv. Otců: Petavius, De Deo l.,
van Ende Gottesbeweis in der patrist. Zeit;
Aug. Coíífcss. Viil., 17, De libero arbitrio ll, 12;

o způsobu jeho argumentace viz Schiffini, Dis utt.metaph. spec. ll., ugust. Taurin
Z těchto svědectví sv. ísma i sv. Otcův gunther—\
ticky shrnutých ve Vaticanum i. c. jest zře mo, že
přirozená poznatelnost ravdy o Bou jest
přirozená jeji dokazatelnost arg_1n____t_t_entacisyllogístickou buď s ontánni — při poj uvulgárnim,
neb reflexně v domou — přpipoznání vědeckém.

Terminus medius jest: „ea, qua_e factta sunt“, jeto tedy argumentatlo a pooste ri. — Stím
souhlasí re resentanti scholastiky, která vě
decký výtě ek patristiky v organickém vývoji

zdokonalila a systemisovaia. Viz S. Timm.S. theol.sadní souhlas sv. Anselm
dokazuje van Weddingen (Essal critique sur la
philos. dc S. Ansclme, ch. , Bruxelles 1875) a
souhlas sv. Bonaventury dokazuje P. eller,
Kathollk 1877, l.; Hmlrizlz, Dogmatische heol.

B. ill Maainz eni tudiž odůvodn_ěnnázor některých theologů_ (Thomassin, Tourneeyl,

Kl_ee_,Stauden_mayer, Dr_ey, Kuhn), kteřívýroky sv.0 spontaaneitě pojmu () Bohu (víz předešlécův

Zootb) vykládali theorií de idea Dei i__n_nala—místosvrchu dosvědčené idea Dei ac sita. „D
Gottesbewusstseln bildet einen LelstandteildesSelbstbewusstseins d. issen von Got'n
auf Grund seiner Offenbarung im Geiste" (Kuhn)

tato theorie nebyla pří_moa formálněve Vaticanum ]. c. vržena, nen důvod vnitř
niml doložena, a výraazvypatristické (viz ll., ",b)
,.animae conscientla Del dos est“ (Tertull..) pzojem

0 )Bohu je č,:upvfoov 117 on,-as :. chrómu.-nov (_lustinus
aj. nejsou totožný ani s theorii DeseartesovoudNě)ide s innatis, ani sdomnčnkou výše uvedenych

theologů. (Viz Pohle,Lehrb. d. Dogm. ]. str. 14—15

— Správně otázku lušdtisv. Tom. (Super Bočthiumprooem.q. 1. a. d:6) Dei cogniFio nobis in
nata esse dicilur,ain quanttmi per principia
nobis innata de faclli percipere possumus,Deum

—40 Přzirozenou dpoznatelnost č. dokazatelnost pravdy o Bohud okážeme uvedenim sku
tečnýchBdůkazů A) že h je st (an_Deus sit,b')c Bůh jest (quidDeussit) a C) ] yBů
jest (qualis Deus sit), sledujíce povahu analogi

ckého poznávání Boha z věcíostvořených (,ůperea,quae íacta sunt“).— sofické
A)jsoucn nosti božlsk é(alol Deus sitt,dc aDzei
existentia). Na ázkladě_patristiky udáváusv.Tomáš Akv. (C.G a Summm,al
a.3) patero důkazů"jsoucnostibožskě: l) ex ra
tione p riml movent is (Bůh jakožto actus puris
simus)_;Z.)ex ratione causae etfícientis (Bůh
prv0přiríinča); 3. cxxopossibili et necessario
(Buh základem ideální říše pravdy, dobraakrásna);

rad us, qui in rebus inveniuntur, účast
(p_artiCtpatio)na dokonalostech a vzájemná příbuz

Bůh

_nost přírodnin vyžaduje plnost dokonalosti spoenč éh o pra 5.) ex gubernatione rerum

(arg.cteleolog)m—eNe oscholastika a filosofievů okud v organickém vý\oji život prravd Y

předcchorobou skepse zachránila, dokládá nezvrat
né metaf sické principy starýc h důkazů o jsouc
nosti Bo i též z pokrokuuvěd přírodních a seřa
zuje veškerédůkazy takto eřádu metafysi
cke'h o: 1)Důkazkosmologický: Vycházízjl:
stého poznávání a) existence vlastního „já“ a tou

, ne—já" (kosmos) a &)metafysickě (b_ytnostné) zá
vislosti (dependentiae) obou nd (ab_a_liOD,a uzavíra ex facto existentiae rerum ab al —
necessitatem existentiae entis a se. Viz čl.
aseltas d.l. str 679.0 těchto praemissách pochybuje
neb je v odpor beře jen absolutní a akosmícký
idealista (skeptik), tedy mysl chorobná
Tuto metafysickou závislost rot? „j_á",kteerou v se
bevědomí se svou existenci zároveň empiricky pro
živáme (erleben), jakož i závislost světa můžeme

vlogicke form_č_vyjádřití hypothctickým syllogismem a to posr vně: A c o et kosmos) existuje,

existuje-l-l B (jejich bezprostřední príčina); B existuje, existujee-ii C; xistuje, existuje 11 D atd.
V této řadé podmíněných (conditionatorum) a pod
minek (conditionum) musime přijíti k podmínce P,
(první) nepodmíněné, vyjádřené kat_cgorickým
„Atqui P ex is_tsitt“ — abychom mohli logicky uza
virat: _ergoex . ešoe tit B, ergoexistit A. Jinými slovy: Nem l _bych=)dostate

„Ego existo“
ného duvodu kategorickytvrdili:— „mundus existit“, jestli e v u\edene řadč ne
přijdu na podminku kategoricky stanovenou:
P existit. Následdovnč musim s toutéž jistotou
poznávaii nepodmíuěuou existenci rob P, t ]. prvni

přičiny,s jakou pozznávám existenci vposledníh_ouinč uA (vlastní existenci).Nebo negativ

formnuělze hypoth. syllogismem _vyjádřiti tutéž zlá
vislost násiedm ně: Anon cxísttit, sainon exoisntitBéB non existit, si non existit Ca nexi
stit si_non existit P. NásledovnědÁanemá dosta.
tečného důvodu k existenci (: „non existi__t_a
exitstovatinemůže,_dokudnestává kategoricky:" sleduje, že P (pr\ní příčina)

adě účinků a p'řičin není souřadná (coordinata)
příčina zpříčinčná (causa causata) č. příčinapod

ružná (subordinata—_ media ečausa),nýbrž příčinanezpříčlněná (causa incausata)č. píčínna xat ččolrjv
—__prvopřičina._— přitčlna transcendentální. Neboť
v_souvislč řadě účinků a příčin jest vlastně jen
první příčina principium quod agit, veškeré
ostatní prostředesčné příčiny (causae mediae) jsouprincipia quibu sagitu r, t. j. jsou usne in_
str umentales(nástrojné)_, ovládané p_říčíanoupnní.
Vyžaduje se tedy nezbytný přechod si; 62.20 révog,
jako na př. ve stroji hodinovém účin poh bu rafii
přes řadu souvislých příčin podružnýc celého
mechanismu vede až k pružném u péru jakožto p_o
sled nl příčiněsouřadné, ale oddté k hodináři,
jakožto relativní prvopříčínč nadřaděne,jino
rodé Elio yévo; (transcendentální) řTo uznávají bc_zděky materialisté sami, když v řadě vývoje při
rodnin rostlinstvo odvozují od nerostů, živočlšstvo
z neživé hmoty. Přechod z podmíněně existence
k existenci bytosti nepodmíněné neni libovolný,
nýbrž evidentnim postulátem zákona našeho myšlení,

<U!

_veyžadujicíhodostatečný důvod (rationem sufficienm) a tudíž zákon kausality a protikladu (princ.
contradictlonis). ——Tom uto zákonu logického my
šlení odpovídá zákon ontologického _bytí (de_m
Denkgesetz entsprlcht das Seipsgesetz 60111175:yág
)..—Lynn:tonauwlwc tó u'yat dry/míru Arist. Metaph. 4)_;

jinak by byl rozum neschopen poznat pravdtu; universálni skepse by byla normou ducha. Mate ria
listé neprávem namítají, že v řadě_účinů a příčin
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je možný processus in ínfinitum a tudíž
ze není nutno stanoviti prvopřfčínunepodmíně
nou. Nebot 1'. dejme tomu (dato sed non concesso),

že by taková nekonečná řada podmíněných gřičina účmů byla možna,— vyžadovala by jinorod (ne

podmíněně) příčinymimo sebe, jako eůdianědost &tečnéhodů vodusvéexistence. : Každý
jednotlivý článek (sensu dístributivo) vařadě tě máprae dikát, žc jest „bytostně nedostatečný k exi—stenci" : ex se essent tiaiiter insulfíciensad
existendum. Následovně náleži nutně tentýz'p rae

dukát celému souboru sensu coliectívo) článkův atnekonečných neb konečných. Ncboťb ytn_ost (es
sentia) summandů se jich součteem nezměn a
na př. ze řady výroků sensu distributívo: kůň A

je (bytostně) neschopen mysliti, k_ůňB je (bytostne') neschopen myslitie .kůnnx je (bytostně)
neschopen mysiiti, — mtusím ogickyl uzavírati na
soubor všech koni A+B+ x (ať v počtu koneč—
ném neb nekonečném) sensu collectivo: „jsou ne
schopni myssliti“. ——Přík ládá- ii neb >dpírá—li se

praedikát jcdn oiiivýb m článkůmv řadějen vzhledem ke kvantum nbe po může nebo musí)
se praedikát přikládati jich souboru ccollective),
ačkoliv se odpirai jednotlivým summanuům (distr i
butive),na př.2 není 5,3 není , ale 2+3jest5.
K'ň Anemůže utáhnoutí vůz x, kůů B nemůže u

talmoutiůvůz x .kůňY nemůže utáhnouti vůz x,-—alek A+B+ .Y spřežení v souboru) mo
hou jejůnutáhnouti. Zde se odpír praedikát jen
vzhledem k počtu jednotek a ke vantum sily
jednotlivých koni. Oho e se však součtem (sensu col
iectlvo) měni(: roste), následovně může (n. musí)
se přikládati sensu coiiectivo, co se odpiraio sensu

distributivo. Tlimjest \yvrácena námitka Straussova (Der u. d. neue (.íeiaub 1433, 218)'
je dnotllvé aptřlrodninynemaji dostatečnéhodů
vodu existence samy v soobě a jsou závisly od
jinud(ab alio); ale „universum“ má pryydosta
tečný důvod existence sama v obě. — 2'. Vzhle
dem k otázce metafysické, sje--ii řada neko
nečná neb vůbec množství nekonečné (multitu
do infinita) možno, dlužno rozeznávati: a) Vřádu
věcireálně(skutečuě, actu) existujících, např.
množství skutečných ůčinkův a příčin ve vývoji svě
tovém odpo vidají filosofové _všeobecněji (sen
tentia communíor) záp ornč, t. j. není nekonečné
množství článků možné; nebot tato řada vznikla
opakovaným přičítánlmjednoho účinku k druhému,
následovně nemůže tsoučet nekonečný, nýbrž
musí být konečný, vyj dřený číslem konečným
jako v řuád onto 10ogickém prošla příroda řetě
zem skutečných příčina ůčinův až k ůčínu posled
nímu (stavu nynějšímu), tak musí též v řádu logi
c kmémmyslici rozum regressívnč moci přejití ten
týž řetěz odposledníhooaž k prvním u, následov
ně množství skutečných článků jest konečné.
V předpokladu, že je nekonečně (oo), vezměme
článkypo dvou, po třech atd.; množstvl párům?, ter
nárů? je buď konečné (a), neb nekonečného).
V prvnímpřípaděf _a a tedy co: 2:1, t. j. ne—
konečno rovná se koncčnu tohotčž druhu jedno
tek; v druhém případě. 00--_ co, “g = no . .,tcdy

=oo2 =.3oo t..j jedno nekonečnoto
hote'ž druhu—skutuečn ch jeednotek rovná se
nekonečnu dvojímu, trojimu atd., čili 1:2, 1-—3 attd.
Absurdní závěr dokazuje absurdnost předpokladu
nekonečného množství příčin au ín s
vlsié řadě ůčínův a příčin jest tolllik ůčinů, kolik
příčin; jsout to články korrciativné (souvztažné, tot
sunt membra antecedentia, quot consequentia). To
dosvědčuje indukce z takovych řad,na př. genea
logických. Avšak v předpokladuřady nekonečné
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jest příčin ojednu méně než ůčinů. Neboť ůčinem

(relativně k předešlému) jest každý článek v řaděnekonečne, příčinou (vzhledem k následujícímu)
též — až na poslední. skutečně existujici ůčin,

kteeršypříčinou není. Následovně je předpokladfal ný a vyžaduje se prv opříči na, která není
ůčinem; pak je tolik příčin,kolík ůčínů,t .j. rov

áa'ici se množství všech článků minusl, jak tohoon kausáinč souvislých řad vyžaduje ó—) jel
v8řádu věcí toliko možných (ordo possibiiium)I
a vůbec in orrdíne cognitorum ('.m rozumem bož
lským)jejich množstvr nekone né, neni názorfiiosofu a theologů souhlasný. Někteři (sv. To
máš, sv. Augustin, Albert Vel., Molina, Card.

letus, Card. Franzelín, Vasquez, Kleutgen a j.Tj.)odpovídajíkladně; jíní (Durandus,Gre. ch a
lzentia, de Lugo, Suarez, Tongiorgi, Palmieri aj. j.)záporně. Vizči Nekonečno.— rámož
nost nekonečného kvantum n. množství, rozeznává
nekonečnoaktualne a potenciálně (infinitum

actu[—alejet ínfinítum potential--le_]);kpostiedni jestindefinitum, nedokončeno,t. j.k um, kte
stále může růstl, aniž by dosáhlo hranic (terminu)

nepřekkročitelných;ale ve skutečnosti (actu) jedvy konečným, na př řada abstraktních čísel 1,
,3. ekonečné“ řady arithmetícké, rozta

žitelnost(ex'tšnsio) těles v prostoru, trvání světa
dle času Toto indefinitum č. infinitum potenti
ale předpokládá ínfinitum actuale, které ja—

kožto prvopřičlna obsahuje formálně nežbovirtuálněplnost byti (pienitudínem entis), proče může b ti

takové infinitum jen jediné (unícum).žVizoideo ogický argumentačl. Nekonečnn.o -- Co sub z
rečeno o metafysické otázce neko nečnéhbolmnožstvl

(multitudo inmfiiižitžš),tvylučuje s dostatečnou jlstotouumjeho Vzhiecem k autoritě jmeno
vaných myslitelů 0(viz též Cíutberiet, Metaphysik,
Můnster 189023.166)podáváme kosmologickýddů
kaz a há me jej (u úpně nezávisle od této
otázz.ky Mathematíckél)nekonečno (kvantum neko
nečné velike" n. malé) nechává otázku filosofickou
ncroziuštěnu. jedná-li se o nekonečno potenciainé
nebo aktualne. (Vizj. Pohle, Problem d. Unendli

chen, Katholik 13888)— 2.) Důkaz kinesíologtqat- arg. ex ratione motus, zp hoybuu)
vykládá Arist. (Metaph. c. 6—10) obšírně a dle nčho
sv máš (Summa l q. 2.aa.3.) mu vykazuje první
místo. A vs tku tvoři metafysické zásady Aristo

teleml. c. vyložené a jeho logický cpstu závěru: Bůh jest prvo inou, nezvratný pzáklad
světla rozumu provveškeré důkazy o Bohu, které
patristika a scholastika ve světle pravdy zjevené
zd oko naalí ia a od příměskůpatrných bludův anti
cke' filosofie očistila. — Motutups,pohyb se zde běře

širším slova smyslu, tolik co přechod z jed
noho stavu do druhého č. proměna (motus localis,
motus quaiitativus—__ alteratio, m. quantitativus-—
augmenntum s. dccreccmcumntm, an esse
essezgeneratio, viz či. actusi., smtr60).nPoi1_ybzde
znamená vznik (oriri, fieri) nějakého byti sub
stancíeiniho (trannsitus esse ad esse),
neb accidentelniho (transitus ab esse tali ad
aiiud). Proto je důkaz kinesioi. všeobecnou formuli
všech ostatních důkazů. Z analyse pojmu pohybu

(víz či. actus) plyne zásada: Quidquid movetur, aball10 movetur (to mvovycvov ard/m1 1516 o; m
m'oům Arist. i. c.). Neboť přechází--ii (movetur) něco
(ens possibile vel reale) z jednoho stavu (a) ke stavu
jiněmu (x), nabývá něčeho, čeho dosud nemá
noásledvněsobě samo dáti ne může, následovně
to dostati musiodjinud (moverldebetab alio).
est to applikace principu o dostatečném důvodu.

a tomto základě sestavujemeá dáůkaz kinesiologický takto: Zkušenosti oznáv
vcho byti (novi esse su stantiaiis veiaccidenta
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lis) v nás i mimo nás v koss,;mu — pojm enujme
to fleri A. Následovně A vzniká (ab alio movetur)

, B má hybnou sílu působící 10 A buďaktuelně
samo od sebe (a se), nebo iobdrželo od jinud,

dC; v prvním případě je motor immobilis_—
nonin pot entía ad motumsedactus (movendl)a
purus (čirý kon). V druhém pří adu se opakuje
tatáž alternativa při C; C jest buď gi ry' ko n hybné
síly—_ prvopříčina (motor primus), anebo hybnáa
síla podružná (causa secunda,subordinata)vy
žadujíci determinaci své pouhé potence_od jinud,
dD atd., až doojclemek P: :mnnor xnoi'w miou

uwoi', opříčině (viz důkaz kosmol č.1) Ná
sledovnerjest absolutně „actus prior quam poten
tia“ (Thom.c .gent l. 1.,c.1 ), wavegóvon:: o'nsoov
čvc'oysia óvváusw; conv ('Arist. \. C..) Že řet z po
hybu do nekonečna (processus motorum et mo

ventíum Sinfinitus)2je nemožný, dokázáno v důk.kosm “ sledovně jest a) „věčný
a bytnostsný pohyb“ hmoty, který aecklův mate
rial. monismus dle „Systeme dela nature" .l. ch

pře po a, contradicotio in adjecto viz Gutberlet, Meltapli 1890 5.105—55),jelikož podstat
á orimě livost |llllloty j l věčnost vylučuje;

B) empirick zjištěný fakt jakakoliv prom(motus) vya duje bytost neproměn nlivou (mno
toreni immobilem), která má čirý kon (actum pu

bytosti i činnosti (n'.esse et zó agere) sama
sebou, a se, t. yoost nutnou (ens necessa
rium). Viz čl. „aseitas“l., str. 679. Že bytost nutná

je nekonečnáanekonečno že je jediné_(ens necessarium est iiilinitum, íniinitum est unicum,) a a
že ens contingens 'est fiiiltum a multiplica

bile in indefinitum, víz n že o bytnosli (essentia)
bož e „věčný pohyb“ tež dle zása mo

dernífysikyž'est nemožný,viz níže arg. entropolo icum — těchto praemis o pohybu, jakožto

přec odu z anon-esse k esse, plyne logický závěr,eexi stenci byto stí konečne(podminéné)nelze
jinakpochopiti,nežjako účinbbytostine ko neč
(iníinltl, nepodmíněné), která z plnosti sveho byti
jest svrchovaně dostatečnou příčinou jakého
koliv fíen' (vzniku věci ab A jako na
stati mohl a nastal přechod od nekonečna ke ko

nečnému v řádu ontoclošicke'm (mí- čnog, bytí,
Sein), tak se _děje pře ho 7 konečná k nekonečnému vřadul ickem (poznání, Denken).jedna
a táž prvopříčina obou řádů jest důvodem sou
hlasu oliou (Das Denkgesetz e_ntspriehtdem Seins
gesetz). Ostatně uznávají saiiii monisté nezbytnost
bytosti absolutni, když stanoví jako poslední důvod
veškerých phaenomenů „Das Din snlch“, „nepo

znatelno“ neb „věčnou hmotu“, prch|í_žejíce logickeodpory těchto hypothesi.— Vttom mysul

kšizuje důkaz kineslolog z podmíněnosti vlastníhoa mír „ne-já“ (světa nutnou existenci
prvopříčiny__I __(motorisimmobilis) jakožto agzqzoí-čvro;' nncípu liytíjakotakového, tedy ne
jen akcídentalniho(pohybu—,nýbrž i su bstancíel
ního hmoty). Hmota je indiiierentní kpohybu neb
klidu, apřece jedno ze vou míti musí, ergo prvo
příčina,dávajíc první poliyb,dala též hmotu samu
— ans substantlam in motu. (Viz níže Bůh
ŠtvoříteL) ,Ohne Z\veífel muss ein Ziistand der
Natur der erste sein, in welchem die Form der
Dinge elieiisowohl als die Materie unmittelbar
von GottnbhAngen“ praví Kant(Deiiionstr. d.Daseíns
Gottes). Ze Bůh jako motor immmobilis č. causa pri
maaieií ciens jest zároventinis ultimus, mm—
a'ic šga'muw.k němuž se vesmír svou snahou (appetitii innato) odnáší, viz důkazt eleologický a eu
daemonologick'. — Scholastika (AtlebertusM.) ozna
čila zároven l ee p'.vopříčin (Boha) 'akožto cau
sas exem lareesr u,rm atim nejasny poměrPla
tonových idei k Bohu (Zeller, Philos. d. Griechen

s:

(9—

Bůh

ll,l S. 594) objaSníl a. —-Z__tohoto_žpojmu_ motorisimmobills (entisase) násled e tentýž není
hmotou; nebo ta jest iners,pouhá po
tence k pohybu (pura potentla), tedy pravý opakčirého konu (actus puri), anat vyža uje moveri ab
aoll Tuto pouhou potencialitu a tudíž nedosta
teěnost hmoty materlalistě marně se snaží na
hraditl její extensi do nekonečna v prostoru
a;ěasu nebotani prostor ani čas nej ou nižádnou

příčinou, ii2ýbržkategoriemivztažnýmib tostíko
neěných; z.lest te y__prvopríčinane motná,immaterialís; 3. jes svo ná — volic
z nesčíslně mnohých možných způsobův a směrů

pohybu, místa a času, kde a kd hmota b_ylaumístěna, vjakém kvantum a v ja ěm p_ořáku (zá

koriitosti fysicke) uspořádána atd., jeden řád určitýveškerými determinacemi; 4. svobod__návůle před
pokládá intellige n c i, „1007nozqtmóv“.Ergo primus

motormovet _intelligendo veriim et volendobo um, t. j.j ttby ost osobní, rozumema vůli
obdařena,jest lduch, spiritus, jehož idee jsou cau
sa exemplaris (vzor, typ), jehoož bonitas jest
causa flltalls (mvt—i"dig šga'wcror, účelná příčina) a
jehož vůle jest causa efficiens (příčinaúčinná)
veškerenstva. Mens agitat molem (Shakespeare).
V tomto smyslu absolutní intelligence a vůle bož
ské, ale nikoliv ve smyslu relativní intelligence
avůle lidské, lze říci: Die Welt als Vorstellun und
\Ville (Schopenhauer) -—Podobně platí výrok chel

lingůvva Hegelův:t „Ausser der Vernunft ist iiichts,in ihr ist alles, tj. v absolutním iozumu bo ž
ském, nikoliv vrelativníiii lidském. — Souhlasí
s tímto závěrem dedukce závěr indukc New
tonovy (Princ. Philos. nat.:) „A caeca necessitate
meiaphysica, quae eadem est semper et ubique,
nulla orirl potest rerum variatio. Tota rerum con
ditarum pro locis et temporilius diversitas et e_xideis ct voluntate entls necessario exi
stentis solummodo oriri pottest“ Podobně
Leibniz: „Confessionaturae contraatheistas“; Di_iBois-Reym ond, „Uber die Grenzen d. Naturer
kennens“ (Aufl.4. S. _l4),aspoň po stránce negativni:

ant ]. c. i poositivně. rn nauky zje

vené o Bohu, jakožto actus puríssimus_, inflnltaep_eriectionis, označuje Vatican. sess. ich euni
viviim intelleetu et voluntate om_nique pleriectione
infinitum“. Důkaz kinesiologick' důkladně prove
denný viz Hontlieim, lnstit. heodic. pg. 123;
Gutberlet, Theodícee str. 8n. — Posledním zá
věrem : praemis o pohybu, že nejen forma (pohyb)
hni_oty,nj_'_'bržíh_motaosama jakosubstance jest„ mota“ ,
Lže _ stv ena (viz níže),a tudlž žesv t věčný netolikoo není, ale ani býti nemmůže —
překročila scholastika hranice vědění Aristotelova

o původu světa_,_jehož hmotui ohyb považoval
za věčně, oby ovšem zpříčilněny „op_iříčliěou.Tím křesťanská filosofie Aristotela P ys.l Bd o
plnila a částeočněpor__avivla, neb lépe řečeno,
ůpln ý závěr zpraemis již Aristotelem položených
dovodila, ak bylo právě naznačeno. Viz niže
o stvoření' světa. . ůkaz ide ologieky

(íóswi Zó;_vo;,idearum ratio), dostatečný důvod ideiříše pra dobra ak rsánna— jest Bůh jakožto

Lej_ic)l_iprazdroj. A)Bůh prazdroj pravdy(U ahr
)poznávání nad_5iiiysli_iéhorooz.umem ]. lověkpoznává nejen svými smysly (aťoůrjotc)skutečnou

existenci (actualem existentiam) jednotlivých
zjevů hmotného světa ((pawo'ycia),nýbrž svým du
chem (vm'zc—vórjoic)též _jejich bytri_ost (vooí-ynni,
essentias) vše ocbecnýnii ideami (ideaeuniver

sales): hmota, duch, človek atd., a v_y_jadřujezjevy
jejich činnosti všeeobecnými soudy (judicia),tere obsahují 7.ákoony věd empirických l spekula 

tivních (fysik, mathematiky, logiky,,ethiky, aesthetikyajj). Ve kerě idee a z nic odvozené poučky



Bůh

(Lehrsátzeě různ_ých_vědeckých odborův uvádímena nejvyš l princip veškerého myšlení, jako
princip sporu (contra ictionís), princip kausality
(příčinnosti) atd. atyto odvozujeme konečně z nej
všeobecnějšího poimu bytí (esse, ens, ó'v) v onto 
logil (metafysice všeobeecnn.ě) Rozeznávajíce fysi
cký řád světa skutečně existujícího (res actu exlstentes)odmetafysickehor řuádidei a soudů
všeobecných,poznáváme, že tento řád ideí prav:

na částečně, jakožto 1u
r'-oorueva vez h(tpawo'ueva) skutečně existujícího
světa jes__treaelisován (vtělen), na př. idea „aanimal
rationaie“ v Petrovi; ale v nekonečném roz
sahu říše pravdy, dobra a krásna zůstávají
bytnosti (essentiae rerum) toliko in potentia ad
existendum,mohou existovati,jsou po ssibilia.

a př. idea „homo“ (a_nlmalitas et ratiosualitas_—
essentia hominis není vyčerpána počtem sku
t e čn ě existujíc ch lidí, nýbrž m ů ž e do neko
nečna býti realísována (uskutečňována) '! heoretické
problemy nejen mathematické, nýbrž veškerých věd
nejsou realisovány veškery, a jsou přece pr mě
tem vědy .pravdou, jejíž výměr udává log_i_ka: „veritas est adaequatio intellectus et rei“
Pravda (logická) je shoda rozumu a věci. Viz či.

prr.avda Rozdíl říše ideálů z__(t_heor'že__)__aš& skutečněreálnosti (praxe) uznávák všeo

becně pojmy (řád logický)aodpovídají objeektivnímu řádu věcl (řáuguontologickěmu) a slova (ter
mini, vocabuvla) pojmům, av udech (judicia) že
se rozum Břizpůsobuje (conformatur) objektivnímubytí (Das enkgesetz ist zugleich das Seinsgesetz)
a tím poznáváp tato schopnost lidského
rozumu jest conditio pr_irna veškerého vede
ckěho myšlení, jest samozřejmá a proto důkazu

nepotřebnáu a sine circulo nedokazateluá. Toutoideologicko zásadou nabyli repraesentanti klas
sícké iiiosotie antické, Sokrates, Plato Aristoteles,
nehynoucího významu pro vědu a lidský pokrok

přeemohli sofistickou skepsi. Patristika
(Augustin) a scholastika (Tomáš Akv.) předaly zdo
konalený tento výtěžek pravdy (víz či. ideae uni
versales) naši době, aby moderní skepsi, vzniklou

z nominnalismu, sensuautismu, posstiivisr_nuoa abso lutniho idealismu, těž přemohla. (Vizty č.I) —
bjektivuí reallta ,jlžto na tomto0základě

všeobecným ideám a zásadám přičítáme. není realitafysická(res actunlis,existentia in actu), nýbrž
metafysická (res possibilis, existenliaínpo
tent__ia).Tato realitas nebo essentia possibllisnen pouh nic, _jelikož possibilia mají svou
vlastní definicí, na pr. kruh, ellipsa atd., a svůj sy
stém vědeckých pouček, na př. mathematíka, a tím
reozeznáváme possibile jakožto direktnl terminus
myšlenít. j. nějaké ens od pouhéhoni —3. Vla st
nosti říše idei (pravdy) poznáváme v bytnostech,
in essentiis rerum, že jsou a) universální, &)věčně,
všude a vždy pla'tnč, odezírajíce od mista kde,a
od času, kdy by začaly neb přestaly býti platny a
pravdivy,'jsou tedy: nezměnitelněa tudíž d) nut
né (necessaríae). ylo by nesmysino, tázati se

dea kdyz za,čalo nebo přestane-lí n k y a
někde býti pravdou 2x2=4; žtotéž platí o každépravdě metafyssickě. — Proč žý. není objektivní
(ontologická)renlittapravdy,na př.0 kruhu p_ 2m,závislou na s né uaahodíle existenci
určitého kruhu, tbyt konkrétní kruh jakožto
vami/mov byl rozumu pružinou (ógmj), jižto se

povznesl v nadarmyslnqu říší idei a tam poznal těž
woov/wvověpf— —Naop a,k každá skutečná existence v cí proměnliv' '[Žchdle místa a času indi
viduálněurčených,je : vislou vždyavšude nan

__změniteiněmožnosti neb nemožnosti idei tvořících
eigch bytnost (essentiam),na 'r.člověk začalskuně někdy a někde existovatl, poněvadž byl od
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věčnosti možným, t. _j. ideu (essentlam) jeho byt
nosti, animalitas a ratíonalitas, tvoři p01my vždy a
všude slučitelné (socíabiles) tverhranný kruh ne
existuje :: cxistovati nemůže, protože idee kruhu
a čtverhranu se vylučují. — Realita idei podobně
není 5. závisla na pouhéč nsnostir z,umu tak
že idee a soudy naše by byly subjektivnlmí ficty,
bez veškerého objektivního obsahu. Proti tomu b
tčž exaktní věda mathematiky protestovala, odm—
tajic domněnku, že její sysstem abstraktních theo
remůvaexaktulch důkazův o možných arithmetí-a

ý a geometrických veličinách je pouhou
hříčkou subjektivních modifikací lidského ducha.

aopaki činnost rozumu jest dle vlastního vědomi
zavisla na vlivu, keerým v nás neodolatelnou moci
působíevídencce pravdy, napr 2x2: 4. lmma
nentni subjektivní _činnost rozumu net vroi si
pravdu, nýbrž ji vjissté objektivni reálnosti před
pokládáa ajejlmu vlivu podléhá,ato nejenve své
činnosti (agere) řádu logického, nýbrž | ve svém
bytí (esse) řádu ontologického, právě tak, jako vše,
co b tí nabývá (vzniká), pod vlivem idei aontolo

ickychprincipů pravdy se dějea vzniká — Pročež
%.ne ení inžádá bytost začiti existovatti neb činnou ebýti protí_ prvním logickým & ontologickým

zásadám principu _sporu (contržldiciionis), rationissutficientis ald. ni solutn , ne
může mysliti aniAvšemohoucí vůle uskutečniti
na př. čtverhranný kruh neb cokoliv by bylo proti
těmto zásadám.— 7. Tato nejvýše reálná činnost

avliv, jímažto říše idei (pravdy) veškerý svět hmotiducha, oibytost absolutní ovládá, může mii
toliko v bytosti skutečně (fysicky)_existující
svůj dostatečný vod. Nihil oagsitquod non
existit. Říše ideální pravdyt samao bě fysické existence neemá; v tom olsiledu nihil
actualis existentíae, a protonničeho sama o sobě
působití nemůže. jakožto neomezená říše pravdy

obsahuje a) nutný vztah keneomeze_nému absolutnímu rozumu. Vzedhlmkpa u,ežezne
skončene'ho množství idei (peossibilium)ke skutečně
existenci stejněs sochonpycch a er se indifterent
nich a jen čáást jich existence nabývá ati) do ne

kouecna nabývatí může, obsahuLe říše idei b)nutný vztah k vůlia) svobodně, terá ze všech
možných volí jen část, dávajíc jim skutečnou exlstenci; 0) vše ohoucí, aual'donekonečna může
býti účinnou přtmčinouuskutečňování věcí možných.
Nuže, bytost obdařenáabsolutním rozum

emohoucí svobodnou vůli, povznesená
itrauscendens) nad kategorie místa a časuu, a tudíž

ěčná a ueproměnlivá, jest Bůh, jakožto čirý konactus purus) rozumuavůle. .zU půs
esstBůh fundamentem říše idei (pravdy) viz čol.b„
la“. Vzhledem tomu, že nejreálnější bytost
aožská sama jest pod vlivem ideální pravdy (viz
Sis. 6), nelze si vztah říše ravd yk Bohu mysliti
jinak, než že jest totožna (índentificatur) s bož
skoupodstatousamotnou:Deus est ipsa Veritas
v následujícím smyslu: Neskončený intellekt
božský, poznávaje od věčnosti sama se 
znává analogickou napodobitelnost (immitabilitatem
essentiae divinae per analogíam) .ve _bytnostl (_es
sentiac), v níž veškeré věci v různych stupniích
radícaliter a vvtomto konu poznávajiclho roz

umu formalíter jakožto vzory, idehaoeexemlares rerum,jsouobsazeny šern ívůle,
tvoříc fysicke existence světa, jest jejimchdostatečnou
příčinouúčinnou,causa efficiens, která je řízena

příčinou vzornou (causa exempla_rišt..j. ideami věci,jakožto odleskem bytosti božskě tvořením koneč
ných duchů dle vzoru („obraazu a podobenstvi“)

intelligencce božské,,_jsou tito zřízeni k poznávání
pravdšauvědomují s všemohoucí vliv říše pravdyna ve kerou bytnost i činnost, jelikož tato velmoc'

O
37——



556

pravdy plyne konečně 7.pr az d role božské pravdysamé. Následovně tvoří jedině s utečná exr
ste n c e B 0 h a, jakožto prazdroje pravdy, d o
statečný důvod objektivni reality pra-ld _a je
jího absolutního vlivu na bytnost věcí a innost
ducha 056; _us'tgovro'w námluv (Plato . — B) B ů
existuje jakožto prazdroj dobra (Urgut
heít, bonum absolutum) a poslední princip (prin
clpum ultimum ontologícum)mravní zavazno

stí (oblígatíonis moralis) —-viz čl. „autonomíe“
vdílu 1.,str. 799násl. -—Bůh existuje jakožto _po
sledníprincip závaznosti zákona (_obliga
tíonís legls) č. pravomocí i autority socnální —
(„Non est potestas nisi a Deo“, ím. 3,l.),_vtz č.
„auctoritas",v d. [. str. 751násl. vl. str. 752511teratu
rou uved. Viz též níže arg. eudaemonol. — C) B u
existujejakožto ravzor krásna (Urschón
helt). ——Vulgární polem (conceíptus vulgaris). vy
jádřený slovem „krásno“ (pulchrum), je s nor
m rozumné přirozenosti člověka
tak nerozlučítelnč spojen, jako po my prav dy (veri)
a do bra (honestí). Přes'veškeru kontroversí o vě?
deckém po mu krásna. rozeznává přesně obccna
mluva, spole lívá ukazatelka ldeí, pojmy pravdy,dobraakrásna. Zezkušeností známe všeobecn
a mohutný vliv krásna na myslícího člověka;
nazývámedojem ten aesthetíckou zálibou
(Hsth. Wohlgefallen, Genuss,delectatío, complacen
tia), která se mi že stupňovatí vobdív aúctu (Ver
ehrung), stupňu-e-lí se krásno ve vznešeno_ d.
Erhabene). Z tot ()účinku (ex effectu) krásna vznikla
“ehodefinice: Fulchra sunt, quae visa placent.

rásným jest, co viděno (poznáváno) se líbí. (S.
Thom. 1. q. . . . a l. — Nastává otázka, co
'est objektivní příčinou aesth. záliby a tudíž
formální příčinou (ratlo formalís) krásna? Na
stopu správné odpovědi nás dovede těsná s o u vis—

krásna s prav u a dobrem. Souvisí
1".poznávacím subjektem č. rozumem, ktery
jest podstatnou poznávacípotencikrásna(prav
dyamravního dobra). Zvíře ani nejdokonalejšiho

r anísmu krásna nechápe a požitku zněho nemá.
gíže vědy a umění jest výlučnou domainou ro z
umného člověka; souvisí 2“.poznávaným (máte:
,ríálním) objektem. Jelikož společná poznávacn
potence rozumu jest jednoduchá, věcně nedělítelná
(uníca potentia animae ratíonalis simplex),
proto musí míti krásno s pravdou a dobrem ně;

aké vyšší esse metaphšsicum (nadsmyslneL tí) společné a tudíž n jaký, toto esse vyja
d ující společný všeobecný ojem (conc. uni
versalís), který se formálními d Herencemi (ratio
nibus formalíbus) v krásno, pravdu a dobro diffe
rencujc (rozlišuje) Tento společný předmět (a po
jem) označuje sv.'l'omáš ln !. Eth. Arist. !. lect. ].
slovy: Ratlonís propríum est, cognoscere ordi
n e m (ě. relationes rerum n. essentíarum). Rozumu
je vlastní poznávatí řa'd. r o n. armoníe, řád
(pořádek) jest dísposíce (srovnání) někollka věcí
vzhledem k nějake jednotě (unitas). ]c-li jednotou
a) celek, nastává řád(ordo) jeho částí kutvořcní
celku, na ř.fysických části k celku domu, neb částí
metafysic 'c animalítas a ratíonalítas
k usmavení celkové jednoty člověka. Tento řád by
tostí (ordo essendí rerum, harmonía partíum con

stituentíum 16 Esse unum quatenus coinoscíbíle)jakožto jednota celku, tvoří vzhledem Spekula
tivnímu rozumu jeho formální objekt — verum
(speculatívum); shoda obou — adaeq atío intel
lectus et rei, jest pojem pravdy. ád bytostí
(ordo essendí rerum, existentíum et possibilium)
obsahuje objektivně závislost na bytosti abso
lutní, jakožto pravda na prvopravdě — Bohu.

e-ll Rednotou b) cíl (fínis), nastává řád věcí směujíc k cíli (ordo rerum ad fínem). ]e-li tento

“<
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cíl absolutní a universální, k němuž směřují
svobodné kony lidské jako takové —-(actio lí

era ordinata in finem absolutum, ultímum)—
tvoří vzhledem ke svobodn vůlí pojem objek
tivního dobra (bouum honestum). Jako obsahuje

gzavda nutnou relaci závislostí na prv o-pravdě,hu, tak obsahuje dobro (honestum) nutnou relací
k poslednímu cíli, jakožto absolutnímu
dobru — k Bohu. Krásno (pulchrum) je zakořeněno vříšl pravdy i v říši do ra jakožto zářící
'as obou. Pročež se definuje krásno nejen „splen—
dor veri“, ale úplnějí: Pulchrítudo est rei bonitas
(perfectio), quatenus haec mente cogníta de
ectat. Krásno jest lesk (jas) pravdy. Krásno je

dokonalost, pokud rozumem poznána se líbí. Viz
čl. „Krásno“. 'l'edy záliba a oblažující uspokojení,
Wohlgefallen, begltlckende Befríedígung, compla
centía delectans — jakožto účinek zářící dokona
lostí (pravdy í dobra) věcí — jest formální dif
ference krásna. To platí o krásnu všeobecně
vzhledem ke každé intelligenci. Vzhledem k člo
věku, jakožto substanciálnísynthesi z těla a
ducha, a tudíž vzhledem k jeho znávací schop

ností smyslově—duševní (cognltíosensitiveratí on 8 is), musí poznávání řadu pravdy a dobra,
aby mělo „spíendor“, zářící lesk &jas, býti úměrno
(proportionatum) nejen abstraktním ideám roz

mu, nýbrž i konkrétním představám smyslů,
zraku, sluchu a fantasií, aby nejen duch, nýbrž

ověk všecek, duch i smysly spočinuly
v oblažujícím zalíbení. V tom se zdá býtí vyrov
na'nakontroverse mezí aesthetíkou obsahovou
a formovou. Smysly vyžadují formy hmotného
vtělení (qmvuíueva),rozum vyžaduje obsahu idei.
Moderní filosofie (Kantova) popírá objektivnost
idei (vomiysm) a je znehodnocena k ouhé hae
nomenologíi. Tím si zatarasila cestu přesného dů
kazu o jsoucností a bytností božské. 5 tohoto
stanoviska byl řád pravdy í mravního dobra zbaven
svéhoobjektivního obsahu a tudížsvého ab
solutního základu prvopravdya absolutního
dobra (Boha). Následovně pozbývá í krásno
svehoposledního objektivního základu
Boha, a umění krásna klesá k pouhému smyslo
ému a sm slnému formalismu, neobsahujíc pro

stoupence t chto směrů Boha jakožto poslední
reální pramen veškerých ideálů krásna v neroz
dílné trojicí s pravdou a dobrem. Ale „philosophia
perennís“, Plato, Aristoteles, Augustin, Tomáš Akv.,
(neo-scholastika) odvozuje síce ojem aesthetícké
záliby krásna bezprostředn z úměrnostifo
rem ke smyslově-rozumněmu poznávání člověka,
ale tato fenomena nejsou pou ou subjektivní
illusí, nýbrž mají za nejhlubší podklad objektivní
noumenon prvo ravdy, prvodobra a prvokrás :
absolutní bytost b o ž s k o u. Předešlý závěr o "souc
ností božské jakožto rvokrásy z re lného
účinku aesthetícké záliby člověka v krásnu se po
tvrzuje synthetíckým závěrem z neo mezené
dokonalostí božské bytostí, jinými důkazy (viz
níže 0 bytností božské) rokázane. Neomezené
dokonalostí attribut krfsy scházetí nemůže. —
Konečně zákonem kausality dlužno : k.“ásy pří
rody dovodítí prvokrásu Boha-Stvořitele, který
virtuálně &emínentně krásu světa obsahuje. Vro
zený pud lidske'horozumu, uvésti rozmanitost
zjevů přírodních na jednotu zákona přírody,
vede nás k zákonodárci Bohu. Záliba plynoucí
pro člověka ztéto jasně vyzařující jednoty v roz
manitosti je účinek krásy světové harmonie,

vedoucí ke svéchíné prvopřičíně — k pravzorukrásy, k Bohu. iz Moudr. 13, 3. 4 Proto dovo
zuje Boěthius (De consolatíone philos. !. 3. n. 9. :
Tu cuncta superno ducls ab exemplo pulchrum,
pulcherrimus lPSC,mundum mente gerens símíllque

_

_.
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ab imagine formans. Víz Gutózrlet, Metaplt. „Die
Schónheit“ týž, e.hrb d. Apolo etik 19033.

5.195; fýž,Naturphilosophleg4.; Durdík, Všeob.aesthetíka, v 1875. 4.) Henoologlcký
ůkaz, těž „arlgumentumex rerum gradíbus“ zvany.VizS. Thom.l .a 4.; Contra

unsti . . . . .;
utberlet, . 5 3.) Důkaz henologícký

0.670; mu ěvóg)spočívá na vrozené snaze rozumu
uvvádětí rozmanitost mů esse (substanciáiníholacci
dentálniho)na j ednotný princip.Monismus správ
ného principu zn eužlvá, a proto i z tohoto dů
vodu dlužno jeho význam k důkazu theismu vy

Naznačime několik lorem henol. kazu:
Z pojmu příčiny účinné, causae efíic entís:

Srovnávají—lí se dvě věci A, B (jsou--ií si poc obny)

v něčem—_ nn(nějaké bytnosti n. vlastností:, pochází Bz ZB, Ai u—lt
tří, ctyři. xvěci sobě v něčem (ln)podobny, maji
dle applikace teto zásady společný původ. Na pr
dvě sobě podobně osoby považujeme buď za otce
a syna neb za bratry společného otce. Nuže, veškeré
věcí, skutečně existujici neb toliko možně (res
actnales et possibiles) se srovnávají v různých deter
minacich sobě _spoonlečných, a pr. v transcenden
tálních kategoriích ens, unum, verum. bonum.
následovně mají veškeré věci společný původ
v jedné bytosti, a ta musi obsahovati— dle pin
cipu kausaiity — dokonalosti všech ve stejném

neb dokonalejším stupni. Tato jediná bytost jest
Bůh, prapůvod veškerého btyií, jest e s z. .,\; erum . č., onum z. č. ,jest plnost bytí,
pln nítudo tou esse. 2. Zvláště pozoruhodnou

applikaci podává sv. BTa/nds'Akv. De .2, a14.. a Sum a.l qu. .a. 4., jejímž obsahem est:
Lidský rozum, poznávaje pravdu objektivního rádu
jest tomuto ontologickěmuřáduvěci (pravdě:
aequatio intellectus ct rei) podoben (jest jeho
obrazem). Následovně má dle zásady ltenologickě
bud' rozum svůj původ z objektivního řádu pravd,
neb pravda z rozumu, anebo mají rozum i prav a
společnýpůvod v bytossti třetí, kteráv sobě
obsahuje myšiení i bytí; jediné posledni případ je
možný; tato bytost jest absolutní rozuma vuůie

božská, jakožto čirý kon (aetus purus). Viz důkazkines 3. Z harmonie veškerých bytostí v uni
versu 0účelně v jeden celek seřazených dovozuje
sv. Tomei (De ver. qu. 2.a. l. umma

téměř týmiž slově nutnost existence jediněprvo bytosti — oha, který je causa exemplarís.
cfficiens a tinaiis harmonie v universu, jako později
Kau! (Ailg. Naiurgesch. u. Theorie d. Himmels VL,
vyd._:Rosenkranzovo) „Alles was sich auf eínander

zu einer gewechselten (wechiseiseitígcn) Harmoniebezíeht, muss in eineme neWe,seu on wei
chem es insgesami abhtinglt,euntereinander ver
bunden werden. Also ist ein Wesen aller Wesen,
ein unendlicher Verstand und selbstándíge Weis
heit vorhanden, daraus die Natur, auch so gar
ihrer Móglichkeit nach, in dem ganzen lmbe
griffe der Bestimmungen, ihren Ursprung zeht.“
Hont/rez'm,Theodíc. p. l43pozn. —-4.Vezviáštnílormědůkaz „ex gradíbus“t. j. z různých stupňů cioko
naiostivěcí dovozujeme takto: Existují bytostí edny

dokonalejšídruhých: nerosty,rostlínstvo, živočišstvo,čo .jednototiívé tyto třidyařiše mají své rody,
druhy, jedince, variace .v dokonalosti vzestupně
do nekonečna (in indefinitum). Dostatečný důvod
svého bytí a svého stupně dokonalosti nemá nl
žádná : bytosti kosmických,jsouc konečnaa(fí
nita). sama v sobě (in se n. a se) NeboiI esse a se
je nekonečno,infiniium,a vyzadujeenutnou existenci ,
následovně mají veeškeré bytďsti různých stup ňů
dokonalostí dostatečný důvod své existence

Bůh 551

mo sebe Sin allo). A jelikož v této vzestupnéřadě bytostí n žádnán utn ě neexistuje, vyžadují
všechny dostatečné příčin Své existence určitého
stupněoodjeedně atéže ytosti a se Následovně
musí tato obsahovati (formálně virtuálně neb emi
nentně) dokonalosti všech stupňů vešker' ch byto
stí nejen skutečných, nýbrž i do nekone na mož

ných, vždy dokonalejších. Ergo existujg ůbytostSta se neomezené dokonalosti — 'ež . —

5.) Důkaz „ontologický. K důaz mgiřádu metafysického se čítá te'ž důkaz oontazlo

značují $jej sv. Augustín (de lib. arbitr. il,k3—15),
Boehi (Consol. phMilos.lil, 10)lČráobzvláště pakAmelm(Proslog. c. 2aM on.ol).— tká jeho forma
jest: Lidský duch chová ideu všeáreálné bytosti
(entis realíssimi; id, quo majus cogtan non
test); existence jest reálnost, následovně existuje
ona všereálná bytost. již mnich Gaumila v knize

pro lnsipiente dovozovai logickou nesprávnost to—hoto důuakazu, s.v l'on ati Anka ' .qu.

vytýká bezprostřední dřechod z řádu ideálního(ordo cognoscendi) dořd u reálného (ordo essendl)
ává přičinu jeho nelogičnosti takto: Věta

„Deusuest (existit)“ »- t síce objektivně,
A:

per se ot.a,t j.p raedikát mexistit“ (est) jest objektivně "totožný s podm „ eus“' eus est
enim suum esse“; ale jelikomžmy (bezprostředně)
nevíme, co Bůh jest, neni nám na nutná to
tožnost známa, nýbrž potřebuje důkazu, který je
dině aposteriori (ex eíiectu ad causam) jest možný.
idea „B ' ani vrozená (innata)ani intui
tivní bezprostředním naziráním, jak ontologistě
tvrdía předpokládají, nýbrž je factitia, t. j.
získánaabstrakcíze zjevů kosmických. Pročež
nenapravuje paralogismu Anselmovy formy onto
logickéhodůkazu ani forma Descartesova (de
pnnc. philos. Medít.3): Cokoliv jasně poznáváme
(ciara et dístincta cognítio),ze je obsaženo v po ] mu
věci, totěžntusí býtíotežeevěcítéž pravdou. Ovšem
v pojmu nejreálnější bytosti jest obsažena těž

existence —jakožto pojež;m zdaližoodpovídá po,mu těž re áiinost — dlužno dokázati. Není tudž

s))rávnou doměnka, že teprv Kant (Kritik d reinenem) nedostatečnost ontol. dukazu odkryl. Hegel

gšnzykiogq 1, orles. iiber die Beweise vomasem gottes5 471) a Schelling (Zeitschr. f.
spek. Physik i.) uplatňují ontol. důkaz v panthei—
stickém smyslu: lidská myšlenka Boha spadá včio

ěvkuus božskou bytnosti vhjedno! Leibnizova(epist. ad Bierling, princ. philos.)í o:rma Bůh je
možny Kdyby však skutečně neexistoval, nebyl by
ani možný, ba nebyla by možnou nl á
—je vhodným argumentem ad homínem:
připouštímožnost Boha,musípřípustítireálnou

jeho existenci. — Poddobný ije nás|. argumentumex absurdis: Aní Bůh, ani žádná v e by ne
byla možnou, kd by Bůh skutečně neexistoval. Ergo
Bůh existuje. řihlížíme-li blíže, jest tento důkaz
totožný s následujícím: jsou věc o nekonečna
možn aby existovaly. Ergo musí existovati jejich

reálnš neomezená příčeintaexemplární, účinná a ti
nální (účelná) Touj oBih o však jestargumentům postleer bu „ x gradibus“

čís. 4, aneb ex possiblllbus rčmís3.,nikoliv všakatág'u
mentum a priori ontologlcum avn Wed 
ŠemlEssai critique $sur a_šthilogsOph.zde S. Anselm,Ar umentutn metaloo

igícumS&Gralirj'z,65Cosnnaiss. de Dgieull, chap. 8), akožntheruv z empirie konečného světa ez

Řrostředně uzavírati na nekonečnéhoBoha (vizleutgen, Philos. d. Vorzeit. sl.), obsahuje
podstatu- paraTogismu v arg. ontol. vytknutého. —
Viz článek Gratr unth . d iysí
ckěho jsou důkazy, jejicuhž terminus medius se
běře ze zjevů, jak je empirie fysiky a při
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rodních věd vúbecvpřírodě (cp-50401zěišluje: zjevnýřád zákonitosti a účelnosti kosmick (ar teleolo

ícum), zákon rovnováhy (e_ventnty.ztrát energie
že. entropoíogicum), _zjevyž ivota (a. bioioglcum)
: mimořádné ud losti)nadpřírozcné č. zázraky (a.thaumatologicum). .) az teieoio gicky. a)
Pojem teleologie (rs'Zo:, cli, účel, Z_weck) odpoví
ciaje na otázku: kčemu, \,vozu 015švexa, rozvinuje
řetěz příčin účkelných, poodružnných v koomsu

tcausae finaies subordinatae), dokazuje jejich _nutnouzávislostnaabsolutní intelligenci a vůl i, která
iídi vesmír k absolutnímu cili: „coeii enarrant glo
riam Dei",azároveň kpodminěne dokonalé blaže
nosti člověka v absolutním dobru — božské pravdy
a lásky, jakožto poslednímu cíli člověka Viz arg.
eudaemonoiogícum. outo účelnosti (Zweckmássig
keit u. Zweckstrebigkeiti v kosmu se doplňuje

jeho zákonitost (Gesetzm1ássl_gkeit)rčiliodpovéd'naotázku: prr,oč varum, eobsažena
v nepřetržitém řetěze príčin_učlnny ch, podruž
ných vkosmu (causae eff'cíenntes),podstatně závis
lých na transcendentální prvopříčíně (causa príma)
- na Bohu, alpha a omega veškerenstva Viz ar
cosmolo icum. — Protto nazval sv Tomáš Akv.
tento dú az Summa i. ..a2 arg. berna
tione rerum". ůakaz tento jest stejně vědecky

úáčinlný,jako nejširším vrstvám přístupný (popuje_ho historická tradice počíná v nejstarší
fiáiosofií řecké (Anaxagorar dle Aristot. Metaph.

sebrala—, dle Xenoph. Memora b. i, 4, Plata,
Řhiíeh. za) a římské (Cicero, De na't. ,deor. u,
zachoval důkaz zmAristotela). Křes fa nská a o
iogíe patristická (MlnuclusFelix,Tertullianus,
Dionysius Alex.. Athanasius, Lactantiusu, Greg. Naz
Au ustinus contra Democritum et Epicurum ep.
118 navazuje na texty Písma sv. (Sap.13,1ná$l..
Rom ] 8 nás|.), scholastická (_sv.Tomáši. c.)
p_řevzatédédictvi sv. Otcův' ] antiky si vědecky osvo

ila, ra nová doba (Fénélon, Boyle, Durham, Richter,
až.) (pod vlivem em irlckých věd přírodních

_)(VII.a Vll století důkaz ?ysíckotheologický " čkdy
i aslnemístnouvvšstřednosti do podroa, jak užívan

bna vypěsto
termínologie hydro-tchthyo--ltho

ph to-tlieologíe naznačuje. Ale i mooderní filo

so ieAuHOZTpřikhiaděKanton! (Kritik d. r. Vem. 1791,2bA t., 2.B,3 311 st., Vi. Abschn.)
důkaz ten ulz1nává.pronikajíc hiu ším poznáváním
účinných příčin fysických k jich nezbytnému do
plňku příčinou účelnou. -— Neliof pojem pří
činy účelné jest dobro, které rozumem

poznané (cognitum) a vůli žádané (appetiturn)nabývá povahy principu způsobujício čin
nost vůle (movet voluntatemnonmechanice,sed
moraliter — appetitus ratlonaiis). O tomto obsahu
účelnosti a jeho objektivni reálnosti nám vydávvá
neklamné svédectv: vlastní vědomí účelného jed

nání v životě intellektuálním. bintelligeince a svobodná vůle tvoří podstatnýo
příčiny úpln né č. dokonalé (causalítamtls finainis
completa e), která působí (causat) tím,že intel
llgence dobro cíle v řádě intence (ordo intenti
onis, plán, koncept, projekt) poznává a vůle v rádč

rove ení ordo executionis) příčinamiúčinnými
(Speromcauses efficientes)je provádí (uskutečňuje) Viz

uae.st dispudt.qq.5 e verit. 1. ad9,1bidem q. 28. a 7 .22,aj.- , srovn.Summa
theo ..la 2ae. .23.a qad 2.— ibl
5. —LArístoteles 1.1.Polít. č. 2: To ('i'/".oov nngcoov

ůvuynuwv efrat zoč pígovg. A Trendelenbul'ťJ (Log.Untersuch. ll. S. 319: Wo dle wirkende rsache
etwas erzeugt, da erzeugen die Teile das Ganze;
wo der Zweck regiert, kehrt sich das Verháltnis
um. Das Ganze wird zuerst als Aufgabe gestellt
u. sodann gefragt. ln welcher Weise ist die Ver
wlrklichung ins Werk zu setzen. Aus dem
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Ganzen werden dle Teile konstruiert. Srovnej plán

(prtojekt) stavby aljejlí provedeni. již z tohoto pojmu
atnro: 1. žetei lhgie (příčiny účelné) meeachaníky (příčinúčinných nejen nevylučuje,nybrž jako

prostředku jív yžadúje ahjejít\ílndilferenciaurčuje(determinat); duch ovvlád 2. že teriali
stičtí monísté. neuznávajhíce uducha naadhmo
tou, důsledně veškeruúčelnost v kosmuvy
učuji. Účelnost jest praeg_nantnívýraz rozvahyducha a duchov sti vůle. T 0 metafysický

podklad pojmu teleologie byi_jednostrannym směrem
moderni empiristické „iilosofie bez metafysiky“
porušen, a empíristé, oslněni úspěchem věd přírod—
ních, spokojili se s mathematícko-fysickými formu—
emi mechanické činností „nutných zákonů pří

rody“. — Avšak hlubší poimáni íysíky vedlo zase
k uplatnění metafysiky (Š'dwpm/zauer, Welt als
Wilie rst.). ie ne_jeen zástupci spekulativní
filosofie moderní, apř. Leibniz, Kant Sc/m m
lmuar, v. Hartmann, nýbrž ivěd přírodních, ari
Rittzc',; Alex. v. Humboldt (Kosmos), A. ()ut'lelet'

(Sozialle'sik), G. ita/mcr (Psychophysik), joh.tí llzr v Baara mnozi ., souhlasí svýrokem
posledního: Z„u eriassen,w1e inzielstrebígen Not
wendígkeiten u. notwendigv erfoigten Zieien das
Naturleben besteht, scheínt mir die wahre Aufgabe
der Naturforschung“ (V.B aer, Stud. aus d. Gebiete
d. Natururw. 1876, str. 7.3) orma důkazu.
Na základě předeslaného pojmu teleologie
lze dukaaz teleoio gický pronésti v této
formě: Poznáváme v přírodě obdivuhodný po
řádek (ordo, zoopog), řízený zákony přírody fhysicky nezměniteinýmí. Pořádek kosmický a jeho

,zákony vyžadují příčinu intelligentní; příčinouotou
jest absolutní intelligence a \ůle, úh. rgObdivuhodn' řádek a zákonitostg(Ge—
sotzmássigkcit) v osmu, t. j. disposlce nesčíslných
řirodninvzhledemk jednootě celku ajeho dit.
erencování vříše nerostů, rostlinstva aživočišstva

až k vrcholu intelligentního lidstva, jakož i dispo
sici jejic1 činnosti vzhlede otné mu cili
podružnych ívyšších jednotek řečených tí1' říši

akonečný soubor veškeré činnosti přírodnin vjed—notný nepřetr syvětový řetěz příčin a účinků
(Das kontinuírliche Kausalitátsgesetz), pokud se
jedná op ouhé fa ktu zákonitosti vesmíru (Gee

setzmássígkeit alles GeschehenNis),která všeco lmčřuje„ dle míry,p 11,21), takový
zákonitý řád ne enOčpřípvoušáěji,Mm1nýbrž dokazuj re
praesentanti veške rých empirickych věd příiocnich
bez rozdílu jejich theístickéito neb atheisticréhó
stanoviska. Zkušenosit smyslů, zostřených m kro
skopem a teleskopem, rovná rozum zákoneem kau
salityv systemy odborných věd přírodních, a na
jejich podkladě hledá a konstatuje „i' uníté des

forces physiques“ (jednotnost fysických 511) (A.Secchi, Paris--Savy 187 Každ' pokrck vkterěm
koliv oboru,na ř.ve spektráin anaiys , jest
dokladem kaus lni souvislosti kosmicuych zjevův
a doplňkemmezer jednotného ce ku obdivu
hodného pořádku v kosmu. Universální indukce
nás opravnuje a nutí tento pořádek (ordo mundi)
stanovit i pro tš části v universum, am empiriedosud nepronik Ostatně dostačuje část kosmi—
ckého řa'du, kterou mcpiriky poznáváme, za ty
sicky podklad důkazu teieologického, který dovo
zuje účelno v kosmuz řičinností účinne (záko—
nitostl). VizstGu/szrlet, Naturphílos. Můnster IW.
S. . „Es besteht in der Welt eine objektive
Weltiogik und Weltmechanik“ (Otto Liebmann, !,
53). Protoje sub ektivní oznání č. věd ma
thematicko-fysick možna ářivé světlo pravdy
objektivního řádu kosmického (spiendor veri) budi
smyslové-i-nteliektuálnlm poznáváním člověka zá—

roveň zálibu krásna přírody,když rozumpaprsek
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pravdy monismu (.unítas") spojuje s paprskem
pravdy mechanického atomismu(„ varíetas“ multo
rum v zářící ohnisko „jednot vrozmanítostí“.
.S) šeobecná zákonitost veš erého kosmického
děnia krásno harmonie mnohodílného celku vyža
duie: 1. intelligcatniho zákonodárce. ktery

statu (substantíam) věci samu jakožto
í2mmansentní princip kosmického bytí a žití

lstvohřil; Elřo lest absolutní intelligence a vůleč. Bůh —c áv r sub ]. odůvodňujeme: l) spo
tánním úsudkem zdravého lidského rozumu, ktery
bez výjimky ze zjištěného faktu sebe nepatrnějršyí
účelnosti a pořádku s jistotou uzavírá o p ri n c i
intelligentniho pořadatele, jehož intence (snaha)
cílebbyla motivem determinnujícím a k cíli rldícím
činnost příčin účinných. Netřeba uvádětí klasslcký
příklad Aeneídy, o níž ani umíněný atheista ne
bude tvrdíti, že mohla vzniknout nahodilou
kombinací liter bez intence a činnosti intclli ence
Vírrgilovy — stačí objeve seebe primitivn jšího
nástroje účelně sloužícíhno potřeebě lidske, aby
archaeolog (i monista) logicky uzavíral 0 činnosti
lidské intelligence. A fortíorí — zní důsledně
na základě úplné analogie proportionis vše
o b e c n ý úsudek lidstva — vyžaduje obdivuhodný
pořádek kosmický, řízený zákony přírodními,
svrchované íntelligentníno pořadateleazá
konodárce. Tento závěr není pouhou analogii
mezi děním řírodnim a uměním lidským, nýbrž
spočívá na zvláštním charakteeru této analógle,

který vyměřuje sám Kant (Kritik der Urteilskraft,viz níže uv. m. sub 0). akhájít též ]. St.. Mill
(Uber die Relíg., Drei Essays. Berlín 1875) logický
závěr teleolog důkazu.Nedůsledná teleotoble
atheistů má svou příčinu v jejich theofobii;
rozum instinktivně tuší čemu se vůle vzpírá: ,.iIíer

Lísgt der Kuooten, die ungeheuere, den Verstanddie Folter spannende Schwierigkeit; denn einen
Míttelweg gibt es nicht Wer nicht schlechthín alles

Geichehn in die HanddesI Epikureíschen Zufa is 'giegt, wer derI1Tei Iogíe auch uur den

kle nen Finger reícht, iang:1 folgerichtlg bei der
natiitrlichen heologie an (Anerkennung d. Existenzunvermmeidíicher, je klarer
u. schěirtgnerser de . 'e unabháudgi erer urteilt.“ Du Boll!J'-Rt_)llll01ld1,215i. er

sammlung d. erliner Akademie, podobněsj.G ).73
Fia/lla, Fragen und Bedenken. Leďpug 1876—2) ve daasi jasně uvědomuje ůvody, na nichž

pravda spontánního soudu lldstva spočívá, dospívajic k altemat ivě buď monistické slepé ná
y a nutností,z1 enbo hcistickč vědomé

účelnosti. Dle algebraických zásad počtu pra
vděpodobnosti lze dokázatl, že pravděpodobnost
(P) vzniku kosmické zákonitostí a pořádku ná

hodou se rovná nulle (P: 0), .j. zjethento je„ ntur u.nemožny. Viz Gutberlet v časopise
Offenharung", XVll.Bd. S. 3i3: Dán jest nevysíovny
počet atomů tvořících kosmo0:5 a.

l_diloujich kombinaci vzníknouti nynější kosmický
,máme aalšebraicky řečeno— úkol, vypočítati pravděpodo nost složitou, že se sejdou na

jednou následujicí zjevy: 2)a)(ze všech 2možnýchkombínací=a (a 1) (a—)(a—3)„ ..23 . .= a!

— (t. j. faktoriál a) — áezdnla určitá, nynějšímusvětovému řádu přízniv fi) z nekonečně

četnýchposíc (co) v každém ze tří směrův pro
storu možných má řečenák ombinace zaujati místo
kosmickému řádujedině příznivé; pravděpodobnost
ta se rovná součinu jednotlivých pravděpodobností
vy očtených pro každý ze tří směrů zvlášt_'—
([(—,)ao]=l0)m:[(,_',)=013; y) má tato kombinace
býti úměrnou disposici atomů takovou, aby z ní
plynulo neznámé nám dosud množství veškerých
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zákonů přírodovědeckých: n; tato pravděpodob
nost rovná se =[(,——_',„„„ )řju— „mnm, &) tato dis
posíce při stálém pohybu a změně má nejednou,
nkrát, nýbrž nekonečně (co) často se opakovati.

Pro , ten lpřípad rovná se P(ravděpodobnost)=(..ji =,—.,l—,——=0, t. j. pravděpodob
nost,ženynější světový řád povstal náhodou,
dle zásad "algebryvypočtena, rovná se nu le,
t. ].nikdy se případten nestane. jedná-li se o mož
nou ztrátu sebe nepatrnějšího majetku časného,
neřídí se athelste' pravděpodobností menší než ')2;
ale osud věčného života dávajivšanc na základě
absolutni metafysícké možností, rovnající se co nešblíže nulle. Proto odmítá sv. Au ustin (cp. 11 )
lehkomyslnost Demokritovu a pikurovu slovy:
l„ipsius generis humani me pudet, cujus aures
haec (mundum casu ortum esse) íerre _potuerunť,a lir-Matala (de Coel.í.l &) všeobecne učí: oůóěv
(b: črvyn 7:0ch 1) (1713019.—5) Absurdní náhodě se ma
terialisté nevyhnou a) naukou o nutnýcch záko
nech přírodní energie; nebot existence hmo
její kvantum, kvalita, rozloha v prostoru 8 sm
pohybunejsoua priori, metafysicky nutny jako
zákony logiky, nýbrž jsouce de facto č. á poste
ríorí, tysícky, nezměnítelny, vyžadují determinací
svč exnstence, kvantity í kvality a směru energie

(viz arg. kosmolog. a ckiuesiolog. , sv. Tomáš, lnposter. analyt. l. - Lunmma c. gent. !. 2.

30.„).„Energie hat keine lenkende Fáhi kelt“ -—a hmota zůst vá iners, indifferens,i kd y věčná
byla, a tudíž vždy vyžaduje determinuj cí intelli
genci a svobo ou vůli. Malerialističtí monisté,

odmitajíce tento l'ldualísmushmoty a ducha, vpoauševřiuuji hmotu u v hylozoísmu (č.
psychis mu). .čl. — Ale toto neudrží
telně stanovisko tvoří jen přechod k 6 výstřed
nímu spíritualísmu, který reálnost moty po
pírá a jen za smyslový zjev energies psychické
vykládá a v ídealísticvkém míon mu ( an
theisngu)rnkouči; VÍ'I.jeho yvrácen vts či. Ruzne
eho D„íe ínhaltslonsyeldee“ (Hegel), „Dasnbewusmste"(v. Hart , ille u. Vorstel

lung“ (Schopenhauer),"3“ k nejmodernější „imma
ueutní filosofii“ (víz tt. čl.) obsahuji sice celé hory

,ealev nich též žllku pravdy, že dostatečný
důvod světového řádu bez i ei cha aenergie
svobodné vůle stanovití nelze. „A caeca ne
cessítate metápliysíca (in pantheismo), quae eadem
est semper et ubique, nulla orirí potest rerum
variatio. Tota rerum condíiarum pro locis et tem
poríbus diversítas ex et voluntate
Entis necessarío exsistentissolummodo oriri potest“
(New/on,Princ. phil nat.). ;)Tim přicházímek odů
vodnění věty sub 20. (sub (i): Zákonítost přírody
vyžaduje intclli entniho zákonodárce, který jest
zároveň stvořiteem substancí (hmoty a ducha)
samotnýchjakožto immanentních principů by
tostí a činnosti veškerenstva. lntelligentního zá
konodárce přírody si mnozí (i katoličtí učenci)

představují, po způsobu Plattonových idei skutečným mtr an scende h,jakožto 719wa
mvnw',vprvni hybnou sílu, ktnerá jednotlivým prvkům
(atomům) dala mechanický pohyb takové kvantity
a kvality (jako hráč na kulečníku kulim), že ná-.
sledkem toho nutně utvořily kombinace různých

sicky jednoduchých substancí, pzř1nichž plynuly
vlastností a činnost, jak živě rodní po ísuji
a nutnými'řa posteriori) : kony yvypjadřují.(j. lerk
Ma;\:,wtll iieorie d. Wárme, ke konccí)z mvna otázku,odkud hmota, vymykás

tence empirie (Maa—igen,Encycl. Brit.z„Atom“)Spekulativní ílosofí (vviz arg kinesiologJ
(a theologie) dovozuje intelligentuí a svobodnou
prvopříčínu (motor immobílísj prvního pohybu
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homty a tudíž stvoření hr_noty samé. r)) Pří
hlížíme- li však blíže k zákonitosti dění přírodního,
shledáme tento způsob jejího výkladu nedosta
te čnným Gál/:e to vyjádřil slovy: -Was wár' ein
Gott, der nur von Aussen stlesse?' a odpovnlá:
lhm zíemťs die Welt ím lnnern zu bewe en“.
o

(Metaph. . 0, lí. 7), terý na
hradll transcendentální vnější ideu “Platonovu.
zpodstatnénou mimo svět (ideae separatae), lmma
nentní substancielni formou (čytelc'zcm,čwršloc),

která ustanovuje (constítuit) přiirozenost ((FUUI'V)věcí samých, stávajíc se nejv ším dů
vodem jejich bytnosti a činnosltí(„Der lnnerste
Seins- u. Lebe . čt'zelšysiajest rea
lisací ídee absolustnríintelligence zákonodárné v při
rodě (Him, Theorie .) nsees réalise'es du
Créateur“). Scholastlka, zdokonalujíc důsledně tuto
nauku Aristotelovu, odvodila ze zákonitosti kos
mické zákonodárce Stvořítele. .Tvůrči'I sila umměl
cova stělesňujíc nevystižitelný ideál krásna v rouchu
akcidentáln ích foremsmyslových,barvy, zvuku
atd., jest jen slabé analo on působnosti abso
lutni intelligence a vůle Stvorítelovy, jejiž terminus
jest forma substa cel lní (ěnzels'zeaa),jakožto
podstata a přironzenost (substantia, natura,
qyóyig)věcí samých. V tomto smyslu a posterlo_ri,
t.; ]. post factum creationís, jsou zákony ří
rodni nutně,a jaako hmota i energie silou přčin
podružných nezménitelné(Mr.)z/, 701515),t. j. nutně
plynoucí z lmmanentni suostanclelní formy (přiro—
zenosti) účelně k cíli vnějšímu všehomíra a k Cl"
vnitrnému individua odméřené. Tento jest pravý

smysl „konstarne hmoty a energie“ — „usb tanz
žes etz“ Viz Cl. Ma: wcil. „Atom“ v Enc clop.

ritannica, 9. vyd. Pročeži tuči Arist (Phys. l. 7):
!&piv )ag ví čar: (quids rcs) xui 10 oň člrcxaa(cujus gratia sit, k čemu tjest) é'v šouy, .
tura rel et finís rei idem est. —Ktéto aristotelicko
scholastické nauce se vrací, jak svrchu uvedeno,

též hlubší moderní filosofové a přírodozpyttcí, na
pi; Tízndelmúm'g (Log. Unter such. ll. 32):„Účel ,ovládaje síly hmoty, \'tiskl jim vetstavbě
a rozčlenění (jedince) vlastní stopy jako písmo,
které pronikající myšlenka (intellekr) umí čísti.“
Tot praegnantní oznacačení důkazu teleologíekěho.Podobně Kant (Allg. Natnrgesch. u. Theo ed.
Himmels 1755): „Vpodstatných vlastnostech prvků

tvořících (původní)dchaos jest znamenati onu dokonalost, kterouo dsvého vzniku maji tím, že
jejich hytnost (ihr Wesen) lyne z idee boož
ského rozumu (eeinne Folge aus der ldee d. gottl.
Verstandes ist). “ Obšírnéjí o účelnosti v prirod_ě

kládá Kant v Kritik d. Urteilskra ft —65.
11.niZe dle 7'. Pac/m, Weltrlítsel2 I. S. 362 násl.

Knell' Chrlstentum u. die Vertreter der neueren
Naturwissenschaft, uvádí dlouhou řadu podobných
svědků. 0) ]edinné tento immaneentnr princip
bytnosti a činnosti kosmických věci, závislý ve
svém vzniku a trvání na prvopříčině, absolutní
intelligencl a vůli božské, jest dostatečným dů
vodem 1. vlastni zákonité činnosti příčinpo
družných a 2. nutné jejich závislosti na prvo
příčiné, Bohu, jakožto prímo moto re immobili
po stránce jejich mechanické činností,a jakožto
posslednim crllÍ veškerenstva po stránce účel
ného směru této činnosti kdosažení cile individua
(cíle vnitřního) a kosmického celku (cile vnějšího).
Každá bytost jest v řetéze stupňů dokonalosti, od
genia až k atomu, „podle obrazu a podobenství'
prvopřlčlny stvořena tím, že Bůh, jakožto actus
purissimus absolutni intelligence, své exemplární
ldee jako aktivní substanclelní tormy (šerŽÉZl-rlm)
napodobuje a vtěluje v roucho phaenomenů kos
mických. Člověk, „obraz Boží“ zat' Ešozrjr, svým

_
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rozumem jest schopen proniknouti phaenomeny
k noumenon č. k idel božské, vtělené ve hmotu
kosmickou. Viz fra: elenóulg, l.c Toliko nazna

čenou součinnosti p_rvopříčinya příčin podružnýchudáváme dostatečný duvod zákonitéého dění pří

rodniho, 2jak je (případně Ka'lšk (Krltlk d. Urteíls
kratt 562 —65) lí | slovy „Veoškeré rozličné druh(přírodnin) nejsou jen vše ným zákonům

mechanismu přírody podrobe|?y,ncnýbrž jsou zároveň ve svém vzniku, trv a působení
(Urspr ung, Dasein u. Wirken) vázány na zákony
zvláštní, odpovídajicí jejich vnitřní i vnější účel—
nosti. Vnitřní pozůssvtáá \' tom, že veškeré
části (organickéhoindhidua) ideou celku jsou
určeny (die Teíle slnd durch dle ldee des Ganzen
bestimmt). Podobnou účelnost má každéu měle—
cké dílo; avšak toto vzniklo z příčiny od něho

odlišené (voneiner von ihm verrschieldenen Ur
sachse), řízené ideou ceelku . . . rodě jsoubyotsti, kterés vou účelnou činnosti slamys

výrábéjís %:ich selbst erzeugenl)J & tím jakožto epří—na a u m sebe samých ( rsach e u. Wirkung
ihrer selbst) — (ovšem sub diverso respectu) —
považovány býti mooho.u Vzrůst stromu napo
dobuje plození (Zeugung) Uvnitř činný princip
života (der íBaume tatige Lebensgrund)

ělává l.(vlenrařrbeitet)látku . . . a tvoř' .různé části: reny, kmen, větve, ratolestí, listy,
které jsou na sobě navzájem zavisly. árvé v tom
pozuůstává organismus (ůstrojnost) přírody, že
jeho části nejen ve svém celIku (individuum)
svůj účel mají, nýbrž 1 že jedna část druhou vy
rabi, tvoří a udržuje (hervorbrlnt bíldet u.
e_rhált) To není ani (iysícko--chemickym) mecha

nismemvysvětleno, an oumělý m ílem (strojem— jednoznačné) napodo beno“ —jelíkož ílu umě

lému, při veškeré účelnosti napodob užjicícjJřírodu.
Erincip činný je toliko vnější. kde ílu prlrody je vtoornný (immanentní, emailem). V účel
nosti kosmické jest obsažen tr anscendence
prvopříčínyzároveň s immanencí; tedy ani na
prostý dualismus mezi Bohem a světem, ani jedno
stranný monismus stotožňující Boha a svět není
pravdou, ta stojí uprostřed obou. Ten, který „jest“
n. š. (6 W:), dává účast by_tí a žití (t;/aorta) světu,tak že „v Něm žijemmac jsme“ »—Viz Gutócrlet,

Theodlicese,243. Auíl. S. 46 násl.; tv'š, Allž Metaph.,124 a
11.351; Darwinismus v mšnzrově

jšhrbuch d. Philos. u spek. Theol., ll. Bd. . 1-36;
omechanischc Monismus, 8.51.106, 124 násl.;[. F. Alam Nik. Kau/mann, Die theolog.

Naciurphílos. d.aArlstoteles, Paderborn 1893; Wa:
mami, Die mod. iologie u. dle Entwickelungs
theoríe, l9%-“,ul 8. ka. sudáním literatury,str
215, poz ——:) V pře ešlém \ýkladu účelnosti
: immanentního principu přírodnin jest vyvrácen
darwinismus,pokud sejehoevolučnítheoríezne
užívá na „důkaz“at eleoloogie vkosmu, na př
Ottův slovn. čl. „Darwinova nauka“ sv. 7. s. 62“—násl.
Proti tomu víz Gutbzr/c! Darwinismus |. c. Právě
vývoj jedince, tak určitým směrem pokračující od
první íase embryonální až k poslední dokonalého
individua, vyžaduje determinaci příčin fysickoche
mických příčinou účelno aktéž dlužno

odmítnoutl „důkazy“ altellleolog'leex ignorantla(F. schultze,Kosmosll ..) Zttoho, že nepozná
váme dosud účelnostivešker' ch částí orga
nismu a zejména z neznalostí účelnosti vnější,

t. ]. souvislosti jedinců s harmonií kosmickéhouniversum — nennsá leduje, že účelnosti není
vůbec; účelnost pak v kosmu nelze omezovati jen

na užitečnost vypočítánou dle pravidel „ziskua ztráty“ , jak činí ve svých námitkách F.A Lange,
Geecsch. d. Materialismus. jsout též účely ae sth e
tické a ideální vůbec ve zjevení „plnosti byti“
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Stvořítelova, coeli enarrantglorlam Dei. Pokrokem
v_ědyobjevlla se a stále se objevuje účelnost
dříve neznámá; zákonem indukce dlužno uzavírali,
že se objeví i v případech dosud záhadných.

Při tom nelze ovšem vycházeti z monlstlckéhopředpo a,du že tento svět jest 'edinou abso
lutní bytosltiaa vezdejší život člově a cílem po
sledním. d oho se arci marně hledá
mundus optimuus, v němž by veškeré zlo bylo
odstraněno a plynul soubor dobra a z něho úplná

blaženost vezdejšDiho_života,nerušená ani „štěnicíS“Paulsenovou. (Viz eGrenzboten 1904,
314 násl.) Druhý extrlem, stejně mylný, jeestm
derní pessimismus a z n onásledujici nihi
llsmus. Viz tt čl. Svět jsa podstatně dokonalosti
omezené, „optimus“ ani býti nemůže, nýbrž jest
„obrazem“ Stvořitele v tom stupni dokonalosti,
který tento svobodn zovl.í — Vlastní a post

factum stvoření f_ysickynuztné zákony gřičin podružných, jakož i svobodná vůle človk a má za
následek nejen elementární katastrofy v přírodě,
nýbrž i p_oruchy řádu mravního; tyto dissonance
jednotlivých akkordu se vyrovnávají v harmonii
celku aspoň ve finále dějin lidstva, v životě věč
ném. Viz . a prozřetelnost božská.
Křesťanské zjeveonio hříchu doplňuje odpověď
lilosoíie na odvěkon otázku: noůěi ró xaxo'r. dkaz

Stvořitelův (Gen. ], 28.) člověku ě,Dominaberís _subjícíte vobis erram" — znam ávládu ducha
nd hmotou a pokrok lidstva keblahobytu i po
zemskému, ale jeho pružinou, dle panujícíhořádu, jest ovšem těž prceá v potu tváře
nouze a bolest. Viz Scl'i'nader, Góttliche Welt

ordnung, Paderbornn, 1 , S. 473 násl., Kepplzr,Das Problem des Leidens, Herder, 1913. —
) Dukaz entropolo ÍCk 1670;177;čngomp,
z povahy entropie, ču-Tm.-nur dovnitř obrátit) zna
mená dukaz,jehož terminus medius podává Clau
sius a Thomson iysickou theorií pozůstávající ze
dvouvět Prvníjeezst Suma veeškere energie svvě
tově zůstává konstantní; druhá: cntropická
(„dovnitř obrácená“ t. j. energia aequilibrata,a
tudíž nečinná) energie směřuje kmaximum (Clau
sius ne o: D„ie Energie der Welt verteilt sich

gleichfórmig ".(Thomson) hl:. von Har/mann (DieWeltanschaung d. mo.d 534)p praví, že jsou--li
tyto dvě věty vědecky zjištěny„, musí býti svět dle
prostoruičasu konečný",následovně .,věčnéhmoty
v pohybu“ nikdy nebylo, ergo vznikla stvořením.
Chu/olsou (Hegel, Haeckel u. das 12. Gebot,19L-6),
nazývá„ zákon“ entropiáeZ„nejvyšším, co lidsky duchv oboru věd kdyd —-oNatmto podkladě
jest závěr entropologickzého důkazu tento: Dle fy
siky jsou \eškerc zjevy kosmické proměnamijedné
formy energie ve druhou (na př.energ. mechanické
v energ. tepla neb naopak). Při každé z těchto
transformací se část energie aktuálně (skutečné,

činné) proměňuje v teplo. a teplo sáláním (radiati0ne uniká do světového aetheru, sdělujlc diffe

renci své energie (d r) čilissvou vyšší teplotu stu
dgněješimu aetheru, a tim se stá vá latentnim :ergii entropickou“. Ergo entropie
setále roste. Ergo skutečná hodnota účin
nosti veškeré energie _(dertatsáchlicheWir
kungswerteinerjeden Enert ert— Drum/, Lehrb.
d. Ph 5.1895,S.681)stále klesá a tudiž krorv
nov ze (aequilibrium) veškerých energiise stále
blíží; ergo nastan e v kosmu nnezbytně na
prostý klld č.konec procesu (vývoje)světového.
To by byla kosmothanie, smrt světa jen zdán
livá, která nastala rovnováhou světové energie,
byť při tom suma energie znstala konstantní.
S tímto předpokladem vykládal Du Boir-lřeymand
ve své „fysicke anthropologii“ r. 1888 zánik světa
nedostatkem tepla rozptýlivšiho se v universum;
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naše země by bl a pohřbena v ledovcich; Fr
v. Hella/alt! („Kut urgessch.“ ll. . ekonci) ko
nečn0u spotřebou k sliěniku uhličitého a vody.—
Znesnáze jim pomá a zase náhoda ,jižto rovno
váha energie bude zrušena a mechanicko--fyslcká
evvcoluce zacne znova; „A sbildung, Riickbilduungu.

Neubil__du_ngbildet einen ewígen Kreislaul"($1mur.r,
.Glauhe, DadPrag,tKammpt ums Dasein,

a . Lan,ge Gesch d. Avšak oly dvězásady entropie Clausiovy nejsou dokázány; ícard
(„La science moderneet son etat acluel“ _:p 132)
je_nazýváo „mmathemaltlckým snem“ a G. .n'(Krisis d. eder moderern. Phys., Esztergom 1908)
dokazuje,že jsou nespráv ny jako princip New
tonovy opohybu, na nichž spočivají (Princ. hilos.
nat. mathem. ,Axíomata s. leges motus“)aže svvě_

tová energie _„nacházi_ve vlnách pohybu svůjotř „wird verbraucht".
Posledni sjezd prírodozp tců ve Vídni 1913 se na
klonil k tomutěž názoru. a tomto solidnějšlm zá
kladěmndernífysiky: energies světová v mi
z_ielchvlnách pohybu, který způsobila, se ztrácí

spočívá tentýž závěr o nezbytne kosmothčaniiae v tomto případě jest to smrt skute

Č. klid lnnoty a tudíž konecnveškerých kosmickýchprooměn nedos teatkem ie. Konecvývoje
světového vyžaduje jeho začáte. Ergo prvopříčinu
mimosvětnou, Boha. — Neboť je--li A přítomná en

tropie (n. ztráta) enetrgie, A. enDtropie (n. ztráta)roku předešlééo,h jest A—A,= Dditference při

růstku entropie (n. ztrátě) za jeden rok. Deejmetomu,že každý rok stejn roste entropie (n. ztráta
energ.), jest ?, = x počet let vývoje světa. Toto

)( musí býti počet ekonečný. Neboť kdybyAX: ___-f,
bylozao, při kon cncm D muselo by b_ýtAt.j. nynější energičecentropická (n. nynj 'ší úbytek
živé energie světové)"' " '—_A—_ ac. Avšakanim,

prvků hmotných, ani u, t. i. jejich ry
chlost (velocitas) není nekonečná. Ergo X č. leto
počet vývoje mělovéh () je— ý
světová hmota »! není nekonečna — všeobecně se
uznává, ač vzhledem kneznátnemu vesmíru přesný
důkaz není snadný. Že pak v—_ -':-=ao býtinemů

že,jteztéto mechanické formule očivlidno.Znamenalobyto — leso urazí dráhu (s)
nekonečnouv jakemkolivčasem,anebo e--li s=ke
ncčno,bylooyb t=0, t. j.k nou dr hu (s)urazí
těleso za t=0. ()bojí závěr jest nemožný. Errgo
z fysicke iheorie o entropii neb ztrátě Svě
tové energie stále rostoucr plyne logický závěr:
vývoj světa jest řada poh_ bů konečná.
E_rgo začala, ergo má při inu účinnou
mímohsebe,mlmosvětnou, transcendentníB ——Stvořitele. Proto se materialistlcký
monistla1aHaeckel zákona entropie zhrozil a ro :
dělil svou jedinou, jediným nutným zákoně
(. Substanzgesetz“) ovládanou absolutní bytost
na va světy: jeden s stemu naši sluneční sou_
stavy a druhý nekone něho universa, z něho:
prý dlužno nahraizovatíentropíi neb ztrátu energie

rvé smus se mění v materialistický
dualismus a pravda se znásilňuje „\ eritas Dei in in
justitia detinetur“. Rom Š. Dů zbíolo—
gický ().o'yoctou [iwi-,povahaavznik života) béře
terminus medius své argumentace z vědy biolo

glockéo vzniku života. „Snaha o dokonalémznáni — pravivl Virchow na 6. sjezdu pří-.
rodzovědců ve Wiesbaden u1887 — se stále obrací
k otázceo původu života uprostřed světa
nežlvotněho. A na tuto otázku odpovídá Vir
chow při_téže příležitosti alternativou: „Zbývá
konečnějen volba mezi dogmatemstvoření neb,
dogmatem samo(prvo)plození (Urzeugung) č. t_ak

:—
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zv.generatlo aequivoca. “Nuže,empirickávěda
biologie nejen žádných faktických dokladů pro
vznik organického života z nerostů „samoplo
zenitu“ nem nýbrž naopak má positiv ni
doklad) _přesnéempirie pro biologickou zásadu:
omne vivum vivo živo ze života
vzniká. Ergo -- doplňuje lo ika empirii — jeli
kož řada rozených a o ících (.,vívorum et
uvorum") nekonečná býti nemůže (viiZ důakaz kos
mo. a i v tomto předpokladé nekonečně řady
článkův _ožívenýchab alío dostatečná příčina ži

vota“,majíq život a se, logickou nutností se vy_kazuje ůvod života ůstrojného exi
stencí Boha,jakožtotvůrčí prvo příčiny života

euseest vtta,1;5m;).— 2. Kosvětlení prv ní
návety tprop. major) podotýkáme, že vznik života

cer anického naast ! p o vyvop říše anorganické,ey po útvaru zem vod V'd.uchu a mechani
ckého pohybu oběžníc kolem slunce. Nebotto 1“

jsou podmínky života organického na zemi, jejíževent. přechod ze skupenství plynného a kapal
ného k luhému (aspoň na povrchu zemském) musil

b_ýti ukončen temperaturou organismům přiměřenou.e je 'irchowova alternativa ůplná, je patrno
z—jejikontradíktoricképovah. ' oplození
(Urzeugung) vylučuje součinnost_immaterielní při
čin , přičitajíc vznik života z neživé hmot vý
lu né ímmanentnim silám hmot mechanickým a
íysícko- chemickým. Viz čl. evolu ní theorie— Dar
winisnll.IS——Stvvořeni života (viz čl. stvoření—
(creatio „secunda“) nevylučuje součinnosti hmoty
anorganické č. energie mechanické a fysické, když
tyto své esse a své agere („l-orm u. $toít“, Kant)
jakožto terminus a quo (východiště) vývoje tvůrčí
silou absolutni intelligenceavůle božské obdrželya ideou cíle (teleologicky) č. termínem ad q uem

jsou řizenyf —Vizdůkaz teleologický (i)—i). V tomsmyslu čteme (Gen. 1,11) Dixt eus: germinet
terra herliam virentem et facieníem semen.
(Ge , roducant aquae reptile. . (Viz
č| Darwinismus —transiormatio passiva et activa).
—3. ezm druhé návěti (prop. minor.),
obsahujíci takt empírte,jsou svědectvíodborníků:
a) Negativní: Ant jediného faktu genera
tionis aequivocae není“ , tlumočí Virt/nm r. 1 7
stav biologické vědy při sjezdu přírodozpytců
v Mnichově;ó) positivní: „Omnisecellula cx
cellula“ — Diesen Saíz k'n nen íxsirals fest
st eh e n d e s Resultat der Forsehung des xrx. jahr

hunderts dem XXten iibermac - praví ogět
Virt/101.7pří sjezdu přirodozpytců v Moskvě. ji r.1651učiIW. Harwey:„0mnetvtvum ex ovo“ ;okp
kem empírie vyjádřil Virt/lou (1856)tento biologický
axiom formulí přesnější: „_Omniscellula ex cellula“ ,
Walter Flair/ning (1882)ji doplnuje: „Omnisn
leus ex nucleo“, a theorie Bovar iho (1903) při
dává: Omne chromosoma ex chromosomate“. Viz

Wannaun, Diem odeme Bío_|oie u. die Entwik
kelungstheorie 19063,Freiburgi. Herder, j.m 8.
Kap. Das Ratsel des Lehens, sobsáhlou literaturou
tamtéž uv., jakož i MUDr. pr r. Maier, e b
íysiologle v Praze 1908, l.l.-ll (Bursík a Kohout)

a jeho inaugurační řečpři nastoupení rektorátu1913.ještě r. 1854při sjezdu přírodozpytců vGót

tlngáchkplatil vitalismus a teleologie za zpátečnictvi.Pas ovy em irte promluvila tak
zřetelně, aže je stáemVirchow (1892) tlumočil slovy:
„Die Urzeugung ist rettungslos verloren “

“Následovně je-li „Urzeugung“ samoplození „ne
odvratně ztraeeno“, nezbývá o původu života než
nutný závěr na druhou alternativu: život vznikl
— stvořením. Tomuto evidentnímuzávěru brání
\: Vírchowa a všech positivistů předsudek „posi
tivismut', ke kterému se přiznává Du Boxs-Re y
mond slovy:„Daein supernaturalistischer
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Anstoss in unsere Begriííswelt nicht passt, tehlt
es danann an zureíchendem Gruude ftlr die erste

Beswegun “ (Die sieben Wleltrlltsel 1882, str. 7622Š'le útěk před logikou důkazu kine

síosloggckehomá krýti theofobii positivistův_ i vzhledem důkazu biologickému. Nepopírají přimo exi
stence božské, ale tvrdí: ignoramus et ignorabimus.
'10 je skepse— tvrdý kámen, který poodává mo
derní positivismustčchto odbornikův empiríe duchiulidstva žádajicimu chléb pravdy životní. — Em

rie sama o sobě dkotsvědčuje,ovšem methodoítmirickou, jen ta že život v nepřetržitém
řet ze (korítínuitč) plkodůva ploditelů jen ze i
vota vzníká. Daiší vedení tázajíciho se rozumu
po dostatečné příčině života předává věda empi
rická své sestře, vědě spekulativní filosofie (a theo
logic), a ta nás vede zákonem kausality methodou
spekulativní (viz důkaz kinesiologický) až kžívotu
prrvn imu této empirické řady, kte neyhl,.
zen“ jako ostatní (diskontinuita), nybrž vyžaduje
příčinuceléřaděnadřaděnou,transcendentní(ál'áBacuc a'; dílo yčvog), i kdyby řaada — Pel'
surdu m — byla nekonečná (viz důkaz kosmolobg.
sub 10—20).Tato prvopříčina života má život a se,

jest motor grimus života -—Bůh jenž jest život— plnost 'vota z něhož dává život jiným, ut
articipeutíparteiíí vitae capiant analogam); — viz
I. stvoření a v d rozdilu jistého poznávání

taktu, že věc jest při veškeré nejistotě neb ne
dokonalosti poznání způsobu, jak věc jest. Stvo
řeniprvního života jest logickýmpostulátem
v ě d y a tudíž patří k řetězu př i r o dn ího dění jakožto
první článek, kterv lze označiti jako nad priro
zený (supernaturalistíscher Anstossi roto, že není
účinkem přirody,nýbrž jejím prvním clankem v ře

téže přirozených příčin a] účinků. Metaíysícký vý
měr života(l_Iasma'š1, ,a. 2., Plata, Phaed.,m1.1.c..7):„activitas, quaensseme
tipsum : cimmanenter agít“ za! čšozflf'59
uplatňu e vaohu, jenž jako ens a se, acíus uris
simus viz čl. actus) veskeru vnější determinaci a

přechod z nebýti k býti vylučuje a tudíž životjest a ostatním bytoste živým život dává
analogicky údělem v různýcnrjt stupních, —- „po eobrazu a podobenství svého 4.) Důkaz thau
matologický (Út-tuha:odív, zázrak) mát svůj
terminus medlus v nadpřirozených událo
stech, které tvoří v historii tři hlavní skupiny:
]. dějinynároda židovského uprostředpohan
stva; 2. osoba ježiše Krista a 3. Kristovodílo
—katol. církev ve svém vzniku, trvání a pů
sobeni uprostřed kultury řecko-římské i nckultur
ních národův ostatn -—Po zjištění otázky hi
storické přesnou kritikou, následuje otázka fi
losofická po dostatečřnépříčině zjištěných takt..Viz čl. zázrak. — jako ehmotya její jednotný
řád mechanicko- sický rpr incipem kausality ůčínne
aůčelné (c. elfícientis et tinalis) veede k Bohhu Sttvo
řiteli (prvopříčlné) a poslednímu cíli — tak vede

ří e ducha ajejí sjednlotnýřád nábožensko--mravnív dějinách výše —3 naznačených (l)k po
znání existence Bohaal jeho vlastnosti (2) k vrcholu
zjevení Boha lidstvu v ínkarn aci (iysiccké při
rozenosti lidské), jižto Bůh-človék Kristus, ohnisko

střed jin světových, jest živým důkazemtheismu, a (3) ve kví č. ve své inkarnaci soci
ální jest i dle soudu pohanského autora cp. ad
Diognetum . trvalým úkazem „non
esse liominus operam sed virtute mD' . . “

Dů a řádu mravního (ordinis moralis)
mají terminus medíus ze zákonnů rozumného a
svobodného jednánilidstva. jsou to: l'. důkaz

eudaemonologický; 2'. důkaz kdeontologický; 3'.důkaz ethnologický. — l.) Důkaz eudaem
logický (sůóumwv,—omg, blažený) vychází z po

N
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vahy (podstaty, áhíyog) dokonalé blaženosti, k nížměřuje vroze člověku snaha (appetitus ratio
nalis ínnatus, a"zní v krátké formě takto: (1) Člověk
tíhne vrozenou snahou k dokonalě blaženosti; (2)
vrozená snaha (per se) sama o soběn

nadarmo, nýbrž vyžaduje existencí reemhálné oobjektu k uspo cjem snahy ůměrneho; (3) byla
by všakt tato snaha nadarmo a nemůže býti uspo
kojena nižádným dobrem konečnným ani sou

borem veškerých dober Čkonečných; (4) ergoexist ujeeod bro nekoneč ně (bonumínlínítum,
obsahující formálně neb virtuálně veškeru bytnost
dobra (omnem rationembooi.n) Errgo existuje Bu' h
jakožto poslední cíl (finlsabsoluteultlmus)člo
věaa. Důkaz první (l)v — a riori —
je tento: Formálnim objektěmvůlejest dobro
(ens quatenus bonum). lsamovrah chce smrt (pri
vatíonem boni vitae) jen jako menší zlo, to jest

proto, že se domnívá: carere malis vitae ——bonumíe-st sprostěnu býti zla jest dobro. Dobro,
kmtlerěchce vůle, jest bud prostředkem (bonum
medií) k dosažení cíle raví), neb Cílem
(b. tínís). Cíl jest buď prostředečný (íntermedius)

a ř zdraví prácí aneb oslední (t. ulti
mus) de'jure (dle objektivní pravdy—obonumabsolu
tum —neb de facto dle sub ektívního mínění, na př
bohatství — rozkoš— va). jako v řadě příčin
účinných (causarum etežflectuum)nelze postupovatí
do nekonečna, nýbrž dlužno přijiti k prvo příčině
č. k principu quod causat per se et non causatur
ab alio; tak nemožno též v řadě konů vůle (volí
tionum) a jejich motivů jíti do nekonečna, nýbrž
nezbytno dejíti k cílí poslednímu, č. k motivu,

uod ovet per se et non movetur ab alío a
obsahuje ojedině d o s tat te č n ý d ů v o d motivů
celé řady. Náásledovně směřujeevůlev každém

svém konu (volitío) (aktuclnč, virtuclněvneb interpretative víz tt. č.I) konečně k cíli poslednímu.
Tento jest dobro v němž vůle spočine (quíescít),
aniž by co jiného žádala a žádatí mohla. Tot'd
dokonale (bonum pertectum), jehož dosažení (pos
sessío) tvoří dokonalou
sledovně tíhne člověk vrozenou s nah o ti
kdo k) é blaženosti. b) A posteriori
č. ze zmšenosti patrno, že vůle každým konem
se snaží bud dosáhnouti dobra neb sprostiti se
zla. V ednotlivých dobrech konečných i v sou
boru jí hvšech poznává rozum mnohonásobněz !o
as oň ístou ích ztrátu smrtí a nedostatek dalších
stupňů neb ruhů dokonalosti člověku příslušné
(bom convenientls) Následovnč nemůže snaha vůle
najltl v nich klidu, nýbrž tíhne tím íntensívnějl po

dosažení dobraaprosteho veškerého příměskuezla,čím dokonalelší jest intellektuální poznávánín
statečností dober konečných [\í7z-1()] Následovnětíhne lidská vůle vrozennuouusnaho od
konalě blaženosti aspoň implicitea též expli

cite actu,jakmíle rozum zná, že dobro absaoíuttní,cíl veškerenstva poslední existuje. )IV '

edoml (consclentla) nám dosvědčuje totéž, takže Cicero (dleA de Trín 13.c 3), chtěje
při disputacl se skeptíky nalézti bast (zásadu všem
j istou a nemspurnou:„Beatí certe, ínquít, omnesesse volu us — ínfelíces esse velloen

— Dr á věta (2) jest zásadou
odvěké filosofie. S. Aristotelem ň qzúaz;oůňěv nom
uáup', příroda nečiní ničeho nadaarmo — souhlasí
scholastika. Sám Kant (Krit d prakt.Vern.1.Teí|,

2. Buch. 2. Hpst. N05) 1 tohoto rríncípu dovozuje
postulát svobody v_ůle, nedsmrte osti duše a existence božskě. Vnítřníd ůkaz tvořivšeobecná
indukce: Kdykoliprirodnlny nerosty,rostlinstvo
živočišstvo —ačlo věkv esvěm životě vegatativ
ním asensitivním — v kazují vrozenou subjek
tivní potřebu a tušž snahu (appetitumna—
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turalem vel sensmvum), téže potřebě a snaze od—

Ěovídajícípředmět reeálně vpříroděexistuje.ostlina vyžaduje prvků: uhlíku, vodíku, kyslíku
vody, světla, tepla — a tyto předměty v při—

rodě skutečně jsou. Výživa zvířat i člověka vy

žaduěe určíte potravy, nápoje, vzduchu atd.; ve—
šker tyto předmětyv přírodLs ou čívost smyslůzraaku, sluchu atd. se odnáší barvě, zvuku atd.,
objektivní příčiny barvy, zvuku atd. v přírodě
jsou. Jest tedy v přírodě zrealuísovánarovnicemezi subjektivní potře a objektivní
existencí předmětu potřeběčinicihozadost
laťce: dovozujeme na základě této universální ina fortiorí nemůže býti vrozená člověku
snaha po dokonale blaženosti, zakořeněna
v nejvyšších vlohách rozumu a svobodné vůle

adar mo. Netvrdime,že každá snaha, lta
ková, která vyššímu řádu v kosmu jakožto pro
středek jest podřízena (zvíře slouží za potravu
člověku), musí býti ukojena aneb v té formě uko—
kojena, jak si člověk my lně předmět snad řed
stavuje —jestit bolesti, hladu atd. v přírodě osti;
ale tvrdime, že o každe vrozeně snaze
úměrnýreálně existuje. Nasledovneexistuje
dobr oabsolutní jakožto jedině ůměrn před—
mět vrozené snahy člověka po dokonalé blaženosti
—a zároveň jedině dostatečný důvod absolutní
mravní závaznosti (viz důkaz deontologický). Po

sitivní důkaz indukce doplňujeme d ů kha z e m exbs urdís toutoalternativou:Buďt heísmus
právědovozen aneb m onísmus da odpověď na
odvěkou záha u života. Nuže, monismus obsahuje
tyto logické spory: a) Jediná substanciální bytost
(u) -'vza. miv)'je sice absolutn ě nutná —a _přece
by bylolépe, kdybyneexistovala, učímonismus
ve formě pantheistíckěho pesslimísmu;tedyó e'ně
dobré existuje nutně a pší (dokonalejšsi)
neexistuje vubec,efi) monistlíckéř'vzai záv jesbytost nutnáč. as e, řece odkazuje svou
snahou po blaženosti k a solutnimu dobru mimo
s e b c; zároveň však jeho reálnou existenci, jakožto
bytost jediná a nutná, vylučuje. Monístické
r'v xm“náv si (ontologickyl) nutně býti — alezároveň by (axíologicky) melo nebýtí neb jinak
býti, & přece se totéž nav jentennkiát uspokojí,
když si nalže — že Bůh, absolutní dobro, skutečně
jest Život jest lež “ Víz čl.monísmus.Atl1eistíckě
„Travaillons sans raisonner" —se protiví rozumu.
který, jakmile přemýšlí, dospívá k závěru,ž
jest —Třeti věta(3)sedokazujea)ne atievně:
nížádně dobro konečně ani soubor všec nemůže

býti předmětems"dokonaleoblaženosti (uspokojitívrozenou po ní ahuz) ečná dobraj ou bud'

vnější (externanbona íorlunae: bohatství, čestasláva,mmocv)——nebnítrnáat les
(síla, krása, zdraví, rozkoš)aaeduš ovní (ctnos
věda a umění). Předmět dokonale blaženostíl.

nesmí obsahovatíLlpříměšku zla 2 ne mí postrádatí dobra roz mne přirozeností člověka přl
měřeného, 3. musímbýtí každěmu vlastní silou ne—
odvísle od vnějších překážek dosažite lnný. Ta k
vymezil již Cicero předmět dokonale biažeností
slovy: Carentia omnis mali et praesentía omnls

boni (proportionatbío nhaturranerationalí). Avšak tytovlastnosti nemů: ství — není přiměřeným
předmětem uspokojuhircímrozumnou snahu lidské
vůle, bohatství není cilem, nýbrž prostředkem
k dosažení vyšších cílů životních (prius vivere et
deinde philosophari), snahu neuspokojuje. nýbrž
ostří. — Podobně dlužno soudíti o slávě a ctí
(gloria et honor) veřejného mínění. —do
konalosti nepřináší, nybrž jípředpokládá, apřilišná
ctižádost je nedokonalost, kdežto pravý objekttbla—
ženosti zdokonaluje a nemmůže se člověk po něm
dosti vynasnažiti. Světská sláva a pověst (tama)
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závisí na vrtkavé popularitě a dostává se jí i ne
hodným. — oc vládnouti lidstvu (potestas so
cialis)není přístupnavšem ajestprostredkem
všeobecného dobra, nikoliv cílem (bonum commu
nitatís). Následovně nemohou (bona fortunae) bo
hatstvi, světská čest a sláva neb moc býti před—

rnětem dokonalé blalžaenostl.Dobra vnitrndá tělavůbec — zdravví,s ,krása a rozkoš — díli pří
roda bez zásluhy a nláamah lidské a jsou tělesnými
prostředky k dosažení vy ších dober ducha; n
sledovně nemohou býti poslednim cílem. Zvláště
p myssnl á roz koš cloproá ] výkonysen
sitívního života člověku se zvrřaty společné, kdežto
blaženost dokonalá vyžaduje především a pod
statně činnost rozumu a vůle: rozkoš beez miry

poživaná člověka ničí osledni cíl vyžadubje
quantum potes tantum aude, nepřipouštěje chďby
per excessum; odměřování se _týkájen prostřed ků,a ne posledního cile; konečně je rozkoš bez zdra
vého těla nemožna —sná ledovně nemůže býti roz
koš sama o sobě poslednim cílem člověka. _Ale
ani ve vnitřních dobrcch ducha nespočívá per se
dokonalá blaženost. Neboť zdatnost rozum u
(virtutes intellectuales), vědy a unmění —
nejs ou přístupny všem z nedostatku nadání neb
prosn'edků hmotných; kdo jich dosáhne, stane se

en nedokonale (ařóu Ju uůůšv at'óa), a snaahu

blaženosti neuspokojuje, nýbržzjen ostří; moderničlověk hlásá úplnou skepsíz výtéž \ě'\ě'ťdy
Kdežto Pau/Jen (lmm. Kant, Berlín, lsook)str. 399
aspořlzzásadám lo iky a mathematiky absolutní
hodnotu pravdy priznáva', upírá jí sztla (MeinRecht auf Leben) str. 63 i těmto, tak že -"Nietzrt/m
důsledné uzavírá: „Níchtsístwahr, alles isterlaubt. "

Alepir virrtutes morales, cntost a mravnost—působí blaženost (merfectam felici
tatem)r ísn spe, nikoliv in re vnost a ctnost
jest řád )ovinnosti, ordo deoontologícus, který má
nutný svuj korrclát v řádě blaženosti, ordo eudae
mouologícus. Mravuost a ctnosts, jakožto shoda
(conformítasl s objektivním řádem světa, zdoko
nalují člověka pravdou a svatosti, přípodobňujíce
jej prazdroji pravdy a svatosti — Bohu (ó/loíwotš
ui; 65.7), Platt)o, až v termínu ctnostného života
vezdejšího splyne život čiověka v morální unii
(nikoliv substancielní monistíckou) se životem bož
ským ravd aLásk —vblaženosti. Viz čl. visio
beatifica. ——Platí tedy antické ó'u ,uóyov ayaůóv to
módy (vír-tus), i moderní Kantův kategorický im
peeratív, — ale v závislosti od absolutního motivu

posledního cíle oha. Bez této metafysickeorrelace mravnosti k blaženosti v Bohu pozbývá
ctnost a mravnost své absolutní hodnoty. Na

opak bez Boha, posledniho cíle člověka, přestávábýti život vezdejší cestou (prostředkem) k němu
a nabývá povahy cíle — ve filosofii saecularismu
(Diesseitsphilosophie) a z ni odvozené ethíky he
donism lndulge genlo; carpamus dulcía, nostrum
es,t quod vivís. Cinís et manes et fabula ties.
(Part-iu: Sat. 5., srovn. Horác, Od. 1, ll; p.l, ll.)
Nedostatečnost vezdejších statků plynecpz jejich
podstatné kvality, nikoliv kvantity. Kvalita se jakým
koliv jich mnoožením nemění, proto je nedostateč
ným jakýkoli soubor veškerých dober vezde ších
k uspokojení vrozené snahy blaženosti. — uto
argumentaci a priori č. : kvality dober časných
doplňuje a) důkaz a posteriori z dějin. _le—ll
totiž tento vezdejší život posledním cílem člověka,
musí historie vykazovati zrealisováni snahy po
blaženosti vezdejšimí statky v tomto životě. Avšak
historie o tom nejen mlčí, ačkoli by mluvítí musila,
nýbrž výmluvně toto uspoko eni člověka požívá
ním dober vezdejších popírá, Filosofie Indů má
svět za vě'cné a bezcenné maja (Schein ohne
Sein) a hledá klid smrti v nirvaně. Na západě
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nazývají repraesentanti nejvyšší kultury_ řecko
římské smrt zskem ,ůavyaozovx xe'góo; 56) 6
davato'c znamenala úplný zánik (Sokrates,

otokles, klšurřpldes, Plutarch,s Cicero). Výrokalomounův (Eccles ..—ll ouboru všeho, co
concupíscentia carnis, superbia svitae a concupis
centía oculorurn může nahromadítí: .,vidí in omni
bus vanitatem et afíllctionem animi et nihil per
manere sub sole“ — dotvrrzuje pessimlstický mo

mus tilosofie moderni, který poddrobně dokazuje,
že3liledati klid dokonalé blaženosti v dobrech vc
zdejších jest - illusi. Negace theismu přivodila
logickou nutnosti pessimlstický monismus Schopen—
haucrův a Hartmmannův, kter' pružnou životní sílu
theistické naděje nahrazuje ibeníční náladou mo
nismu, když„ mít halb unterdriicktem Mitleid oder
mít halb frei gelassenem Spott sowohl auf die

(modernen) Glůcksjáger. als auch auf die (christlichen) Kreuztráger hcrabblíc kt'. - - &) Důkaz

z podstaty dober časných se doplňuje též důkazem z podstatyrozumné líds epřírozeností,
která vysvětluje, proč objektem dokonale blaženostimusibýtia suol tni dobr soíbn Pravvdy
a Svatosti. Povahou (indoles) lidského roz

umu jest, abš poznával pravdu, dobro a krásnouniversáln (universalem rationem veri boni

ctůpulchrí). Následovně se odnáší taktéž i snahakdobru universálnímu č. neomezeněmu in
divílduelními differencemi místa, času a jiných

akcidentálnich kategorií. Neboť volítum sequiturcognítum. Toto bonum universalíssímum nemůže
býti ens universalíssímum abstr actum, které,
nemajic reálné existence, nemá urižádné aktuálně
dokonalostí; předmětem dokonalé blaženosti musí
tudíž býti ens realiss imurn č. plenítudo entis,
a proto prazdroj pravdy, dobra a krásna, a tudíž
absolutní Bytost osobni jakožto jediné pří
měřen objekt íntellektuálnlho poznávání a
snahy vůle lidske. Se zřetelem k tomuto: t-rnma
nentnímu životu lidské psyche,vvžadující za před
mět neskončené dobro osobni ravdy a Svatosti
(Lássky), — nazývváme důkaz eudaemonologický též

psgchologíckým. Viz Augustin,Contess 1.10,— V theismu se vzpruží veškerý
život nadějí vl )udoucí život blažený, člověk na
bývá zdatné síly (fortitudo) k překonávání nej
větších překážek v plnění mravní povinností a
útěchy v utrpení; v monismu propadá zoufalosti
pessimismu, užírán nudou života neb trýznén jeho

strastmi. Tyto elementární lmponderabiliet theismuv jednotlivci se stávají tme em s_polečnosti vs 0—
ciálnich ctnostech spravedlnosti a lásky; v Bohu,
posledním cíli člověka i licstva, jest jediné do
statečnýzáklad sociální autority a závaznosti
zákona (Viz důkaz deontologický) S tohoto hle
diska lze důkaz eudaemonologícký těž nazývagů—sociologickým. (Viz čl. „auctoritas“.)——2.)
ka_z deontologický — (óšov,art, Du sollst)Dmá
svůj terminus medius v závaznosti přirozeného
řádu mravního a právního, z níž se dovozuje
iejím dostatečný m důvodem (Jom—.)jest jediné Bůh"žja
kožto Stvořitel (causa etiicíens et exernplaris) a
poslední cíl člověka (causa tínalis). — V syllogi—
stické forme zni: Bezprostředním svědectvvim se

ev omi (conscientiae, Selbstbewusstseins)
i všeobecným souhlasem lidstva (consensu ge—

neris hum.)jest psychologickýtaktabsolutní závaznosti přírozen ho 'ádu mravního a právního
nezvratnědosvědčen.Dostatečný důvod téže
absolutni závaznosti jest jedině absolutní rozum
(ratio ordínem moralem ordinans) aabsolutní vůle
(voiuntas omnibus hominíbus superior et ímperans),
tudiž .svrchovaná bytost osoo.bni Ergoexistuje '
Bůh,jakozto nejvyšší zákonodárce a poslední prin
clp závaznosti přirozeného řádu mravního a práv



níh —Dů kaz druhě návěti, vníž spočívá jádro

celé argumentace, šest proveden ve článcích„autonomie rozumu a n boženství“ str. 799 nás|. a „au
ctoritas“ str. 751 násl. - Předmětem sebevědomí

ždého normálního člověka aodtud plynoucího
souhlasu lidstva jest 1.0bjektivní rozdíl
mravníhodobra a zla a.! . všeobecné praktické
principy mravního a právního života lidstva, jako
bohoslužby, vzájemně lásky rodičův a dětí, oho
stinství, zákazu vraždy, loupeže krádeže, po vodu,
cizoložství, pomluvy,křivé přísahy, orušení slibu
asmlouvyají., slovem příkazův a zá azů dekalo u.
Sv. Pavel (Řím. 2 14 násl.) v tomtéž sm slu u
Pohaně, nemajíce zákona (zjeveného), p iroze
ným usobem činí to, co zákon předpisuje.
označuzjí “skutek zákona (16 čgjor rov aóyou) všti
pený (vvepsaný) v srdcích svých. Tyto všeobecně
principy řádu mravu a práva jsoti právě tak
jistým duševním majetkem lidstva, jako rozdil

ravdy a bludu a jistota prvnich zásad ravdy
Fako absolutni hodnota pravdy má svůj dostatečný
důvod jeediné v prvopra vBohu (vi7. důkaz
ideologický), tak [ absolutní hodnota mravního
dobraaajeho závaznosti v absolutní svatosti bož
ské (důkaz deontolog). Aplikace všeobecných
principů mrainostia ráva na konkrétní složité
případy dělá se též více méně chybně, podle kul
tulturního stavu lidstva. Co bylo řečeno o idei
Boha, platí též o ideách mravnosti. Nepřetržitá
žíla pravdy řádu theoretického í řádu praktickéhonábožensko-mravniho se táhne horstvem bludů
v kulturnich dějinách lidstva. Viz článek „Bůh —
pojem Boha“ „vznik idee oha“ s uvedenou
tam literaturou. — Tvořít vědomí mravnf závaz
nosti a její závislostí na idei Boha hlavní známku

Vfopulárním pojmu lidstva o Bohu. Svědomísvuj kořen ve vě omi rozumu. Lidstvo ne
může být klamáno ve svém souhlase omravní zá
vaznosti, jelikož musí být schopno poznati pravdu
základni pro celý život. Viz též Dr. W. Stí/ntfdtr,
G_ůtt.tl Weltordnung, Paderborn 1909'1, Kap. Reli
gion u. Sittlichkeit, Das Zeugnis der Menschheit,
str 437 násl. Nejen klassický duch kultury řecko
řimskéa starokulturních národův orientálních (indo
germánských isemitských), nýbrž, dle svědectví
srovnávací vědy náboženství pohanských národů
nové doby, souhlasí všichni v uznáni mravní
závaznosti a

itů Safakla (Antigona vv. 446sických svéd 4
Gocdipus Rexv 863—871), Platona (Apol. Scot.,
Respub |. vCirerana (Fra de Repuhl1.4) gm ]-3 
dle Laetantia lnstit. ]. G.) stojí posvátné knihy
Veda indů, Ze ndav esta Peršannů ajj. n 
rodech nové doby viz doklady Chr. Pesch, Der

Gotteshešriff in den heidnischen Reiigíonen der
Neuzelt twím.ausMaria-Laacsh, Erg.--H. 41, Herder.Sc/midt, Der rungd Gottesidee,

Msisisnsteri.w); 1912 a následující „důkaz ethnologický“ sub3 — 3. llaz ethnoloogický (u)
atm,-, národ-lidstvo) dokazuje existenci bož
skou zpovahy (Aóros)souhlasu pokolení lid
ského o této záhadě. Možno jej shrnouti v tuto
formu: Morálně všeobecný a nepřetržitý souhlas
lidského kolenío existencl nějaké nej
vyšší bytosti osobní jestohistoricke faktum. Tento
souhlas vyniká takovými vlastnostmi, že nutně
plyne ?. pramene pravdy. Ergo jest objektivní

rav dou, že existuje nejvyšší osobni bytosst —
ůh. —V první návěti jest předmětem všeobec

néhosouhlasuobsah (comprehensio) vulgárnih o,
nikoli vědeckého pojmu o Bohu (viz čl. Bůh
jméno, 2. pojem). est to po em o nejvyšší osobni
bytostí na jejiž intelligenci a vůli závisí svět
hmotny, mravní zákona jeho záhrobní sankce.
Zodpovědnost za nauky mythologické a pseudo--filo

' ního moře (Polynesšti,
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sofické ponechána jejich autorům. Příměsky bludův

1oupodstatěaattributechbožských neruší této ideestvu společnc byt chybně individualisované
v nacionálních představách! Zní: — 'et a.d

Ukolem filosofie nábožen ství tje, nepřetržitou žíluzlata pravdy v tisíciletých vrstvvách bludů kultur—
ního vývoje lidstva konstatovati a objektivní
reálnost idee (náboženství) o Bohu dokázati. —

Historický fakt v první návěti obsažený dlužnlodoložltl historickým svědectvím Svědčío ém

Eosnvátnéčknih národa hebrejského -—oSi.
č!.,) .svědčí náboženské knihy Orilentau,nejstarších kulturních národův asijský h: nd ů

(Veda), Peršanť (Zen:l- esta) a lňai1ů(V
mg). Viz Colenbraacl','Essays on the religion and

philosophy of the Hindus. London ] ur
nou/, Introductíonál' histoire du budhismueindien

1.844 Windirdmmfm, lD—iePhilosophie im Fortgangeder Weitgesch. Abt .nBon —34. — Svědčí
studie starého Eggylpt a. Viz .la'z'rc/z,de kouvc' a'
Bnlgrlz-Jie; (Gesch. Aegyptens unter d. Pharaonen,
něm. řekl. Dillí,"gzr Heideritum u. judentum .
172 ti si.) 3. Svědčí moderni badání o historii
Assyřanů aoBabyl ňanů(vizl. čl.Assvrie,str
711; [. Babylonie. str. 826). 0 větvích indog'rměn
ského kmene v occidentu v Malé Asii, co
a Italii svědčí, jakožto o představitelích vklassícké
kultur řecko-římské, 'ejich literatura, historie,

mytho ogie a filosofie (Plomer, Hesiod, Aristoteles.llerodot, Xenoíoon arch, Tacitus, Caesar,
Cicero, Seneca atd. — Vlíuztt. či. ačl. „Bůh" (sub ].
„jméno“ 32. „pojem“). Viz). L. Fabricii „Apologiageneris humani adv. acusationem atheismi.
svědectví starověku uvádí C/u'. Parc/zS. j., Gott
ii. Gutter, Er. -Hff. 32. Stimm. ausM. -Laach. O svě
dectvrchmo ernís ovvná acivédynábo o-žen
ské o národech staré klassické literatuře nezná—
mých viz vytečně dílo téhož autora Der Gottes
hegriff in den heidnischen Reíí ionen der Neu
zeit. Erg'ánz.-Heftd. Stimm. aus arla Laach, No 41,
Veri. Herder 1888, s literaturou tam uvedenou a
zprávami z missií doloženou, svědčící národům:
l. se verní Fv a As e(Fínové a příbuzní
národové,Číňané, Koreanéajaponci, Tibeťané,Na

poaIOvé a Butané, obyvatele zadní indie, Sinngavé obyv. přední indie, obyv. východoasijskychostrovů), ll. obyvatelůmAuistral e aostrovůjiž
Melanesští, Mlkronesští);

ili. obyvatelům Afriky (Malegasští, Křováci,
Hottentotti, Kaffrové a jím priíbzuzne km,oeny

Západní Afriky [Dolní Guineaj, obyvatelél VílorníGuiney, obyvatele Senegambie aS
vodn mobyv. Ameriky (národové lívndiání
Sev Ameriky, indiáni jižní Am., o Mexika a
centrál. Ameriky, kmeny Muisca a inca). — V dů
sledku těchto nezvratných svědectví opírají
dnes historického faktuvšeobecného a nepretržitého
souhlasuoexistenci nejvyšší osobni bytosti božské
již ani atheist té (viz P. W. SC/Uludt,Ursprung
der Gottesideeí. Teil. S. 84 ff), nýbrž hledí jej
zne hodnotí ti výklademo jeho vzniku z pramenů
lidských bludův a vášní. Pročež záleží hlavně nadůkazedruhén vrchu uvedenéhosyllo

ismu. —Vynikajícívlastnosti tohoto souhlasu jsou ,
. neg ati vní: a) nepochlebujevvášním nýbrž

se jim protiví; 0) není pzávislý na svědec rny 
, ositivní: 5) obsahuje fundamentálnízá

sadu ve kerého [.ivota, d)so uvísí theismussspatřič

nýmvývojem lidskétpřirozeností jako atheismtis sjejídegenerací. Negat nvími vlastnostmi (suba—
jest souhlas lidstva chráněn před bludy plynoucími
2 vnitřních vášni a vnějších smyslů. Rozum ký

jest per se neomylný,t.i.j netvrdí-li (n. neponlrá-livíce, než cov objektivních motivech pravdy
vidí; mýlí se však často per accidens, t. j. vlivem

uÉolárníMk

UI
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vůle vášněmi neb smysly k zdánlivému dobru
nakloněná. Tak soudilo lidstvo od vlivem smyslů,

zdánlivý pohyb slunce dosvěduujicieh, víšeobecněrn,yíně že země stojí a slunce koleenm se po

hybuje. Věta „Bůh jest“ není předeětemlb pozna—telným smysly "(dle barvy, zvuku. a.td),

nýbrž jest predmčtcm nadmyslnýřn,pooznatelnýmtoliko soudem rozumu. — Atheeismus vágním pochle

Bgšici již proto je podezřelý z nepravdy; thei smus
áně a vliv smyslůmpřekonávající uplatňuje superiorítu ducha nad ití vními vlast

nostmi (sub c—d) se th emism u s obljeveujevpříčinnésouvislosti s přirozenýmvývo
a vůle lidské Fundamentální ldrfiležírtostuthe
ismn ostri pozornost a budí snahu člověka, zjed
naíi si jistoty poznání této záhady. 'lvoříf jedině
dostatečný fundament ethikys soukromé i spole

čenskěhol práva (víz důkaz deontologický a eudaem log). Historie dosvědčuuje, že nejen u za
kladatelů 5\ ětovýchnáboženství, nýbrži u největších
filosofů tvořících epochy pokroku lidske myšlenky
a ctností zářících charakterů vůle veškerých věků —
když snapětím sil svého geniálního nadániaener

e vůle o rozluštění této fundamentální otázky

lídstvia usilovali — byl jejich závěr.ž e Bůh jest,tím ístější, čím větší bylo jejich nadání a inten
sivn jší činnost jeho. Nejen v oboru věd duchovních
(spekulativních), nýbrž i v oboru empirie pokrok
nebyl per seetheísmu na újmu,nýbrž ku prospěchu
Dodal keestaršmThoneochvějným důkazům jsoucnosti
božskaé3(viz om. c. Gent. ], 13 \. Summaí,q.2 3)nn,ové na př. entropolo ický, biologický,

a proahloubíl ostatní. ajmenovitě te cologický a ethnologícký. 7akla elé moderni přírodovědy,
Koperník, Kepler, Newton, Galilei, stejně jako její
representanti posledních dvou století byli a
jsou osvícení thcístč. jejich významná svědectví
sebral K. A. Kuzllzr S. ]. v díle Das Christentum
u. die Vertreter der neueren Naturwissenschaft,
Verl. Herder 19123' er accidens, t. ome
zenosti lidského rozumu a slabosti vůle, podléha
jící hmotně hyperkultuře, dostává u jednotlivcův
i celých národu hmota převahy nad duchem, atato
duševní i mravní dekadence bývá disposici athe
ismu, jak poznamenal průkopník empirie Bata w
rulam/eý: Leves gustus m philosophia movere for
tasse possunt ad atheismurn,sed pleníores haustus

ad religionem reducunt (De dígn. et augm. scientíae l so.) 'ávěr : obou praemis ethnol.
důkazu zni slovy Ciceronovými (De dívinatione
l. l. 39): Si ratio mecum facit, si inventa, si po
pulí, si nationes, si Graecí, si barbari, si majores
etiam nostri, si denique hoc semper ita pntatum
est, si summí philosophi, si počtae, si sapientls—
simi víri, qui res publicas constituerunt, qui urbes
condiderunt; an —dumbestiae loquantur expec
tamus,homínum consentiente auctoritato
contentí non sumus? A skutečně; neodpovidá-l-í
tako vém u souhlasu pokolení lidského o existenci
osobnihoBohaobjektivni pravda, dlužnoospo
lečný a nutný blud přičístl společné všem přirozenosti lidské, a universální skepseč. neschopnost
lidského rozumu poznatí pravdu by byla nezbytným
toho důsledkem. To jev šak absurdní, následovně
Bůh j__.est estlí kdy, tožŠv tomto případě dlužno
uplatniti z sadu všeobecně indukce: Natura non
mentitur, in necessariís non deficit — Přiroda ne
klame, přírodě nechybi, čeho je jí nezbytně třeba.
—-Těsnou souvislost a spontánní vývoj pravdy
o existenci božské z přirozeností líds ké
naznačují SV. Otcové výrazy óóĚa (čirora) č'quto;

vrozené přesvědčeni, ne naučené, ngjua mi 6:
óamóv,avtoya05c.Poměrná snadnost teto pravdy
pro zdravý rozum má za následek její universál
nost. Tertullian volá za svědka jsoucnosti božské

Bůh

„duší pohanů“, ne tu, která se „moudrostí ve škole
učila",nýbrž která jest „simplex, rudis, impolíta et

idlotica (t ]. nezkažená) magistra nattura, animadiscípul a“ (De testim. animae c. Obsah
důkazu druhé návěti praegnantně podává sv. Au
_gwlm(ín jo. tract. 106,n .4: Haec est vis verae
dlvínitatls,ut creaturae rationali, rationejam
uteutí,non omnínoac penítus possita hscon di;

exceptis enim paaucias(scl. atheís), ln quíbus naturanimium deerp a est, um'versum genus ho

minum Deum mtamdihu' us Vfatetur auctorem.dgtšwžz
“ a pu

Na otázkuu,(vjak vznníkmla
o Bohu a tudíž idea náboženství (víz tt.děl.),

odpovídá moderní filosofie náboženství na ípředpokladu vše ovládající hypothesy evolučn Vý
slovně neb mlčky se přijímá zásada, že jen ři—
rozené příčiny, jako v kosmogonii, působily í vý—
voj idee Boha prechodem z nižších stupňů k vyšším,
ze života zvířataž k životu světových náboženství

a — dlužnno dodarti — až kn dnábozenství Nitzscheovu. Nad ozený vliv jakéhosi prazje
veení se apriori vylučuje jako středověkýpřežitek.
Kdyby byl předpoklad vývoje člověka dle jeho byt
ností ró esse) ze zvířete správný, byl by vývoj
životní činnosti člověka (100 agere) a tudíž i ná
boženství logickým této praemissy závěrem. Avšak
nypothesa evoluční, která vylučuje dctermipující

intelli enc! transcend,entálni obsahuje ficta, nikolivacta viz čl. evoluce); následovně jest fiktivní kon
strukcí výlučná evoluční theon'e idee Bohavvýše
naznačena. Mimo to dokazuje moderní srovnávací
věda náboženství národů, čím více pokračuje, tím
uplněji výrok Rougéův (Annales de la philosophie
chrětieen:ne) „ViravjednohoBoha, stvořitele
a zákonodárce lidstva,jemuždal nesmrtel
nou duší— to primitivní pojmy se podobají
nezníčitelným děmantům, zasazeným do rámce my
thologických přimčsků,ktere se teprve vp
sich stoletích nahromadily.“ Proti výlučniěoevoluci
atheístlckého monismu stanoví theismus evoluci
idee Boha vzestupnou až k světovému náboženství
křesťanskému, a dekadentní až k polytheismu po

hanskěmu a náboženskému nihilismuá moderním
Dějin příčinřpřirozených — ábytost lid
ská a knihap rírody) — nevylučují \lívu příčiny nadpřirozen —pzje\'ení(víz t..,čl mo k němu
.odkazuji. Východištěm domnčlě—evolucet. zv. školy
příro d-o mythologickč jsou zjevy přírody:
slunce, měsíc, hvězdy, voda, oheň, orkán atd.
Z neznalostí pravých příčin a pod vlivem strachu
(po Epikuroví též mooderni: Roskoft, Happel),

klamné naděje (Feuerbach,p v. sHart atm: „(.róttersind Wunscherfílller“a) ovem z ignorance
rozumu a nezřízené snahy pvůlel byly síly přírody

ersonifikoványv vbohy a celývývoj v tuto
radu sestrojen: henotheismus,polythei lSlTlI-lS,mono
theismus, pantheismus, atheismus (\ tz tt čl.). Studie
filologické, zejrnménna ,zkoummání jmen božstva

vrůzných nářečích, se braly na doklad theoríep' "Cd by y
literatura a amátky písemnictví kulturních &polo
kulturuich n rodů, zeeměna přu zenská souvrslost
řeči índogerman'ských. M. Mííller, W.Schwartz,
A. Kuhn a jj. Viz t. .1. ůh sub „jměno“ .) — Vý
lučně f_llologickývýk ad, dle něhož nomina byla
personifikována v numlna pol theismu, jest ne
dostatečný;nebof pojmyppředch ejínomína, slova.
Slunce obdrželo jméno Baal, poněvadž bylo pova
žováno za Boha, nikoliv naopak. Symbol byl za
měněn za symbollsovanou božskoou bytost, až
kleslo pohanstvo k fetišismu. Nově hybné síly této
vouuce z psy ckeho života člověka udávají

angličtí ethnologově: J. Luóóoťk (The origin of
civílisation and the prlmitive condition of mankind,



1810), který rozšířil trojčlenný vývoj A (,'amtců'v:

fetišismus, polythel smus & monotheismus v řaduatheísmus,e tišismus, totemísmus, idololatrie (an
thropomoríismus), Bůh Stvořitel, spojeni nábožen—
ství s ethikou. Většího významunnaby111. .S mar,
který v díle „Principles of sociology“ (18 6—82)
strach před zemřelými (manes) a jich uctívání za

původ úcty boehův a náboženství vydával, pročežse jeho theorenazý\á manis tickou (Tot
Ahnenkult). Nlejširšich kruhů i odborných filologů,
indogermanistů i semitistů (Wellhausen a jj.),
i_ethnologů ziska .Z'ylar svým dílem „Pri
mitive cultur“e (1872), v němž odvozuje vznik

ideje Bo ha z __předsčt_avyo duši (anima_) 3\_'rtheoriianimistické (v. „animismus“d. 465).
Proti ní zůstala theorie totemis smu l(Robertsoon
Smith)atakzv.panbabyloní,stická(Sta_de Well
hausen) jen směrem vedlejším Ze zlevů spánku
a smrti, snů a vidění (vísrones) -- vykládá Tylor

povsta pojem „"duše, která byla přidělena ve
škerým přirodninám (hylozoismus) Duše zemře
lých sprostředkovala pojem pouhého ducha (spi
ritus pu_ri);zduchů povstal pOjem bohů“,napotom
polythcismus, který se vyvinul v monothcismus,
stálý prý závěr tohoto vývoje, až bylkkonečně pan

theismem přee.konán Značná propaganda animistl-_
cké theorie byla omezena theorii k_o_uzeln ictv(Zauberthcorie) Američana 7.11.1(ga (The suu
Bernatural, its origin, nature and evolution, 189m2).rimitivni člověk, v udiveení nd neznámy'mim
zjevy přírody, příčital jim tajuplné (kouzelně) sílyu,
jichž soubor tvořil„nadpřirozený, od přirozeného
nezávislý svět, pe|sonifikaC| těchto sil neb jic
přivlastněniln osobám (kouzelnikům) vzniklo prý
náboženství a vědomí božs.tva Ve Francii (Hubert,
Mauss), vAnglii (Marett, Sidney, Hartland) a VW:
mecku (Preuss, Vierkandt) nabyla značného roz—

šíření Aleos_|_nsrtelnárána bylaetemto apriorístickým ukcím zasazena prohloubením
studii ethnoslorguických, které vedle národů kul—

turních postavilyddo po ředí národy „nekulturní“ č. přlr dní (Nalurvtilker) Tito, stojice
geograficky vzdáleni od světových drah evoluce
národův kulturnich, nesdíleli s nimi pokrok vnější
kultury hmotné ,ale zachovali si při tom původní
stav vnitřníhoživota duševního relativně ne
porušený. jsou to primitivní kmeny Tasmanů, jiho
východní Australie, černoši Bantu, Západního Su
danu, více indiánských kmenů Severní a jižní
Ameriky, pygn ov vricAl|ce. Andrew Langwy
(1- 1912) historicko- kritické závěry (The Making
of Religcn119095 na základě těchto dat proti
předešlým theoriim animismu, manissmu a jj. pOSll

tivně doplňuje a novými výsledky ethnologie dokládá P. W Solun 18. V D.vve svém díle „Der
Ursprung der Gottesidee“ , l., Můnster 1912, a
„Grundlinien einer Vergleichung der Religion u.
Mythologie der austronesíschen V6lker“. ldea
o Bohu těchto primitivních národův obsahuje po

znání a kultus „nejvyšší bytosti“, _p_r_vopřičinysvětaa zákonodárce mravního řádu; hnáboženství
jest ethlckěaethlka jest nábožens e__j_co ethic ebez

nábož nset__v_|není st ._0__Bohu užívajía obsažnýchem „Pán“, nášy “, „nnesabe

Souhlasí i kulturní historikovét Affcóu/trhA..v Huml;otldta jj. —

l., 24.)př|padně piše_: „Es ist auffallend,udass vonGott, von der Wei tnu. von der nstterlb ich
keit die áltesten, in anderen Dingen unkultivir

testen Volker, ganz wahre Vprstellungen u_.Kenntnisse hatten, indess die Kun . .viel jtlnger

sind Von den h__ó_chsten _Dingen dachten dieáltesten volker cihtgl, in Lebensgeschdttcn
\varen sie Kinderr mSv/ícliíng (Vorles. tiber akad.
$tud.): „Alle Religion war in ihrem ersten Dasein

Wizard) ,
g..Gesch
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schon Uberlieferung“. J. G. 1--ic/zta(Naturrechtl. T.:)
„Ein Geist nalinl sich der ersmtenMenschen an,
ganz so, wie es dle aite ehrwílrdige Urkunde vor

stellt.“ Tento ne_jstarši, relativně dokonalý stav
nábože_nství náro nekulturních“ (Naturvólker)
V)kazu nápadnou podobnost se souborem náboženslekýchidei, jak jej razjev v Genesi
(cc. l.—3.) sděluje, a boř| apríoristické konstrukce
náboženství vývojem z instinktů zvířecích.
dcrni ethnologie dosvědčuje dvojí pramen vzniku
náboženství: přirozený, ze schopností rozumu
člověkaplynoucí, a nadpřirozený, ze zjevení,
jehož b li prarodiče schopni, jak dosvědčuje rela
tivně okonalé náboženství potomků, byt na

nižší stupeň dokc_:_nalostipokleslých. Taktéž zjištěno, že vliv mismu, manlsmu a čarodějství
na ideu božstva jest z pozdější doby nastalé
dekadence, v níž u národů kulturníchpůvodni
idea Boha až k nepoznání byla znetvořena. Syn
thesa člověka 7. těla a z ducha vykazuje i v ideji
náboženství dvojí prvv:ek jeden vyšší, rozumného
ducha, druhý nižší, smyslného těla a bujné smy
slné fani.tase Na základě historie, praehistorie
palaeologíe), authropologie a ethnnologie, srov

náme-li je se zjevením Sr. Z., dlužno si předsta
víti Adama, stvořeného tysicky ve stavu vyspě

lého muže, s úměrnou zralosti a _g_e_níálnimna
dánímducha, tak že zknihyphr dyapoodna dpři rozenou inspiracizjeven Pravdya Lásky
božské, jako silný zdravý stromek pod pečlivou
rukou zahradníkovou, lehko onen stupen nábo
žensko- mravního stavu dosáhl, o němž pr_azjeve||í

v Genesi vypravuje.tuDalší vzestupný vyvojl duševní i hmotn je naznačen Gen. 1,28.
„cres_cite et multi licarmyim“, 4., 17. sqq. Ale zá
roveň se sděluje atastrofa hříchu, která přiro
zenou potenci degenerace uskutečnila, tak že vý
voj kultury lidstva po stránce hmotné vzestupný
nemá vždy a všude souběžnýevývoj složky nábo
žensko-mravní. Nejenzjevem St aN. Z. nýbržitra
dice veškerých národů odkazují ke hříchu jakožto
prarnenu zla, odpovidajic na otázkuu, noůšv ui xaxo'

V lůně vyvoleného národa byl: s__iměeuni_versálního
náboženstvív monotheism Iouš ,jakov quarantaině uprostřed nábožensky deka entního

ohanstva, neporušené zachováno, až v „plnosti
asu“ vzešlo slunce „světla světa“ v Kristu, aby

„zrno hořčičné“ vzrostlo ve strom světového ná
boženství říše „pravdy a svatosti“. její jednotný
plán obdržel zasiíbením „Ducha advy — n);
dbjůsíď zdroj neporušitelnéhozachování „zá
loh" praavdy a vyvOje „semene slova Božího“

pro všecky národyaačasv — „až do skonáni <větt.a“Viz článek Bohověda“ a jeji poměr k t
i autoritě učitelského úřadu c|rkve. Viz té
„Bůh“ze začátk l..l „vědeckýpojem o .

-- 'l. ad |roz eny způsob__:oznáván:Boha(vizt, ___a ůh“nna začátkus il.) 1. ve svém

v_ývoji začíná „in statu viae“bcestou vezdejšihovota — rou v autoritu božského zjevení, a
končí „in statu termíni" dosažením posledníh0

A

ci_le (viz arg. eudaemonol. ), __(blezproslřednimpatřením naaBoha „tváří v_tvář“ 13 13),vlsmnebeatítlca (vizt. čl.), j. dooknnalým poz vá

ni_m Boha (actus radicalls), z něhož plyne lnáskaadost (am_oret gaudium) jako actus íormales
blaržaenosti. Čím je_ světlo rozumu poznávání
přirozenému, tím jsou nadpřirozené habitus
viry, naděje a lásky p_ro nadpřirozené poznávání

rou a lumen gloriae (vizi č__l.),pro životblažený (visto beatltlca). 0 poměru nadpřiroozené

viryk přirozenenévědě víz čl. „Bohoslovi“ (str. 299'násl., de je též pojednáno 0 poookrku oěvdy
(theologie) ajějím poměru ktílosoiil(str. mv12násL)
Viz téé.žConc Vatic. Constlt. de Fide c. ll. de re
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velalíone c. in. de Fide, srvn. s čl. „Bůh“ ze začátku
sub ll. a lll. — . Závaznost (obligatlo) nadpři
rozeného poznávání Boha jest odůvodněna z pojmu
a analyse _víry (analysis actus fídei . Viz Card. de

ugo, disp_. . a r. ranzelín de
Trad. et Script. Romae 18752, str. 628 násl. — l—íet

tinšer, Fundam.Theol. 3. Buch, 2. Abschn. 3. Abt.— ctus fidei, nadpřirozená víra. obsahuje virtu
álně neb formálně tento syllogistícký závěr: Zjevi-ll
se Bůh, neskončená pravda a svatost (: absoluta
auctoritas), jest člověk povinen věřltl. Bůh se sku—
tečně zjevi — na '. e jest jeden v bytosti a
trojí v osobách (factum revelationis). — Ergo jest
člověk povinen věřiti — v trojjedíného Boha —
(credendum est). První návět' poznáváme dokazu
jice rozumem, že Bůh jest a co Bůh jest (: Deus
absoluta scientia et veracitas). ——Druhů návét. ob
sahujici faktum zjevení, se dokazuje methodou hi
storicka-kritickou. Tím je hodnověrnost (credibi
litas) zjevení odůvodněna. Z obou praemls je závěr
o povinnosti víry (credendum est) evidentní.
Motivypřirozené doplňuje a do řádu ří
rozeného světla je povznáši aktuální (i habitu
ální) mllo st rozumu a vůle. Vzhledem k svobod ě
lidské vůle může člověk svůj souhlas víry odepřiti
i proti zřejmému &jistému poznávání povin—
nosti vir , čím se stává nevěra hříchem proti

lprvnímu prikázánl dekalogu, právě tak, jak vznikářích proti ostatním přikázáním, totiž v domým a
rozváženym konem vůle proti diktátu svědomí,

&lynouciho : vyše udaných praemis rozumu. —do není dobré vůle, pravdu hledati a nalezené se
podrobití, najde v monistickém atheísmu proti
první návčtí a v racionalístíckém naturalismu proti
druhé návětí dosti námitek, které evidenci závěru
o povinnosti viry zatemňují, tak že po nějakou
dobu i vzdělaný člověk muže zůstati bona fide
nevěrcem. Viz nás|. 7.: o atheísmu, S c h e e b e n,
Dogmatík l. Bd., 1 Bch. 545. — Vll. Atheismus
]. negativní í positivní je možn ', ' k dokazuje
faktum zkušenosti; avšak 2. člověknormálního roz
umu nem_uže _bez viny dlouho ignorovatí neb
popíratí extstencr nějaké nejvyšší bytosti ve smyslu
vulgárního p ] . (Vl '. Bůh sub ll.)
A d I.Athelsty theoretickýmí negatl v ním i, kteří by
nižádnč známosti () Bohu neměli, mohou býti jen
jednotlivci, nalezajíci se v mimořádnýchokol
nostech vývoji rozumu nepříznivých, ale nikoliv
celé kmen neb národy. Vlz důkaz ethnologický,
kde jsou otyčná svědectví označena. — Atheisté
positivní, kteří by nabyli z evidentních objek
tivních důkazů subjektivní jistoty, že Boha není,
jsou nemožni, jelikož bylo s veškerou evidencí,
v oboru metafysiky možnou, dokázáno, že Bůh
jest. jistá poznatelnost Boha pouhým roz
umem („per ea, quae iacta sunt, naturali ratíonís lu
mine“), která jest článkem víry (víz t. č. „ 'h
sub iii.), a metafysická (ne toliko morální) jí
stota důkazů sub lV. uvedených se navzájem
podmiňují. Avšak složitost těchto filosofických
důkazů, která pozornost ducha rozptyluje a ethi
cký moment theismu, ' nim odporuje.
překáží soustředěné intensitě subjektivního poji
mání objektivní evidence důkazů, jak to je možno
při důkazech mathematických vzhledem k jedno
duchým abstrakcim prostoru (v geometrii) a čísla
(v arithmetíce) činností fantasie znazorněným a pře
kážek vášni sproštěným. Proto m ůž ei jinak vzdě
laný člověk, jmenovitě je-li světlo jeho rozumu
zatemňováno vášnémi.obraceti svou pozornost od
důkazů theísmu ke zdánlivým motivum atheísmu
a vážně popírati jsoucnostBoží. Proto stanovil
již Sokrates ku přemožení skepse a k nalezení
objektivní ravdy logicko-ethlcký princip yvawt
oatno'v, a P ato ($0phist.) Žádá, aby r'íomjorg(po

Ř
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Iepšení života) pšedcházela/yrtbat; (poznání pravdy),jelikož „Unser enksystem' oft nur die Geschichte
unseres Herzens ist“ (Fichte, die Bestimmg. d.
Menschen). Ad 2. Avšak každý normál ní člověk,
a tím více člověk vzdělaný, bývá zákonem kausa
lity v otázkách „proč“»a „ emu“ své rozumné
přirozenosti, uprostřed říše přirod a jmenovitě
je-li zároveň u rostřed říše“ prav y krestanské,
v rozličných p íležitostech nulkán, hledati do
statečný důvod zjevů kolem sebe a v sobě, až
dojde řadou bytostí ab alio k bytosti a se —
k Bohu. Natura enim in essentialibus non deficit.
Odepře-li,maje svobodnou vůli, svého rozumu
užívati a pravdu hledati — jedná roti rozumu
(i ratíonabilíter), „veritatem in injustítia detinet“
(Řím 1,1 ) a hřeší. Následovně nemůže nor
mální člověk dlouho bez viny setrvati v posi—
'vním theoretickém atheísmu (ňwualóyyfwt eloív
ím). Totéž platí o atheistech kritických č. ag

nostickýclt, kteří „kritikou čistého rozumu'1(v.
čl. Kant) ničí základy lídskéhomyšlení vubec
a tudíž nejen the010gll,nýbrž veškerou vědu
v důslednosti svých ideologických theorlí znemož
ňují. (Viz důkaz kosmo!og.) Mimo to podává zdán
live motivy atheísmu materialismus a pantheismus
a ne'nověiši ideologické formy monismu. (Viz tt.
člán y.) Všeobecné říčínyatheísmu spočívají
ve vyvoji „moderního ucha času“ proti jednot
nému světovému názoru vérouky křesťanské. Viz
Dr. Maul—budi, Relig., Christent. u. Kirche l. Bd.
8.11: Entwickelung des Geisteslebens seit d. Mit
telalter. — Historicko-pragmatickou souvislost a
genesí důkazů o existenci božské v literatuře kře
stanské víz Hellinger, Lehrb. d. Fundam.-Theol.
8882, Herders Veri., str. 50 násl., jm. str. 51. —

Obsah a hranice přirozeného poznání Boha dle
podstaty (essence) s výlukou trinítárské subsistence
viz Sal/zebm, Dogmatlk, l. Bd., 2 Bch., ]. Teil,
Hstck. A. c.; v. Hammentein, Edgar, Trier 18943;
t_y'z',Gottesbeweíse und modern. Athelsm, Trier
1894. — Olio, Nie ist einer im Ernst Atheist
gewesen, Paderborn 1889; W. G. Ward, Essays
on Philosophy of Theism, 2 Vols, London 1884.
——Vlll. Co jest Bůh? č. o božské bytnosti
(de essentia Dei). Aseitas (v. t.) 'e meta
fy s i c k a b y t no 51 božská (essentia ei meta
physica). Literatura: sv. Tam., . qu. 13. Contr.
Gent. l, 14; óuarcs, De Deo uno, ]. l.; Gilliur, De
essentia Dei; Franzelill, De Deo uno thes. 10,sqq;

[&'/eurgen, De ipso Deo 188, sgq; Yurzgmann, DeDeo p. l. a. z.; Sten/my, Prael. ogm. De Deo uno.
O božské bytnosti máme již z předešlých dů
kazův o jsoucností božské takový po'em, že
Boha, b tost ase, určitě rozeznáváme o světa,

šytostí ab alio. (Viz sv. Tam. in Booth.
ncl.) — jas

ěj š ]h pejmu světlem r o 2 u m u nabýváme
toutéž methodoua osteriorí, principem při
čl nnosti,dovozujíce: jakoukolidokonale st shle
dáváme v účinku (ve světě), táž musí býti ně

jakým způsobem obsažena v úplně cjeho příčině(ín causa adaequata). Z toho násle uje, že pojmy
naše obytnosti božské nejsou vlastni (conceptus

Broprií),čerpanězbez rostředního poznáváníoha (cognitío immedtata), nýbrž jen obdobné
(conceptus analogi v. čl. analogia), čerpané z účinků,
tedy : poznávám zprostředkovaného (cognítio me
diata). Všeobecné pojmy ens, substantta,vivens,
intelligens, volens atd. přenášíme z účinků na
prvopřičínu jakožto bytost a se, jimiž ji tak
určitě označujeme, že žád n á jiná bytost těmitéž
pojmy označena býti nem ůže. Proto jsou naše
palmy o Bohu pravdivé a lze je nazvati též „vlast
ními“, ale s přídavkem: „ze.všeobecnich“ (uni
versales) vzniklé. Po stránce dokona osti stoji

„:

de T_rinit. q. 2., ord. 6, a.
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proto naše poznávání o Bohu uprostřed mezi dvěma
extremy: mezi eunominlanísmem(víz či.Euno

míus_)_,(dle něhož tak poznávám Boha jako sama(C:.hrysost, De incompreh. Dei natura homil.
_b__e_3.), & mez:ímodernismem, který tvrdi, že

nemámežádnéhointeliektuáiníhopij oBo
hu, jelikož je nepoznatein' (agnosticismuls), nýbrž
tolí_i_c_oživotní jakousi zku cnosti oha vycifu
je jakožto bytost, která naší náboženslk_ézp;třebč činí zadost. .eDe,nziger n. 2074.)
Maurůaclt, Das reli lose Gefůhl ais unmittelbares
innewerden u. Erle en der (jotth eit; Religion etc.
!. c. I. Bd. str. 69. Aposteriorístická methoda, jížto

si tvoříme „vlastní pojemoouBohuz __přenesenýchpojmů všeobecných“, se objas' , když pojmy
již získané z jednotlivých důkazuv o jsoucnosti božské shrneme vjeden celek: 1) ukazu kosmo
logického (viz str. 552) poznáváme Boha jakožto
e ns a se. Významtoho pojmu, vylučujícísmysl pan
theismu a kausaiity účinné, víz v čl. „aseítas“ str.
6792111.,ás kde je odůvodnéno, proč aseítas tvoří
me tafy sic kou bytnost božskou. Fysická
bytnost věci stvořené est souhrn všech známek
(vlastností), které ustavuji (constituunt) subjek je

dnoho a téhož druhu (spec__iei),na př. ioadu e inspecíe humana. pojímáme fysi ckou
bytnost bo ž s k o u, pozůstávající ze všech dokonna
iostí abs olutn íc h (rozum, vůle atd.) v protikladu
k relativním pojmům (notiones), jimiž se božské
osoby od sebe rozeznávají (gignens — genitus, spí

rantes—spiritus). Viz či. „Trojíce“. —Zpojm u„ensta se“ bez rostře ně se odvozuje: a) Buhje
bytost po statná, substa ntía z. č., oůolu,po
rov n a s s m a a o — "71mm(Ia (avotm'a);
&)vlastnosti (attribuiy) božské označující 2 p ů s o b
(modus) existence božské bytosti, ktery rozli
šujepodstatatně Boha atsvě jakožtoernsim—
productum (nezpřičiněný) a producnum(zpříči
něný), inde nden s(ne závislý,absorutum ade
pendes (závislý,nreiauivum, neceess ar nutný)
acuntinenens(nahodiiý). iz či. aseítas.u—l“Ascitasse označuje též v i 15směs v.v(Exod. 3. 14 násl.)

jakozzákladní atribut božskýzjevenímvlast
ního jména run—_. Viz t. čL a srovn. ls. 42s

Apoc. 2213. ir adice patristicksá (('ireg.ANaz.Or. 12; Hieronymus cp. 15 ad Dam n..;4 Au
stinus in Ps. 101, s. 2) tvoři výklad k Exod.

—2. Důkaz kinesHioiogický (vízstr. 553) přihlíží
bezprostředně k čínnost_i zó agere) věcí kosmiCky'ch a dovozuje, že jes ůh newtov myovy dx;
voúpevov—_ actusspurus. čirý (čistý) kon, vylučujici
jakoukoliv potencíaiítu, a tudíž nutný pra zdroj
— alfa — rimus motor)k ždé činnosti ůčín—

ných příčin kosmických, které přecházejí z potence
(energie potenciální) v kon _(energíi aktuální). Tak
učil již AristoteleS' (pare'góvn'u ngrbzegov švéoyeta

óvváyewg ěorw. a ponněm SV Tomáš (Cont. cnet.i 1., c 16 Následovně jest Bůh a) podstata
hmotná (immateríalis); neboť ínertía hmoty tvori,

jakožto čirá potence (Užilnad)n)), konkrétní protilad čirého konu (švégysm);jesteted Bůh čirýk on
spírítualní (duchový), substanciaini, intellectio, ab
solutní kon nekonečně intelligence a vůle, substan
tia spiritualís — „Spiritus est Deus“ (jo. 4,

Nekonečnost energie (vírtus in_fín_íta)čirého konubožské intelligence je patrna toho, že je pra
zdrojem(motor immobilis) nejen o) veškeré aktuelní
(skutlečně existující) činnosti kosmické, nýbrž li) že
v sobě nutné chov ac tu (formaliter velemi
nenter) veškerou, do neko nečnra možno u(in
definite possibiiem) činnost a dokonalost kosmi

ůkaaz t'eieologický (vizstr. 558)při
hlíží k zákonitosti veškeréhokosmického dění
a dovozuje, že bytost (Bůh), která je transcenden

Čeaký slovnik bohovčdný ll.
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tální prvopříčinou, musíbýtizároveň posled
ním transcendentáinim účelem a cílem nad řadou

prokázanýcmh ůčeiů kosmických bezprostředních,. movet omnia ut summum .

či_ny_účinné jso_u ovládány a řízeny pňčinaamí ůčeinými (causaefí nal.es) Na začátku prvních 'est Bůh
jakozto transcendentální prvopřičína (aifa); na
konci druh' ch jest Bůh jakožto posledni cíl (omega).
Zákonitáů einostobsahuuje roz um a sv 0 'odno
vůli Boha Stvořitele (víz arg. teleolo .). Bytost

rozumná, s_ubslstensper se sui juns), jest coipso o s o b ní .(\_'iz či. „osoba“_.) en tyto meeatafy

sické prvky pojmu osobností prenášíme na Boha,nikolivomezenost a n edo o nan ob n 0 st í

alio. ízčís. X.____Rozumuzavírá (pero se) z je
dinosti neskonč bé_ytosti_ rozumneposit i v n ě (nikolivexcelusivn)též na jedinost osob
nossti. Poučen zjevením o subsistenci ve třech

osobách,uznává,že induktivnízávěr: každá orzumná bytost konečná subsistujej en v
hypostasí (osobě), nelze logicky přenésti taktoe:

e_ršootěž bytost (prirozenost) rozumná nekonečnásistuje jen v jedné hypostasi Pínost byti této
může _vyžadoovatí subsístencí jinou. Zjevení dcpl
ňuje přirozené vědění. -— Viz či. rojíc.
Důkaz ideologický učí nás poznávati Boha ja

kožto nekonečný a r_íezměnítelný fundament nezměnitelnéhořádup vdy, dobrra a krásna,
tj Bohajakosubsptancíeiní Pravdu, Dobro
a Krásno — Deus est ipsaa_Veritas,ípsa Bonitas,ipsa Pulchrítudo. — 5. Důk eoudaemon io
cký doplňu'e nauku důkazuateieoiogického o Bolu
— absolutnřrn obru a osl_e ním cíií veške
renst\a — Závěrem ve ke' ddůkazův o jsouc
ností božské je_tedy nauka ocbytnosti božské ja
kožto theistický, správný monísmus, který _spojujetranscendenci osobníhoBoha o imma

nenci ve stvořeném svčtč. ln ipso vivimus, movemur et sumus (Skut. ap. í7.).— Bůhj ne 
konečný (ens íníínítum). Bůh jakožto bytost
a se č. nutná (ens necessarium) jest zároveň
dokonalostí neomez (ens iniínitum).
Pojem nekonečna tvoříme nabsirakcí z věcí ko
nečnýchnegaci konce (hranice) : non iinitum_—

infinitum, nekone no. Nevzníká tedy pojem nekonečnaŠoučtem dokonalosti konečnnýc ý
brž abstrakcí (odmyšienim) konce bytosti konečné.
Pojem nekonečna je tedy subjektivně dilem posi
tivní (nějaká dokonalost), dílem negativní (negace
jeji hranice č. konce). Dlužno rozeznávati neko
nečno mathematické (continuum v geometrii, (lis
cretum [číslo] v arithmetice) a neekonečno meta
fysické (essentia rei, dokonalost, periectío).
o tomto posledním může býti v theologií řeč.
Polda, Das Problem des Unendiíchen, Kathoilk 18882.
D' kaz lni s počátku uvedeného závěru byl již

naznačen (v důkaze kosmologickém, kinesíoziogíckém a henologíckém,sv 'am. zpo
jmu bytostiaase — ropřičiny veškerenstva
takto: Prvopříčina jakožto actus purus obsahu e

actu vešker__ou__bytosta činnost ab alio skuteKvantita a kvalita bytostí mož

ných[possibiniíum)jest p otent i a nekonečna(: donekonečna růstí). Ergo prvopříčína jako ne

Žměmteiný ac___žespurus musí něaakým způsobemiz čís 10) actu (skutečné) obsahovati veškerou
dokonalost. Neboť nemo dat, uod non habet.
Ergo Bůh, ens a se, jest ens in initum. Proto
naz 'vá Premio-Areo agíta (De div. nom. c. 4.) Boha
„příčinou vše—chpři in“ Ev avtq') nďoa ;; napa
óuyyartm) —causa exempiaris), _reltxi/ (tinahs),
:ronjum; (e i_cíens), dětmi) (formal is), 0101151031577;
(mateeriaiis), xai ániťňcnana Bernaadr
(ln Cantíc. serm. 4.): Nonnquod (Deus) longe ab
unoquoque sit, qui esse omníum est, sine quo
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omnia niihil. . non quia illa sunt quod ille,
sed quia ex ipso, et r ipsum et in ipso sunt
omnia. —-Těmito slovy jest označeno svědectví sv.

Písma (Řílm 11. 36.a)aSir. 43, 29. Tó včatwuvtóc. s.l magnitudínls ejus non est

flnis. — V tradimci se tato pravda jakod orngadefinuje nejprve na sněmu nicejském Il. (r. 87)

výrrazem: Gsógávcm'maqmc,naposled na vatiká_nském
„omnique perfectione ln nižtu 2hýdůkaz jest následující: Bůh jakožto ens a se, č.
bytostt,nutná vyžadujebuď dokonalost konečnou
neb nekonečnou. Konečnou vyžadovati nemůže.
Ergo vyžaduje dokonalost nekonečnou. Minor

posledního syllogismu se dokazuje takto: Kdybybytost nutn avyžadovala dokonalost konečnou,
vyžadovalaby ji buď jakožto ko nečn ovu uebec,
anebo jakožto konečnou urrič téh o druhu a
s;,tupně na př. konečnou intelligenci stupně x.
Avšak nemůže vyžadovatí nutnou existenci doko
nalosti konečn vůbec, jelikož by veškeré
konečné dokonalosti musily actu exnstovatl, což
de iacto není a býti enmůže. Ani nemůže vyža
dovatí nutnou existenci určitého druhu a stupně,
na př. konečnou intelligenci x, jeliko y a for

tlori nutně existovaly dactu konečné intelll encex+ x 2 . . onekonečna,což opttde
facto není a býti nemůžeo.Pravděpodobnost, že by
náhodou z nekonečně možných stupňů jeden
nutně existoval, =-—'—:O. Ergo bytost nutná ne
může býti konečná Ergo jest nezbytněne
konečna r—Bůh, jakoožto ens a se -—_.necessa
rium—_ improductum jest zaroveň ens intini
tum—_. bytost neomezené dokonalosti. (Viz čL
„nekonečno“ Za eíty dovozuje scholasticka
filosofie ipatrístišká tradice nekonečnoudo
konalost božskou a sv. Písmo tento důkaz ozna
čuje jménem nl,-ja, &wv, oproti němuž tvorstvo

je ni; čna, „Ba, jako nic (15.40, U..) Sv. I'omdš
(cont. Gent. !. 28.): Secundum modum, quo res
habet esse, est suus modus in nobilitate (per
fectíone). igitur si alíquid est, cui competit tota
virtus esseeind , ei nulla nobílítas deessc _po
test, quae alicui rei conveniat. Deus autem sicut
habet esse totaliter, ita ab eo totallter absít
tó non esse. Podobně (Summal. q. 4 '

est uasum esse per se subsistens, exequo oportet
quo totam.perfec'řl onem dni in se
contineat. roji zpeůsssoebůtvoořenl
pojmův oB apolsteriori. —Zpusoym : principu kausality dos íváme a ostcríori
k pravdivému pojmu o podstat božské, e trojí:
1. via affirmatlonis (causalítatis)vypovídáme
kladně dokonalosti účlnuvo Bohu,jich prvo
příčině; 2. via negatio nis popírame nedok
nalosti a hranice dokonalosti v Bohu, jenž jest
„ipsum esse“, actuisapurissimus, a tudíž si tvořímev1a excelle u pojem obsahujici
veškeré čisté dokonalosti pertectíones puras s.
simplices), sproštěné veškerých nedokonalostí; 4.
nasleddovně nejsou naše pojmy Boohu & světu
jednoznačně (unlvoci conc.),onýbr jen ob
dobné (analogici). 5. Tytoppojmynejsou síce
adaequatní (úplné),ale jsou ravdivě (veri)
a ve smjslu výše řečeném(č.VHF)vlastni( ro

prii). — Odůvo dňujeme předešlou theoriia n( sledovnč: Ad ]. Prrincip přičinosti vyžaduje, ay ve
škerá bytost a činnost (dokonalost) ab alio b la
nějakým způsobem obsažena v Bohu jako to
bytosti a se č. prvopříčíně. Porovnáme-li ens a se,
jakožto „ipsum esse“ ě. plenltudo entis a tudíž
actus purus — vylučující veškeru potencialitu 

s bytostmi ab alio |podstatně potenciálními č.přechodnými z nebytik bytí a z takového byti do
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jinakěho, musíme klad nč vypovídati jen dokona
losti, které ve svém pojmu er se neobsahují ne
dokonalosti, na př. ní intelligere, u) velle a jj..,
tudiž formálně jsou obsaženy v prvopříčině —ovšem alio modo než v tvorstvu a tudíž anna
glLk y. Tyto nazýváme dokonalostmiečlstými
pertectíonespurae). — opírati však mu

ime, že dokonalosti smíšené s nedokortalosguniperfectionesmíxtae) jsou tormáln ěv
\bsaženy; na př. poznávatí syllogistíckou formoou,isudkem ze dvou známýchnna třetí neznn,amou
est dokonalost (zóco,gnoscere ale smíšená s ne
dokonalosti (hledání neznám ho). Podobně do
(onalosti (aktualita) hmoty, spojené s největší po
irencialitou inertiae), nemohou býti formálně, nýbrž
en virt tu lně obsaaž,eny !. virtute, jakožto

víp'ríčině a) exemplární (vzorn ) a fi) účinně (c.
ef íocíbente),dohromady vlrtute creativa, vsile tvůrčí.ně mluvíme o tvůrčí silc genia, „virtuosa“,

který na př. symfonii “žřm" slyšíme jako zvuk, obsahoval ve svém tvůrí mgeniu ne tor ámln
(jakjeji slyšcti), nýbržvirtute,schopnostitvorby,by, v idecáh a přeedstavách umělco ch. —
Skcl3. Emlnentně č. via excellentiae pojlomáme že
jsou obsaženy v Bohu vlastnosti čistě i smíšené
(pertectíoncs simplices et mixtae) a) vyloučením
veškeré nedokonalostipocházející z konečnosti
bytosti kosmických; l:) prenesením dokonalostí do
způsobu existence transcendentální bytosti neeko
n,ečné a :) věcným stotožněním téže dokonalosti
s bytností božskou samotnou a s veškerými jejími
attributy,jellkož vBohu, bytostiase, nenivlastuosti
případečnýc ch pertectiones accidentales) a ni
žádného složení (compositio). Viz čis. Xi. Tak na
př. obsahuje pojem času dokonalost smíšenou a)

trvání, ježtojest periectiosimplex,km proměnupostupu (successlo), čátek a onec -coz
znamena nedokonaloszta proměnlivosti. V Boh u
není tudíž čas formaliter, nýbrž „eminenter“ ja
kožto trvání (duratio), ale — bez proměny pře
chodu bez začátku a konce — duratio intermi
nabilis tota si mul - nunc stans —aeternitas (víz
čl.věčnost). — Ad4 Z toho, co bylo subl. řečeno,
jest patrno, že a) dokonalosti světa, jakož i jeho

esse dle pravdy Bohu prvopříčiněbpřičístáme, ale
lb)způsobem (ratíone et modo)b ně odlišený m. Následovně se přičítají objekttlsvtnipojmy

dokonalostí kosmickýc h——podo ne jako pojem„byti“(ens)vůbec— Bohua světutujen obdobn
(analogice cum forma intrlnseca), nikoliv jedno—
značné (univoce). Dokonalosti č. formy (ens, sub
stantia, intelligentia atd.) Bohu i světu v nltrně
(intrinseca el, byť jen obdobné, jsou věcným
podklademJodobnostl mezi Bohematvorstvem
v různých stupních od „0 ruaz a podob en

ství“ lídskehouducha až k pouuhé stopě (vestigium)\ v atomu. — For ámlni dokonalostí hmot

ného těla (fysicke ústrojnosti -—oko, tatd.e »—neb vegetativně- sensítívnni činnosti) se jent v př
neseném sm slu (metaforice) 'akožto „anthro
pomorphlsmi“ šohu prříkláda i. analogie objek

tivních pojmův o Bohu a svět 1plyneědůležitý závěr,že Bůh wdokonalostí božské a svět (dokonalostikosmické nemo ou akožto souřaděn
druhy (;pecies coordinataeípodřaděny (sub
ordinatae společnemu rodu (genus), na př. ens
nemá pol sebou: inítum a infinitum jako species,
ani intelligence bo ská a intelligence lidská nejsou

druhy (species) ně aké intelligence rodové (gene
rbicažseč,která by lyla inditierentní k intelligenclžsaé lidské. Pebot druhy (species) dělí ro
majíce účast (participant) na něm,tak že rodová
dokonalost jednoho druhu, na př. čivosti (sensibi
litatis) člověka, není obsažena v druhu jiné_m
souřadněm, na př. v čivosti zvířete; a proto při

„.;—t.—
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dáním druhu jednaoho ke druhému přidává se dokonalosstí, mal rattíonale (homo) obsahuje
méně bytostip(entíntlatls)a dokonalosti, než animal
rationale plus irrationale (bmrutum ak neko

nečný Bůh obsahuje (formaliter vel virtualiter &eminenter) vešk ery dokonalostí bytostí koneč
ných takovyrn způsoobem eni více (větší)
dokonalostí (entitatins, intelnligentiae,bonitatis
etc.) v Bohu ius světu, než v

jest větší hoastraktni počet _(numerus) jednotekrozdiln u, —nenívšakvětši ota
(valor) dokonalosti.Pantheismus přehlížítento
rozdíl bytostí a se a bytosti ab allo, který již Plato

proti Eleatiim znamenal, rozeznávaaje bytost nutnouvýrazem zó ó'vtw; čy od bytost nahodilých —
za čna, která u porovnání s onou jsou spíše [n']
ů'vta v nápadné shodě s biblickým jisa. — N

otázku pantheistů,BůLe—SBe—liBůh plus svět více reálnédokonalostiinež mo sobě, dlužno odpově
dětí: ato addices anení možna, jelikož jeji
summandy nejsou stejnnorodé a není možno
bytost a se s bytostí ab alio uvésti na stejný rod.

— Ad 5. Pojmy o Bohu čerpáme :“ tvorstva i(řakožto účinků prvopříčiny), kteréB ajen an
icky, nedokonale nám predstavuji, označujíce svou

Eonečností a nedokonalostí, co Bůh neni (via

i'uiegaiionis),a svým positivnim obsahem jen ne uplně (lnadaequate), co Bůh jest (via aifirma—
tionis). ——Avšak toto poznání je praa\dí vě, je

likož hpojmy nám představují dokonalosti, kterév Bohu skutečně (objective) jsou, _bytzpu 
sob _(modusi, jimžto je pojímmáme, byrl liný, nežjak jsou v Bohu. však ' netv íme, že
tímto způsobem (spojením ne okonalostl s doko
nalostmi) se nacházejí dokonalostí v Bohu, nýbrž
popírármme to (via negationis) opravujicc jej via
excellentiae. Následovně jest naše poznávám Boh
(an sit et quid sít) pra v,é byt' neúplné
(inadaequata) To lze vysvětlit a contrario. Naše
poznávání na př. kamenne jest něco zcela jiného
než kámen samotný. Myšlení jest ospírituelní, ne
hmotné — kámen není spírituelní, nýbrž hmotný.

d\ípřece jest náš pojem kamene správný (prav
vý), byt neu'nglný. A contrario naše poznávlání Boha nad n mi je správně vzhledem k tomu,

co myslíme; ale je nedokonalé vzhledem ke způ

sobu,á jak in statu viae Boha myslíme. len kdopopírá schopnost rozumu pOznati pravdu, a
v důsledku toho kdo neuznává neb libovolně
omezuje princip kaus'ality, zatarasi si cestu
poznati Boha, čehož esttKantův kriticismus do
kladem. Pojmy aseitatis, infinítatís atd., jimiž vý
hradně Boha pojímáme a od světa rozeznáváme,

mohou se nazývati vlastnimi (proprnli); ne siceve smyslu,jaak Bůh sama sebeu pojímá
(comprehendít), ani jak blahoslavení l(ncoruprehen
ores bezpros středně na Boha patři (vísione

beati lea), nýbrž proto, že žádné bytostí mimo
Boha nejsou spoiečny (cummunes)atudiž jsou
Bohu vlastní secundum quid.—X—I. 0 božských
vlastnostech (attributa Dei). Asleitas jesttooig cpky rv nim pojmeem Bohuv lastním (viz
čl. aseitas),p k němuž nás vedla aposterioristická

argumentace z faktu existence bytosti ab alio,natvoří zároveň v pojmu „ipsum esse"l poslení
ontologický kořen, zněhož lze logickyod

oditl veškeré vlastnosti božské,jichžto
soubor nám představuje fysickouu božskkou byntnost samu. Bezprostředněz pojm e=(
necessaríum) jsme v předeašlém odvodili: eBúh jestdokonalosti neskončeeané, z po mu actus purus
intinitae perfectlonis logicky uzavnráme,že každá
dokonalost musí býti obsažeena vbyinosti božské.
Neni to apriorístický argument ontologický sv. An

571

selma, jak vyčítá Kant (Kritik d. r. Vern. all. Teil
ll. H 5. Abschn.) přehlížeje, že pojmu bytostíbnuBtné(as e) nesta me a priori,
nýbrž odvozu eme jej a posteriori: ex facto existen
tíae rerum a alío. lniinítas božské bytnostl se
též analyticky dovozuje z pojmu bytosti a se, což
je methodlcky obdobnou dedukci, jako v mathe
matické analytice ze zjištěné rovnice, na př. kruhu,
analyticky dovozujerne jeho objektivní vlastnosti
Oba již zjištěné pojmyo Bohu, aseitas a inflnlias,

jsou zároveň normuoju,mdle níž via negationis a
emínentiae opra lmpiš'přenessenéz tvorstva na stvořitele, poznavše oha jako actum
purum infinitae periectionis. — Zttohoto
o božské bytnostl následuje, že vešker
šováni bytnosti (essentiae), jsoucnosti (existen
tiae) a vlastnosti (attributa) božských jest jen
obdobné (analogické) přenesení zpusobu našeho
poznávání věcí kosmických, jihcžto bytnost pře
chodem : potence v kon (actus) existence a vlast
nosti nabývá. V Bohu, jenž jest actus purus, jestessen tia : exisset ntía :: attr íbuta, násle
dovně „quae justítinalpsa bonitas“ atd. (Augustin,De Trinlt XV. 5. 7., a Suarez De Deol. il.
n. 5.). Avšak omenzený lidský rozum, pozná
vaje Boha a posteriori z účinků, nemůže jedí
nym pojmem pochopitila jediným slovem (termi
nem) vyjádřltí neomezenou bytost božskou, která.

uje nepochopite einna (incomprehensíbílis)a
pnřotonev yslovite ]na (íneffabilis,6g'ér;w;).T ato
pienítudo entís a tudíž dokonalosti vzhledemk Bohu
tvoří mo st, anedokonalostlldského poznávání
pot řebu „zobezedné „hloubky bohatství jedno
duché bytostí božské čerpati mnohonás
nými abstraktními pojmy, které zachycují jen jed
notlivé paprsky prasvětla božské pravdy, lomené

v hranolu světa av náš rozum reflektované, a(bŠy
je v jedno sluncet světla prvopravdy skládal.Fhomas,ln1.1...3) e analogie
poznávání bytostit ab alío z jejich fenomenů pří
kládajíce jim vlastnosti fenomenům odpovídající,
nazýváme objektivní fundament v božské b tnosti
odpovídajicí účinkůmv kosmu, na př. stvo eného
rozumu,vůleatd.,též—vlastnostmibožskými,
jichž soubor (cumulus periectionum) tvoří fysickou
bytnost božskou (essentia physica). Na otázku,
zdali našim uz n ý m abstraktním p oj m
o Bohu, na př.rspravedlnosiia milosrdenství, rozm
umu a vůle atd.,jejlchž formální definice si umno
hých z nich dočista odporují — odpo vidaji též
různé reálné prvky v božské bytosti,dostá
vrnáme od věd“ dvou extrémů, mezi nimiž volíme

střední cestu pravdy, všeobecně (sententcia communi) od theologův uznanou. xétr
ealis smus — (Gilbert de_la ProrréleXll. stol.

a Greg. Palamas XIV. stol.) přehání ruznost na
ších pojmův a tvrdi reálný rozdil mezi božskou
bytnosti a vlastnostmi amezi těmitonavzá
jenu“byl proto haeretickým Katoick nauku praegnantně vyj dřil sv. Augmtm
(De Cív. Dei Xl. 10) slovy: Deus quod habet, hocst. Dru extrém — nomminalismus.
(vízz.t čl.), vuzmklýz ariansského eunominianismu

(vízzt. či. )zneuživá jednoduchosti božské bytosti(viz čí, že veškerá nomina (výrazy) vy
jadřujici božskou btost a její attributy — jsou
synonyma násle ovně stanovi pouhý rozdíl
v našem myšlení a mluvení [distinctio pure men

talis-_ rationis ratiocínantis) bez objektivníhonpodkladu v božské b tosti. (Viz Denzinger , n.
násl.) — liezi o ěma extrémy stojí virtuelni
rozdíl (distinctio viriuaiís _ rationis ratíoci
natae) mezi božskými attributy. Božská bytost,
jakožtoactuspurus infinitae pertectionis(: vir
tutis), rovná se a přesahuje (aequivalet ct superat).
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neskončenému množství jednotlivých dokonalosti

<přenášených našimi pojmy s tvorstva na vopří1nu Pojmy tyto od ezlrajl (praescindunt lforma
liter, non autem objective) jeden ah dru

hého. Ale vzhledem k absoblutní jednoduchosti (vizčís.Xll.)bytosti božskéo ahuje nconccreto
(formálně neb radikálne) dokonalost vyjádřená poj
mem, na př. justitia, jinou dokonalos vyjádřenou
pojmem jiným apř. misericordia. Nelze však in
abstracto stotožňovati pojmy a jimi vyjádřené
vlastnosti bytosti ab allo, v nichž může býti a bývá
na př. spravedlnost bez milosrdenství atd. — Tím
odmítámme Scotův formalismus (distinctiotor
malis; lnl. dist. 8,q 4.5 ad quaest. resp.), kter'
stanoví, že formální (podstatný)rozdílvlastnosti,
na př. moudrosti a dobrotivosti, v člověku neko
nečnosti (infinitate) těchto vlastnosti v božské by
tosti se neruší a tudíž in re, nezávisle od čin
nosti našeho rozumu, se v Bohu rozlišuje jako
v člověku. Závěr tento není s rávný. Neboť byt
formální ratio moudrosti naehog abstr akt
niho o ni pojmu nebyla formální ratio pojmu do
brotivostl a tudíž dlužno vypovídati: moudrost
n e m dobrotivost — přece moudrost b o ž s k á,

se divinum,jesst objektivně v Bohu

zároveň božská dobrotivost atd.— Xll. Dééalsímebožské vlastnosti vycházejíce z pojm seity,

v němž možno rozeználvati (viz/?čl.daseiutasa) for
mální moment A) st cký a dynamický.Prvni (A) nás vedeak vlastnostem božské
byti (attributa tof: esse, Seins- Attribute čili atthri—

buta cžuiescentla, duo):jnxá)ato1)transcendent lnim a) ens, b) unum, :) verum, d) bonum,
:) pulchrum, 2) kategorickým: substancialita,
kausalita (— všemohoucnost, omnipotentia) ne
hmotnost (immaterlalitas) a tudíž neviditelnost,
nezmčnitelnost, věčnost (aeternitas), nesmirnost

č. neprostornost (immensitas): všudypřítomnost(omnipraesentia)— Druhým nt (B)nás vede
k vlastnostem božskéh ožitío (attributa actuosa,
čvsgyntmá)]) božského vědění a 2) božskév ůle
(vita divina). —AdA l:)a) Z vlastnosti božského

bytí (attributaowí—esse) bylo v predešlém (č VIII.aIX.)již vylože oens a se jakož i v tomto pojmu

ObŠCkÉbnyéti—obsažená nekonečnost dokonanllostihožeeus est cns infinitu(„un m"): Oj noté, jednooduchost1 ' e
dlnostl božslkédbytosti (de unitate, simplicitate

ct unicitate 0.32- Unum — se definuje —-est ens,quatenus est 1n 1visumin se; jednotným vnitrné
jest b tí (ens), pokud je nerozděleno samo v sobě

a odd leno od jiných (indibvisum in se et divisumab aliis). Z pojmu Boha, boytsoti a se (actus pu
rissimus), patrno, že bytost božská, vylučujicjakou
koliv potencialitu, vylučuje eo ipso jakékoliv slo
žení z dílů n. sti (compositioneemépartiumm),které jsou in potentia ad act-um (s ného) celku.

lz $. Thom. umma ], q. 3.a 7t.e)čTam též je

důkaz z absaolutníkausality:Oa1nne compositum
cau sam euseautem non habet causam,cumsist prima acus c.eins Se scholastikou

souhlasí pat. ístika jakožto jel-ilpodklad:lrenaeus,adv. haeres. il, yrlllus 1eros Catecn. Vl.:
„Deus simplex eltanon ycompositus, ó'Žo; Vais. vou;

,uóvovoxaóagóc. Maximus, comm. ln Dion s. dediv.II .c. 5.: čvParga-la čti—tw,oů duní/151. toho

Eovstalamformule sv. Augustina: Deus quodabet hoc est“ (De Civ1t.Dei XL 6). Creatura

noun est sed habet sapíentiam. est tedy Bůhun snejen ve smyslu: nerozdělný (.ndlvlsus, un

tg;:teialt),nýbrž i nedělitelný (indivisibilis, uncuž jest pojen je ouduc tosti nitas
indlbvisibllitatis — simplicitas Einfacl1keit)unTato

jednoduchost neíaativnni (ne-dělitelnost), kteroumái mathematlcký od, netvorí up l n é h o obsahu jed
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noduchosti ani lidské duše, jejiž positivní strán
kou jest koncentrace energie intelligence a vůle
jako v jediný bod, kdežto energie hmoty je roz

ptýletna v jednotlivých atomech. Ve smyslu em inen tně vyšším tvoří positivni stránku jedno
duchosti čirého konu prvopřičíny absolutni kon
centrace jeii “nekonečné energie. Protooje tato
unitas simplicitatis transcendentální jako
aseítas a ínflnitas, z nichž vyvěrá. (Viz S_.Thom.
Summa |, q 11 a. 4) Tato unitas a se 'e unitas
xaz ččozí/r?, ipsa uniatas, r) povág, „der r—Eíne“
avzhledem ke stvořeným monadám (Leibniz, Her
ggršz jejich tvůrčí příčina (u) nav čom aůzo';, nepřevrá_tí-li se toto rčení v pantheistickéEleeatuuě'v zai náv. —<Starokřesfanská tradice to

praegnantně vyjádřila: „Una isi_rnplicitatis eminen(Psseu.do-Areopag Devin. nom. .
tlDeus unus (est) non ut caetera. .sed eminen
tiori modo, ut ipsa unitas, per quam omnia, quae

una sunt,)suo_qrgaeque modo un1tatem1part1cipant'(lbid ročež nazývá svatý
Bohhacnejen unum, nb ž maxime unum, je
likož jest actus purus a tudižm axime esseetm
xime indivisus. — S analyst filosofie souhlasí své
dectvi zjevení o absolutni jednoduchosti bytosti
božské. Sv. Písmo vylučuje i metafysické com

positum v Bohu, kdykoří vlastno(stl jeho substantilsuje,např.Deuseso. 1,4),7)dhjóua46,). Deus est lux (: actus)ct tenebrae(= po
tentia) ln eo sunt nu.|lae — Formálni definlci
dává sněm lateránský W. (1215)c. Firmiter slo
sz „una essentia,substantiaseu naturasimplex
omnino; Vaticanum (sess. lil de fide cap. ]
sim lex omnino et incommutahilis substantia. Na
sle ovně vylučuje absolutni jednoduchost božské

bytosti jakékoliv složení (compositum) zhčástxí
nejen fysických, nýbrž i metafysickšechmateria et forma; ex substantia et acct ntibus;
ex facultate et actu; ex actu et actu; ex natura et
hypostasi; cx genere et differentia- ex essentía et
existentia. (Viz.S Thhom. Summa \, q. 3. a. 2. idem

Cont.Gen..tll210;Sa.,..alq3 a..4)_s-—(O'cedi
nosti božské b ostl, Deus est unicu fednoty & jednoduc osti v předešlém vyložsené p yne
logickou nutnosti závěr: Bůh jest jediná b tost
a,se dokonalosti neskončené. Tot vědecký po klad
viry monotheísmu proti polytlleismu a sta
rověkému du mu. Apodiktický závěr odvozo

valajižfilosofiepatristlcká ponejvícez ase lton čeno sti (intimate — plenitudine,
„J.rjllawua)božské bytosti: Silt extra illum (Deum )
est aliquid, ja_mnon omnium est nlrjnmjm neque
continet omnia; deerit enim nlqga'mau hoc, uod
extra eum (esse) dicent. (iren. adv. haeres. !, l.)
Duo ergo summa magna quo1nodo consistent.

mhoc ist usmmuum magnu ar non habere
Tertull. (csont Marc. [. 3) takto háji monotheísmus
proti dualismu manicheů. A skutečné, božská povúš,
jsouc „oplenltud entis“ (: perfectionisl, vylučuje

multiplikaci dvocu,ittří atd subjektův onsahujícich„“plnost bytí;n mimo „plnost“ byt : sum
esse: esse intirnlitumčilibyti v eške ro omne esse

reale et possibile) nižádného bytiajiné ho. VaizS.
Thom. aContr.Gent. l, 42; Summal, q. a.3)— An aozpak Monady kone čné—-—kontingentní
v kosmu existují v čísle množném a mohou do
nekonečna býti roz mno ž ovány (na př.ho
mines), berouce „učast“ (partie 1pant) 1017esse (ana

logicky) z lplnosti bytí božské. 10. — K_dybyb tostnutná by a rozmnožitelna ve dvou, třechat. by
tostech nutných, musila by actu (skutečné) exi

stovati v „počtu' subjektů nekkonečném jelikožens nec essarium toliko možnéjestcon
tradictioln terminis; obmezovánipočtu určitého
(: a) je bezdůvodná libovolnost a nahodilost (casus),
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jejiž pravděpodobnost=-—»=.0 — Nekonečné

množství bytosstí nutných,majících tudížjednotlivě„plnoost b ““,jetaktéž nesmyslným—.Viz S.Th om.
(Contr. ent. i, 42), kde uvádí sedmnáct důkazů
monotheismu, opíra 'ících se hlavně o terminus
medius aseit nf ni božské bytosti. jest to
osudný omyl idealistickp-pantheístickěho monismu
ajeho nngov wvůog,že zaměňuje pojem nej
raeáln šiho „ens a se“: inflnitumens rea
lissimum a tudiž singu_lare— un i cum — s ab
s tra ktn im pojmemtovbýti—_ ens abstractissimum

atudiž universalissilmuom. Rozdílobou]patrný: ]. lo gi s compre
hensio) má ens abstractum jedinou známku (notam),t | esse extrra nihil=ensa tudíždle rozsahu
(extensio) jest praedikátem veškerých reálných

i možných mosstí— kdežto ens a se má nejbohatšísperfectío realís et ídealis forma

litesrvel virtualiter) a tudíž rozsah nejmenší (: unicasubstantialis intellectioet volitio),-2.egen tický
— abstraktní ens vzniká abstrakci z bytostí indi
vidualně konkretních,existuje formálně v abstra

hujícím rozumua Len faundaementálně ve
věcech samýchn— dežto pojem nejreálnější bytostí (a se)\ íá argumentacía posteriori na
základě principu kausality, který nás vede k
věruo nutné existencinej reálněj ší, neskon
čene' a tudíž jedinečně bytosti d u c h o v ě, intel
ligenci a vůli nadané a tudíž osob.oni
jemstvi božské trojosobnosti není protivou mono

theismu, viz čl. Trojice_agm. výklad Kleut enův,De ipso Deo Vllatnsnosti „je nodu
chosti a transcendlcnce“ se přikládají abstraktnimu

onmu cns podobbnč jako mathematickěmu bodu
vůli nejclíucdšímu obsahu toí' esse a jednoduchosti logic ke — kdežto bytoosti a se k vůli

ontologické nedčlitelnosti neomezene plnosti
rov esse. (Viz Hegelovu ideu „des leeren, inhalts
losen Seins“ jako absolutní pradúvod človččcnstval)

__ eta

Tento fundamentální článek věrouky křesťanské '

(„íwvaozía“)stojí v čele symbolů: nicejskěh o(325) morava) e ě'vu niv; lateeránsky (1215)
c. Firmiter učí: „unus solus est verus Deus“—a
Vaticanumzavrhujesatheismempolytheismus
a dualismus slovy: uís unum verumDeum,
visibilium et invisibiliulm creatorem et Dominum

negavcrit a. s. (sess. lll. de fide can lg. Smysltohoto článku víry jest, jak již výše 11ením sv.
Otců b_vlo oznnačeno, nejen quuaestio lacti, že
je den tolikko Bůh jest nýbrž zároveň quaestlo
juris, že jeden toliko Bůh býti mu 5 .

est dogma monotheismu a na němmza
„největší řikázáni \“ zákoně“ obsaženo

v známém pmfj (e e.ut 6, 4); Audi israel, Dominus
Deus noster Dominus unus est; diligcs Do
minum Deum Tuum ex toto corde tuo. .lsai aš
(44, 6) vykládá smysl parafrasn: Ego primus et

ego novissimus etV(propterea) abs ue me non
De u.s V.N zák oně spočívá doghma

o nejsv. Trojici na monotheismu, jak symb. Ath anas anum zdůrazňuje a 5\. _jan (17, 3) zřejmě
hlásá: Haec est autem vita aetema, ut cognoscant
te solum verum Deum aš fór póvoválnůwo

)e tquem misistig. Ch. „Největší přikázáni“ lásky v ideálněj ím jeho pojímání se odvo
Šluje jako v St. zákoně z monotheismu: „_jesusem respondit ei (scrlbae), quia primum omnium
mandatum (ziadny)náv-raw web)) est: Audi Israel,
Dominus Deus 'luus unus es.t Diliges etc. —

Sv. Pavel opakuje totéž dogma častěji: Act. 14, 14,17,23,ka 3,%;1C0 , ; vůu; 056;cípy),
el; aj. Vlastnost 'edinosti božskě bytostí 'mo
nothelsmus) vylučuje haereticke bludy l) poly
heismua2) dualismu.(Vu tt či) Polytheismus
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připouští více nebo mnoho bohů. Pod čís. V. b lo
vyloženo, že polytheismus je plodem pozdější
generace rozumu i vůle proti původní idei mo
notheismu, který je těsně spojen s normálním vý

vojernmlidskě přirozenosti1pod vlivem božské prozřetelnosli (viz Rom. 1,18 násl.; Sap. cc. 13—1
Summa theol. . .94.a a. ). Vzhledem ke
Gen. 3, 5 „eritis sicut d i“ udává sv. Tomáš Akv

-2, q. 94.a ntřetí pramen polytheismu: vlivvvůdce d ae aPokud se původníidea božská
bludně přenášionnaapodměty kosmické „lncommu
nicabile nomen(nim) lapidibus et liguis imposue
runt“ (Sap.14,21),nelze polytheismusstotožn
vat' | s atheisme m.Athelstouse stává polytheista,

když důsledným myšlením o vnitřním rozporu poeismu přesvěd en nepřijme monotheismu. Vě
lecke roztřídění různých for polytheismu
& jichegenese 'est úkolem srovnávancí vědy nábo
že (Viz er Ursprung d. Gotte sidee [. Te2il.P.nW.$chmidt, . . ., íinestri. .
Orient prozrazuje stopy zkonečněninekonečna
v gnostických a indických systemech emanačních,
kdežto occident a otheosou člověka a zneko
nečněním konečna vů ec vpolytheismus upadá. —

Dualismus(vizt. čl.)připouštíjen dva absolutni
principy jakožto domnčee rozluštění odvěké záhadycv 16 rar .o'r netu, kde V .stol. př. Kr.
Zaoroaster rozlíšovlalboha světla — Ormuzda
— a — Ahrimana, spřenesl dualismus
na západ Per an Marte: v 3. stol. po Kr. eformě
„manicheismu“,jemuž přechodne sám veliký Augu

stín padl zaZohět, aby jej tim ůi ínnějí později potíral. .Bardenhevver, Datrologie str. 452,
Freiburg 1894.A—Filosofie vyvrac dualismus naukou:
zlo (malum) jest nedostatek dobra (privatio boni)
a tudíž non- ens, [Li]ó'v. Absolutni princip zla by
musil býti pouhé nic (nihilum,oózoí-)tcdyk
trérni protiva absolutního bytí. —yVizčnl.
„ . imo to správně vyvrací sv. Athana
sius (or. contr. Gent) dualismus závěrem: Dicere
plures deos aequaliter potentes est dícere plures

aequaliter impoten ntes—Šp—oněvadžby se paralysovali. je--Ií jeden mocnějl — zůstává samotný
tedy jediný princip směrodatný vkosmu——Zje
veni zavrhuje dualismus nejen naaukou o mono

thteismu, nýbrž i zřejmým antidualistickým učením
ardici proti manichaeismu(Augustinus,viz Patrologie, Alzog, Freiburrg 1888*,str.4 08)aavP smě

s.v slovy: Pohleďtež, že jsem já sám,a není ji

ného Boha kromě mne: já fusmrtima jáaobživím;já rannimauzr'davm.“ Zlof sickě nema tedy
absolutního principu zlého. — Zlo mrav ní, "ako ta

kové l(hřích—),lBůh ápřipouští, ale ne ůso í Vizči. „: áš (45,7) praví: jf jsemmHo
spodínoa nenisjiného,jenž působím szětlo atvo
řím tmu, činí okoj ae tvořím zlé (dopouštfm),já llospodin člimnimtov o.“ — Správná nauka

o jedinosti božskěbytostíe je důležitj'm argumentemproti monismu. — AdA ,_l), :“) st pra v
da. Deus est — verus immo ipsal evs.erita

PojemI prav vykládál logika (Philos. Lac., lnstit.logic.l pgggsq l., p. 168 sq) označujlcjeji
nutný vztah k rozumu a rozlišujic: pravdu o n
tologickou (věcí)—veritas in essendo; pravdu
logickou (poznání) — veritas in cognoscendo;

pravdu morální — eritas in dicendo. Násle

dovně dlužno dokonalostvpravdy,jako perfectio sim
plex, vypovídatl (modoůeminent) o Bohu jakožtoas,.tnost est tedy a olutni pravda

onatologick; 2. absolutniApravda$loogická; 3. absolutni pravda níorálni.— .Pravda ontologická

se definuje „a_daequatiorei cumpideai eg',us“ rovnice
mezivěccí a její ideou nap r. hr: pra é)zlato obsahuje reálně, co idea zlata dvlyjaduje obsa
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hem svých znaků (notarum). jest tedy ontologická

ravdoaui esse, b tí věci samoí pokud jep oznaein jelikož šytí vcě| a poznatelnost jen
logicky (nikoli věcně) serozlišují, platí axiom: ens
et verum convertuntur. Následovně vzrůstá pozna
teinost věcí v rovném poměru k byti věci. Bůh
est ens a se, plno tbyti, aůtovaia — následovně

lest Bůh absolutní pravda ontologická,veritas
zat' čšop'pr— ň aůtalqůsta, prvopravda (Urwahrhh.eitl
— Vzhiedem k vesmíru (viz důkaz ideologický)
jest Bůh t pus (fundamentum idearume xernpia
rium) veš erých bytostí ab aiio a jejicheúčinnou

rv op říčinou, násiedovnérjnayahjůua,všepravda.groto vykládá sv. Tomáš (De verit. q. 1. Z.)'
božský rozum jest normou vécí,vvěci jsou normou

našeho rozumu. Věci jsoum(ontologicky) pravdivé,poněvadž jSOu,jak'je Bůh ysiíi; naše poznávání
je pravdivé, shodujee-li se s yvěcmi, jak objektivně
jsou. idee božské jsou „tvůrkyné věcí“, of mv
mrraw oůruófzotol Zóym ( e iv. n.om c.
idea ,s níž je shodna bfytnost božská (adae-_
quatío cs_sentíae Dei cum idea ejus) — neemuůež
mimo irý kon (actus purus) božské intelligence,
nýbrž jest s ním úplně totožna (perfecta identi
tas tot?esse et ideae), t.j. Bůh jest :) vnsoalúůrm

cDei non solum est conforme suointeliectui,

sed3et_íamaest ipsumosuum inteliigere (Summa)— ao Bohu ako absolutní
ongaiogické pravdě vyojad'ujivěroučn prameny ter

míncm: „v eus“ Lateraan iV. cap. Firmiter.,Vaticanum,Sess. iii.de fdec ni).— Ad 0
gická pravda se vymčřue: adaequatlo intellectus
cum re, shoda poznávacího rozumu s v_écipozna
tclnou. — Scientia non est quaiitas in Deo vel

habitus, sed1 substantia et actu puurus. (Summathe q. l..) PoznáváníSpravdy jest Bohu
subsltancialni(nikoliv akcrdentainr)akt ,totožný s jeho

bytností(viz Dei _simpiicaitas).Násiedo vně jest Bůhcomprehensio_sui, čirýa ulného pojímání sama
sebe, a proto je logická pravda božského oznávání
nejen rovnici mezi aktem a _obiektem, ný rž dokonalou totožnosti obou identitas foi esse et mr
cogitare). Jakožto životní akt jest tedy Búh s-ub

annciainí prav da (intellectiosubsistens,,vítaiísa,intelligence absolutní. „E 0 sum . . . v erritas
diýósaaa)“. — zhledem intelligencim stvoře
ným —jest absolutní božský rozum „iumen men
tium“ (Au .t), . j. božský absolutni rozum tvoři
relativníi| skýrozum inteliige entnim schopným

prav_dy logické, jako činí veškeré věci intelligibii
j. ravdou ontologickou, dávajeSjimTučast

( yarticípationenl1)svého esse a se Tom.
ontr. Gent.I |4.7) Srovnej důkaz ideologický

a teleecoiogiký" ráděadprírozeném j„pnrtícipatio divínae naturae" (2 Pet.i ,4) dána in
statu víae v kořenu tři božských cností, víry,n
děje a lásky, aby in statu terminí údělem luminis

gioriae byl tnesmrtelný duch schopen účasti bož
ského živ apravdy samé. 0ntoio_g_ísmus,theosofie & pseudtomys lcismus, nerozlišuujice dosti ens
a se od inteliigentnich bytostilab aiio (stvořených),
zaměňují tuto ůeiwotg — gonna; up squ, „0 t 1

apodobenství Bohu; ,saoůáwotc,_„Vcrgot_tur_1_ž".VizLessius, De div. . Vi. oralni
pravdu vyměřuje logika: 4adaequatio intellectus
cum serm one, shoda myšlení a řeči, a rozlišuje
v tomto attributu dva momenty: ajv eritas m dicen
do —veracitas, ravdomluvnost(protikiad: lež,
mendacíum -— iftormitas intellectus cum sermone),
&)verítas' m agendo -— s,í_ides,věrnost; oba
attributy jsou důležity,a to veracitas jakožto formální
motiv božské ctností víry,a íideiítas č. adae ua

tio sermonis cut-_nsoactío one jako motiv nad je.V Písmě sv. vlastnosti dosvědčenya
rozum je a posteríorio z ínteiiigencí konečných na

»...

—.

Bůh

ÚjichjnnekonečnýČprazdroj via eminentiae řenáší.sv jan a(8, 26 čzteme Qui mlsrt me \'erax 61171013)

est, _asv. Pavel i(Tit. ] 2,): ůy/EUDTĚCem; a „impossíb iie (uůůratov) est mentiri Deum ". but

v ě r n o s l i praegnantně vyjadřuj_e_sv. PavelA(2tTim2,:13) Si nou credlmus, iiie ii de s(mo'ro';) manet,

(quia) neiare se i_psuum no nl psotest Nevěr
nost u B a by by a n)e_gací Boha. Pročež učí
Kristutus Pán (Mat. Nebe aAzemě pominou,ale slova má nepomino AAd i). d:)
jest absolutní dobro. (Viz či._dobro-bonum)h.
— jako av,da má i dobroortojív nam: bonitas
in essendoa (ontologíca), bonitas in agendo (ethicas)
a bonitas iu communicando(benignitas, b. moralis).
Dobro jakožto čistou dokonalost (perfectio _pura)

přenášíme s tvorů na stvořitele, gd_okazujíce Bů

jbersot_10absolutní dobro ontoio k;é 20 asb outni dobro e t_b'| c k & (svatost); g30sabsolutni doomor ráln i(l'dObotivost). . ntoio
gická (transcendentální) dobrota věci pozůstává
v dokonalosti její bytnosti, která a) věci samé jest
přiměřená (conveniens) a tim zároveň b) je při
měrená jiným, souc kausáině spiata v kosmu. a
jest tedy dobrá absolutně i relativně. V tomto
transcendentáinim smyslu ens et bonum convertuntur. jes aíbsolutn obro onto
iogíckě, protože o)anekonečnádokonalost bož
skáá (actus purissimus) jest mu anejtvýš řiměřená (conveniens) a &) táž absolutni dokonalost
jest jakožto a) příčina vzorná (exem iaris) .;3) při
čína účinná efficrens) a 7) řičina úgeiná) (iinaiis)
— svrchovan přiměřena ve kerým věcem vesmíru.
Tento poměr Boha vesmíru jakožto prazdroje
veškerého kosmického dobra vyjádřil sv. Augustin
(De Trinit. Viií, 3) praegnantně: Dcus est omnis
boni bonum. Není v m o nis tic k e rn smyslu pan-_theismu causa materiaiis neb tormaiis světa —není
const iiutive bytostsvěta,nýbržcausative
jakožto causa exempiaris, efficiens a finalis. Viz
důkaz teieologický a eudaemonoiogícký. Z této
transcendencc Boha, tosti a se, vzhledem
k bytosti ab aiío (světu), a zároveň jeho imm
ennce tvori praemiss závěru o absolutní onto—
logické božské dobrot, který lze vyjádřiti: Bůh

ÉSt' l. dobro samo, ipsa bon,itas 7) rífnayuůóulg; 2.uh je všedobro, bonum universale, mwmyaóómg;
3. Bůh je nejvyšší doiswro,summum bonum iníinitum,ň vnegayaůótq; ovnej an Damascenský (De
fide orthod. W. 4): Řím. ll, L;essius (Desummo

o I, i). — Naadpřiroz ený řád nám účast
rozumného tvorstva na životě Pravdy a Lássk_y
božské per m o d u m causae for maiis dosvědču'e
zjevením inkarnace, povznesení (eievatíonis) du c
do stavu posvěcujíci milosti a patrtření Boha „ttváří

vtvář“ per lumen gioriae.——Víz či. milost, gratia.
oEmmatickou nauku obsahuje Vaticanum,

sess. iní 6de fide cap. !. — aTrid entinum, sess.i. 20. Bůh jest absolutní dobro
ethcia_cké6č.jestnejsvětější. Výměrsvatostiobsahuie: bezhríšnost a konformitu (shodu) vůle s véč
ným zákonem mravním, a jelikož „plnost zákona“

— je božsk sa možno svatost v její_nejvnitmmčjší povaze označiti jako las ku
absolutní dokonalost božská vylučujeBnejen skutek
hříchu, nýíbrž možno tjeho (inpeccabíiitas);
v Bohu, jakožto čirém jednoduchém koonu inteiii-_
gence a vůle, jest nejen „ethická rovnice mezi
božskou vůli a mravním zákonem“ (adaequatío
voiuntatiscum lege aeteerna), nýbržt otožnost

obouv(identitas)mazároveň spo_sledn_íabsolutninp rijni
(víz důkaz deorítoioa ickýg;skone ně tvoří absolutni

identita mezi božs ou bytnosti (essenstia) a božskouvůiibytostnou iás oha vé a
iutni dobroty. Následovněujest Bůhsnejsvětějoši

O'O

O .—
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„ípsa sanctitas". — Vzhledemk rozumnšmtvorům jest jim Bůh veškeré svatosti i
n ou vzornou, účinnouaalúčelnou —fobzvlášt VDřádě
nadpřirozeném (též quasi- ors)mali o-Šmatícká svědectví etahuíckédobroto (svatostí)Dbo

ské obsahuje a) označení bludu 'k( alvínova a jj.),že Bůhje příčina říchu— orehae
(Trid. sess. Vl. c.06.)f10)texty Písmoa sv., jimiž se

říchod Bohaapodlkticky vylučuje.Deut.32,4
tm 5.44 8.iPos tivní svatostpraeg'nantnčhlásá „ltrl'sagion'8lsaiášovo (6, 3 srvn. ApocJ—t

Sanctus, sanctus, sanctus DominusDeus exercituum
Ad 3". Bůh jest absolutní dobro morální, čilí
nejvýš dobrotivý (beni nus,gůtig). Tato vlast
nost se řadí bezprostředn vedle absolutního do
bra svobodné ožské čin oist (w re)—
bonum cui — jakoo svatost bezprostřední-méprřiléhá
k dobru (bonum ) božské dokonalosti (wu
esse-). Dobrotivost předpokládá účinnou, nezištnou
lásku-(amor benevolentiae), která dobrodiní udílí
jeji protivou jest závist (malevolentía).již Plato
váykldá původ světa od Boha dobrotivého— enž
„nentzávlstlvý“.—Do matickounaukuodo ro
tivosti božské podáv Vatícanum (sess. lll.
cap. ahuje dodrodiní stvoření a prozře
telného řizenisvěta veekš rhé o(„ Oculiomnium
ín te sperant, Domine, et etu das escam illorum

iin tempore opportuno: apcrls tu manum tuam etples omnc animal benedictione' Ps. 144.,15.s .).
Obzvláště však patrna jest dobrotivost božs á

č l o v ěku vřád u přirozeném a nad řirozeném:

,Minuisti eum paulo minus8ab6)anše elís, gloria ethonore coronasti eum“ (Ps ic dilexit Deus

mundum, ut filiumulsuum usnígenitum daret“ (jan16. — e)„ hrum“ — Bůh j abso
lutní krása. Pojem krásna viz sub: důkaz ideo
logický, kde jest a posteriori proveden důkaz

1gravdy: Bůh jest prazdroj krásna (Urschónheitía uvedením místě bylo vysvětleno: Krásno (pul
chrum) má své kořeny v pravdě a v dobru jakožto

splendor, zářící jas obou. Proto zní jehoaúplnějšívýmér: Pu lchritudo est rei bon s(per
fectio),quatenu haaec mente cogníta de
lecta t. Záliba a oblažujicí uspokojení (Wohl

gefallen, Befriedi ung)— complacentia delectans,jakožto učínek z řch dokonalosti věci (pravdy a
dobra) jest formální difterencí krásna. Násle
dovně dlužno absolutni dokonalostí božské, jakožto

zářicimuzprazdroji PravdyaaDo braaase, pozznávanér umem (nekonečným i konečným), přičísti
vlastnost absolutního krásna, totožnou s absolutní
b tností samou. Proto jesestBůh nejen krásn' m,
nbrž krasa substancialni,prazdroj krássy (rschónheít), a proto rása universaln a transcen
dentální: Qui et pulchritudo omnis est et supra

omnemAlpulchrítudinem (GreF.N ss. Or. theol. 2.)(L'-, All- u. Uberscho'nhei ). bsolutní jedno
duchost božská (simplicas— unitas indivislbili
t_atis) a nekonečné množstvt aprsků krásna,
jimž je neomezená jeho dokonalost virtualné

rovnomocna a je převyšuje (aequivallet vírtualiter_
et superat), obsahuje prvky krásna ldle definicesv. Augustina: „unitas ultalicpl it.ate“
Vizn auku o 7180111439061;v tajemství nest. Trojice(viz t. čl..) Nedělitelná jednota su stance ve

třech reálné rozdílných osobáchsobsahu e pojemkrásya substancíalní krásno Vko
se jednoduché světlo prazdroje božské krásyojamko
vhranolu orzkládá a v odrazu zhrnioty ducha
do spo 'né čočky rozumu vniká, kde se množství
pa rsk krásna přírody v svétlo prvo-, vše- a naad

kr sy božské opěts kládá. To je pravý požitek
ěrásna čerpaný íntelligentnim duchem z přlrod!.lovék, v přítomném stadiu synthese ducha s t
lem, ve svém duchovém poznávání — vánoc; —

575

závislý na smg'slovém — ara91161; — potřebuje
k aesthetick mu požldtkukrásnasmyslov' chforem barvy,zzvuku en povrchní nazírání
může tento aesthetlckýdpocit krás přírodní za

méniti\)sn'ábuoženstvím, „které ž dneho positiv
niho (sc. zjevením nepotřebuje“.128VlzGather/zl, Natur hllosophie, ilnster19005,8.1
Theisticckýnbo enskýnázorzvyšujeschop
nost aesthetlckčhoŽpožitkuz přírody a prohlu

“že ji; nelze však jedno stotožňovati sdruhým.Vy ší druh krásna než říše hmoty obsahuje říše

ducha, a vrcholemkrásy stvořené 'est duše lidskávnadpřirozeném stavu milos oží (— „účastí
přirozenosti božské“,,ďartlclpatito 'naturae divinae,deiticatío, ósíamx). tomto ohledu vyniká ta,

která aBohembIsamým bla pozdravena „gratiaBohoro íčka P. Maria. Avšak
„plnost milostiLx. č., 2 m'ž jsme všichni — iBoho
rodi ka —obdrželi — jest vtélený Ao'yo; je
dnotný v osobě (unlno hy ostatica) v roz ilné
prirozenosti božské a lidské áčwmětwg, d0U71UIWŠ)

(.Vlz Scňceóm, Die Herrlichtkeiten der gůttl.(made, Freiburg . Svědec sv. Plssma
o prvokráse božské obsahuje kniha Moudr. 13,
3.11.áslana ni spočívající tradice sv. Otcův a vý
klady scholastiků. Viz Xleutgm, De ipso Deo, p.

4 . sqqň Immelm, De Deo uno,t tehe.s 30, P:e 0 .

"O

.rtatela lib. categorlarum c. 4. a lib. Topicorum c.

9.t, převzala filosofie všeobecně desatero jehokategor rit: oůaía (substantia. podstata) a devět
avg/Iquxo'm (accidentia, případků), a to: Slotói'(kvalita), :roao'r (kvant a), muk u (relace), nm'; (kde,
misto), nazí (kdy, čas), 237019111(sltus, poloha), šzsír
(habitus, schopnost, zručnosst), nocí? (actio, stav
činný), návlew ( ati, stavvtrpnný).— Nelze tyto ka

tegorie zav bšt ab alio přenésti jednoznačně nabytost a se( oba), ale dle povahy našeho aposte
rioristického poznávání Boha o iráme další výklad
vlastností božských o tato zngmá schemata na
šeho poznávám vubec (Viz S. _T/wma:,l 3. Ph sic.
lect. 5, li.t i.) 0 relaci bndeř eč v čl. „Trojice't

alité a habitu bylo jednáno v pře
dešlémv čís. Xi. Zbývá applikovati na bytost
a se kate oric 1. oůaz'aa noteí'r, kteeyr'm odpovídají
kladné attributy (a. affírmativa) absolutní a)
suhstanciallty a ó všemohoucností,
2. :roao'v,náazsw, nově, ua ru'oůa , kterým odpo
vídá čtvero záporných attributů (a. negativa):
a) nehm otnost (íncorporeitas),b) neproměn
llvost (immutabilitaa,s) trans ceend nc :)
času a d) místa (aeternitas —cUnzeitlíchkeit&
omnipraesentia — Unráumlichkeit). Adl. a)
Pojmu s u b sta nc e (viz t. čl. nab' váme vědo
mím řech od nýc h konů a stavu (accidentia,

ovplfs nxo'm), případků a t r Va \ é h o jlcktu (vnoxciycvov)vlastn Ojá. Podobné szku
enosti přechodných forem h(sloučenin) hmoty a

konstance jejichprvků (atomů) Viz zákon Lavoisierův. Formálnípojemmakc ldentů (viz čl. ac
cidens) jest závislost na jiném, „haerere in alio,

inhaerentia"; naopak fo rm á l ní p 03 e m s ub
stanc)e (vnoxsllwvnvi— sub-s_tans, po stata, subjectu „ses nse“ in-seitas), non nihae
rere in alio, netkvlti v"jiném. Není tedy formálním
pojmem substance (podstaty) —-jak by et mologie
naznačovala — býti nositelem přlpaa.dků oje sice

údělem každé substance kosmické Lakožto bytostiab alio, ale tyto nás vedou k nutntné ytosti a se,
která jakožto actus purus potencialitu případků

vylučuje, tím méně sama pouhým případkem“PWmůže,anásledovnčsubstancíabsol IČ.
bytostí in se býti musi. Tato in-seitas učt.l“sub-
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stance totožná s a-seítou jest -—jako esnssa se
— di n e č n o u (unica). Proto jest substancíalitabytoesti ab alio porovnána s předešlou jen ob
d o b n o u substancí — sensu analogo. — Zám
pojmu bytosti a se s potostíinsc(„pers e“)vůe
tesa (De princi. 1.5)kp aentheístické zásadě
Spinozov:ě ubstantiapest ens, qo „persse“
concipítur et „per se existlt ita, ut nulla alia re
indígeat ad existendum —; tale ens est tantum
unum. rgo una tantum est substantia. —
„Non lnhaerere in alío“ se zaměnílo v „non pro
duci ab alio“, pooměr „inhaerence“ se zaměnil
s poměrem „kausality“. Vzhledem k formálnímu
p01u„substance“ vbytostech ab alio nazýváse
Bůh,ljlakožlobytost as e—ůmgoóaco;(nadsubstan
cialní) neb též umím/og(neĚodstamy) Viz Diany.Areop. Myst. theol. c. 5 a oil/till:, de Trinit. c 4.
Z toho následuje, že substance ab alio nemají ani

rodo eho pojmu univ oce (jednoznačně)společněho s absolutni božskou substancí, a tudížž

Bantheistiecskýmonismus jest princ ííelně vyloučen.
řs to ! Bůhh,jakožto causa zeeicíensset exemplaris, 8 r. 53, .aozn čen výra Tó mír imp

aůzo'; - vše- substance. Proti pazntheistickému vý

kladu chránídogm. definice sněmu cihalcedonskeho(45) „aovyzívnng úměru:(:")c, a a.u |. C. „ &
et essentia (Deus) a mundodistinctus. .et su

per omma, quae praeter ipsum sunt oet esse possunt, íneffabilíter excelsus. “ V né pra
meny souhlasí s flosotíckou dedukcí. Pís m 0
(Deut.3. 14) jménem Boha nm— označuje abso
lutni jeho substancialitu. Later. lV. c. „Firmiter“:
Una essentía,substantia seu natura; Vatican
sess. Ill. „aUn singularis.. . substantia".
Ad 1. &)(Deus est omnipotens.) Po em \ šemo

houcnosti t(omni otentía, dle etymologie vykládá
sv. A u g u st e Trinít.1V. 7): Ommpotens"est,qui o mnía pontest. Rozsah významu „omnia“ není
omezen jen na to, co Bůh utečn chce;
nebot „multa potest Deus et non vult; nihilaautem
vult, quod non potest. “ — Tolikoobytnost lessential
a vlastností (allríbuta) božské jsou mírou jehohmoci(potentiae ordinatae). Pročež 1e)nemúže ůh uči
niti, co by bylo roti metaf sickému neb mravnlmu

rádu,jelikož z ony prav ycc.toho, co jest, azákony ethliky a práva, č. toho, á(scín

soll), jsou] založeny (fundanturoradicaliter) v ne
jzměn iné božské bytosti samé. jejich nutnostmetaafysíck áa tudíž jejich protiva(nepravda

—hmřich)metafystířckynemožná na př.ccirculus quadratus. Sem pat těž „facta intecta tieri neque
unt“, jelikož by třoznamenalo „eade m slmul esseet nonnesse“. Změnuřádu fysického,o
věčnosti předurčenou apředvídanou, může Bůh
jakožto sigillum svého slova zjevení v u rčíté

době času zgůsobiti (viz čl. zázrak). —-Z tohotovýkladu verb lni definice plyne věcný výměr vše
mohoucností jakožto „mocí božské učiniti vše (po
temla _absoluta), co může chtíti, pokud to s jeho
bytností není v rozporu“ (— potentia ordinata)
Nauku viry o všemohoucností obsahují veškerá
symbola: Apoštolské, Nicéno-Konstant., Lateran. lV.,

svědčící o negřetržite'motradici, počínajíc dobouapoštolskou. v Pís opřikládá více než sedm
desátkrát attribut omnipotens Bohu ve smyslu vý
lučně b tostí a se vlastnim, což jeooznačeno bez

prostře ní účinenostípouhého rozkazu božské vůle„lpse ixít tfacta sunt, ípse mandavít et
creata sunt. . á všemohoucnost, jakožto
tvůrčí síla, jest základním pojmem a) absolutní
božské pravomocí vladařské 9569 na:-roxgárwg)
a &) absolutního dominia vlastnictví všehomíra
hmoty i ducha, Bůh jest, rex regum et Dominus

vedla od Descar

Bůh

dominantlum“ (1. Tlm. 6,15), čzugwg, Baal/.eu;ra'w
alóvwv, aul mistem ani časem neomezený. — Proto
jest Buh zdroem veškeré sociální autorit ':

oů 760 ženy šouat'a, cl m) 611619505“ a práva re l
ného vlastnictvi.— Ad 2.a e h m ot n 0 st, in

corporeitas — (Unkórperlichkeit) vyplývá z pojmůaselty, actus puri a nejvyši e n,ouuchost1 které
vylučují hmotu bytostně potenciální a složitou.
Vzhledem k historickým bludům dlužno rozložiti
tento attribut vnásledující: a) Buh ni(hmotným)
tělesem; B)neníbytostí vtělenou (synthesi ducha a

těla) — proti „anthropomorfitům“ stol., Audianům' a pohanským Epikurejům (V. Cic.De nat.
deor. l. 17); 7) estpouhý duch(j.an4 20
n.ásl a Vatican. sess.ůhdl., cap ].); AndBzůhest absolutniduch(vi bŠNezmě
níte lnost (immutabilitas —jestdon2egac1'proměnlivosti bytosti kontingentních. oj_em rvomně
udává metafysika: Mutatio est tPransitus a termino

aguo ad termínum ad quem. To jest zároveň vým r pohybu (motus, zívrjmc)v nejširším toho
slova smyslu. je--lí terminus substance (transitus
a non esse ad esse tnía ad actum). jest
roměnasubstancíálnhpodstatná) (vizčl.stvo
eni, zničení), je-li terminus accidens (transítus

ab esse tali ad esse aliud), est proměna akci
d entální (případcčná). — klezměnitelnost bož
ské bytostí popírá nejen skutečnou (de facto; proměnu z nedostatku determinujicí příčiny vněj incb

vnítrné — jak 1 kon tínžentnt spirituelni bytost je
neproměnítelná(nepromnitelnostfysická),—nýbržimožnost veškeré roměny (neproměnitelnost m e
tafysická) te y i proměnumor ní vůle
zvhledem k motivu dobra neb zla neb nového aktu

íslo ofi cký důkaz plynez a-seity božské
bytoslti, a tudíž její absolutní nutnosti a jedno
duchosti, vyádřené pojmem actus purisslml, mo
10115immobiiís" ,mvouvumwjtóv.Tento pojemoŠohu,
již Aristotelem stanovený, jest quoad tactum nutným

logickým závěrem z analyse bytosti proměnlivvých,byt'quoad modum byl ro nás dostit temný.

protivy nutnosti a kontmgcnce čire aktuality av otencíality přesně rozlišují Bohaaod světa, by ost
a se od bytostí ab allo. A jako ab-aliet
tostný přechod světa znebyti kbytí (mutatlo sub
stantíalis), _jest kořenem (ontologrckým důvo demm)
veškerých jeho bytostných proměn akcidcntálních
(míval g'eí)— tak e metafysicky nutná aseitas
bytostí božské ontologickým důvod em jeho mera

sícké neproměnlivosti. Naše pojma a terminy
„klíd“i, „pohy ,prenesené na Boh lužno korrigo ati pojmyem a--seity (actus purissimí), tak že
„Novit (De us) quiescens a ere et agens quiesce re“

Augum'n (D_cCiv.eií) Xll. 17), a Bait/nu:
podává parafrasi pojmu „motor ímmobilís“uveršem.l„rnom sque man ns dat cuncta moverí.“ -—(Sv.
Augustin, Contess. ], 6.—) mnia, quae lecit
Deus, quia ex níhilo sunt (: transítus a non esse
ad esse), mutabilia sunt“ Augustinus, De
natura boni c.l. ,mSu a.th l. p.u.,q 9.a. 2. Do 
matick á věrouka e obsaženav Nicaenu m .
325) proti aríansk haeresí o Synu Bo žirn, že

je „variabilís (&i.imwzós) aut mutabílís" (rem-tác), a
ateranum W. (1215) aVatícanum (18

zdůrazněním článku viry:„ Deus est incommutabíhs .
—B lickou nauuku obsahuje klasstcké misto
žalmu 101, 29 násl.: lpsi (coeli) peribunt, tu autem

rermanes El omnes... muuat untur: tu autemdem ipse es (m,-j mag) et anni tui non deficient.
Všeobecnou tradici dosvědčujeza orient Ori
ge nes (c. Cels. l.), naz 'vaje attribut nezměnitel
ností „Christianorum et udaeorum doctrína'“, za
occident svědčí Tertullian (adv. Prax. 27):
„Deum immutabilem etiniormabílem credi necesse
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est. “ — Aseitu označuge ontološgck m důvodemnezměnitelnosti Mal 3 ' mnus „J.-jf et
(proptera) non mutor“, a žalm 32, ll vykládá:

„Conslli ium Doomiui t. i úrady božské grozřetelnosti (vůle řízené předvěděnim vešker ho dění)

inaaetemum manet“. Ztéto nauky viry i filosofie následuje, že veškeré texty Písma a iterotury kře
sťanské, vyjadřující dle slovněho významummorální
proměnu vůle božské, dlužno vykládali metaforicky
jakožto anthropopathíe analogické anthropomor
phismůum. „Furorrem, oblivionem, iram, poenitudi
nem ita in Deo acclperc dcbem cuommodo pedes,
manus. .quae habere dicitur iuucmporaliset invi
sibilis Deus.' —Monismus poppírf.attribut nepro
měnlivosti absolutního pradůvodu Jrgrund) světa;
zaměňu e příčinu ůčin nou (e ciens) s imma
nentni ormální č.konstitutivní,ke.rávý v oje m
(evolutione) sesstváa tím,co sv es. — am
logický postulát čirého konu (actus uri) a přijímá
čirou potencialitu, která bez dostate ně příčinyde
terminujici & bez určitého cile slepou náhodou

:...D

v ustavičném kvývoji tvoří kosmos a nabývá vě- jakodom věkčlov u--Bohu. Tím zapírá monismus prin
cip crostatečného důvodu a dospívá logickou nut
nost z těchto absurdních praem is k synthesí kon

tradikce bytí a nebytí (ldentitžitědes Sems u Nicutseins) v pan log'lsmu Heě.glov Viz čl. stvořeni
a Heege.l Mimo evolučm pantheismus (Fichte,
Schelling Hegel, Schopenhauer, artmann,
Paulsen, Wundtajjnest nám zaznamenati bludnou
theorii Cunt/mrazu: a Knaadtovu, kteří tvrdi: „Der
Akt (der Schopfung) ist nicht derselbe, wodurch

Gott der Dreieine ist. Dusrc_hdie Schópfung istsein Wesen verrrmeh t, nsBewu stsein ge
s te i g e rt werden." (Viz Kleutgen, PhlL d. Vorzeit.
ll n. 1018 násl.) V nauce o nejsv. Trojici (v. t. čl.)

roozeznávajise a) processiones ad intra a jejichuvěčné immanentni terminy: consuhstantialis
Logos (filius), consubstantialis Amor (Spiritus s.),
a &)operationes ad extra (creatio et providentia)
a jejich časné _term_iny(tvorstvo); ale zároveň se
odůvodňuje nedílná jednoduchostaneproměnlívost
absolutni b osti bozské. —Vzhledem k námitkám
vzniklým :: z pojmu tvůrčího konu božského, ji)
z poznávání a řízení kontingentntho a proměnli
vého tvorstva a 7) svobody božské -—viz dotyčné
článnky ad a) stvořeni. Zde odkazujeme též na vý
klad daný v důkaze teleologickém (č.15'10,) kde
byl actus creationis označen formaliter (entita
live) immanens a nezměnitelný — virtualiter
(terminative, transiens) a rovnomocný (aequivalens)
do nekonečna rozmnožitelným konům přechodnýmm,
koordinatami času a miísta určeným;aad ,9—7) víz
níže čis. Xlll. Ad l)—2) obbožském poznávám a
božské vůli. —Fidessquaerens intellectum nezmě
nltelného Boha areálně relace kosmických roměu
znázorňuje subtilní záhadu porovnáním sv telné a
tepelné energie slunce, která, zůstávajic beze změny,
působí, že vosk měkn bláto tvrdne, dle různě
diss_posiceooobou te r m i naů. Obdobně měk'ue srdce
kajrcího hřišníka a zatvrzu e se nekajícího, ačkoliv
nezměnitelné slunce světa pravdy a tepla lásky
božské svítí oběma. „Unus est solis calor, ets
cundum essentias subjacentes alia quuefacit, aslia
indurat. .sic et bonitas et clementia Del vasa
irae, quae apta sunt ad interltum (Israel), indurat,
vasa miserlcordiae, quae praeparavít ad glori
salvat.“ (Hieronymus, ad Hedibiam ep. 1,20q. 10?"viz
Franzelin, De eo uno, p. s.q d.2 :)
Bůhjestvěčný. l)P ojem_věčnosti(vizt.čl)
tvoříme, jako pojem nutné existence, vycházejíce

z pojmu$ času. —_veDflnici času podává ristot (Phhys. 11) slovy. „počet pohybu
dle dřívějšíhoa pozdějšího“ (agtůpoc xwvloew:zam
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na vatsgov xai ngwregovm).ěBezprostřednim kořenemčasuje tedyypro na (proměnlivost,mutatlo,
motus, pohyb), jejímžmontologickým důvodem jest
kontingence č. bytost ab alio. Následovně jest po
stupnost (_successivitas,das Nacheinander) for
m_ál|:líms pojmem su. to ngótegoy mu"íímrgnvt vořiab udo ue n ost, jejichž rozhrani tvoři
okamžiks(boad)p říto mno sti, ró „nunc fluens“,jako
mathematický bod svým pohybemmtvoří nepřetržitou
linii. Postup proměn, jakožto připadkůiaccidentiav,
předpokládátrvalou existencisubstance (pod
statu, jako podmětu, v němž proměny za sebou
následují; pročež tvoří trváni (durat_i_o,Dauer)bytostí ab alio (vlivem prvo říčiny—_ conser

vatio) vedle jejich postupu p r om nš—uuho znrámku v obsahu pojmu času ( auer
der Aufeinanderfolge). sou-li věci proměnlivé

r e a l n ý mi (skutečně eaustujícimi),mjest 'ejich trváníproměn č. čas re ál ný. cem toliko
m o ž n ý m (possibilia), p ř2ehclejich sktvořenim, jest
těž čas možn (tempus immaginarium,t. idealee),
který si představujeme toliko pomyslem (ratione)

ožto ens rationis (fysickéenic) s neomezenoupotencielni dimensi an pos , byt
aktuel ně, vzzhledem k re á l ně existujícím věcem

proměnlivvý_m(stvořeným) — byttostně lměl začátekl.konec (\llzůd kaz kosmolog. čis. lV. kladem
(fundamentuzmiimmagínárního času jest) možnos
proměnlivých substancí (světa; a základem této
možnosti jest Bůh-prvopřičina (viz důkaz ideolog. ..
Příčinná souvislost proměnlivého světa ab alio nás
vede !( neproménlivé prv0přičině (ngďtmv mvouv
(vžmwjzóv),k Bohu, bytosti ase. VIZ důkaz kineslo
lo ický. Ne aci postupných proměn v nutn ne'
ex stenci substance a se tvoříme pojem v ěčno sti

jakožto trvá ni a) bez p_ronměny(duratio sinesuccessivitatej—__m „nuncs s,-fi bez _začátku
ackon ce, 7 oboji(z(námkutv“obsahu

nosti s metafysickouunutnosti plynoucNásledovně vylu e věčnost a)

pojem času — succestsivitu (proměnlivost) a &)druhá známka času — rváni duratio) substance
ab allo, jsouc složeno : nepřetr itého plynutí (po
hybu) zoůnunc fluens stálým vlilvem (conservatione)
prvo říčiny — jest jen analogicky společná světu
a Bo u jakožto nutné existenci a se. Následovně
jest věčnost nadčas s(Ube_rzeit) a Bůh jestnnad
časný (ilberzeitlich), trvání božské existence jest
transcendentální jako jeho býti. Tento rozdíl věč
nostia času by zůstal nezměněn iv hypothesi, že
je stvoření světa a tudíž čas bez začátku mož
ným, což popíráme. ] takové trvání by bylo ab
ali o závislé, proměnám podrobené a tudíž od
věčnosti toto ge n e r e vzdáleně. Věčnost,jako ab
solutni vlastnost božská, jest s nutnou bytosti a se

reálně totožna bez ohleduuna _to, existuje-Ii světa s nim čas nebo ne. Boeth (De consolat.
philos. V.,.6) shrnuje uvedené uznámky věčnosti
v definici: Aeternitas est interminabilis vitae tota
slmul et perlecta possessio. Vzhledem k časněmutrvani světa nastává otázkao koexistenci věč
nosti s časem a vice versa opom ru ě
no s t i k č as u. — Z předešlého výkladu věčnosti
dlužno pojmouti věčnost jakožto „duratio tota
simul“ čili „nunc stans“ form ně samo v sobě
nejjednodušší a tudížnedělitelné, ale vir
tu álně rovnomocné a přesahující (aequivalens et
superans) jakékolivtů,nunc fluens“ čili trvání světakontin entního, postu em proměn d ěli tel n ě h 0
Proto oéxistuje ormálně (entitatlve, by
tostžně)celá věčnost (nunc stans simplicissimum)dé m u „nunc fluens“ času reálného, ale v ir
tuažálně obsaahuje a nekonečně přesahuje nejen
jednotlivě okamžiky, nýbrž i potencielně nekoneč
nou řadu času (proměn) Věčnost se má k času
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'ako actus purlssimus bytosti a se k potenciální
losti ab alio; první druhou virtuálně (eminenter)

ošsahuje a přesahuje (continet et superat). A vlce
ver.sa s xtstu jev ednotlivýchmomentech
idlouhých dobách celé v nosti, anaž dělitelných
částí nemá; ale čas nev čerpává, není rovno
mconý virtuálně nekone nému trvání věčnosti,
což scholastika vyjadřuje formuli: tempus coěxistlt

tott aeternitatisednontotalit ter (: nonsemper). Vzhledem k časuím námlmu (možnému)
nemmůže býti o koěxístenci aeítlstentla Del cum
existentia mundi) řeči, jeliko svět před svořením
neexisstoval. — Filosofický důkaz attri
butu věčnosti byl ve svých praemissáchznnep ro
mčnlivostijalynouci zaseltyjížo ačen.—
V e ro ulačn ym prameny dogmatickětrazdlce jsousym Nica um l., zavrženlm ariánské
formule [0 Synu Božím ňv čís uuxflv; Athanasía
num: aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spi
ritu s, et tamen non tres aeterni, sed unussaeter

hus; Laatelranum IV & Vati num Constíh deFide Biblická svědectvl dokláda'í
a) nejen tlrváni bez začátkua once (Ps. 89, ;

9,2 2), nýbrž 1 6) bez veškeré2aproměny (sine successtvitate, 2 Pet. 3, 8; 4, Jo. 3,5 s) a :)
ontologický kořen metafysické nepromčnlivosti
(Apoc l, 18; l, Abso.utní, formálně jednodu
chou věčnost, vyjádřen „Ego s um ul sum“

xood. 14) rozvínujc vylep virtuálnou trojí dimmensi jakéhokolta wvzai 6 )]Vma'6eayóynog;
! Tím. l, 17 se naszlš'vá Bůh „ňaatleirc mw aíwywv

-—aeternitas aequívaíet et suiperat tempora. —Ad2.d ůhjestvšude omen.(Poje
prostoru a místa.) Všude--přitoínnost (omni-prae
sentla s. ubíquitas, Allgegenwart) jest božskou

vlastnosti relativní, vztahujícíse k reálné existenci světa, v němž tBůh „všude“ přítomen
(ubique). Relativní příteomnost božská závisí na
absolutním oměru Boha k prostoru, i kdyby
světa nebylo. pojmu této božské vlastností do
spívá rozum známou cestou a posterlorl z poměru

hytostlírlkonečných, hmoty | ducha, k prostoru. —p ostoru jest korrelativm k exten

sitsé šuxta posltlo, rozloha částí vedle části,ebenemander) bytostí kosmických, jako
je 5čas korrelátem k sukcesivíté (sled jednoho po
druhém, das Nacheinander) věci proměnlivých.

Uvědomujeme si rozlohu (exleřnesí) svého těla
(juxta gositio ejus partiuuvm) hdimmensiclt:délky, 'řkyahloubky. Zkušenostismyslůvaabstrakcí
rozumu poznáváme tělesa mimo nás v „prostoruf
pozemském l kosmickém rozložená, tvořicíce si
z „umistěnl“ (xsíaůat, locus) jednotlivych těles
universální pojem trojdimmenslálniextense čili
prostoru absolutního. Známmkytoho pojmujsou:
extense (rozloha) všestranně neomezená části

vedle sebe nepřetržitých (continuum,stetig).Pojímáme abso tni prostor jakožto něco nut
ného a věč ného, který nezačal i ne

řestane, i kd by zničen byl svět. Že pojmu
tomu odpovídá n jaký reálný předmět, je tak jisto,

jak jistým jest poznávání reálné extense vlastníhotěla a těles mimo nás. Předmětem tím není re

álný svět se svými částmi,ýan nemá vlastnosti
prostoru; není věčný,n a.,td a svět \jest
v prostoru, není prostornsamotný. Předm temojmuprostoru není Bůh božská vlastnost

_. _...
elikož zmíněná extennse nčás v Bohu
nemůže. Bylto omyl Newtonův Cllarkeůva' j., kteří
lmmensitu božskou stotožňovaíi s absolutnm pro
storem (viz níže). Po vyloučen konečně i neko
nečné reálnosti fysické nezbjvá než realita
metaf sická (ens rationís),kkerá sama v sobě
není bytím aktuelním (fysickým ), ahl ouhé nic,
nýbrž bytím toliko m o ž 11y rn(ens possibile), předpo

Bůh

kládajíc reálně existující prabytost jakožto svou
dostattečnou příčinu (causa exemplaris eftíciens et
fínalis). (Viz důkaz ideologický) Toto ens possi
bile, jakožto objekt pojmu „prostor, lže
určuje formální známkou prostoru: extense (das
Nebeneínandcr); je tedy prostor možnost ex

tense k(rozlohy) nebo možno éles vzhle
dem kjejich roztažltostís jpossibilitascorporum uatenus sunt extensa). elikož reallsace
těchto t les jen tvůrčí silou božskou je možna
jesst Bůh Stvořitel jakožto fundamentum possibili
tatís světa zároveňfundamentální pra řlči
nou absolutního pross.loru Nen ne
změmý Bůh (immensitas Del) absolutni rostor
samoýtn, nýbrž bezměmý pros tor je o leskem
svého božského základu. Odtud plynou vlastnosti
absolutního prostoru — jeho nutnost a věčnost
v tomtéž smyslu, jako universalla (na př. kruh) a
possibilia jsou nutna a věčna. tomto smyslu

obsahug: Newtonův názor, $p0|u1lClabsolutni prostor s ohem, zrno prav o (locus, srtus,
míchat) vzhledem k prostoru se má ást

kacelku; u porovnání s časem má se m stoo(„zde,n“) k nekonečnému prostoru č. extensi jako
určitá doba („nyní, tehdy“) k nekonečnému trvání.

Proto je poh tělesa „z místa na místo“ možn'.Umís ěni lokalísací) věci ze zkušenosti roze
znáváme: a) circu mscriptíve -— vzhle
kaktuelni extensi těles, jejichž části odpovídají
částem rostoru . v trrojúhelníku strana
a odpovídá částí prostoru a', strana & pro

storu eó', strana : rostoru : a p.; b) deflnítlv —vzhledem substaancimspiritualnim
na př.edušl lidské, jejichž jednoduchost vylučuje
přítomnost circumskriptivni, opsanou liniemi a

plochami —; jejich konečnost vylučuje přítomnost a působnost bezmeznou (in infinttum),
sledovně jest omeezna — de fi n'ta na určitou
část prostoru, na př. duše lidská je přítomna ja
kožto forma substantialis „definitive“ omezená na
tělo lídské. — (Relace Boha k prostoru.) Když
přeneseme otázku „kde?“ (71017)na 130h, je paatmo,

enni přitomen (při tom předmětů) circum
scriptlve jako tělesa, jelikož jest pouhý duch (ens
simplicíssímum), ani definitive, jako duch konečný,
ježto jest nekonečný Ve smyslu circumskriptivni
neb definitivní přítomností ne nl Bůh n ik de (trans
cendens categorias loci et temporis), Bůh est
nadprostorný (ůberráumlich),El; esa; ,uovo;,
&nana lamťbv(všeobsahujicí, raumumschliessend),

yo'vo; óš ála'm01,10; wv (neobs áhlý) 'S.Herm Past. H..)Též Augustin (Contess. Vll. 5.,a) VLC/tfyrartorn
ns.P 158 avm 112119079,mícws náou, ov xara

,íégac,azza náríw ďioc. Prvvní pojem o relaci Boha

k místugest tedy negativní. Avšak tvrditl absolutn Bůh není nikde“ znamenalo by, že Bůh
neexistuje. Proto dlužno 16 :!017božské bytosti
určití a posteriori a) ex atione Dei ad

——z úč nů stvoření, zachování a řízení

světa. To jest „praesentias per potentlam“ ; ale kdeBůh působí, tam jeet ubstanclalně (praes.
per substantíam), jelikož božské agere a esse jest
ontologicky totožné. Je tedy Bůh prítomen každé
reálné kontingentní bytosti nejen juxta ipsa, nýbrž
cum lpsís et in tpsís, a to ěsněji než duše lidská
svému tělu přítomna jest. elikož Bůh jakOp rvo
přlčlna světa mu dává nejen reálné esse i agere
ex nihilo, nýbrž je též „funclamentum“možností
světa (viz arg. ideolog.). £
Bůh entita ltve (bg nostně) přítomen všude,

„tam“, kde term native není,
stvořených bytostí (termínů) není. ento způsob
božské přítomnostíse nazývá praesentia reple
tíva. Formálně jest simplicísslma tota st
mul —ale virtuálně tota in qualibet parte

(b
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spatíí (realis v. l_ideianlís).Skutečně existující věcídifferencuují te atíve božskou pritomnost,

puůsobice svou l.rmeálnourelacío nkeprvopřičiné cjejívnější denominaci „zde“, „o .prí—omt

Proto nastává z mě na ulbikace,podobně jako změnaquandokace,je n term ' pro
měnlivé věci kontingentní, nikoli však aentita
tiv e se strany neproměnlivé bytosti božské. Proto
je Bůh jinak přítomen hmotěa jinak duchu; jinak
spravedlivému (svatému) ve astavu milosti „per

inhabitatíoneml OS iritus s.“, a jinak hříšníkovi;s losti k vku „přichází“ -—hříchem „od

“(viz čí.limilost); nejdokonaleji je Bůh přitommen svatým nstatu termini, jakožto zdroj jejich
blaženého života, pročež za: či,—'ozipz„
náš, jenž jsi na nebesích.“ VizPetrus Lombardus
(l.d 37) a sv. Tomáš (S. theol q
a. 1.2.3. 4.). (O specrelnfpritomnosti v inkarnaci
Syna Božííaho v eu c arlstil víz tt čí).—
Patristika a scholastika hledělatuto relaci
uednoduché a neproměnlivé božské bytostí k pro
storu a času případnými analogiemí znázorniti.
Klassíckou analogii všudepřítomnosti božské v ma—

crokosmu jest přítomnost dluše v lidském těletmikrokosmu).(VizS. 'l“ih.eol qu. 52.1.)Duše
jest pro svou jednoduchost přítomna tota in toto
corpore et tota in qualibet ejus parte.
A přece intensivněji je přítomna mozku než člán

kům orřanísmu podřízeným. Duše dává a zachovává té u ro esse et agere — Bůh jest světu přl
tomennjako Stvtvořitela zachovatel Rozdíl ne
překlenutelný jest vtom že duše jako causa for
malís lidského těla tvoří jakožto ustavující sou
část (pars constitutl va) osobu lidskou, jsouc
subjektemjejíčínnosti;Buhjestcausaetficiens,
prapričínou transcendentální, součinnou (concur
rens), svou immensitou tě. im manens světu,
— ale od něho jako bytost a se od bytosti ab
alio nepřeklenutelněrozlíšen, transcendens.
Charakteristickým příznakem povrchnosti naši
antimetafysické doby jess,t že tak zv. velikáni mo
dcrnní kultury, na př. filosof Schapm/muzru (Parerga
u. Paralip. 1.str. 55.) a dogmattík„ des ne nGlaubens“ D. F..? ram-r (Der alte u neueuGlaube“,
$. 109) a poonich i mnohý filosof naší doby pro
hlašují za ,včdu“, že „ ' alilejovými a
Koperníkovými sme ztratili to místo, kam bychom
položili nebe“. je to dokument nejen dětské naiv
ností, nýbrž i zahanbující ignorance patřičné lite

raturjv' ítlosoticko-theplogické. — ogmmatickou navrry o immensité božské dosvědčuje S\até
Písmo podobnými výroky jako nauku o věčnosti.
Viz 3. Reg. 8, 27: Si enim coelum et coelí coelo
rum te capcre non possun ] b
Excelsior coelo. longior terra mensura ejus et
latior mari. Aseíta se udáváz adůvod immen
sity, Deut. 4, 39. Scito dhoie. .quo_d Dominus
„3,13 lpse sit Deus in coelo sursum et m terra de
orsum et non sit alius. Repíetivni všudepřl
tomnost obsahuje jer. 23, 24: umquid non coe
lum et terram im p l e 0 ") A sv. Pavel, Act. 17,28:
in ipso vivimus, movemur et surnus. S y m bolu m
A an. znzává lmmensus Pater, immensus

Filius, lmmensus Spiritus s., et tamena noun tresimmensi, sed unus immensus; L anIV.
aV a t 1c a n u m zařazují mezi absolutniavlálstnostibožské — immensitatem. — Lit e:ratura .
Thom., Contr. Gent. 111.GB.; Lm—íuf, De perf. div.,

lib. ll.; Gilliur, Dne0essentla Del, tract. Q.; Fra

O' co

zelin, De Deo thes. —34., Schecbm, gg
giorngi,Theología, cap. ll.; Palmicn,

.; Paide, Leh:hr,b
Theología (naBt.i)lthes. XVI., XVIDo —lll. Hstk.;
login, "1881, p.

do San, Cosmo
Lovanii 427. sq, 517. sq. —
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XML0 božském životě. — Vlastnosti božské
činnosti (attributa Dei Operativa) stanovíme zná

mou methodou neŘationis,Z affirmationis et excellentíae (viz čís ákladě aseity po její
stránced namické (viz čis. XII.). Činnosti božskon,
jakožto nností pouhého ducha, sou immanentm
konyintelligence a vůle, tudí konyživotní
(actus vitales). Výln:itiměr života jest: vita est activltaas immanens. canum (sess. lll. de fide

p.1) učí: Ecclesiatcredit Deum vivum inn-tel
laectu et voluntate omnique erfectloneinfi
nitum. ——Ad B)l.): O bo
(de scientia Dei). Vzhlled seté
purus nekonečné božské dokonalostí vylučujeme
(negando) z božského poznávání veškeru pooten

alítu a akcidentalltu, tedy veškerý přechod
2 porovnání ideí k soudu (judici um), 7. prac mís
k závěru v úsudku (ratioclnium), veškeru neúplnost
a nejistotu, a tudíž možnost omylu. Stanovíme
z aseity (atfirmando):(1.) o zp ů sobu pozná
vání Bohuvlastníma) totožnost tov esse

et cogita bytí a mzšiíení), a tudíž dlužno
pojímatí poznávákní božsk kžto s u b st a n c inčené intelligence (in
tellnectiosubstanlzialis), v němžto se be\ ě d o mí
(conscientia sui, :šelbstbewusstsein) a úplné sebe
po hopení (comprehensio sui, Selbstbegreífung)
splývají. V Bohu jest esse — cogitare — com re
hensio essentiae -—conscientia sui. — Tím se vy
lučuje Heglův pantheistický názor o vývoji uvé
doméní božského E o té rve v člověku imma
nentnlm vývojem sv ta ( eus in fíeri). již Ari
.rtalelc: nazval a Vál/Ut; uj; vanocni; a v EX Co.d

3, 14.jest sebevědomí božské osobnosti vyjádřenopraegnantnlm: „Ego sum qui sum onu
a se nekonečné" dokonalého sebepojímAní o(co rn
prchcnsione essentiae divinae) plyne ó) fakt a
takový z p ů so [) komprehensívníhom(úplného) poznávání též veškeré pr oBoha, že
Bůh není závisl'm od této pravdy, I“nýbrž pravda
od něho. K výk ándutohoto závěru uvádíme: lako
existence božská má svůj vnitruý důvod (ratio

sufficiens intrinseca) v aseltě, tak i poznávátní„svou vnitrnou determinacl“ —
purissimo bytosti božské: o ascitu nclzc
polímatljako causam(efhctentem)sui tak ani tuto
„vnitrnou determinacl“ nelze myslití jakožto ří
člnu (causa determinans) poznávání božsk ho,
nýbrž dle a) jakožto jeho ratio sufficiens s by
tosti nedílnětotožnou(cooitare—essse). akt
tohoto vnítrného dostatečn ho důvoduexistence
l poznáváníbožského jest postulátem rozumu
(viz důkazy kosmol. a kinesiolog.). Způsob zů
stává konečnému rozumu tajný. — Podobně "est
naprostá závislost bytosti a činnosti ab alio (sv ta_)
od bytosti a se, nejen jejich reeálné existenci,
nýbrž i ideálné možnosti, jako fakt postulátem
rozumu (důkazzy na uv. m.) za?ůsob zustává námopět tajný. Z on i ologlck závislosti mr; esse
mlmobožského v celém svém rozsahu od

zl neproměnitelné nezávislosti Boha od onoho,lne vzhledem k božskému poznávání tentýž po
r logic ké závislosti pravdy mimobožské

v celém svém rozsahu od substancialního actus

puri sebepožímání božského (comprehensio essentiae divinae a neproměniteuná nezávislost bož
ského pozn vání od mimo():božské ravdy. Nebot
ens et verum convertuntur. To vyjadřuje škola
terminologií: Actus dlvínae cognitionls termi
natur sed non eterminatur ab objectis

'extra Deum. I,Terminatur“,t j. kontingentní před
mět jest cílem směru vnější relace božskeho
konu bytostně nezměnitelného jako věčnost ko

existxulečasu a lmmensita je pritomna místu (vizK! A, :, d). „Non detenninatur“ — kausálné



580

předmětem konečným jelikož aseita primi mo
ioris a absolutní jeho dokonalost to vylučuje.—
Pantheisté zamítaji tyto závěry logického myšleni
o„absolutntnivědě“ actus puri osobbniho Boha, před—
stirajíce tajnosti způsobu úplného pochopeni. Za
to však přijímají bez repttání Heglovu„ identitňt
des Seins und NíchtseinS', tedy porušení základ
ního principu veškerého myšleni, rincipu kontra

dikce, přenášejice vývojem I,obsa uprázdné idee"čiré potenciality na člov ěka, co odpíral čirému
konu iieskončené intelligence božské. Po lehii po
kušeni: Eriits sicut Deus scientes bonum et ma

ium, raději zapíraáíosudrozum, než aby vyznaii Boha.Z toho, co bylo do způsobu božského po
znávání řečeno, lze sdovodití jeho rozsah čili-. (Z.)
pře d mět (objectuni) božského vědění větou: Bůh

VS! vševědoucí (omniscius, aiiwissen.d)becný tento obsah rozvedeme v následujících
větách partikulárních: a For málnim a prvot
nim objektem božského pozuáváni jest bo žská
bytnost (essenttla sama; veškeiá ostatní
pravdajest predmetemmateriáinima se

un d á r n i m. r'rvn část jest vyloženav řede
šlém sub (] .) a—b. 0 druhé části vypovídaiityto
pro osice:
(or o realis rerum existentium):

creaturaj invisibiiis in conspectu ejuszHOd rnéno „scientia vision

tvorstvo dletjeho bytnosti (esse) iyčinnozšti
(ašere) nejen činnost i sick nutn(d ni prirody), nybrž i svobo ně kon lidské
vůle přítomné a minulé; Vaticanuměess. iii.
cap.iLDe Deo): Omnia nuda et aperta sunt oculís
ejus, etiam ea, quae libera creaturarum actione
futura sunt. Poznává tedy Bůh veškeré reálné

a kontingentníbči'tí'wnásledovněi tajné lidském m'a: „Tu nosti soius corda
omniulm filiorum hominum“ (Rom. 7,39), pročež se

nazývvá Bůh zagótovaor1isc(Act. 15,18). L') Bůhpoznává řád věci možný h(ordo idealis re
rum mere posssibiiis —cpossibiiia) — scientia
„simplicis inteliigentiae“ — scientia „necessaria“
vzhledem k nutnosti possibilium (viz důkaz ideo
logický). „Doomino Deo antc uarn crearentur, omnia
sunt agiiita“ (Eccli. 23, 29). ose tyčeotázky, zdali

množství possibilium je počiem nekonečno \jnumero iniinito, viz důkaz kosmologický čís. i
d) Bůh pozn vá budouci svobodné kony lidské,
a to a: abso utně budouci—liberaabsolutefu

tura, na př. že lPetr zapřeíKrista (Mat. 26, 34): „eterme negabi"s £) po něně budoucí (libera
conditionate futura: aiuturnibiiia)— „scientia me
dia“, na př Vae tibi, Corozain, vae tibi, Bethsaida,
quia si in 'ilyro et Sidone iactae íuissent virtutes,

quae factae sunt iii vobis, olilm in ciiicio et cinere

á) Bůh poznává veškeré tvorstv
„Non est uiia

scdcntes oeniterent“ (Luc.10,l3 srvn ,

10sq.). iiosoficky dukaz že Buhjestvšeouuci v rozsahu sub b)— 1) Ve
škerým předmětům tamtéž vyznačenýmeje v ru7.iiéin
stupni společna ratio entis, jsou mimo fó nihil,
jsou něco—__ ens, buď ens r eale jsub ó)], neb
ens id eal e jssub c), d)]. Ratio entis v celém svém
rozsahu má svůj dostatečný důvod v aseitě byt
nosti božské jakožto ve své příčině exemplární,
účinné a účelné (viz důkaz kosmologický, ideoio
gický a teieoiogický). Bůh poznávaje comprehensive
sama sebe jakožto objectum formale et primarium,
poznává eo ipso comprehensive řád reálný a ide
álníveškerého byti mimosebe 5 metafysi
ckou jistoto u 1 posledniěcvše- &pra-příčiny,tedy co nejdokonaleji. Tyto mimo Boha maji
vedle svého radikálně-fundamenitálniho esse v _byt
nosti božské též své vlastní esse in se, jsou
extra nihil, tedy entia distincta a Deo, ovšeín zá
visllé od Boha, aniž by tím přidávaly k neskonče

Bůh

nému esse a se nějakou hodnotu dokonalosti (va
oerm perfectionis) která by nebyla (formálně
neb virtuálně) již obsažena v Bohu. (Viz čís. x.
ens infinitum.) Následovně mají tytéž věci svou
vlastní (závislou)poznat teinost, a tudíž je Bůh

oznáv nejen ve své bytnosti, nýbrž i tak, jak

[)sou individulelně samy v sobě (S. Thome pot. q. 3,a ad 28, a Contra Gent. i, 48 ),
aniž by tím saubstaiicialniactus purus božského
vědění nabýval entitavive (bytostné) nové do
konalosti vědění,nýbrž nastává toliko termina
tive vnější relace nezměniteinéhobožského konu
vdění k roměniivým zjevům kosmickým. [Viz
Čís.(1)b).—-r Tak svědčí též sv. Augudm (De
Trinit. XV.,13): Nonsaliter ea scivitc reata (rů„
esse individuaie realc) quam cr eanda (r_óesse
iiidividuaieiideale:possibiie); non enim ejus sa
pientiae aliquíd accessit ex eís, sed eis existen
tibus sicut oportebat et quando oportebat, ilia

pc6rmansit ut crat.' Taktéž S. Thom. l.,q 14.6.ad ) udoucnost \'zhledemk ohuje
šřitomna věčnostitoti, byt'b ne totaliter.ásiedovně by se mohlo mluviti spise () so u vědění
(Mitwissen), než o vědéni (Vorwissen, prae
scientia). Zviáštnní otázky a obtíže budi jistota
božského vědění: předvědéni(praescientia o bu
doucích svo od konech iidsk vůle
sub d), a) —p')jak absolutně budoucich, tak jmeno
vité podmíněně budOUCiCh(futura conditionata). —

stota božského předvědéni (praescieontioac)zdáse svylučovatisvobodu indiiference. zthe

orie o způsobu božského poznáváiii vímoe,ože bytía dění kosmické nemůže kausá deirermminnovati
čirý kon božského vědění, ale že jest eho pouhý
determinus jakožto ens a tudíž veritas cognos
cibilis. jaký jest tedy terminus č. jaaká est entitas
a tudížžpoznateinost lidských svobodných konů,
kdyžabsolutněbudouc iještě neexistuji apodmíněnénikdy existovalinebudou Fakt,
že Bůh absolutně i podminěně budoucí kony lid
skéssjistotou poznává,dokazujefilosofiei theo
logie a jest podkladem božské prozřetelnosti. „Cuí
praesc cientiam tollis,atlollisetdivinitatem“S. Hieron. adv Peiag.d i.iii) „Coniileri Deum
essc et ncgare praescientiam iuturorum apertissimainsania est“ (AugutSi .de Civ Dei V. 9). — Zá
hadyvo shodě p re dnv ě d ě iii ( raescíentiae se
s v o b o d o u lidské v ů ie, jako i označení oné
entity a tudíž co noscibility konův absolutně
ipodminěně budouCich, mají své nejhlubší kořeny

v-Siti otámzce11oqvědéiií ožském vubec: če(mediu upo) ává Bůh s jistotou bu
douci kony lsl\1'obodnéIidzské vůle? Tho misté
pozdější (Alvarez, Gonet, ioannes a S. Thoma,
Gotti, Bilhiart a jj. , v domnění, že sleduji nauku
sv. To m,áše odpovídaji: Bůh stanovil ve své abso
lutni vůli (decreta absoluta) dáti člověku takový
concursus, kterrý vůli fysicky před
určuje (concursus __ ratía iysice pracniovens
— praemotio tysicaiu těchto dekretech (úra
d—ách.své vůle poznává Bůh kony svobodné
s toutéž jistotou, jako zjevy nutné. Futura
libera conditionata poznává Bůh, tvrdí Tho
misté,ve svýchdekretechs ubj ek tív nčabs
lutních (nap ř. Chci obyvatele Tyrunpředurčíti
k pokání)a o bpjektivně podmíněných (jestli
jim pošlu Messiáše). Moli nísté (Molinna S.

1- 1600) odmítají tuto hypotliesu uplatiiujice: a)
praedeterminacevůle odo sebeurčení lidské
vůle (Vorbestimmung protui„Seibstbestimmungx
obsahujíc determinismus aneb aspoň nejvážnější ná
mitku proti svobodě vůle, kterou Thomisté : dů

vědy v thesi stejně rozhodné jako
Moiiniste háji; ó) praedeterminace konu hřišněho
činí Boha původcem hříchu atd Ani hypothesa

gA
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B e lla r m in 0 v a a jj, která hledané medium, in

guooBůh poznává (absolutně n podmíněně) buoucí svobodné kony, stanoví v úplně znalostí
lidské vůle (zagózoyíwaía,supercomprehensio
cordís), není přijatelna, jelikož poznávatl účin

(kon lidské vůlei)z jeho příčinyeŽivoluntate) s metafyssíckou sot toou znamen poznávati ůčin
nutný, a tudíž by byla porušena svoboda vůle.Le nelze se dovolávatí autorit ' sv. Tom
na uplatnění fysicke praedetermlnace, dokazují
Schneemann, Contr V. Frins,S 7, De actibus

humanis n. 93 sq. Fribur i 1897;mS. homae doctrina de cooperatione Ěei omni creatura
praesertim libera etc Parisilis c1u892;akož i účinný
text sv. Tom. (ln dlst. 39,q. l. a. l). umma 11 2-9;

. 10,a .;4 l, tq. 14, .13. — Proti tomu A. Mummermut O.a .: S. Thomas et doctrína
praemotionis physicae. — Proto dáváme přednost
výkladu Mo línistů, který lze shrnoutí v násle
dujícím: l. Neomezená intelligence bo Eskápoznává

Eravdu veškeru (omne co noscibíleí. Svobodnéony_lidské (absolutní i po míněné) sou od věč
nosti jako obje ktiv ní jednoznačněu či tá pravda
(Everitasunivoce determinata) určitě poznatelny.ErogoBůh je od věčnostia sabsolutn. jistotou po

znávág'e tak, jak'jsou samy v sobě. Proposíce jednoznačn určité pravdy jest ta, která je shodna (con
formís) se svým objektem, jeelíkož od něho svou
determinací přijímá; určitě nepravdiva (falsa) jest ta,
která se neshoduje (diřformís).Nužeze voukuonntar

diktorických proposíci, např.zKristovy (Mat. 26, 34):„Této noci třikráte mnne apr eš“ aPet .

„Nezap ru tě“, byla Ervní („zap řeš") od větčnostíurčitě pravdivou, dru á(„nezapru“) určitě falešnou.
nter duo contradictoria tertíum .

2. Zdánlívá neurčitost svobodného konu Petrova,
zapření Krista, jest jen vzhledem k n ám v proudu
časujehopromčnámp ord ob nýmavnašem
poznáváníod budoucího taktu jako determi
nující příčiny závlsl' —AleBůhjest
akoov ě č n ý substancialní actus purus intellectionis
nad veškeru diifcrenci času povýšen (transcendít
empora). Dostatečným důvodem jeho poznávání jest
eho bytnost sama. Názorně to škola vyjadřuje po
:ov:nánim Bůh jest zrcadlem vešker pr,avdy
žili božský actus purus intellectlonis representuje
(představuje) veškeru pravdu jak obje ktiv
jest, at nutná nebo kontingentní. Totéž platí o bu
doucích svobodných konech podmí lněných (fu
tura conditionata), které jsou vesměs tohoto typu:

Bude- li se Petr nacházeti veaznářmých7.evtaangeliapodmínkách (okolnostech),z re rl To
bylo od věčnosti právě tak uarčpítoupravdou, ako
v ji něm řádu stvoření by bylo určitou prav ou:

N e z a p ře Krista.s Skutečný fakt svobodné vůlenenica adeterminans medium

inPequgyn vědění (šřnšldavídání) božského, nýbrž jenus purus směřuje (termeinraturnactuskaeternus cum connotatíone tem
poris a parte Petri existentis). Viz S. hom.
Contra (jen 1, 67. nihil rohíbet (Deum) ha

bereaeternamlcognihonem eácontingentlbusinfallibilem.3. Nejasnouzůstává posud realit

konu lidského od věčnosti v bytosti božské jakov zrcadle re resentovaná. Vžd kon a b s o l u t n ě
budoucí je tě není, a po míněně budouci
nikdy nebude K označeni této reality č. entity
a tudíž obj. pravvd a poznatelnosti svobodného
konu budoucího lužno přibrati všemohoucí

vše- a rapřisčínnostbytosti božské. — Každéens, tu íži vobpdný kon lidské vůle, předpo
kládá nejen lkevsvé re áln é existenci, nýbrž i ve
své ideální možnosti působenívšemohou
vůle rvop říčíNn. Možnost věci obsahuje relacik tvůrč mocpi. Nsledovně bez této nemůže býti

Uli
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ani poznatelnou Bůh t_edypoznáváve své
součinosti (concursus) s lidskou vůlí, samu sebe
deterinínující (Selbstbestlmmung), budouci kon ja
ožto v patřiričném medium, „medium ln quo“. Zde

však dospíváme k mrtvému bodu historické kontro
verse „de concordía liberi arbitrii cum atiae
donis" (: concursu supernaturall et naturali) Neboť
concursus dívinus nedetermínuje kausálně
kon vůle,nýbrž přčedpokládácjejí sebeurčenía jest s timto souč ný (con rrit). Z toho lze
latentní záhadu vyjádřili touto námitkou: Božský
concursus jest jakási motio voluntatis. Tato motío
jest buď určitá (determinans)ad un um (na př.
zapřítiKrista),anebo jest indífferentní ad
alterutrum (plura, zapříti — nezapříti, agere —non

gere). V prvním případě “(determinacer uad unum.jaegsvobodaaůvlev ena; mipí
padě se zdá býti nutným z0v“l á š t n i akt vůle?jímžto
by jedno z ovu (n. více) volbou určila ad
unum. Tento akt [) bez concursu neb l možný
a tím by se vracela o nekonečna táž ot zka. Pro
cessus ln infinitum není možný, ergo zbýval by
concursus determinans ad unum. který svobodu vy
lučuje. Zde přiznává“l molinnismus svou siabínua

snaží se svou iheorii doplnltí takto: Nabídnutý člověku concursus (c. oblatus) jest v i rt u á ] n ě indif
ferentní nad plura na př. zaapříti- nezapříti). Ale
současným sebeurčeníínvůle seetento concur

sus dífíerencuje ad unum (ex indifferenti oblatoadplura fit collatus ad unum) mdlužno
zdůraznití, že toto rs o u č a s n_é sebeurčení vůletelectim není akt ně jinný, než kon chtění
určitého objektu (na př. zapřítí Krista) samý, nýbrž
jest snnímnum rklc ytotožnýaod neholen
ratione odlišnýe(dle pomyslu — „ín si o príore
rationis“). Následovně nevyžaduje se ruhý con
cursus pro kon sebeurčení vůle, aby volila jedno
ze dvou (zapřiti Krista). Následovně jest tento
concursus dívinus causa eter mina ns actum
(zapřenl)— ale zároveň teerminatur v předpo
kládaném sebeurčení vůle, které není tempore
prius nýbrž ratlone tantum (dlelogického pomyslu),
a proto se nazývá tento concursus — s ulta
neus- _ simul tempore cum electione volmnntatis.
Bůh tedy ani kausálně nedetermlnuje úplně kon
lidské vůle (non est causa adaequata), ani ne čeká
na sebeurčení vůle. aby timto byl determinován
dáti concursus u rč ity adu um (zapřiti). Scientia
speculativa (theoretická)npředpokládá dekret
vůle' rízené scientia practica, stvoříti někdyaněkde
lidskou vůlí, která podv vlivem concursus diviní
sama sebe determinuje k ak ubtilni theoríe se
znázorňuje touto analogií: Matutkadavší dítku život
a zachovávajíc jej. jest součinna (concurrit), když
ditko začíná chodíti, tak že její concursus(držemm
:lílka při pokusu chůze) jest indifierentni ke směru,

'rterýmkolivsdítkose chce obrátil determinacee no 0 měru ze všech jest sebeurčením vůle
íítka(Selbstbestimmung),podstata ko nu chůze,
jakoožto entis realis, jest závislou od vlivu prvo
:řičíny. Psychologický kon vůle dítka není ovšem

:ávislýů od vnější mechanické součinnosti matky.h, „in quo vivímus, movemur et sumus“ ,
proniká svým concursrsemz oessei no agere rozumu

vůle Kon lidské vůle jest cely'iny(totus) od prvopříčíny a celý od podružně přlln vůle; ale od

obou jednotlivých ne-úplně (nonytotaliter). Proomezený rozu lidsk jest z ůsob siner ismu
(součinnosti) nezměnitelného ha a proměn! vého

tvora přirozeným tajelmstvím. Neobjasněný zbytek
záhady nemůže dbýtš m slícimu důvodemnegace ani pravd vděni ( redvídání) božské
intelligečnce neb aunivoersálností ožskě vůle jakožto
Ervoprlčtny— ravdy o svobodě lidské vůle.dyž byly obě nezvratně dokázány. — lgnorantia

:=“
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modi non est ratio negandietactu m. Pročežodpovldámenámitce: Bůh pr dvldá s jisto

tou budouci kony lidské vůle. — Ergo nutné (ne
cessario)lt budou — rozlišujice: „ne udou nutně“neces ate anteceden te —t.j .že bypřed
cházejicí tpředvidání je kausálné dletermínovalo;
nýbrž „budou nutně“.necess ittate con se
q n en t e, t. j. následkem taktu sebeurčení vůle
iacta intecta tíeri nequeunt. Pročež pravi sv.
Augustin (de lib. arbit lll, 4): „Sicut tu memoria
tua non cogís iacta esse, quae praeterlerunt — sic
Deu s praescientía suanon cogít tacienda.
quae futura sunt.“— izteratura S. T/rom
S. theol. 1 p. qlu. 14. sq, De verlt. qu. 2, Contr. Gent.[, 44; Lamb. Ldist. 38—39; Bonda |bid.; Ruiz, de

lscientia Dei; Petar/., De Deol. 4.; Suarez, De Deo,.;3 Billuarl, De Deo, disp. 5 sq.; Kleutgm, De
ipso Deo,nn.438 sq.; Franzclim De Deo, thes. 40
sq.; [)a/zle, Do atik [ 173 sq.; C/zr hic/z, Prael.
do m. Ill; Scmóm, Dogmatik, [. B, p.6

o ž ské v ůli — dlužno z aseity neskoněeně
dokonalé b tosti božské dovoditi: ]. Existencí
vůle dlea ui předmětu neskončeně dokonalé;
2. jeji svobodu v činnosti vnějš_í(in operationi
bus ad extra).— oje m vůle máme : vlast
niho seebevědomíAjakožto mohutnosti tpotentiae)
splrituelni naklonéné (prosecntivae) k dobru aod
vrácené aversatívae) od zla pod vlívemrusvětla
rozumu. řenášejice vůlí lidskou na actus purus
jeji prvopřičiny, musíme ji očistiti od veškeré po
tenciality, veškeré závislosti a nedokonalosti, ply

noucí : nedokonalostiz rozumu a konečnosti lidskébytosti vůbeec. Tím nika poje mbožské vůle
parallelní k pojmu božské intelligénnccjakožto konlásk sobě sam otožný
s jeho bytnosti. OportetlnnDeo esse vtoluutatem,
cum in eo sit intellectus. l:“tsicut suum lntelligere
est suum esse, ita et suum esse est suum velle

(Summa theol. l, q. 19. a l). Tot—ožnosttuto vyjadřujerovnice: intinitum noss mfinitumvelle

_—intinitumcs se. Bůhojestsubstanlcialnít akltŽlásky,Deus charitas est (l . žbož

skou vůll pojimati jakožto hpoteínciálni stnalhu dosáhnouti dobro, které sc i(amor concupís
centiae); tot vůle (appetithusZrationalis) člověka,
jakožto bytosti aba ůle ožská jest ne
skončený kon lásaky a radostí0 a tudíž bla
ženos ti nad nískončeným dobrem, které svoutosti Bůh má. snazesmyslov (appe
titus sensitivus) nemůže být u Bohaa, pouhého ducha,
ani řeči. Tato podstata čirého konu lásky vylučuje
vášně(passiones),affekty i ctnosti a veškeré
vlastností, kterénazávislostivůlestvořené se
zakládají; na př. theol. ctnosti vrry, naděje atd., neřb
které ze synthese ducha st teělm plynou, naipř.: kardinálntch ctnosti virtustempnerantiae atd ri
kládají--lí se v Písměb é vůll attributy vůle
konečné, na př. lítost, hne tuo anthro—

pomorphísmš' (anthropopaethie) Z podstaty božskévůle jako su stancialniho konu lásky se vyrovnává
zdánlivá protiva božských vlastnosti: 5 pravedlnostia milosrdenství, jlchžpoměrsv.
]eroným (in Malach. III, 1) udává: Misericordiam
justitla temperat, justitiam misericordia. Extrémy
nevěasné lidské shovlvavosti a slabosti; neb bez
ohledné ukrutností jsou vyloučeny kořenem svaté
lásky, z něhož oba attributy spravedlnosti l mllo
srdenství vyplývají. Misericordía et veritas (—ju
stítia) obvíaverunt slbl justltía tpax (: miseri
cordía)osculataesu.nt ůkaz til os ofic ký bož
ské vůle byl již při výkladu pojmu naznačen: Bůh

jestn ásubstancialní akt intelligence. Timto aktempoz ává Bůh vlastní neskončené dobro. Každá
bytost jest nakloněna ke svému bytostnému dobru.
V tomto sklonu pozůstává vůle. Následovně jest

Bůh

kon božské intelligence zároveň konem božské
v_ůle.— Mim jest Bůh causa exemplarls a cítí
ciens ve šk racionalni vůle stvořené. Ergo

obsahu' e tormálně sameminentně bytnost a dokonalost v e. — osv. bezpočtukráte svědčí

o vůli božské, kterou přišel Kristus Initi (on 4,, ačuil nás oto proslti:„ lat vo lun
taas tua sicutain coelo et in terra (Mt.610).
Na základě Ptsma a tradice spočívá definice sněmu
vatikánského (sess. c. „ m esse mtel

lectu et voluntate omnique pertectlone inflnítum.“O předmětu božské vůle dlužno stanovltl pa

rallelně jako o předmětumbožské intelligence:
1) Předmětem prvottn a totudíž nutným (voluntas necessaria) (objectum

grimarium et tormalc) božské vůle jest Bůh sám,ill božská bytnost. aotoproposice je přímý
závěr z pojmubbožské vůle, jakožto čirého konu
lásky, toto žněho s bytostí a se a formální pří
činy neskont ené blaženosti, která nrimobožsékho

doplňku nejen nepotřebuje, nýbrž bytostně (enti
tative) jej vy učuje. Aseita byttosti božské, s níž jestsubstancialm koon lsáky tootožný, dokazuje její
vnitrnou nutnost (voluntas Deí necessaria) 2)Předmétemdruhotnýmamatc iálnlmatudtž
voln' m (obj. secundarium ert materiale) jsou
dobra mimobožská, jellkož obsahují obdobnou
účast bytí a tudíž dobra božského „Cum Deus amet
bonitatem suam propter ípsam, omnia autem, quae
sunt, hanc allqua ratione participant, ex hoc ipso

uod \l'ult et amat se, vult et amat alia“ (Contr.1.7.5) „Amor Dei. est creans et infundens
bonittatem inrrebus“ (Summma theol. 1, a. ),
kdežto áska vůle lidské dobro věcí pravé neb
zdánliové předpokládá jako motiv lásku determinu
jíci. Mi uje tedy Bůh a) dobro věci mzozn
(possibilialamorecomplacentíae, jelikožnejsou
pouhé nlhi ,nýbrž možné napodobení dobroty bož
ské; ójv ci skutečně ex_ístující miluje Bůh
láskou ů innou, jižto je stvořil, zachovává a
k cíli řid ; c) zlo jaakožto ůh nechce
per se ut tínem, jelikož jest substancialní láska a
svatost;perac cidens chceBůhma phy
sircoum poenae et naturae (nemoci atd.), jakožtostře de kv zájmu vyššího neb universál
něrjšoíhocíle, na př. s_mrt jedince k zachovánmalum m o r a —peccatum nechce Bůh ani
per se ani per accidens,nýbrž doopouští e (mere

errmtt t) a i to proto, 'elíkož všemohouc: vuli ze
zla lidské vůle pnspbt do ro. „Nec dubitandum est,
Deum cere bene etiam sinendo tier , quae—
cunque fíunt male.“jako substancíalní božské nosse,
tak i substancialní velle má svůj doostatečný

ů vod („motiv“) jedině v bytossti božské
adzůstávátudížnezmmén čilý entitative, když
term in ati ve začíná vnější relace věci stvořených
k účinné vůli stvořitelově. Summa th. l, . a..2
ad 2.: Sicut alia a se intclligit (Deus) intelligendo
essentlam suam,ita alia a se vult volen
bonitate rn suam. Tedy božská vůle nemáani
příčiny účinné (ettíciens), ani účelné (tinalls), jsouc
totožna s byotstí a se. nelze tvrdití, že
Bůh chce jedno k vůli druhému (unum proter aliud),
poněvadž by to znamenalo, že jesest jeden actus
příčinou druhého, neb tentýž actus přlčlnou sám

sobě; ale dlužno říci: Bůh chce aby jedno bylok vůll druhému (unum esse propter alíud). -—
Poojem svobody vůle božské je podstatně
odlišnýod pojmusvobody vůle lidské právě
tak, jako actus purus bytosti a se nemmá nic uni
voce společného s otenciální bytostí ab alío. —
Oproti aktivní indi terenci svobody lidské vůle
k různým aktům otsits omnibus ad agendum
requisitis p o ss e vel e unum aut ejus op ositum" ,
— jest svoboda vůle božské aktivní in ifterence

2—V...
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neskončeného aktu k různým objektům čili ne
skončená dokonalost, jižto Bůh dle ůrady svého
poznávání může chtití, aby jeho in se (entitative)
nezměnitelný actus purus byl či nebyl příčinou těch
neb oněch ůčínů stvořených. Pročež jest svobodnýakt božskévůle entí tatíve nutny,te ina
tíve kontingentní. Modus (způsob) svobody
božské vůle jest pro lidský rozum tajemsíviim. —
Fakt, že božská vůle jestsvobodná, se dokazuje
a) filoso fic ky následdo:vně Všemohoucí Buh
může učiniti, cokoli neobsahuje vnitřní protivu (con
tradictíonem). Zev možných — nížádnou konn

tradíkcí neobsahujícíchhvěci některé existují, jinéneexistují. jedinou toho příčinoumůže býti svo
bodná vůle Stvořitelova,jížto některé věci vy
volíl, ab stvořeny byly, jiné nebyly. Kdyby kon

stvořeni yl nutny, musilolby býti stvořeno vše,co je možno, a Bůh reálně závislým od

světa, což s bytosthícneskončené dokonalou jestvodoru —ó)hT olo ickýdůkazazzPísma
sv. 0 sahují bezčetná osvě ectvi obsahu: Bůh činí,
cokoli chce aprotoožet ochce„ Omniaquae
cunque volult Dominus fecít ín coelo et in terra“.

(Ps. 134,G.) Taktéž svčdčí tr adice, jejíž výrazemjest všeobecná praxe moocH tby prrosebné (or.

ímpetratoria),Škterá předpokládá svobodu všemmohoucl vůle. Smně vatikánský (can. 5 de Deo
creatore) stanovi: „Sí quisDeum díxerit non vo
luntate ab omni necessítate libera sed tam neces
sario creasse, quam necessarlo amat seipsum a.

s.“ D ě ] l sev ebožská — níkolív in se_,jsouc actus
simplicissimus, nýbrž vhledemkjejim pr edm ětůtakto: a) vůle nutná — jižlo ůh miluje sama
sebe; ó)vůle svobodná—již to Bůh miluje
tvorsivo; :) evůle „beneplaciti“, jakožto akt ůčín
néhochtěnl- „Deusvultquía eíbeneplacet" —jlžse

rozeznává odv signí“. („Praecípít et prohaíbet,
permittít, consullítš implet" S. 111 1,q. 19.'l'ímto „signum“se nějaký akt vůlem„znamená“, ale
ne ů_člnny toho, co se označuje, na př. přikázání
Boží je znamením mravní závaznosti, nikoliv ůči n
né vůle, aby všichni přikázání skutečné plnili. -—
d) Vůle „beneplacití“ jest buď „antecedens“ (před
chozí) neb „consequens“ (následná) Prvá jest vůle
věčné spásy človeka bez ohledu na jeho součin
nost, jížto beneplacitum „předchází, druhá vzhle

demmav „důsleddku“ kpředvidáni jeho součinnosti.— K tomuto rozděleni přiléhá: vůle poodmín én á
(conditionata), na př. volo salutem hominis,s i li
bere cooperatus fuerit, a vůle absolutni, která

buď vůbec podmínky neklade, na př. fiati ux —
aneb podmínku splněnou předpokádajic, na plř.cooperationem — chce dáti slávu věčnou. :)V
účinná (efficax) a neúčinná (inefiicax_)—_ irresisůtlibills & resistibiiis — viz . milos t. W 0
jakožto absol tuni byti v řádé nadpřirozeném,
jest bezprostředním rcdmčtem theoiogíckého po—
znávání Boha v užš m (vlastním) slova smyslu
Viz čl. „bohosloví“, str 300. Vpředmé tu jest obsa
žena ontologická příčinaveškeréhooboru theo
logického vědění, kterrou jsme vyjádřili zása

ou: Bůh summum esse jest zároveň summum

bonum a proto se zjevuje asděluje a) nutnouimmanentn činností rozumu a vůle: opeeratione
d intra v nejsv.Trojicí; &)svobodnou

extelnsi téže činností rozumu a vůle konem forné immanentníma virtuálně přechodným

(actlis transiens)_— operatione adneíxtrave stvre nl creatioo) světa a obroz (regeneratio,
elevatío) člověka.Pročež doplňuje syste matí cká
theologie pojem o božském životě pojednáním
oob žské Trojici (deTrinitateDivina)a o stvo
ření (creatlo) světa, obsahujícím zároveň božskou
prrozřeteinost (providentía)Bohovědn'lslovnikdělísystematickounaukuv jednotlivé lánky:

;
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stvoření, prozřetelnostetc., k nimžlodkazujeme. —Literatur .TlmmarpeoSth p..lqu
Contr. Gent. 1,14 sqq. & jeho koommentáre; Tim
mama, co; [lofas-im, De eo; Suarez, De
Deo; Alexander Halmrir,Summa1. p.; Brlluafl,

eDeo; Ruiz, De essentia Dei; Leniu'r, De
erfectíonibus;1(leutgm, Philosophie d. Vorzleit

;Iy'z','lheologie d. Vorzeítl. Teil, Gil/ius, De
essentia Dei; [laut/winx,Theodícaea (Herder); Chr.
Pa:/:, Praelecl dogm. (Herr:der) S:!mbm, Lehrb.
d. Dog.m (Herder); Heinrici: (Gutberlet), Dogm.
Theologie; Franze/m, De Deoouno, llurter, heol.

en. a spec, eOniponte, Wagner); Hertinger, Fun
am.-Theol. ( erder); Guszrlet, Theodícaea(Miln

ster); týž, Lehrb. . Apologetik 1. B.; Rokle,
mi. Bd.; Stcntrup, De Deo uno;

Toonginrgi,Theonlogía(Paderborn, %chůningh) Palmí',m Theologia(Romae, typ. della Pace); [ef.rC/Itfle,
er alie Gottesbewels u. a modeerne Denken (Pa—

derborn 1914,Veri. Schčningh; nezvratnost důkazu
klassícké filosofie řecké, zejm. Aristotelovy, svě

tlem moderní empiríe doložena); Marián,Die Gottesbeweise in d. kath deutschen Litt.v 850—1000

šouvislost voeškeoqchdůkazův o jsoucností božské),o, jednom v bytn sti a trojím
v osobách, Vychodil Důkazy jsoucnosti Boží a dé
jíny ejích; viz také v Bibliografii čes. katol. lit.
str. — 1. Kd'

Buh11.nA 1858 v Baísingenu ve Vírtem
bersku, n.tčitelv Kolmaru v Els; „Zur Wieder

hlerstenllurřg der Dominikanerklrche in Colmar“(18 feffel, sein Leben tmd seine Werke“
1899,1909, 1912), „Zur Geschichte des Klosters

Unterlínden“ (l904), Die johannilerkomlurei in

„Die Orgel ln Amnmerscnweier“( . 2. F„,rants ev. theolo , vKo
dani, 1877soukr. doc. t., 1882prof. Z. t., 1890 port.
theol. na univ. v Lipsku, 1898 prof. orientálních
řeči v Kodani; .r). „Kanon und Text dees A. T.“
(1891), „lesaja oversat og fortolket' (1894), „Geo

graphic der alten Palástína" (18961, „Soziale Veráltnísse der lsraeliten“1899),„Psalínerne over
ike „Det lsraelitlske Folks

_...UD

<>i"

satte og forto e“(1899,
Historie“ (4 vydel echameds Liv' (1905),
„tDe amle Testament oversat'l (spolu s jinými
19081; společně s prof. Alb. Socinem a 11.Zimmer
nem zpracoval 12. vydání Geseniova slovníku „ři-e
bráisches u. Aramaalsches Handworterbuch iiber

das Alte Testamenst“ t(v Lipsku 1895), jakož i vydání 13.a14.(190 žia.dl
Bůhl Jaosei, 71.5vTachově l7,82 vysv. na kn.

1895, prof. nsábož.na gymn. ve Stříbře, nyní v Chebu,
„Dle reilg. Gefiihle“ (program ymn. ve Stříbře

as ícht der wahren ěligion, apolog.
Hahdbůchleín“ 19 1

Bůhler 1. von, Anton in, dr. fil.,n.l848v
erzu, mř. univ. prof. v Tubínkách, odbornikvles

níctví, spolupracovník slovnikutí „Staatsiexikon“ ,vydávaný Górresovou společnost rann.t
O. („Paler Gregoriusus“), 71.1760 v Schneid
heimu u No,rdllnk mnich benedikt. kl. v Donau
wórthu, 1801 kapelník při dómě v Augšpurku,: .
t.1824; složil oratorium „jesus, der titlliche Er

ióser' (Bur aurn1816)o,4795.,Etvas i'iberr usik“ (1811)— 3v Kirchbergu

(kant. $3Galien),mnícž:hkl. v Diselnstlsu()ng kant.l:)grau
išÉnŽinenslÉégmm); .r). „Kard. Pitra b.logrlz 907)

Bůhímrneayr Karel, 71.1867vSiegsdortu v Horn.
Bavorsku, b_enefícíát v Tuntenhausenu v Hor

p.„ lrchengeschichte fůr den Unterricht inn
der kath. Vollksschule“ (1904), „Ausgefilhrte Kate
chesen fůr das erste Schuljahr der kath. Volkss—
schu le(131903)

Buhr os., u. 1863 v Oberaspachu v Elsas., farář
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v lllfurtu v Horn. Els; m.„ Thomas, der erste Már
tyrerpriester der grossen Revolution im Elsass

(di-Rama,119Buch (Vallis S. Aegidii, llgental), někd. cist.
opatství v díec. míšeňssé, zal. zrpvu ll tao
ženský, 1192 osazen cisterciáky z kl. v Slttichen

bachu, zruru.š 11526.Buchanaan LQlaudius. zakladatelanglik.mis
sie ve Vých. lndii, 1766v mbuslan u Glas
gowa, o bouřlivém"mládí dal se na stu ium theol.
v Cam ridži stal se vojenským kaplanem výcho
doind. společnosti v Barrackpuru, od 18 al
kutě, zasazoval se o organisaci missii a angl. cirkve
v britské lndíi, přel. NZ do syrštiny pro křesťany
na pobřeží malabarském, podnikl veliké cesty mis
sionářskě, jichž výsledk uveřejnil v „Christian
Researches m Asia" (Lon ýn 1811); podal tu zprávu
o hrůzách indické bohoslužby, o syrských kresťa
nech na obřeži malabarsk é,m o missiich katol.
a o žiecd v lndii, 1808 puůsobil v Anglii ve
prospěch0 uskutečněnad zmínčnych svých plánů, z
v Londýně r,.sge o huma
nisat, 11.150le Klllearnue(hrabství stirlingské).

zúčastnil se války proti Ašllčanum potomsst.udfilos. v St. Andrews 1524— 26—29 učite
lem grammatik na kolleji sv. arbory v Paříži,
vrátiv se do kotska, stal se 1534 vychovatelem

hr. Murraye, levobočka jakuuba V“;“pro satirickébásně proti františkánům( So „anFr
canus", uvězněn; prchl do An olie, později do Pa
říže a ordeauxu, načež ode ral se do Portu 

galska, přijavěk vyzváni port. krále místo professora na novč.zal universitě; několik let b 1 vy
chovatelem v rodině maršálka Brissaca v aříži,
vrátil se 1560 do Skotska, od adl k protestantismu

a připojil se k nepřátelům arie Stuartovně',šlhbyoljmenovan 1 učitelem jejího syna, pozdš

angl. krále Jakuball, setrval ve službách vor
skych do 1581; 1582v 2Edinbue;rku :p. „Historia
rerum Scot7icarum" (158 , ejure regni apudScotos“ (17 9„,) eMaria, regina Scotorum; tra
gedie („Baptista",D,.Jephte“aj.), „Paraphrasis psal
morum poetica“ (Antverpy 1567

Buchaníté, sekta v sev. Skotsku, založená 1779
od Alžběty Buchanové, roz. Simpsově (n. 1738vve
Fiiney-Canuu Baan sever. Skotsku), provdané
za glasgowsklěho hrnčíře Roberta Buchana, který
byl přivržencem sek zvané Bur hers-Seceders.
Založlvši s kazatelem hitem svoj sektu b—ů,byla

17900 lidu přinnucena odcbr tise s přivrženci

Íšřmi d(počtem 45) do okoli Thomhillu. 179Ja jeji záhy vymizela (1846) Učení ó-ů založeno

:?..

.

ona očekáván brzkého konce světaa na
ději, že budou vzati do nebe, jež pokládali za místo
nejvyšší rozkoše. Neženili se, žili jako rodina, ma
jice společné jmění, a málo pracovali. Srv. Train,
The Buchanites (Edinb.1

Buchčarjos., .6. bř. 1841 v Košově, vysv. nakn. 25.č 1868,byk ]. thřinčvsi, od 1878far.
v Krůteche,z.24 'N 1912;puveřejnlvaKD1868překl.

z polsk.„Tygodnikukatolicklego článek,,vagotéseDarwinova a učení tolickě církve“,
věstu' „ oamilostivém létě“ at. 1872
„Rozjímání o modlitbě“ obé dle Bourdaloua; byl

znamenitým včelařem a redigoval časopl.1 eskýVčelař'. Srvn. „Viast“ XXV1.(1909—10),1
Bucharev Alexander Matvěevič (mnišským

jménem Theodor), u. 1822v eparchil tverské, absol
voval duch. akademií moskevskou, vstoupil 1846
do stavu mnišského, byl učitelem řečtin a bibli
ckých dějin na řečené akademii, potom 01852 mř.
prof. Pismas . .' 853 stal se archlmandritou,
1854 jmenován prof. dogmatiky na kazaňskě aka
demii, 1855 inspektorem téže akaademie, 1858 cen
sorem petrohradského duch. censurniho komitétu.

Buch — Bucher

oženil se 18 3, zemřeei ve veliké nouz
vtorom psalmě“ (v „Pribavlenija k Tvor. sv

Oxt.“Vlll., 1849), „O vtoroj časti kni pr. lsaii“ (t.
18150),„0 "snesoslnii ap. Pavla k liippijcam“ (t.

lXXIII., 54), cpiach ili načaladch v dělachžitejsklých ili gra danskich“ (Petroh (11858), „O

1861 vystou il ze stavu mnišského i ikněsžlskěho,)

pravoslavii v otnošenkii k sovrcmcnnrosti' (t. 1860),
„lzjasnenie ]. glavyk níš/15kBytiája" (t. 1862), „Sv.
lob _Mnogostradalnyj“( osk1864), „Osvv.pro
roké lsaii11 ego knig“ě (t 8641), v.prorok leremija“ (t.1867)„ Sv.gprorok lezekiel“ (t.1864,) Sv.

rorok Daniil“ (i. „0 podllnnosti i cěí'osti
nig sv. pror. lsali, Ieremii,1ezekiila i Daniila"(t.

1864)„,1zslědovanie o dostoinstvě, cělosti i proi
ischoždenii 3.k n. Ezdry“ (t. ), „Pisma o bla
godati sv. tainsiv“ 864), „Sovremennyja du—
chovnyja potrebnostlt mlysli i žízní, osobenno rus
skoo(tj“ 1865), O podllnnostl poslanij apostola
Pavla(tt.1866).„ upokoenii usopšich i o zdravll
živych“ (.t 1866), „Prestuplenie' 1nakazanie, roman

Dostoevskagod po otnošeniju k dělu mysli i nauki
v Rossii“ (vřrd. o smrti autor ově v „Pravoslavnoeobozrěnie' 884,1-"ilaretěrmitropolitě moskov

skom, kak plodootvomom dvi atelě nrazvitija pravo—
slavno-russkoj mysli“ t..1884 2'alnnm', Nomenc.1—25,Bago.r! zna“kl.w 1207.

Buchau ]. někd. klášt. benediktinek ve Vlrtem
bersku, zal. v 1x. stol., později štitt šlechtičen,

jehož abatyše měla důstojenstvn říšské kněžny1803— 2 v'z Buchov
zrBuc hberger Michael, dr. theol., 71.1874 v je
tzendoriu v Hor. _Bavorsku, vysv. na kn. 1900, 1902
do ent v semináři irísingském, 1906 prof. na lyceu

ezn 1908 kn ovkni při dómu v Mnichově,
ředitel kněžského I'ldomusv. jan a Nee.;p :p. Di
Wirkun en des Buszsakraments nach der Lehre

dees hl. homas v. Aquin“ (1901), lredigoval Kirchliches Handlexikon“ (2 sv., 1904— „čottes

dienst. Gebet u.0G)esangbuchf. d. E2rzdióz.Manchen
u.;reising“ (1

uchhblnder loosef, polský malíř, 71.31838v Mor
dách (Ěub. Siedlce), stud. 1858—64n vaarš vskěumělec e škole, pobyl pak v Mnichově, Dlissel
dortu, Paříži & tmě, 1867 usadil se ve Varšavě a
oddal se téměř výhradně maliřství náboženskému;

hlavnější eho práce jsou: ..P Maria s Ježíškem“(1867), „ aria, matka slitování“ (1873), „Sv Sta
nislav“ (1881 Sv. Hedvika“ v chrámě Všech
Svatých ve Vaarša vě), „Ustanovem nejsv. Svátosti“
t.), „Sv. StanislavvKostka (t.), „.Nejsv Srdce Páně“
v chrámě sv. Karla ve Varšavě), „Sv. František
al.“ (t.) „Proměnění Páně
: Buchelu Anna viz Her.)
Bůchel Eduard, výborný mědirytec, n. 1835

insenberku (Sasko-Altenburg, vzdělal se od 1851v drážďanské akademii, od ak.ad atelieru
pro mědirytectvv;i z. 1903 v Drážďanech; provedl
značný počet náboženských rytin dle obrazusta
rých i nových mistrrů; z nich bud'tež uvedeny:

„Sv.T iRodraiguez“ dle Murilla (1860), „“Madonnadle a(1865), „Kajici Ma dalena“ dle Fran
ceschilnilho (1870), „Madonna s ežiškem“ dle Bol
traffla (1875), „Maadonna s ježišk em a hudoucími

andilc "dle A. Feuerbacha (1884).r,.l o,n ntonínn, n. anichově 1746,
1771rektor škol mnichovských, později far.vEngel
brechtsmtinsteru, z 1817, odpůrce jesuitů; vydal
tendenční spis: „Dle jesuiten ln Bayernnvor und

nach ihrer Auuihebung“ (3 svÉ,1819—20(Bue cher) Benedlk tO. SB ., 71,1705v)Řezné,

prof. leios.actheol. v Satlcpurku (1741—48), z. 1780,I.;: cto HonoOl'Íl5. P. in causa monothele
tarum“D(Salcpurk 1747.1748), Symbolum,Qulcun
que vult salvus esse suo auctorl d. Athanasio as

'<
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sertum“ (t. 1746), „Potestas legislativa eeclesiae“1737), „8.018 eeC h aulo reprehenso"
(t.! 74.7) 3. ]orr,dan 71.1823ve Frledlnkách
ve Vírtembersku, od 1860 farář v Heilbronnu, z. t.
1870; .rp.: ,esD p_lohannes Lehre v. Logos“

(1856), „Die]h.l Schrittcn des N.T raktisch erklart“ (4sv 1856—66, as Leben jesur eschíchtl.

pragmatisch dargestellt“ (11857,2. vyd. 8711),,Diehronologie des N. T.m g'eschlchtlíchen, exe
getlschen und synop ischentgarórterungfn“„Die Gleíchnisse U. l.“ (1
aeryt c, u. 1821ve Fe dkirchu Vorarlber ), vzděla1

sednaac;chybně v Mn chově, žilo d184 ve Vd ni,
ve Frankfurtě; po několika letech vrátilse do 1882; provedl několik oltářních

obrazů pro kostely svě domoviny.—-—-5. mu
Fridrich, 71.1 2 v Ren ersdorfu ve Slezsku,
rektor mu. v itavě, kde 65; „Anti
qultates de velatls Hebraeorumet Graecorum fe
mínís“ (1717), .Grammatica hebraea“ (17221, „Anti
quitates biblicae, xvoNo estamento selectae,
consuetudines, t-ltuse,xtormulas veterum examinan

“(1729), „Antiquitates pass_ionales, seu disser
tationes academícae in passionem lesu Christi“
(172

Bucherlus (Boucher, Bouchíer) JiljíS. J.,
71.1576 v Arrasu, vstoupil ov.To jež. 1598, byl
rektorem v Béthune a Lutichu, z. 1665v Tournal;
:p.: „De rimis Tungrorum seu Leodiensium epi
scopis“, „De chronología re um Francorum Mero
vaedorum“ (otiskl Chapeauvrlle v „Gesta Pontifi
cum tun rensium, traiectensium et leodlensium“,
Lutlch. 1 12; oba spisy jsouucenné pro staré dě

Šliflneywíbiskguůpství belgických a pro chronologii doby); „De doctrina temporum commentaríus“
(Antvelrpgyů1636; v tom to spise uveřejnil po prvé

v.Damasův nebo Líberiův katalo papežů,jenžodtud i BucheríanskýmlBucherrianus sen yvá);

„gelglum romanum, ecclesiasticum et civile“ (Lutlch
Blicherwelt, Die, měsíčník pro záležitosti bi

bliotheční a knižní, zal. 1903(do 1907 pod názvem

„Borromžíusblatter“), vyd. spdolkem sv. Karla Bor.
srvn 11.,371 v Bonnu; red . 1d903)A Hermannerz, far. v ettlingenu; roč. p?edplA

Buchtelner Simon, farář, velice plodnýkspiso

vatel populárně-náboženských a asketickšch knih(nevalné vnítřn ceny); z nich uvádíme: elehrun

en liber lnselnselígDm..Relig-ion und Kirche, diechranken d. chrlstl uldung und das Nicht e

níigen elnes nur ehrlichen Wan els;zul%3e5d18aremischtcn Ehen“ (e ezno ), „Be
weise der ifen arung und Vernun,ft classees zur
Erlangung der Sellgkeit nlcht gleichgiiltíg, zu wel

chem christl. Glaubensbekenntnis man gehóre"(t. 3), _„Darstellung und Beherzi ung der voll

stand. christkathol. Reli íonslehrle. 4)ach Schwarzhueber frei bearbeitet“ 3 sv., „Geschichte

der Religionslehre jesu Chrlstti, lals„Éliilfsbuch zugrllndllchem christ Unterricht“ lt. 837), „Der
jungfriíulichen Mutter Gottees Maria lLeben "und
Wunder“ (Straubing 1843), „Leben der Heiligen,
nach den Iaagen des jahres“ (2 sv., Mnichov 1834),
„Lebensgeschlchte des heil. ohann von Nepomuk,
mitu rkundl. Darstellung der under" (Řezno 1837),
..Lehren aus dem Munde der Heeilígen, melst au
Št Au ustín's Betrachtungen“ (Straubing 1839),

„Diewwchtigsten Lehren zur Erlangung der Seligkeit' (Mnichov 1840)
Buchheim viz Fa

Buchholzl. Eugeniín(plíseudon m: ].
katol. spis. polsky m. eššloPrusko), n. t.; :p.: cie a bedzie Wam
dano“((1891),1„Zur Frage derrVereinigung der
sischen Kirche mít Rom“(1906), „Der Katholizismus

Český slovnik bohovědný ll.

e,f malíř

(D ...

0 r ne ck i),
nndittu (vých.
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ín Polen und Russiand“u (1908), „Die Masuren in
protestant. Beleuchtun“ (1908), „Predlger Tho
maschki und die Katho íkenhetze m Ost-Preussen“
1909), ,.Elnttlhruun der Reformaíion ím deutschen

Ordenslande und urze Geschichte des Katolizis
mus lnCst- Preussen bis zur Neuzeit“ 909), „Ge
danken iber dle óttlíche Vorsehung und deen Wert
der Lelclen“(191) , „sz ie prawda?“ populární

aologeuíka 1911);Řdomčeštirřy řeložen je o článek
uska církev aŘ aggnci"19035 (výňatekotišt. v „Novém Životě 61). 2.

]os ef, far. v Lichtl'elde (llap. Prusko), u. 1870
v Siegfriedswalde (Vých. Prusko); 17).„Geschichte
Ermlands“ (1903.

Buchholtzer Abraham.1ut.theolog, 71.1529
v Schónavě v Sasku, stud. ve Frankfurtě, potom
ve Vitemberku; 1556 b 1 rektorem školy v Grlin
ber ve Slezsku, pozd jí kazatelem ve Sprotově;
z. 1 ; .r). „De annorum serie in sacris Bibliís“,
„index chronologicus“ (do češt. přel. Benjamin
Petřek z Polkovnc pod názvem „Registřík histori
cký,t. j.k rátke sumovní sečtení a jistý pořádek
let od stvoření světa žaž o narození P. našeh
_lležíšeKrista a odtuda olěta P. 159612,v Praze1,596) modlitební knihu (přel. do češt. i(..j R Ž.
pod názvem „Knížka modliteb pobožných & horli

vých, k evangellím nedělním a slavnostem vejročníml amátkám některých svatých“, 1615)a
Bůc l Albert, dr fl ,od 1889prof. švýc. dějin

na univ.greyFryburku ( výc. , 71. 864 ve Fraauenteldu ve y.vc :p. „Albrechtvon Bonstetten“ (1889),
„Brieíeu. Auss.gew Schriften Alsbrecht von Bon—

sltetten“ (1893), „Die kathol. Kirche in der Schweiz“902); jest spoluprac. slovníku „Staatslexikon d.
Górres esellschaft“ a spoluvydavatelem časop.

„Zeitsc riit i. Schweiz. Kirchein-Geschi e“Buchlnger 1. Bernhard n.0 Cl'st., n. 1606
v Kienzheimu v Elsasku, vstoupil 1623 do cist.
opatství v Lutzelu, stal se |642 o atem v Maul
broonnu, 1654 v Líitzelu; kl. lutitze ls znovu zbu
doval; z. 1673;.r). „Epitome Fastorum ucellensium“

(Pruntrut 1667); monoho jiných jehornspisů zůstalov rkpse a některé z nich přišly naz

Nep., univ. prof. v Mnichově; .r). m_[uliuls843Ec terv.Mespelbrunn, Bischoí von Wiirzbur“

3.a Michael, kontroversísta XVl. sto., 71.843Č0l-var,u stud v Heldelberku a Frýburku Br., stalsse
víkarlstou při domě v Štrassburku, horlivý obhájce
katol. víry slovem 1písmem; z. 1573; :p „Historia
ecclesiastica nova“ „De íma'ginibus,jeiunío et eucharistla“ (1543), .,DeEcclesia (1556)
„De mysterio altaris“ (1554), „De mlssae sacriiícío“
1588

Bughiras Isidor ze Soluně,,helsšscgiastickysmýšle' lCÍpatriarcha cařlhradsk,

8:1chler jan Krt., iar. v ohenrechbergu,"potom
v Deggingenu(diec. rottenburgsképv ern

Priester- unds;(Segl'řorgerlebeníi ríester u.$Seel
sorger“ (2 “!)—60; Bilder aus dem Piar

rersleben“( 2.2uchl_ovícle, ara v díec. olom., v dek. hradišt

ském, přip. již 1389,později zanikla,"byla fil. k Boršícům 1650 znovu zřízena; pat hr. Leopold
Berchtold; duch. správu obstarává l“farář s koope

rátorem; 3240 katol., 3bakatol., 19 ž.; ob .Buchmann ]. laku 1807veVel. uněícich

(Grósskunzendorf) ve"Slezsku, levzyssv.nakn ěze 1834,licent. theol., far.vNise ve sk.u,.rp „Popular
symbolík oder Vergleichende Dearstelluugder Glau
benssžttze der l_(athqlikenuund “rolestanten nach
ihren Bekenntnisschriften“ (Mohuuč 1843, 3. vyd.
1850, spis velmi dobrý); po sn sn-iu vatikánském
odpadl ke starokatolíctví. . avel, ředitel
kanceláře gener. viakriátu ve Vratislavi, „. 1849
v jasmglitteln ve Slezsku, redaktor časop „.Schles

38
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Bonif. Vereinsbiatt“; :). „Friedrich, Landgraaf v.
Hessen, Bischof ven Breslau“ (1883), „Sammiung

kirchl. Verordnungen des Bistumsl Breslau“ 0902).he ]. Alois, katol. theol

nau((Horn.Baví),18stud. vLandshutu, kdežb lžákem
Sailererovýmu, 818 pr.of dogm. v Dilling ch,182_4_ve Vírcpurku1827 v Mnich 1838k novník při

dvómě asově, 5. t. 186 wšvydě,Sum8maatheologiaedogmaticae“ (3 díly, 1828n., 29n. ), „Enzy
klopádie u. Methodologie der thgoi. Wissenschaft“
(1837),„Grundsátze der Erziehung“ (1838)
Frant. Xaa.,v far. v Sulzbiirgu v Hor. Falcku,n

1872v Mómnggžu; 1606"„Necroiogium cleri Eystettensisl 1760—1 6), „Neue Aktenstucke zur Re

form johanns 11. v.()Eliichstátt“ (iQ—09),„Die 14 hl.
Nothefler" (1909,m l.kniha). On dřrgg,n. 1776 v Altheimu ((Doi. Bavv.), vysv. 3na kn. 17
1804 pro. filos. v Dillingách, 1811 prof. dějin na
lyceu v ezně, 1825 p of. avor. dějin na univ.

mnichovské, :. 1854 v Mnichově, 38055.„Dasd Wesenund die Formen der Re igion(1805 1809,
v duchu racionalisdckémi, „Geschichte vonyBayern“

(105 v 1820 dílo cennedBllchner l. Golfrí u. 1701 v Riidersdorfu
v Sasku-A-ltenburgsku, rektor školy v Querfurtě,
z. 1780; :p. „Bibiische Real- und Verbai- Hand
Concordanz. oder cxegctisch-h-omiietisches Lexi
kon“ (1740, potom často znovu vy.;d posléze v 23
vyd. 1907 vík viz mater aiis

Bueholtz von, Frant. Bernard, kaltol. Sfáktiullska dějepisec; u. 1790 v Miinsteru, do 1818 an
celári něm. bundu ve Frankfurtě, potom vvkrak.
státní kanceláři, 1837rada státní kanceláře ve Vídni,

oručoval reorganis'acl evropský;-r
států na zákla eěskatolickém (zvl. ve spisechKrie e51813", „Unser Volk' 1814

Charla der deutschen Štaatcn“
1815); v letech 1821—25 redigoval „Wiener _lahr
bíicher der Lit.“: hl. jeho dilem jest „Geschichte

der Rehgierung Ferdinands i.“ (1830—38.Buchov (Boc v,Buchau), fara v diec. praž
ské, ve vik žlutihckém, pap. již ve XIV. stol.; patron: hr. Rudolf Czernin- orzin; duch. správu ob
starává farář s kapl.; 3492 katol, 43 akatol., 56 ž.;ob\

šuchowski Benignus O. S. B., latinský básník
náboženský v Polsku na konci XVii.a na poc. XViii.

stol; b i sekretářem opatství v Týnci, správcem
fary v ošcielnici; sp. „Lr icorum 7e1pigrammatumet rhytmorum poěmata“ ( rakov1712)

uchrucker von, Kar el, ev. theolog, 71 1827

vKleinweisachuŽFranky)1854far. vaeriaimbachu,18633v Nórd iing ch 1873 děkan v Mnichově, 1885
až 1897vrchnikons. rada t.,-18;99 ).:
christi. Religionsunterricht in !der Volksschule"
(1859 n), „Die bibi. Geschichte (1863,škol. kniha),
„Grundlinien der kirchl. Katechetik“ (1889), „D

Schriftbeweis im Katechinřmusunterricht' (1893)Buchsbaum (Puxbau Hanuš, stavitel a
kameník ve Vídni, od 1446 (nebo 1440) vedl stavbu
chrámu sv. Štěpánav eVídni; od něho jest balda
chýnový oltář v pravé boční lodi (1448) a spodní
část severni věže, k níž 1450 položen základ; 1451
až 1452provedl stavbu pamětního sloupu zvaného
„Spinnerin am reuz

chsse arel, ev. theolog, ». 1803 v Schón
feldu (Uckermark), far. t., potom su erintendent
v Bríissa d1846 první kazatel př chrámu sv.

Matouše “v Berlíně. 1853—1884 generáini zsugššintendent v Nové IMarte a Dolní Lužici

.r'p. „Erinnerungeln aus dem Leben eines Landgeist—lichen“ (l.V—l 165—1885; jednotlivé svazky do

ěkal se 4.—8. vyd., po jeho smrti vydán 1897
“Buchstab (Litera) jan, kontroversista, 11.ve

„ideen

Buchner — Buiilemont

Winterthuru, 1523 učitel v Bremgartenu, pozdě'i
v Zolingenu, zúčastnil se 1528 disputace bernsk ,
stal se tehož roku rektorem školy ve Frýburce Br;

s);. „Von Bekleidun )der Priester, Lichter, Weyhchten“ (b.n „Dass nicht alle christgláu
bige Menschen gleich Priester seynd, dass niemand
gezieme dann den Priester zu predlgen“ (6. m. 15527),

ndem hochwilrdigen Sakrament des Leibes und
Biuotes Christi“ (6. m 1527) „Eine kurtze. Unter
richtung, dass die Mess ein pfer ist“ (b..m. 1527).

Buc . lex., hudebn í skl., u. 1841
v Procstějově, člen dvor. 0 e ve Vldni, :. 1892,

složiim.uj. také me.š — lac idu sx,0. S.u.n 1870 v Rakodavech (farnost dub
ská u Guam.),ststud. naa.čes gymn. v lom., kde
1889 maturoval s vyzn., vstou 11 do kl. rajhrad
ského, 29. čce 1894 vysv. na kn ze, 26. list0p.19_0_8

promovovan na dr. theol. na theol fak. v Odlom;přispíval (částečné pod šifro P..-)( H,“)d 0 čassop.
„Škola Božského Srdcce Pánlě'r, „Květy Mariánské“,
Alteheia“, „Hiídka“ (18961 „V' znam nábožen 

ského vyučování na středních školach“; 1896—1897.
Problem svobody u anta“); odd1899 píše ieuil

fctony často obsahu nábožensko--pouč|žého) do„Hlasu ýdennika“; samostatn ě vydal ivot dle
nábože nstvi. Přiruění ní a pokynů a modliteb
hlavně pro vzdělané ši kruhy mužské“ (přeiz P.
Tilmana esche ,v Olo 18.99)

Bnchtei Antonín, n. 4. května 1803v Pastvi
nách, stud v Hradci Král., vysv. na kn. 3. září

1826, stal se far v Kyšperce, bylnvikářem králickým, kons. radou, osobním déka m, 1880j e
nován arciknězcm;c 1. březzna 1882 v Kyšpelrce;

. řeči: „jež iš na kříži“ (v Novákov ě

tnih0vně kazatelské', Praha 1875), „Pět ran Krí
a:)((tí(11876),)přispěl kázáními do „P.vo4); velice cennou svoji sbirku

hudebních nástrojů odkázal zemmskému
v Praze, kdež vystavena jest ve sbírkách histori

cké archaleoiogie; skládal též pro piano a cílem.Buch ejan, u. vKřtěticích 6. čna 1851, vysv.
na kn 16.3čce. 1 kaplan ve Vodňanech, nyni
ar. v Dolním Bukovsku; v letech 1878-1884 při

spíval do „Posvátné kazatenl
Buchwald 1. iří, _ev.theolog,n 1859 v Grros

senhainu, 1885v iak on ve Cvikově, lůu'2dv Lipsku.od 1896fará isku; „Luther die judenn“
ffdesj. Scotus Eríugena“(1884),

xulanten im Sachs. %rzgebirge zur Zeitdes 30[áhr. Kric es“ (1889), Die Entstehung der
Katechismen Lut ers und die Grundlagc des ros
sen Katechismus" (1894), „Die ev. Kirche im ahr
hundert er Reformatitl"01'l (1900), W„ittenberger
Ordiniertenbuch“ (1894 n.), vydal několik dotud
netišlěných kázání a spisů Lutherových & Bu en

hagenovýclm— 011, dr. theol., vprMof.,arářusv. Michala ve Vratislavi, n. 858 Miinster
„Die gallikanische Liturgie“

-o.

berku ve Slczsk

(1886), De liturgia lganllicana (189D0),„Nabuchodonosor if von Bab 1898), Die Epiklese in
der róm. Messe“ 907)_,D„ sogen. Sacramenta
rium Leoníanum unld sein Vearsháltniszu den beiden
anderen rčm. Sakramentarien“ (1908).

Bull (Boiol, Bo l) Bernard, benediktin (dle

jzinššhčnafrantiškán), yi builou papeže Alexandra Vl.193 enován prvnim apoštolským vi
kářem nového světa, objeveného Kolumbem.
vypravil se téhož roku s Koiumbem do Amcrik
s oiu s dvanácti řeholníky vybranými z různýc
ř dů. Pohřichu znepřátelil se s Kolumbem a žalo
bami svými u dvora kastilského zavinil útra y Ko
iumbov Snn. Ran-alb; dc Lorguu (přcl. &)

Florian), „Krištof Kolulmbus",238, 263, 264, 286Bullílerniont de, del eLoz an Fra
1668, proto theol. v Lovani,;. 174; započal 1727



Buinlnk — Bukentop

vydávati .Explicatíones in _Summam s. 'íhomae',

ale díla tohoevyšel pouze jediný svazek.Buinink ,sGo swrin rnood, 1728,
bibliothekář v Dusseldorfu, z. 1805, vydal „několik
s isů : oboru kanonického práva(., Coelibatus cle
ncorumfirmatus“,Diisscldorf1786aj.), bylr
hodnym obhájcem římské kurie proti tehdejším
úlokum. Srvln.?1:lmlte, 3,237.Buisson 1du, Alexander, kněz v klášt. sv.
Vioktora v Paříži ve 2. pol. XV11. stol., oblíbený
portraitista; jeho díla zachovala se pouze v ryti
nác1 ietra van Schuppense, ]. Cunddierse aj.;
Gui laume Vallet reprodukoval v rytině jeho por

trait o ata“lkl. svatoviktorského Petra du Laurens... er and, franc. protestant, liberální pae
d_agog,u. vPaaříži1841,1866-70 ro.f filosofie na
akademii v Lausanne, vystupoval přednáškami a

brožurami proti protestantské orthodoxii, po vyuknutí vák y francouzsko- německé vrátil se do
rancie a byl 1871 jmenován ins ektorem elemen

tárního školství („inspeccetuur e l'enseignement
prlmaire“ ); počinnal sobě nepřátelsky vůči učení
náboženství na školách, zejména proti vyučování
biblické dějepravě; po energické intervenci bi
skupa Dupanloupa v národním shromáždění proti
němu byl místa svého zbaven, ale 1879 jmenován

enerálním inspektorem elementárního školství
„directeur de l'enseígnement primaíre“),

stal se professorem paedagogiky na universitě lsor

bonnské, 1902zvolen do komor; poslanecké a mělznačné účastenství při debatá o zákonu rozlu
kověm 1903—6 byl presidentem komise školské,
:p.: ,.Léchristianismeliběral, l'orthodoxie etl'Evan
gile“ (1866), „L'Enselgnemént de l'histoire saintedans les écoles primaires“ (1869), „Principes du
Christianísme libéral“ (1869), „La Religio, Ia Sci

eet la Moorale, leur ocnflit dans l' ducatlon
contemporaine“ (3. vyd. 9041); spooelčnč s Karlem

Waagnerem: „Libre Pensée et Protestantisme libé
ral“ (190.3) — 3. u busk)_lan, prof. univ. lovaňské. kancléř univ. douaais cp. „Historia

(1317lšzšrmonia evangelíca R(Douai 1571,1575'Řím
Bulza Jan, doktor kan. práva, farář, xp.. „Trac

erquam utiles omnibus praeclpue
ecclesiastlcis“ (Valladolid 1604).

u__sja1ski onaventura . ,provinciál
provincie litevské, :p.: Rekolekcyé důchowne dla

zbawiennešo pozětku dla braci mniejszych kon\ventualny šw Franciszka“ (Vilno 1773).

Bujanovič ivan, charv. omatik, u. v nDrenjuve Slavonii 1852, stutudoval bo oslovví .se

minářniěveBudapešti, kde nabyl doktorátu theolocgíae.
Nai: ebyl vysvěcen 1874 pro biskupství ja
kovsko-srijemsk Záhy se stal rofessorem s ;ciální dogmatiky na bohosl. fakult záhřebské.

blyl 4krát děkanema 2krát rektorem uuiversidty
(l 891—92a 1903—41). B. přednáší dosavdd spe
ciální dogmatiku a si aee a'ko výbornýo dbomík.

„Es ha 1894), „Sv. Sakralmcntitoltogia(i ke crkvee' 2po nauku sv. (t. 1895 a 898),
„Mariologila“ (tamíěž 1899); k tisku připravena

,Christolm ie“. Dčkl.Buujdeck Ántonin Florian, cnerál řádu
božehrobcu, infulovaný probošt miec ow_ský; ip.:
,',Capitulum virtute et eruditione sublime' ln applau
sum generalis capitull canon. regul. Cusodt 5.
Se ulchrl Mlechoviae celebrati instructum“ (Krakov

), „Vitae sanctorum et sanctarum Ord can.
rcg. s. Hierosolym. Ecclesiae Custodum S. Sepi
chri, in quibus res in Palaestlna gestae, historia
orientalis, status Hierosolymítanae ecclesíae con

tinBentur"dát. 1743)aKazimír, katol. belletristapolský,
.17n ,cvychován u jesuitů, byl maršálkem újezdu
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dvinského ídynaburského); z belletristicklýnchlpraci
eho vynikal: „Pamietnlki ks. JordannVa“( 18687),„Siostra Gertruda“ (t. 1842); mimo to( viydal 1 8

překuladoZaltáře veršem u. v Bílé Rusi 1632,
90Ski l . &,b i rektorem v Polock u a iešwieži; z. .

„ roga odomu víecznošcl“ (Vilno 1688), „Řato

sstatuseligendí“ (t. 1)689),„Ratio status ecclesiasticlstabiliendí“ (t. 1690
Bukl. Fr antišeka'V., břrvPraze,n. 1855

t., ve 14 letech vystoupil z c. k. árelky, kdež stu
doval, a učil se u svého otce řezbářství; po čtyři
léta navštěvoval c. k. státní průmyslovou školu
v Prazze. Po smrti otcově pracoval v různých zá
vodech sochařsko-řezbářských aumělého nábytku,
načež vedl samostatně závod řezbářský otcem jeho.
již r. 1857 založený a věnoval se hlavně pracím
kostelním. Pracoval dle návrhů arch. Wiehla, Vej
rycha, Milnzbergera, Fanty a j., jakož | dle vlast

ních výkresů, později idle návrhů syna svéhojulia (u. 1883 abso venta umělecko-p-růmyslovč
školy. V díln jeho činnými jsou také mladší syn
jeho Vratislav, rovněž absolvent uměl. prům. koly,

a dcera Marie, která absolvovala malirskou škomliuVýrobního s olku a provádí hlavně polychro

soch. V díln B—ověproveden veliký počet oltářů,
soch, jeslí atiřibrnprockostely v Cechách a na Moravě,na př. naS h,Horách v Nových Benátkách,

Mšeci v Ořechu, laťne', Hos ozíne, Klobukách,N. Městě Met. mém ostelci, Mukařově,
Třebenicích, Kostelci u Stříbra, Suchdole, Libni,
Křtěnov&, Plané u Tábora Úhonicích, Chropíni,
Hrádku u Vlašimě, Kladně adské, Plzni (v kostele
dominikánů), Zdislavicic a . 2. auk b,
11.1825 v Zywicích v saské lorní Lužici, stud.
v Praze v lužickém semináři, kdež zal. 1846 dru
žinu „uSerbovk“1850v v. na kněze,stal se ka
techetou dčkanské školy v Budyšíně, pozdčji uči

telem a místoředítelem katol. lgaedagogia t., 1854učitelem na progymnasin v rážďanech a spolu
kaplanem dvorního chrámu t.; 1876 farářem dvor
ního kostela, 1886 předsedou konsistoře a prvním

vorním kaplanemt.,188'5 čeststným kanovníkem
kapituly budyšínskěá vyznamenán hodností pap.
preláta 1;z. 1895, edigoval „Caa.sop ačice Serb68), přispěl platné k ustálení analo

šickéhq855pravopisulužickéhosgisem: „Zynkí horornjoužiskeje serbskeje ryče“ ( ud šín 1852),sestavi1

sbírku lužických přísloví („600 serbsklch přislowow
apříslownychpnrajidmow'hkr,t.1862); psal také bánzvl příležitosn e Srvn nekroolg od rm
da'lka v.časop „Vlasi“ Xll. (1895—6), 3151?
Michal, n. |804vvawlcích, stud. v Praze, 1830

všs v. na kněze, byl vikaristou a kazatelem děkan.rámu sv. Petra v Bud šině, od 1838 prvním ka
planem při kostele P. arie, od 1843 ředitelem
děkanskě školy t.; 1855 stal se kanovníkem, 1861
scholastikem a keons radou, z „Kněz
Mudry, jeho dzěčia susodnl přcčclo“ 9, Wo
sobn dar za křesčijannow (1856l.sbírky drobných
povídek (původních i přeložených).

katy Antonin, farář v Radoszkowiclch,kan
cléř biskupství vilcňského; :p. „Kazania o Mece
Panskieí“ (Vilno 1761), „Mowvna agrpogrzebie Ka
tarzyny z Oginskích Przeždzieckiei“ (Zaslaw 1764).

Bukentřopjind rhic 0. Min.strict.obs.,». vArt
verlpách 1694, lektor rtheolo ie na univ. lovanské,711;6 p„ r be' lux e luce“ (Brusel 1710;
jest to výklad některých misi Písma sv. a spoolu
obrana vul aty) „De sensibus s. Scripturae et

Kabbala ju l.aeorum“ (Lovaň 1704), „Cenntum canones seu regulac pro intelligentía s. Scripturae
utilissimae ex ss patribus ac probatis auctoribus
collectae“ (t. 1696,1706), „Paedaggogus ad sancta
sanctorum“ (t. 1696), .Examen translationis flan
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drica T.“ (t. 1698; proti překladu, jejž vydal
Ondřej NS uriůs ).

Buko (Bóhímisch-.Pockau),f vdiec.
litomeř.,v n. Labem, zřiz. 1739; paa.:trlva--Taroucová; duchovní

2 katol., 1 akatol., ' obyv.

esv .
hraběnka Marie AntosnieS
správu obstarává farář;

Bukovec (Mogoulzen), i. v diec. buděj., ve vik.

llěoršovotýnském, přip. již ve XlV. stol., Hpatr.:knížřefráon .Ill "
!

2085 katol., lakatol. helv. vyzn.; obyv něm. a čes.Bukov c.F H. pseuc.l I' : Hm
Bukovina, vévodstv, runni země rakouská

(od 1774); měla dle sčítání 1900 730.195 ob v.; dle

národností: 41'/. Rusinů, 32 /, Rumunů,22'/. ěmců
_ 7'/ Poláků a 13'/. Maďaru; dle6_7vyznáni: 17'/katolíků lat., řec. a arme rl,tu 6757, prr.,avosl

13'/„ židů a 2% evang. Katolici lat. a armén.r1tu

náležejí klat. resp. armcn.karcibiskupství ve Lvově(v. t..),kaiol řec. ritu k bis ups vi stanislavovskému

(v.h.)(vPršvoslavni mají arcibiskupství v Černovi
cíc

Bukovi aMalá (Kleinbocken), faratrv dieclitom., ve vlk. českolipském, zřiz. 1722; :jeho

„digit. správulobsta
Vel. císař Františekjosef, l.
rává farář 1703 katol., obyv

ukovn k, fara v diec. budějovické, ve vik. su
šickém, přip již ve XiV. stol., na poč. XVll. fara
zanikla a osada připojena k Nezamyslicůnt;1703
ř. znovuzřizena; :jos. Taschek; duch. sprá
vu obstarává farř;t12761 katol.; obyv. čes

Bu ov o, fara v diec.1itom,ěř. ve víks.mlado
boleslavskěm, 1773 expositura, 1858 fara; patron:
baron Otomar Klinger zKIlngersstor ffu; duch.s prá
vu obstarává farář, 2433 katol., 31 akatol., 16 bez
vyzn.;obv e.

Bukowskil. Álo S..,j J).., Die Genugtuungs
idee in der russlsch- orthodoxen Theologle“ ve
„Weidenauer Studien“ 11.(1908),„ e(jn ung
fur die Slinde naach der Auffassung_lder russrschen
Orthodoxie"é(Paderborn19112.uali
u. v Krakověl , vysv. na kněze 1862, prefekt'mnasia sv. Jacka, od 1878 farář u sv. Anny t.,

povvýšeh na doktora theologie; 47. .Slow
o anklecie ginmaz a_lnej zwolanej do Wiednia“

1Krakov21870), zieje reformac iw Polsce“ (t.883—86,2 sv.),„ Odaccie naro zenla šw. jana
Kantego“ (t. 1889), „O reformie nauki relii | w szko

lachxŘimenahzyalnych'ů. 1895) „Pamietm l.sjazduhtóv w Krakowíe' (t. 1896), „Lourdes
Paray le Monial 1 Fryburg szwajcarsk1,wraženia

odrózy“ (t. 1898), „Kazania passyjne' (t. 1902),

rótka wiadomoščhystoryczno-artystycznaookošciele sw Annywkara kowie“ t 190
Bukovsko Dolní, fara v diec. budějovické, ve

vik. soběslavském, přip. již veXX.1V stol.., na poč.
X.Vll 5101.zanikla a pripoj. kVesell, od1703kBo
šilcí; 1785 Iokalalie, 18581ar patron: matice há

boženská, duch.ssprávu obstarává farář, 1889katol.,24ž
Bukurešť (Bu karešt), hl. město království ru

munského, r. 1883 založeno tu katol. arcibiskupství
a metropole se sutr. bisk. vjassech (v. l.); prvnim
arcibiskupem byl Zardettl (v. ), 60.864
4,031 109 nekatol.,) 22 fary, 34 kostelů a kaplí, 035

knězi světských, 2 kn. řeholní, 7 domů řeholnic
s 295 řeholnicem.i

bukvice (bukvica) od slova buky—_. p;ismě
v Charvatsku a zemich přilehlých od starodávna
běžný název a snad původni k označení nejstarší
soustavy slovanských písmen; tedy tolik jako az
buka, podle dvou prvýchzznaček: az—buky, či
jako abeceda, podle lat abecedarium. jiná jména
dnes více neb méně zastaralá, nepřesná neboine
oprávněnájsou: abeceda bulharská, charvat

Bukov Český — Bulašev

ská, sl ovanská,1i1,1yrská jeronymova (li
tera scti Hieronymi). Dnes všeobecně došel obliby
názeeavabecedahlaholská,áhlaholice, kteréžto
jméno jest asi odvozeno od jména“čtvrtého pismena glagol: měně správn přikládá se nazev
b. cyrillici. O původu &.plati dnes celkem ustá
lené mínění,že se opírá ořecké minuskulní písmo

kursivni kdežto ocyrlllice jest vzata z řeckéhoisma unciáln V podrobnostech o původu
aholice palaeolgrafové nejsou svorni; jsou tu

zejména dva směry. jedni by rádi odvodllt všecka
písmena zabecedy řecké (Jaglč,Leskien), jiní snad
právem se domnívají, žes .Konstantin-C-yrill užil
při sestavování h holice' | prvků jiných, hebrejských,
koptlckýchap. 1 afařík,Vondrák) S názvvem buk

vica souvrsr jména bukar, později bukvaar (librarius) vedle ksnig'bčii (79a,u,uat_sú')-jmen uk
var užívá se i o kni ce obsahujici počátka čtení
—_sia blkář. (Srvn. 'a/ařz'k: Památky hla ol. pi
semnictví. VPraze 1853 Bukvar slavenskíj—_ Mat
thaeiCaraman archiep. adren. in alphabetum illy
ricum expositio, Romae 1753 Encyklopedija slav—
janskoj filologii, S. Peterburrg 111. 1912, Studiten
zur Palaeographle u. Papiruskunde Xlli. C. Wes
sely. Leipzig 1913; ). Vajr, Abecedarium palaeo—

slovenicum,MVeglae 1909) Vir
dée (junpžb uch),e farlav diec. král.hrad. ve vikM.Hostinné lp.í V,.stol. znovu

zřiz. 1682; patron: Hugo ihardx;l duch. správu

obstarává farář s kaplanem, S5301katol., 53 akatol.,
9bez vyzn.,obyv.něm.—2.S rě (Altenb uch),fara v diec. král.-hr., ve vik. trutnovském, přip.
již 1350,znovu zřiz. 1660; atron: kníže Alexander
Croy Díilmen; duch. správu obstarává farář; 1741
katol.: obyv nmě

Bu I, 5133,5_t_arokanane%skýnázev osmého měsíce(od konce rijna do po
1istolž>rál.), vyskytuj-Ici sev Pismě sv. pouze jeduou3 breů

zván byl měSic ten později Marchlešvan.Bulaeus víz
Buian n.t, 71.24.1862 v Křesiněu i.i

bochovict; po studiích gylmnasijnich v Praze přijat
byl tamtéž do k. a. semináře o vysvěcení na
knězze 1887 ustanoven byl za kooperátora u sv.
Kilíana, pak krátce působil jako kaplan v Kozlově,
v Českém Brodě jako katecheta, v Ondřejově jako
kooperátor, odkud opět 1889 povolán byl za ko
operátora u sv. Killa . Od 1892 byl katechetou
na dívčí měšťanské škole v Rakovníce až do rou
1910, kdy byl ustanoven katechetou v Praze.

Vdobě svých studií na gymnasiu uveřen'il první
své spokusy v poesii ve zoru“. ka první

501251: tom otisknutouS jeho báseň „Vesna“složil řižkovský ná ěv a v „Daliboru“ uveřejnil.
Pro hudebního skla atele Maláta, tehdejšího uči
tele zpěvu na gymnasiu v jindřšriskě ulici, napsal
některé příležitostné básně. Za svého tříletého pů
sobeni v duchovni správě u sv. Kiliánaarp. s isek
„Klášter na Ostrově a kostel sv. Kiliána“ (v raze
1892). Pozddji — hlav ěv Rakovnicc — uveřej
ňoval své básněvve „Vlasti' i v jiných katol. ča

sopiseech,,ňež většinou pak sozuboně vydal potdísnč a legendy“ (v Prazze 1896). je
básníek plný citu. koda, že se odmlčel.

BularhiVaavřinecjan, pol. knězaspisov.,at
chivář akad. krakovské, spolu s Kollatajem zpraco
val „Zbiór prawa szkolneg0"; mimoto vydal „Quae
stiojuridica de optione canonica“ (Krakov 1773.

Bulašev iři Onisimovič, odchovaneckijev
ské duch. a ademie, magister bohoslovi,1rofessor
theorie slovesnosti a dějin ruske literatury na ki
jevském dnchovnim semináři, :p.: eslaceslovy
svjatych pri rukopisn ch bogoslužebnych kni ach

cerkovnago archeologi eskago muzejě (Ki ev1 ]),„P.reosv lrinej Falkovskij, episkop iglrlhskíj“ (t.
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na'rodov (t. „Francuzskoe duchovenstvo
v koncě XV111.1věka“(t. 1905), „Rímskij katolicizm
i starokatoličestvo v otnošenii k pravoslavnoj cerkvi“

v časop. „Rukovodstvo dlťan83selskich mp_astyrej“
899). Srvn. Bage—rl.mak/. ] meri, No

menclator 252. 2. G rgcjs vydal „Russskaja
gomiletlčeska a chrestomatija pyt slistematizaciíobrazcov russkoj opoovědi“ (Kur 3.
Mikuláš Ale xlěevič, absolvent $kduch.akademie
petrohradské 1857—11,862.1870; :p. „Prepodobnyj

losif Volokolamasklj,cerkovno—istorigčeskoe izsiědovanie“ (Petrohrad1865). —4. Seči; .r). „Učenie
sv.Ambrosija Mediolanskagoo tainstvach“ (Kursk903), „Dogmat n voskrenii čelovečeskago těla (t.
1904)„, Nravstvennoe učenle,raskryvaemoe v knigě
Premudrosti lisusa, syna Sirachova“ (| 1905), „Ot

nošenie lslama kobrazovanijus aArabov srednich
věkoov“ az 90885 fGorlenko, e isko Bělgoarodrslklji bonjanski'“sKursk 1909),
otv tsvuet-li ličnost 1 žizn uc meda učenioiu
muchamedanskoj dogmatlki v prorokmachP“(1.1909)
— 5. Seergěj Vasiljevič, absolvent duch. aka

demie moskevské, docent homziletiky v duch. semináři charkovském ; .rp. „bOr sviatootečeskoj
i russko propovědl, s prisoedinen emkkratkich bio

rafičes ích svěděnij o propovědníkach“ (3 sv.,

har 1887?„,„Nastolnaja kniga dlja svjaščennocerkovno služrelej: sborník svě ěnij,kasajuščichsja

preímuščestvennopraktičcskoj dějatelnosii otečestu. vennago duchovensi va' (t. 1892 1896), „Pra ktičes
sacra oder kurzer koe rukoxodstvo k soveršenl u bogosluženija pra

der Zeiirechnung voslavnoj cerkvi“ (t. 18931) ěsjaceslov i Triodionauf den Tod des pravoslavnoj cerkví" (t 898).
1771), ,Geheíme c.l 255

Srvn. Palmieri, N0

mBulgakovsklj Dmitrij Gavrilovič, „. 1845,vanov n. k.něz;1902 vystoupil z duchovního stavu; .r).
„1lezagrobnago mira. javlenija umeršich ot gluho—
koj drcmostl do našich dnej" (Moskva 1902). „R01
pravoslavnagn duchovenstva v borbe snnarodn m
planstvom“ (Petrohrad 1900), spisky protialkoholistickěa

Bul aarellljan Prospera S. Ubaldo, piarislta,11.v arpi u Modeeny 1700, vstoupil do řádu 1718,
byl konsultorem kongr. odpustků v Římě, od 1742
rektor v různých domech řádových, z.1774; :p.
„'Dell ignorante senza seusa“ (Urbino 17730).

ulgari viz Bulgari
Bulgaris 1. Eugen(krest. jménemEleutherios),

nejznamenitější thleolog řecký XVlll. stol , u. 1716na Korfu, studova rtč (v Epiru), laninč (kdež

vysvěcen byl na jáhna, ři kteréžto přliležitosti
přijal jméno Eugen), 3 vs a,dově byl od 1742 učitelem řečtiny, fiIOs. an o.n v_lanimě, od 50
v Kazaně (v Makedonii) domácím učitelem a kazate
lem od 1753 ředitelem a učitelem filosofie na
tehdáž založené akademii athosske', 1757 odtud
vypuzen, uchýlil se do Saloniky &od 1761 působil
jako učitel filos. a mathemattiky v Cařihradě; ná
sledkem různych prorivenstvi odebral se 1765d
Lipska, od 1769 dlel v Berline při dvooře Be
dřllcha ll.; 1771 ovolán od Kateřiny 11.do Petro
hradu a jmenovnncarským bibliothekářem,1775

posvěcen na kněze a biskuťa, a ustanoven arcibiskupem chersonským se s diem v Pultavě,k1e
rehožto důstojenství 1779 se vzdal a věnoval se

literžárničinností v Chersonu, později v Petrohradě,kdež ; 1806 ve věku 89 let. jeho hojné theologi
cke spisy pojednávají o sporných názorech katol.
a řecké cirkve (o vycházení Ducha sv. a i.), s tcn
denci protikatolickou; jsou to Bifiháng mad
Aazi'vwv"(16)75, „'(bůo'óočuv ólwloyla“ (1767),„ Exa
zovzuangic uňv ?16 Xglamv Zrorqgo; čravóowimaawog
') zorbu; 1805 ), „'Aóap Zargvmaýíou azgi 177;šamo
gcóasw; tov a_víou [hei-patog- čar ;cóvou rou Hargóc"
(17971, „He-gi aby ótzovmďw “by Ěv riu'c šleqai'au;
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zň; Holow'ug čoxíjuot Iotogmóv xai :egmxóv“ ( řeklad
amfletu Voltairova, 1768). Mimo to vydal .spisy

oseta Bryennia (v. t.) a Theodoreta Kyrského
(„Gcoów írov šmoxónov Kígov ra druhým",

5. — 2. Mi kulá_,š řec. theolovgí

lékařství a zabýval se studiemi historickými a

theologickými; :. kol. 1684; :p. „'gha zapínat;ňmt čaj-mam 717;ůclag xaí íega; ).euaveyía; mu" čšš
moí; ran ystgomvouuévwv poň rai pera Hallův
á'llaw „1965quélsíav 1va 310167::eru'[záliom owne
ro'yrwv“ (Ben. 1681, 1799, 1818, Korfu 1852, přeel.

do anglič.89„The holy catechism" od w. E. Daniela,Londýn 93.)
Bulgarové, odvětví katharů (t.zv.bo omilů,v. t.);

název ten užíván hlavně ve _Francii,dí ern naaozna—
čenou vzniku sekty na výcchodě (z Bulharska),
jednak jest_to název potupný s uarážkou na slovo
„bou re“ ni em

uhair íří, n. na konci XVlLs 01.,1713vstou il
do stavu řeholního,sstudoval v irovicich, na ež
za účelem dalšího vzděláni odebral se do ima,

vrátiv se do vlasti byl professorem v Žirovicícha ve Vladimíru, 1728 stal se archimandritou v Su
prasiu, 1730 biskupem pinským a turovským; byl
mužem vysoce vzdělaným a godporovateiem věd;1743vydal svým nákladem v upraslu ruskou bibli,
1T35v evL ově. íssa s. _loannis Chrysostomi,
juxta usum orientalis ecclesiae ex slavonico idio
mate in latinum translata 69.

Bulhar sko. Bulhaři přija;;likřestJJonežpříkiazduknižete svého Borise(.v t.r.) íma

vyžádaných; kdysžópapež váhal5se zřízenímZsamostatné metropole ó-,ské dalo se B. 870 od pravo
moc patriarchy cařihradskěho, od ně už r
uznáno za patriarchát samostatný. Rozvoj křesťan
ství v B--u trpěl šířením se sekty bogomilů (v. t.).
Z odporu vůči b zantské říši, ohrožující samo

statnosf B-a, ve ei kníže _Kalojan (1197—-1'vunii s církví římskou a dal se od kardinála Le
ona, legáta papeže lnnocence lil., korunovati;
arcibiskup trnovský Basilius (Vasil) jmenován pri
maseem b-skýnt a obdržel z Říma pallium (srvn.
_7.ježek, „Unie Kalojanova“ včaso. „Pastýř du
chovn1“l.1,88157..) Unie trvala však toliko do

1232 kdy B, propadlo zase schismatu. R. 1677
přivtěleno bylo B. k patriarchátu caříhradskemu,
a teprve 1870 zřízen samostatný b--ský exarchát se
sídlem v Cařihradě, jemuž podřízeni 4 meíropolité
a 11 biskupů; po zrizeni samostatného knížectví
1885 byla církevní ústava definitivně upravena;
bulharskému exarchovi podřízeno jest 8m etropo
Iítů bulharských a 3 metropolité východorumelšti.
Mimo to est v B-sku 5 biskupství řecko-ortho

:;

doxníc_h. esjednocených b'-ů ěítás
Od r. oživvly v B-sku snahy po unéšD358Řimem(srv_n.1.AntMužík, „Unie bulharská“ 018 872,

. ic/al ský, „Buiharsské hnuti k Římu roku18(' “ v časop. „áApoštolt C. M.“ 90,
hnutí to vedlo ke zřízení dvou řeckosjednocených
apoštolských vikariátů, jenž_jsou podřízeny apo

V

cařihradskému; jsou to: vikariát makedonský (sesídlem v Saloníce), jenž má 5948k ,26 far,
kněží světských, 10 řeholních, a kvaitkariátthrácký
(se sidiem v Adrianopoli), jenž má 3000 katol.
15 far, 16 kněží světských, celkemj
řecko-sjednocených B—ů.— irk ev _a____t:__g'8948udr
žovala e v B-sku zvláště missiemi františkánů
mezi bogomii . v XV. stoleeti byly missíe ty
podřízeny arabiskupu barskému, roku "24b
zřízena v B-sku kustodie františkánská (viz _7.
ježek, ,Františkáni mezi Bulí'lhary v.časop „Pa
stýř duchovní“ Vlll., 1888, 566). Nyní má církev
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latinská v B-sku biskupství nikopolské s 15.000
katolíky, 18 farami, 3 kněž. světskými a 20 kn.

řeholn., 1a apoštolský vikariát sofijsko- piovdivský se 7.000 kaotl.,13farami,
32 kn. řeho . Celkem je ted v B-sku asi 32.000
katol. obřadu latinského. elíce zdárně působí

v B—skuassumptionisté 220t. Srvn. Jirn'ek, Dějiny národa bulharského" 1876),ASamrour, Církevní
dějiny obec né 344, 363, 1190 d.___7ašel:, „Katolicibulharští" v časop. Aolpuštá aeM th.“

l. (1910), 19, viz také v OU„Blbllografcíčes katol.
lit.“ustr. 1032 a 1033, číslharský překlad bible. Bulhaři užívali bible
stabroslověnské. Teprve 1823 přeloženo archíman
dritou Theodozegem ze Sibině do bulharštin evan

gelium sv. Matouše; hkněží Petr Sapunov a erafim_vydali překlad celéh 1 (zznovu 1833

jiný překladN. 2.apořídil mnich Neotyt thodope1840 (1850, aj.), překlad 5. Z. vydán v Can
hradě ve třech dílech 1862—1864. Britská p'rotest.
společnost vydala 1 . vpřekladu archi

mandríty_Jóheodosžije;oame_r_ickábiblická společnost72)v dala

9—1ceiou biblig$(navuřekladu 1racovali: Sla
vrnq. Seda'lek, Úvod do

jno, kněz a_charv. archaeolog, n.
846 ve Vraniici u Splitu v Dalmacíl, studoval

theol. v zadar. centr. semináři, p_ovysvěceni stu
doval klas. filologii a arclíaeologii ve Vidni. 1873

stal se vsu lentem ve Splitu a 1874 prof. klas.
B_dyků ubrovni u. R. 1878 zase studoval ve11archaeologíiapředevšim epigraiiku. Od 1880

je konservátorem pro()okres zadarský, 1883 prookres splitský. ku 13% jest li. ředitelem
prvniho dalmatského vyššího gymnasia a archaeo

ivoíckého ústavu v: Splitu avůdcem vykopávekolni ě. R. 1896 dán jako 3ředitel gymn. do v 
služby, ostatni úřady zastává dodnes. Od 181g?
do 1889 volen byl do zem. a říšského sněmu, ale
brzy se vzdal politiky. jako archaeolog získal siB. světového jména. oratíus Flaccus
ab adulationis crimine defenditur“ (Program dubr.

lymn. 187 75), „Bazilika sv. Klimenta u Rimu“1881), „Dva sarkofaga ivana Ravenjanina i Lovre

almatinca, spljetskih nadb_iskupa" (Zadar, 1883),„oSanD nato in Zara“(Mit d. k. k. Zentralkom.

íůr alté Baudenkma le“, 1883), olonia MarctiaGiulia Saiona“ (Program split. gymn.1884-5),„

talogus ins_c__rip_tionummusaei archaeologíci salocnaitani Spaaatl „Hrvatski spomenici u
kninskoj okolici“ (Zagreb 1888). Mnoho pojednání
pssal do Archaeol.--cp|gr. Mítteil. aus Oest.U-nngar"
Mitteil der Zentralkommission“, „Jahreshefte des
esterr. archaeolog. lnstitutes“ , „Viestnik_archeol.

drušstva“ v Záhřebě „Glasnik zem. muuzej_“a v Sa
rajevě, a nejvíce v „Bulletino di a_rcheolo ia e sto
ria dalmata" ve Splitu, kterého je re

dakto_rem. Srvn. Grlom'e',Album zasl. llrvata _xrx.so
Bul1nski Melichar, 71.1800 v Chmíelniku kra

kovském, stud. v semináři sandoměřském a var
šavském, potom v duch. akademii varšavské, stal
se prof. církevního dějepisu v semináři sandoměř
ském, 1846 prof. téhož předmětu v duch. akademii

varšavské, kdež působiiaž do jejiho zrušenir. 1867,načež vráti seedo semináře sandoměřského; již

od 1859bbřlk a.novníkem kapituly sandoměrské,1868dosáh hodností praeiáta kustoda; .;1877

„(av„lilistorya Košciola powszcchnego“ (6 sv., Var—
1860—66), „Historyap oKošcíoia polskiego dor.317364“(3 sv., 1873—74), ojeho smrti vydal Ku

klinski _jeehospis „Monografie Sandomierza“.Bui y,KareI anabaptista anglický, n. v Lon
dýně 1719 z.t.1797;

3
_.
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rp. „Discourses on the pa
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rables of our blessed Saviour and the miracles of
his holy Gospel“ (Loncíýnl771); po jeho smrti

:ygggzťeho spis: „Notes on the Bible" (3 sv.,

Bull 1. George, StanlŠLtheolog, n. 10634ve Welsu,od 1705 biskuuvp vlds; :. 170 ;.rf. „Refor
matae ecclesiae opprobríum ac dedec us" (166
proti prot. učení o ospravedlněn|); „Examen cen
surae“ (1675), „Apología ro Harmonia“ (167,
v obou těchto spisech hájí nutnost dobrých skutků);
„Defensío fldeí Nicaenae“ (1585;vied tomto do
kazuje, že naukaoonejsv. Trojici již předssněmem
niceiským b Ia článkem víry), „judicnum ecclesíae

primitivae“ 1694). Sebrané Leho splsy vydány 1827xfordu v 7 sv. — 2. ,angi. skladatel a
varhaník, ». 1563 v Somerseotshlre, od 1595 proof.
uby na Gresham College, jsa katolíkem musil

1613 prchnouti z Anglie, odebral se do Bruselu,
kdež stal se varhaníkem arcivévody Albrechta;
1617 byl varhaníkem při kathedrále v Antverpách,
kdež: 128; jeho klavírní skladby náležejí k nej
rázovitějším dílům .—.XV11s.tol, jeden jeeho

dutáhcljvnlísmadrigal otištěn v Leigthonově Sacredma
BulřaalsFrantišek de Paula, „. 14.února 1868

v Račícich na Moravě, po dokončenlých studiíchgymnasijnich v Brně vstou il do alumnátu !.
byl vysvěcen 27. července l 90, ještě před svě

cením poslán byl do vyššího ústavu u sv. ušnstína ve Vídni, kdež r. 1893 dosáhl hodnosti o
ktora theologie; vrátlv se působil krátkou dobu
vlduchovn správě, načež se stal prefektem a po

zdéěí regentem v pachooleckém semináři v Brně,jmenován professorem filosofie a fundamen
tální theologie na bohosloveckém učilišti t.; jest
konsist. radou, .komořím a předsedou středi
ska Raiffeisenekavenkovsk ch na Moravě;
„O direktivní normě mravnych skutkův“ (Museum

1888— „015 arých s olečenstvech u naaeš holidu (Hlídka 1896),„O\ rohodnosti apoštolských
suktkú“ (přídavek k Hulakovskěho přee::tkldu ouu

ardova edíla „Svatý Petr a první léta křesťanství“,v Praz1897). moderních směrech nábožen

ských“ (ve „ZprávěoIll. všeob.dskjezldukatol. v Brně„1 , „O hmotě oživené“ (Hlidk , „O zřízení
cirkve Kristovy za prvních dob“a (1 K 905.)

bu lla jeest papežská listina, vydaná ve věcech

důležitých zvláštní předepsanou formou. aBullouzove se především pečet sama, název ře
nesen na celou listinu. Pečeť bully má na apřední
straně (avers, antica) obyčejně jméno papeže
sčíslem pořadným (event. íjeho znak, na opačné
pak (revers, postica) křížem oddělené hlavy sva

geh) Petr:; a Pavla, kolem nichž nápis SPE (reesp.S

»

značí „Sanctus PE“ etrus“ (dle
jinych: Petrus Eplscopus), „PA“ „Paulus“
(nebo Paulus Apostolus). Viz na obr. 85.

bullu lpap. lnnocence Vl. bulle papežePavla spatřuje se na přední straně papež
udělující audiencí, na zadní straně sv. Petr
a Pavel v celých postavách naproti sobě
sedící, viz obr. pe eí bully závisí

s))rávnostžda právoplatuost listiny. .029. prosince 1878 (Motu pro
pr io Lva dell. „Universae ecclesiae' pozů
stávalo pečetění bull v zavěšení pe eti olo

věné, zridka zlaté, listině tkanicl 1tlněnouresp. hedvábnou (červenou nebož
dle toho, jednalo--lí se o záležítosltit právní

(zjustitia) neb o nějakou milost (gratia). Pommčně „ užívá se olověné

pečletuí ouze v důležitých záležitostech, jakopříí,1ení zřizován nebo rozdělování
větších benetícíi a při aktech slavnost
ních. Jinak pečet se tiskne do červeného
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vosku se jménem papeže kolem hlav sv. apoštolů
Petra a Pavla. Ukolem připojování pečeti olověně

pověřen byl t. zv. „deposítarius generaluísV lumbi“pod jehož ochranou chovala se po Vl. pečet
vapoštoiské kanceláři. Dříve byla uloženna vpalácl
vatikánském. Konstitucí „Pastoralís offlcií“ zakázal
Lev Xlll. pod trestem exkommunlkace cizím vstup
do\,místnosti,kde ečet se přechovávala, apotvrdil
zákaz ten svým„ otu proprio“z r.187Š. Uřednícl
_ověřenípřipojováním pečeti,t. zv. „plumhatores'
i „bullatores', nazývaliseepůvodně. tratres barbati",

poněvadž jimi bývalí2 mniší conversí z řáducistercia
ckého. innoccenc Vlll. zřldíl z nich kollegium laiků.
Dnes kollegia toho již není. — Bully byvaly psány
na silném pergamenu,vvelikého formyátu,zpravidla
latinsky (zřídka italsky), písmem t. zv. gotickým
„Gothlcum seu teutonicum bullaticum), bez inter

punkcí, četnými zkratkami. Zdá se,že způsob tento
byl zaveden v době,kdy sídlili papežové v Avi
gnonu. Zmíněným „Motu proprio“ Lva Xlll. odstra

něno i pismogotické a nahrazeno obvyklým písmemlatinským.- ulla nese včele jméno papeže (bez
čísla spřipojením „epíscopus, servus servorum Dei

seduje oslovení: „Dilecto fratrí (tllío N. salu
tem et apostollcam benedlct ío.nem“ e--li však
obsah bully rázu všeobecného nebo trvalého, piše

„lnďerpedtuam“ anebo „ln aeternam rei memoriam" jes t zmínka o příčině a důvodech
k vydání bully a počátečními slovy jehob bývá
bulla také citována (arenga). Podpisovány bý
valy od kardinálů a jiných úředníků kurie, jako
od t. zv. abbreviatorů, zvláště pak vicekancléřem

resp. prodatařem. Pouze tak zvanéhbully konsistorní měly _podpis papeže. — Sloh est slav
nostní, opatřený různými klausulemi. apež na
zývván vždy „Romanus Pontifex“, anebo i „Au
ctoritas apostollca“. Na konc bývalo častoepřipo
jeno trojí„ Amen" Pod textem u rostřed _jest pod
pis papeže s předcházejícím., Šgo“ a prípojeným„Catltolícae ecclesíae Episcopus S. S“ (: su 

s_ripsDít);0.podplsovšem není zpravidla vlastnoručním.ánoy byly bully s udáním místa (paláce),
odkuDd b'v aiv vypravovány, s letopočtem počínajícím dnem Zvěstování P. Marie (annus lncarna
tionis), dnem měsíce dle starořímského kalendáře

a s udáním let panování dotyčného gpapeže.1íonstítucí „Sapíentí consíllo“ ze dne 2 června 1908
určil Pius X. že mají býti bully datovány po způ
sobu občanském (annus natívítatls). Na pr. 25. leden
r. 1896 dle letopočtu „Vtěleni“ (počpítaněho od
25. března) byl vlastně náš 25. leden 1 le

způsobu, jakym byly exped0vány,děnlily se vbully. ín ma gratiosa, bylo--lí uděleno jimi nějaké
beneficulřn; nadpis slušel beneficiatuvi; 2) in forma
commissoria tribus judlcíbus, které bývaly nade

...

Obr. 85. Bulis “papeže Innocence Vl.
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psány třem exekutorům, jichž úkolem bylo uvéstijdotyčnou“ osobu v držen veci (ín possessíonem);\
3. in forma Dignum, která očinala slovem „Dig-,
num“ a posílána byla bis upovi s fakultou, by
udělil jisté beneficium duchovnímu výborně osvěd
čenému nebo jinak pro úřad ten zvláště schop
nému (mimo obvyklou formu konkursu) „singularls
honoris causa'; 4. in rma „ratiom congruit“,
když papež ex edoval bullu na žádost, kterou si 
noval ještě je o předchůdce. Bulla ta počínaa
slovy: „RatiOní congruit“; 5. '
anebo „in forma communi“. V prvém případě se
žádala taxa menší. Datarie pří díspensích manžel
ských však zdarma nedispensovala, lečv svitaío-li
ze svědectví Ordinarlova, že oba snoubenc jsou „mi—
serabiles“, a ne toliko „pauperes“. Podobně dis en
sovala Poenitenciarie při řekážkách manžels ých
pro íoro externo co do c udých; ale neříkalo se,
že dispensuje „ín forma pauperum", poněvadž udi
leti dispens in íoro externo žadatelům ,ne-chudým“
nebylo jí dovoleno. Pro Datarii byla „forma com
munis“, kdy se požadovala za bully taxa. Mezi
druhy bull uvésti dlužno: l. konststorní, které
nebývají expedovány, nýbrž jsou uloženy v archí
vu. Mívají odpis papeže. Před uveřejněním bývaji
pro svůj duležitý obsah dřive projednány v pa
pežské konsistoři; jinak se nazyvaji „non con
sistoriales“; 2. dími_diae, které vydá zvolený
papež řed svou korunovaci. Přední strana pečeti
jest pr zdná. Na olověně pečetí takovéto bully je
tudíž pouze obraz sv. PetraaPavla, kdežto přední
strana zůstane hladká a nenese jména papežova;
3. bulla circumscriptionis obsahuje znovu
zřízeni nebo nové ohraničení dieccsí a jiné důle
žité věcí církevní a politické. BuUa tato zastupuje
někdy místo smlouvy či konkordátu uzavřeného
mezi papežskou stolicí aněkter'm vladařem svět
ským (zvláště jestliže vladař en jest jinověrec).
Papež prohlašuje pro obor církevní dotyčná ujed
nání pod názvem bully clrcumscriptionís, kdežto
vladar ujednání ta v zemském nebo říšském zá
koníku prohlásiti dává pro obor státní. Zvláště
rozdělovaly se bully též dle způsobu, jakým „byly
expedovány:]. er viam cancellariae neboli

per viam ordinaríam. Kancelářapoštolskáyla totiž až do konstituce „Sapienti consilio“
úřadem v prvni řadě expedičmm, majícím na sta
rosti redigování a vypravení všech papežských
výnosů, vyšlých z pap. konsistoře a_Datarie, které
měly býti vypraveny ve formě bull. Ukolten obsta
rával četný kancelářský pcrsonál,a to vedle kar
dinála vicekanclěře jeho náměstek (prelát regens),
který byl zároveň summistou, a tto-sompa 0
místa“. jim podřízeno lsbor prelátů anbbreviatorů
(del parco malore),po pisujicí bully. Mimo to byli

Obr. 60. Bullu papeže Pavlu ll.

bulla

zde 4 zástupcové těchto prelátů a 5 substitutůjmí
nutantů. kteří racovali resp. o lsovali koncept
bully. Všichni tvořili sbory s dě anem v čele. ——
Sekretariát měl 3 členy a pokladna 4 členy; dále
zde bylo 9 písařů &j. v. Způsob úřadování záležel
v tom, že byl nej rve vypracován koncept bully
(minuta) a pak ěfllstopls. jejž srovnával regens
s konceptem, při čemž, byla-li bulla vypravována
„per viam ordinariam“, t. j.cestou kanceláře,dbáno
bylo všech pravidel kancelářských a obvyklých
klausulí, a vicekancléř jako takový jí podpisoval.
Vedle ného podpisovali vnékterých ři adech také
abbrevíatoři. Mnohdy však se obstar va & expedice
bull také kratším z ůsobem (per viam extraordi
nariam , t. i. bez p esného zachovávání předpisů
kancel řských,avtom případě fungoval vicekancléř
jako summista. ento mímořádn' způsob vypra
vení bull, k němuž vicekancléř ja o summista byl
zmocněn,děl se buď per viam secretam, jest
liže bylo použito zkrácených formulí aneb odstou
peno od obvyklých klausuli pro vznešenost osoby,
jlŽ bulla platila, na př. při imenovacích bullách
pro vyšší úřednictvo. V tomto případě odpadaly

taxy. Nejednalo se tedy o nějaký tajný (secretus)obsah. It ezí úřednictvem Datarie byl „scrittore
delle Bolle in via segreta“ (písař bullvcestě tajne).
Ab "však nebyla opomenuta předepsaná forma nebo

Lin ustanoveni práva obecnéhoacírkevního,předládaly se summistovi v Cancelíarii. Tak na př.
bývaly expedovány bully pro titulární biskupy. —
Anebo mimořádněse expedovaly bully „pe r vi am
Camera e“. Tohoto způsobu užíváno při bullách,
jimiž propůjčována benefícum a překážela tomu pra
vidla kancelářská,na př. jednalo-li se oustanovení
koadjutora cum spe successionis. Bulla, kterou vy
řizovala Camera apostolíca, byla podepsána sum
mistou, ale vypravena z komory apoštolské. Taxy
v tomto případě byly vybírány. — Mímořádným

byltéž způsob vypravovati bully „per viam Cur| ae“. še se pripravilo sice v kanceláři apoštol
ské, bulla však byla expedována z Datarie, tak že
úřednictvoCancellariaeaCamery nemělo při expe
dlCI učastí. Všechny bully však, které měly býti
expedovány per viam Curiae, zaznamenávaly se
v sekretariátu tajných brev a v archivu tamním

příslušné akty se uschovávalš'. Pro expedicí ustanoveni byli za dozoru kardin Ia pro-dataře někteří
uředníci,jako adjunktí Datarie, zvaní: Oííiciali della
spedizione per la via denominata de Curia“ Tak
expedovány bully týka icí se slavných úkonu pa
pežsk ch, jako bully dogmatické odsuzující blud,
nekal společností (inst tuta prava), sekty aj. pod.,
dále bully svatořečení které se však připravovaly
v_Datarii), bully jubile ni, bully o disciplinárních
predpisech pro celý e ískopát nebo ro biskupy

nějaké říše, bu ly konkordátn , bully o zř|

zování universit. Podobně byla V)?l'avena i bulla „Sapienti consilio“. — od

pisovány byly prodatářem a sekretářemrev, nikoli vicekancléřem. — At však
byl způsob expedice bull jakýkoli, vždy
se vydával jen na rozkaz kongregace
konsistorn v mezích jc'í příslušnosti,
anebo na základě zvláštní o rozkazu pa

ova. — Po konstitucí „Sapíenti con
silio“ zůstalo i nadále úkolem apoštolské
kanceláře vypravovati výnosy papežské
anebo kongregace konststorní, jež jsou
jí přiděleny a mají býti expedovány sub

plumbo,lako jsou různé akty konsistorní,papežsk dekrety a konstituce. Zejména
se připomínají bully svědčící obsazeni
beneficií v konsistoři ropůjčovaných, tý
kající se zřizování d ecesí, kapitul a jí
ných důležitějších záležitostí církevních.



bullan'um

(Srvn. ActaS. Sedís XLl r.19(18,436) Způsob ex
pedíce je však od té doby jen jediný, totiž

lam Canc e,11ariae dle zvvláštních prav1del,
o něž postaratl se uloženo zvláštní komisi, v níž
zasedaji- kancléř, datář a sekretář kongregace
konsistorní. Dříve obvyklé způsoby expedlce: per
viam secretaam, de a de Curia jsou zru
šeny. Jednotný způsob expedice bull nese sebou,
že kancléř nebude již fungovatí jako summista a
že pravomoci, jichž jako takový požíval, odpad
nou. Titul vícekancléře nahrazen titulem kancléře,
který dle starého obyčeje jest zároveň notářem
papežské konsistoře. Sbor abbrevíatorů maioris
vel minorís residentiae jest zrušen a povinnostml
jeho, pokud záležely z podpisováni bull, pově

řeno 7 protonotářůsapoštolských particlpantium denumero, ztoho důvodu, že jediným úkolem
apoštolské kancelaářejest expedice bu1|.—jedná- -11
se o způsobilostí žadatelů za beneficia nekonsi
storní, Sv stollci vyhrazená, přísluší právo rozho
dovatí Datarii, jejiž představený se zove datariuos.Týž zhottovuje &vypravuje koncept (minuta) a
štolských listin, jež svědčí udělení těchto bene cil

(Iltte_raae collatlonls). Bully ty podpisauje kardináltář nebo kardinál státní se retář atákontraslgnuje první úředník po kardinálud
arengy (začátečních slov), dle níž bully se citují,
znánly jsou obecné přečetné bully. Příkladem
pouze uvádíme: Bulla „lnncoena Domini, pro
mulgovaná dříve na Zelený čtvrtek, kterou všichni

haeretikově byli anathematisování a papež sí vyhradil fakultu je rozhřešltl. (Bened. X1 de synodo
oe.c) Ve druhé ol. Xll. stoleti povstal totiž

ob čej, že v neděli a v některé svátky s kazatelen
oh ašována byla církevní klatba protl některýmdruhům zločincův. Obzvláště konalo se takové

prohlhlašovánl na Zelený čtvrtek (Coena Domini).Nejstarší exemplář takové buully pooc_hází : roku
1 bana V. a zahrnuje 7 p' adů; zne
náhla vzrostl počet ten na 12 a na V Řl mě
byla každoročně bulla ta prohlašována až do Kle

enta XlV., však jinde odčej ten záhy za
nmík1,a když k naléhání Pia zase měl býti za\eden, kladli tomu světští vladařové odpor (na př.
Ru olt 11..Marie Terezie, losefll .). Nesnázím těm
platné attrvale odpomohl Pius IX.konstituci „Apo
stoliae Sedis“ zr. 1859, kde počet dosud platných
censur jassné vyt Blla„ clatae“, kterou
Apoštolská stoltce udělovala království španělské
mu různé fakulty, mezi nimiž i moc rozhřešíti od
censur, ale jen quoad forum internum a neupadl--1i
do nich provlnilec hříchem haerese. (Benee.d XIV.
1. c.) Bulla „Ma re Ma num“. Na ní odvolávali
se zvláště Dominikání a Mínorite, tvrdíce, že mo
hou kohokoli rozhřešití z případu,jež si reser vo
val biskup. Sv. Karel.Borr chtéje hájitl práv svých

i jiných blskupéův,otázal se sv. Stolice, zdali řeholnící na základévýsad, jichž se jim dostalo od sv.
Stolice, zvláště pak bully, kterou nazývají „Mare
Magnum" mohu vpřípadech biskupu reservova
ných kajícníky rozhřešovatl. Posv. kongregace kon

cllu odpověděla 10. září 1572 za schvlálení Ře-vhoře Xllí. záporrně. (Srov. Bund XlV. dr.

Saldál, .Konstituce Saplienti consilio“ z1r.cK19lCKD. 1910, str. 5
bullar ium jest soukromá sbirka papež. výnosů

(bull i brevíb),jež do Corpus juris can. buď pojaty
nebyly. aneb teprve po jeho vydání vyšly. Ačkolipapežové Řehorx X,l.11 Slxtuus a Klement Vlll.
pomýšleti na to, aby authentická sbirka všech pap.
konstitucí, pokud do Corpus j. c. pojaty ne' sou,
byla vydána, úmyslu toho přece neuskute nill.
Autentický sebrány jsou toliko výnosy Benedikta
XíV.,ostatní sebrány byly prací soukromou v chro
nologíckém pořadu od druhé polovice XVI. stol.

“pt_ivodně,jsouce řádně publikovány,h a
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ve více méně úplných sbírkách, nemasjicích mocizákoníku, zvaných a potlo óí-a. Výno zde ulo
žené mají jen tolik právní závaznosti, kolik jí měly

aneb zvykem
přijaty, a pokud soriginálem sou sí. Vedle vše
obecných 'ó-í jsou také 5--a, jíchžo osbahem jsou

ap. výnosy týkající se pouze jednotslivč'chgrřáddu,lskupství, ří.nl kongregací (na pr de
Propaganda 391—59), nb omeczená na jistou
dobu, pontifikát (ó. BeneadnictíXIV.) atd. Ze vše

obecn ych b—í uvésti sluší jakorl nerozsáhlejší &.romanum, a ma numzvaéiflž01550
zabývall se právníci sbíráním kéonstítuci rpapež
ských, jako na př. Cesar Mazutelli, jehož sbírka

1572osbasahuje 723 konstituce od Řehoe vn.
doŘehoře Xlll., a zejména římský advokát Lae'rtíus
Cherublni. Týž kvvybídnutí Sixta V., oužív ó-ií
dřívějších, sestavil r. 1586 rvní svaze 922 kon
stitu cí p_ap.,Rehořorem Vll. počínajíc až do Sixta V.,
nazvav jej B-um s. collectio diversorum consti
tutionum multorum pontificuma Greengorionl usque
ad Sixtum V. V následujících rll1etechpřlčinil k němu

ostatní konstituce Sixta V.,da r. 1617 nové vydánírozmnožil v nosy pap. Lva l. do Pavl
V díle Cherublnlho okračoval jeho syn Angelo

María, benediktín ív onte Cassino, doplňujc vy
dání předešláa rajg výnosy dosud neuveřejněne'až do Urban aVlIbl. ové jeho vydání b—a „3416
až 1638 má"4 follové svazk. K těm přičinili tran

t16šk2ániAn elo a Lantusca a an Pavel imský roku221 169 dva svazky doplňků Nové vydánía
pokračování imského b-a dělose vLucemburce

(vlastně v lenevě) od r. 1727—1758, plníc 19svazků. Posl ední zde uvedené výnosy pap.
konstituce Benedikta XlV. z let 1.752—57
tohoto b--a zn1:Magnunl.11 rom. a B. Leone usque
dS. D N BenedíctumXlll., opus absolutíssimum

Luxemburgi sumptibus Andr Chevalier. Všecka
tato vydání však nebyla úplná a dosti spolehlivá,
a proto práve dáává se přednost novému řím.
vydá ní, jež vnkímé od r. 1739—44 pořídil Karel
Cocquellnes, jenž začal práci znova, doplňuje vy
dání starši. Vlastni práce Cocquclinesova sahá to
liko ke svazku 6. (do pontifikátu Urbana VL) a má
název: Bullarium privilegíorum ae diplomatum Rom.

Pontiflcum ampllssima collectio. Dalších ;) svazků
Ě nadepsáno Bullarium rom. & sahá r..1'740enedikt XIV. vydával ó. svých výnosů odrr. 1746
ve 4 svazcích, jež po způsobu starých zákonných
sbírek zasláno bylo bullou „jam tere“ universitě

bolognske', ably ho jako pramenu práva bylo uži
A tak etoto &. áoslední autent. sbírkou a

spolu pokračolvánímvy ání Cocquclinesova. Dal
šlmíRšeho pokračova eli byíl A. Barberi, A. Spetíaecretí, sebravše výnos náststupce Bcncdikta'
XIV. a pokračulicc až včetn do Pia Vlll.1830):
Magnum Bul. Rom. Pontificuln Clementis X 11.etc.
Romae 1835—56. . vdíle pokračováno
apřivedeno až na konec pontifikátu Řehoře XVI.
Výnosy papež. od Benedikta XIV. ažd o Pia Vl.ll
včetně obsahuje také Continuatio b-ii rom., jež

šlor 843_1867 vdesetlfoliov. svazcích vPratu.
ejnovéjši a nejobsažrlějši vydáni celého b--a jest

vydání turlnské, opatřené Aloissem Tomassettlm
v.r1857— 72 024 svazcích velikého formátu;
sahá odl va Velikéhož do KlementaXll. Dalších

5 svazkůe do Benedikta XlV. (l 8137—1885) vydáno

...

hl

byl eapoli.LZ řím. b--a čínčny výtahy nejdůle—
žltěojší lNátky. Takovým výtahem jest ke orpusMathaeíjuris can.připojovanýllber Vll.Petr

1590. Zvláš však se oceňuje Al. Gueerry:
Porntítíciar. constitutionum in Bullario magno et
romano contentarum et aliunde desumptarum epi

me. Venetíis 1772, 4v . Z o'-ii jednotlivých
řádů jest nejbohatší a nejlepší 0. řádu františkán

N
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ského od JanaHyac. Sbaraley a Kont.Eubela (dor.

1904 vyšlo 7 svazků). B. dominikánské od Ripolla
a Bremonda (1729—40)olgsahuje48 svazků. B. rádu
kapucínského dánno v ímě r 1740—52 0 7 svazcíchhod Míchaeea z Zugu,ddalší 3 svazk vydal P.
Petr Damiani v Mtlnster ass:mense

(2 svazky, 1670), 11.karmelitské (4 svazkyzOdb-EiiseaMonsígnanavRímč r. 1715) a . v b-ii je
dnotlivých kongregací a kostel dlužno zuvésti &.
pontifícíum s. Congr.egat de Propa anda fide, ed.

nova Romae1839—42v.oil 5 umměžvoll._ágpend;znovu vydáno 0 8 svazcích v
&.mělo býti vzorem ublíkaci tohloto druhu
sacros. basilicae aticanae (1747——52voli. 3.)

A a posledních papežů sebrána zvláště & l\;ydánaímě a Herderem ve rýburce, na př. X
vydávána od r. Římě, Lva xm. od r. 1881

íméa ve Frýburce,Pia X.01907vím.ě
(Srovn. KirchrLexikon, 11.1479; Dictionnaíre de

théologtecatholique,ll.1243—55; Phillip: K. R..lV
;"Sa'gmu'ller ?., Lehrbuch des kat. K. Rs.,

2. 7vyd.s .165; P. Gn'sar v Theolog. Zeitschrift,lnnsbruck, roč. 1888, str. 4:17 násl..; 7. Hararing,
Grundzií e des kath. K. Rs., 10.9) Sdt!.

íbullat cum víz bulla.
bullatoří víz bull a.
Bullendo rf, f. vdi ec litomčř., ve vikar. frýdlant

ském, příp. již 1346 (tehdáž náležela k biskupství
míšeňskému), p_ozdějizanikla; 1741znovu zřízena;
patro: hrabě František Clam-Gallas; duch. správu

olbstarávámfarář s kaplanem, 2230 katol., 35 akatol.;o v nn

uilet ]. jant Křt., u. v Besanconu1699, od1728 prof. theol ;.. „Histoire de l'établisse
ment du christianismc tíre'e des seuls auteurs juifs

et payens' (Lyon 1764; do angl. přel. díloLtotoG. Salisbur 1782, don ěmč.Wekers 11-830),„ exi

steence de íeu démontrée par les merveíllles de
lla nature“ (Paříž 17,68 1773, do něm pře lL.ory195), „Responses crítiques á plusíčrs dífficultés

roposées parrles nouveaux íncrédules sur divers
endroits des livres saints“ (t. 1773—75, 3 sv
němč. řel. ; ,.De apostolíca ecclesíae
gallicanae origíne“ (Besancon 1752);s

O

psisy B-o-v_y

\ynikaí eučeností, hystroslí a solidnostíl 7důkazu.— franc. architekt, „ 1,639 6, žák
Fr Blondelra,posledni znamenitj
ného klassícísmu; 1675 proved návrhy k hl. oltáři
kostela sorbonnského a k oltářu'msmv. Kazimíra a
sv. Market v Saint- Germaín- des-Prés, 1681 vy
pracoval p ány ke kostelu sv Tomáeš Akv. vPa

říži (lstavba dokonč. teprve 1770.ulleus Hanuš, malíř z Řezna, provedl 1593
malby na epitafu Floriana Gryspeka v kostele
v Kra10\ících.Víz Podlaha, Soupis pam. v pol.
okr. kralovickčm,6

Bullettino dl archeologie cristiana še časopis,který r. 186! počal vydávati v Římě u pithřivera
proslulý archeolog jan Křtitel de Rossi jako do
pinék ke svt mu velikému dilu „Roma sotterranea“.

V R. uvveřejl'íoval0totiž nové objevy v katakombách, vsletíkyn ových studií; zvl první ročníky
jsou bohatyn na dobré barevné reprodukce důleži
tějších nálezů, na př. bronzový medailon sv. Petra

avia zkat akombv Domitillíny. B. vycházel
vlašsky a 2také v řekladě francouzském. ob
sahuje pět serií 1 3—1869,1870— 5,1876—1881,
1882—9. 1894 se samolstatn'mí indexy
pro serie. V r. 1895 počal de Rossi vy ávatí s po
moci svých žáků Horáce Marucchiho a Stevensona

jako pokračování b. Nuoovo bulletíno dí archeoogia crístíana, který dosud vychází hlavní redakci
spoluredaktory

representla7nlt přís

professora Horáce Marucchího;
Ěou P. Josef Bonavenia, P. Croststraosa, ]. Gattudolf baron Kanzier a Josef Wilpert. Nuovo bul

bullatlcum '—-—Bulteau

iettino přínáší zpráv o nových vykopávkách vykonaných v katakom ách římských ná ladem pap.
komise archeologické, jakož i o nálezech křesťan

ských v jiných krajích, zprávy o přednáškách Spoností pro konference o archeolo ll křesťanské

la pozoruhodné studie neljnovější, ja až 1 posudkypříslušné literatury. Vedle tohoto časopisu je prostudium archeolo e křesťanskédulezita také sbírka

Dissertazioni ade la Pontificia Accademia Romanadí Archeo círk.
Bullíat C. SaS.R, současný theol. spisov. franc.;

can„ „Thesaurus philosophiae thomístícae“ (Paříž
Bulllnger jindřich, u. 1504 v Bremgartenu,

působil ve prospěch náboženských novot nejdříve
jakožto školní učitel v Kappelu, otom od 1529
ako kazatel v Bremgartenu, posi ze od r. 1531
Jakožto nástupce Zwingliho v Currychu, kdež z.
155.75 Byl vemllce nesnášellvým nejen vůči katoli
cismu, nýbrž i vůči novokřtěnství a jiným protest
sektám; také s Lutherem, Melanchthonem a-Bren
zem dostal se do sporu. Sepsal četné polemické,
exegetické a homiletické spisy; mimo tot dě

jinyvreformace Š 'carska (vyd. Hottínger athJgell,
—48). rvní helvetská konfesszee(lzroku1536) jest z částí, druhá (z r 1566 ajeho

dílem; konfesse tato jest vedle heídezlbelrského
katechismu symbolickou knihou reformovaných

evang. \ Rakousku (v Čechách 20 vydání toleranč
glhaaclpatenlt7u8;4první české vydn i její pořídil los.zaary )

Bullioud de Petr, gen. prokurátor parlamentu
v Dombes, král. prokurátor v Lyonu 159
Jý.: „onp sítíons et remarques sur les Évangíles,
tirées des escríts des saints Peres ettdes moonu
ments anciens de l' Église contre lcs erreurs mo
demes“ (Lyonl

Builíot, kněz kongr. maristův, od 1838 profes.
filosofie schol. na institutě katol. v Paříži; :p..

orie des categories dans la philosophie

pčripatčtíquc“ (1897p);jest spolupracovmkemčasop„vuReue de philoso
Bullo de, Petr „L Oeeconomic canoniquc

des mlnistres de rVI:—Églisecatholique et de la con

servation del' ancienne disciplínel avec les preuves
du sacrífice e_valngélíque“(Lyon 1.588)

ullosussiřj okně/. a prof. v Antverpách, :.kol. 1580; .r .. oonomla methodíca concordan
tíarum ScripturaeOne(Antv. 15.72)

Bulmer ncq Alexandr, ev. theolog, u. 1868
v Petrohradě, od 1895 soukr. docent v jurjevě,
1898mř.prof. semitských řeečí r.prof. téhož
pře .; „Das Zukunftsbild des Propheten jere

2111531“m(1894),„Thesen tibcr die Ebed--jahwe-Líeder“
Bulpe Fra Gabriele O. S. Dom., sicilský ma

líř- od něho est v museu palermmském obraz

„Madonna se čtyřmi světci :) donatorem“ zrr.1.535Bauiinck,Gert zámečník ve Vrcdenu ve Vest
fálsku; zchotovíl 1489 nádherný lustr pro tamější
farní kostel, lustr ten skládá se ze dvou nad sebou
umístěných, umčle prolamovaných železnných kruhů,
na nichž upevněno jest 12 kapličck s dřevěnými,
polychromovanýmí soškami P. ježíšea 11apoštolů;
uprostřed jest Madonna stojící na půlměsící

ulteau (Bulteil us) 1. Ludv' k. 71.1625
v Rouenu, sekretář při král. dvoře franc., 1661
vstoupil do kongr maurlnské (z pokory přijal to
liko tonsuru); :. 1693- sp „sEsal de l'histoire mo

nas_tique d' Orient“ (Par 1678),t“„lťřbrétjšwde:!sv1' hlstoire de l' Ord ede S. Béno sv.,)
„la defense dese sentiments de Lactance sur le
sujet del' usure" (t 1670), „Le Faux Dépot. Ré
tutation de queluues erreurs populaires touchant
l' usure“ (Lyonl 74), „Cura clericalis“ (Pař. 1670).



Bumba — z Bunsenu

2.Karel bratr předešl., :. 1710,vyd. „Annales
francici ex Číregorio turonensi“ (Par.' 1699, vyd.
to nazývá se po vydavateli: „Annales Bultellani“).

ŠÍBumbaJosef Bohuslav, „ 19.bř 123vRovysv .nča v Buuodějovicích, působil

jalko katecheta v jiandř.Hradci, později byl farářemvKamenném Újezdě, dež z. 10.ledna 1887jakožto
os. děkan a skut. bisk. konns. rada; :p. „Putování

go Svaté země. Vypravování o cestě do lerusalema,
Betlema, Nazaretu aij ných msětta kra'in osvát—
nýchl“(náklaadem íDědictví Maličkýchv rálové,odldí 1.1867; od H[. eč poohřehní u rakve1868);„

Maršálka, arciknéze a střídníka bkisku

skh vKamenilci nad Lipou v listopadu 1863“(Pos s.tr 625); při svěcení
nověvškoly“ (tv.str. 634); z pozůstalosti jeho vydána

. „ s 'ř duchovní“ VII. 1887 str 540
vPromluva k studujícím nižšího gymnasia při ukon
čení školního rooki

Bumůllerl. jan, katol paedagognz. 1811chhel—
klingenu u Ulmu ve Virtembersku, působil do 1849
v povolání učitelském; od té yvěnoval se vý

hradně [účinnost] spisovatels<e nsbur u
1890;.r Lehrbuch der Wehšeschichte“ a(3esv. 187.vvyd.)18'95), spole ně se chu terem „Lesebuch

fíir kath. Volksfschulen" (1852 ové zprac. 1875).—.2 jan fll. 71.1873 v Ravensburgu vysv. na

kněze 1896, lold fa:i.r vAufhausenu (Í-lorní Ba
vozy),:p. „Menschoder Affe?“ (19001907po titulem „Die Entwicklungstheoríe2 und der

Mensch"l), „Ausd er Urzelt des Menschen“ (1900,2. vyd. 1907), „Die Methodc dcr exakten Wissen
schaften und des Darwinismus" (1901),„Der Mensch“
( ), „Die Krone der Schbpfun

Buna, runa, Bavaá, druhý syn gjeraleemela, syna
Hesronova, z kmene judova (1 Par. 2%).

r (Bunderius, vuan den Bunderen)S om., n. vGen 148, 519—25převor
vaGentu,od |5401nkvisitor biskupstvítournaiskěho,
5.1557;:.r.p „Compendium dissidii quorundam haereticorum atque theol.“ (Pařr. 1540a č.; také pod
titulem „Comp. concertationls hulus saecull sa
pientlum“ ), „Dete ctio nugarum Lutheri“ (Lovaň
551 ), .De vero Christi baptlsmo contra Mennonem“
(t. 1553). „Scutum fidei orthodoxae" (t.1556).

Bundsen jes (jens), dánsk malíř,u. vAssensu
1766, žák uměl. akademie v odani, 1795 učitelkreslení na gymnasiu v Altoně, z.1 29t maloval
hlavně architektonické pohledy interieurů kostela

v Hamblurce a Altoně.
c. malíř, nšv Blois 1558, z

Bun a,kub fra
\ Paříži 1614, mlád odešel do paněl, kdež mu
král Filip ll. dal zhotoviti 40 obrazů pro Escorial;
potom nějaký čas zdržoval se v Říměě; vrátiv se
do svého rodiště, zhotovil četné náboženské obrazy;
povolán ke král. cm do ařiže, provedlr radu
maleb vmmalé gallerii v Louvru; mezi nimi i ně
kolik výjevu ze Starého zákona; mimo to zhotovil
několik obrazů pro různé kostely pařížské, jež
však se nedochovaly.

Bungener Louis Felix, ref. theol. s isovatelQanc, 8114 v Marseillu, studoval v enevě a
btrasburku, stal se prot. literatury na akade
mii genevskě, od 1848 věnoval se výhradně spiso
vatelstv i; z. v Genevě 1874. jeho četné spisy (cel
kem více než 150), mezi nimiž iest řada histori
ckých románů z doby reformace a protireformace,
jsou eseny poolemikou proti katol. církvi a zabý
vají se většinou dějlnami francouzského protestan

tismu nejhlavnějš71: nich sou: „Un ser mon sous
Louis XIV.;(1843 vy.1d l), „Les trois sermonssous Lou X.V“ 7(3„ sv. 184 , „Voltaire et son
siecle“ (2“sv. 1851), „Histoire du concile de Trente“
(l 847, 2. vyd. 1854), ,.julien ou la fin d' un siecle“
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(4 sv.1853), „Rome et ia bible“ (1859), „Rome le

coeur humaln. Études sur lieccathollicisme“ (1861),„Pape et concile au X1X.s e“ 870), „Rome et
e vrai, études sur la littésrature (catholique con

temporaine' (183
Bn ns Chr.) jos., „. 1852v Arsbecku vPo

...,

rýnsku, aplan v Bonnu; .r). „Verdienste der mit
telalt.- Mónche lu. Missionare um die Lander- und
Vólkerkunde“ Q)“Bungejus (dleB ngey) Tomáš 0. S.F .r, u.
v Bunge (v hr. norfolkském), prof v Oxfordě,; :). komentář k sentencím (dosud ne

vydaný); vynikal neobyčsejnouznalosti mathematiky.un
Bun č (ital. Bona .Ivan st., měšťan-šlechtic

v,Dubrovn1ku vzácný lčlen repupgliiktymXVllbs:. 1658.Zastával různě úřady mzse ýva:!
literaturou, patří knnovější či peltrarchlckěaškole

v

dubrovnlccké; sp. „Mandaliena pokorniěa“ v 3zpěh(.1ě1630)la i.S.rvna/ah'lz,vGecsch.ddsíid-Ysl Lint.k11n.32.11.1.62 2.
měštan-šlechtic ,.n 1662v Dubrovniku, vkrásně

limtler.žák slavnéhoc kardinála Tolorlnea, kromě literatury b 1 zběhlý i v hudbě a spo lu b [ iv nika
jícim pr vnikem; proslul jako obhájce ominikánů
proti dubrov. arcibiskupu Ondřejovi de Robertis;

:). různě básně charvatské, znichž vyniká překlad
ŠpalmuMiserere. Srvn. Ljubíť, Ogleda 011. 411.a',fařzkGesch. d. siidsl. Lit. 11.135.— 3. Nni

kolíca, syn Ivana si. měšťan-šlechtic v Dubrovníku, n. na poočátku X'Vll. stol., učený a rozvážný,
zastával neidůležítější hodnosti v senátu, byl dvva
krát vyslancem repu u tur. Portty. Přežil
zemětřesení v Dubrovníku 1667,po kterém se vším
úsilím snaž lse obnovitl a opravlti své milé rodiště.

dyž Ka .Vlustata znovu hrozilopravenému městu,
há.íl Nikolica ako vyslanec práv Dubrovnika před
bosenským pašou i před samým velikým vezírem,
ale byl zajat, uvržen do žalářre v Silisírii, kde z.
1678. Psal latinsky i charvatsky. Sp. „Prxxis judi
ciaria juxta stylum Cuuriae Ragusinaeď (Dubrovnik

84), „Descriptio Ragusanae dítionis“ (t. 1 ),

;Glavosječenje sv.:SjvanaKrstitelja“ (báseň :'eL3zpř
ech3 d. Lit

.,»

2a jl.7Srvn afařťk, Gesch. siids40. — 4. Saro, bratr předešl., n..6133,1;

17211,32bálsni7knáb.; .rť.„ „Cudoredne i svete pjesni
u pohvlu v.Ruže imane í sv Katarine edjcevicei mučenice“v(ruk. 1721). Srvn. Šafařikfx

síidslnLitll..4114.3 c.!ncl.contij, ruský mědirytec,činný vletech
1670—11714;v letech1692—94 provedl 43 r_ytinypro
bukvář mnicha Kariona lstomina, dále serii 22 listů
s výjevy umučení Páně (většinou dle rytin v hol
landske bibli z r. 1674).

zBunsennu Kristian Karel josias, baron,
protest. státnikaspisov. něm, 71.1791 v Korbachu

(ve Waldecku)clzlrodiny roste, stud. 1808 theol.v Marburku, voč ttinkách hlavně klassi
ckou filologii, Clpodisoigiklvs jedním svým boohatým
americkým žákem daleké cesty, imiž doplnil svoje

vzděláhni,1816 odebral se k vyzv ní příznivce svéhoNiebuhru do ima, stal se 1818 jeho sekretářem,

a1824 jeho nástupcem jakožto diplom. zástlupcepruské vlády u dvora papežského, 1828v yv
jednáváni v příčině smišen' ch sňatku ;byl přičinou
t. zv. kolínského sporu cír evniho, odvolán vládou

$% později 1839- 41 byl pruským vyslancem vevýcarsku; 1841 bylo mu uloženo, aby v Anglii
působil ke zřízení anglo-pruského „biskupství“
v jerusalemě, načež 1842 jmmenován pruskýmvmy
slancem v Londýně, kterýžto úřad zastával do roku

848,0od kteréžto doby žil v soukromí, vrětšinouv Heidelberku posléze v Bonnu. ež

%);"„Die Vertassun der Kirche der Zukunft“ (1845),ne Zeichen der eit“ (1855), „Gott in der Ge

...



596

schichte, oder der Fortschritt desl Glaubens aneine sittliche Weltordnung“ (33 1857n.),„ Voll

stándižes Bibelwerk fiir die Gemeinde“ (9 svdoko eno 1870 Holtzmannem); „Aegyptens 'lStelle
in der Welt eschlchte“ (1 5—7; vdile tomto

jednánmisty o otázkách biblických).ting ]indřich, luter. theolog, u. 1545vHa
noveuru, stud. ve Vitemherce, od 1571 byl pasto
rem v Kalenberergu, potom kazatelem v Grunov
od 1591 superintendentem v Gosslaru, háje ubi
kvitu byl ve vzniklém z toho sporu úradu Svého

zbaven, i žilJako soukromník v Hanoveru,- kdež1606; rap tlnerarium blbllcum, oder Reisebuch
ilber das ganze alte und neue Testamen t" (Vítem

berk 1587), dilo to přeložilI také do latiny: v českém překladu vydáno ylo 1592 Danielem Ada
mem z Veleslavína t„ltinerarium Sacrae Scripturae,
to jest Putovám svat' ch na všecku svatou bibli
ooojiho zákona“; v„ ndexu boh. librorum prohi
bitorum' uvedena na str. 48- 52 místa závadná
spolu s návodem, jak je opraviti); mimo to .rp.:
„De monetls et mensuris Scripturae sacrae“ (1583),
„Harmonia evangelistarum“ 583.

Bunnyan u_lohn, angl. toheosoi, u. 1628 v Elstowěu Bedtor ,z. 1688v ondýně, kazatel sekty dis

senterů, jaukoáto odpůrce statni $cirkve po 12 letvězněn11, v dob .r). hlavni svoje
Pilgrim's Progress“ (zdařilá náboženská allegorie),

jež mnohokrát _bylo vydáno (do češt. přel. JosefNedomma pod titnleem „aCest křesťanap 7. města
zkázy do blahosiavene' věčnosti", 2 díly, v Praze

112152326?ssebrané jeho spisy vydány v Londýně
zBu e01311svbaronka Mari ie (pseudony:m M.

Buoly, rak. katol. spisovatelka belletrlstlcká, u
1861 v lnšpruku, od 1869 žije v Kalternu u Bozenu;

:p.: „Lieder vom2 HeildigelnLande“ (1902, „aDas
Marterle'b(18991906), „DieStefkiuder“(1902) Das Geheimnls der Mutter“ 1903), „Die
Kirchtahrerin“ (1904), „Gillis Hobelspáne“ (1905,2. vy ie Gamswirtin 11909). .AUS
Etschland u. inn" (1907), „Frztlhlungen und Sagen

aus Tirol" (1910), „Notburga“ (drama, 1910), .Chrl
stonhorus“ (192omberger erdinand (pseudonym„johan
nes Laikos“),dr fil., sekretářrSvýc. křest.-sociální
strany, od 1907 chefredaktor časoplsu„ Schafthau

sener Zeitung“ , 71.1874 v Biltschwilluu; np.: relburg in der Schweiz und seine Umgebung“ (1894),
„Deplacement réligieux et national dans gla popu
latlon suisse“ (1899), le schwelz. Ehegesetzge
bung im Lichte der,Štatistik“ (4 vyd. 1901), ,
divorzio nella Svizzera alla luce della statistica“

(12311902), „Die Stellungder Christlich-Sozialen zur Politik“ (6. vy 909).8110nacorsi viz Bonaclor sr.

... .—

Buonefede Appia n,O. Coel.., 1716 v om
machiu, působil v různých lášteřich svého rádu
jakožto lektor a opat; s. v me 1793, Ser'!

mone apologetico per la gioventů italiana contro
le accuse contenute in un l. intitolato: Della ne
cessitá e veritá della religione naturale e rivelata“
(1756), „Storia del succidio ragionato“ (t. 1761)aj.

Bnonagratia Antonin, kanovník v Pescl 2..
t. 1570, přel. do vlaštíny spis Mikuláše (.iraneria

(Scuturšiefide1 pod titulem „La Scudo della Fede"
Buonaiuti Ernesto, katol. theolog, u. 1881

v Řim ě, od 1904 prof. c1rk. dějin na papežské uni
versitě S.Apollinare,1906 pro článek „Filosofia
dell' Azione“ uveřejněný ve „Studi re ligiosi“ dr
Minocchiho s úřadu sveho sesazen; vydával časopis

„Rivista Lstorico-critica delle scienze teologiche“ú: Lo Gnosticismo. Storia di antiche lotte
religiose“ (1907), „Saggi di filologia e storia del

!"

Biinting — Buonmattei

nuovo testamento“ (19,10 dáno na index 7. záři
1910, autor se podrobl).nBuonannl viz Bon

Buonar oti (Bnnarano lllus) Fili u. 1661 ve
Florencii, odebral se do ima, kdežl stal se biblio
thekářem a správcem numismatické sbírky kard.
Carpegny, později kustodem bibliotheky vatikán
ské; navrátiv se do rodného svého města, stal se
1700 senátorem a plnomocnikem pro záležitosti
cirkevm; :. 1733; r).. „Osservazioni sopra alcunl
frammenti di vasi antichi di vetro ornati di figure
trovati ne'clmiteri di Roma“ (Florencie 1716),„Osser

vazioni lstorice sopra alcuni) medaglioni antichi díCard. Carpegna" (ŘímBuonarrottl viz Michóela

Buonavita Antonín, přijmímBioentina, kněz,varhanlk při kostele S. Steefano v Pise; složil:
„11 1. libro de a rig a vocl“ (Ben. 5871),

„li/Ladrilgózlg(1591), „Hieremiae Lvament. 4 et 5 vec.“
A:
o:

Buoncompagni Petr, kněz kongregace řehol—
nich klerlku sv. Petra arnabitů), vstoupil do
kongr. 1613, působil jako missionář v Béarnuvve

Francii a v dieceslch ostizjske,tivolské a albánské;v Neaaopoil 1653, přel.z „La conversione
íellclsslma dl Daniele Martlnla.,lcmlnlstro degli ere
tici di Casteria e di altri lueghi del Beamo ln
Francia“ (Ben 1642), L„o zelo delle anime acceso
in terra, coi dodici motivi corrispondenti alle do
dlcl porte della celeste Gerusalemme“ (Spoletož

Buoncompa no dax Fíreonce, magister university bologns é veX ol.; .r). kanonistické
učebnice, návody ke stylisacit listů („Rota Veneris“ ,

„Summa cli<:tam1nis“vja.nBuonconsl 110Gio „. ve Vicenze, ital.
malířčinný v enátkách vletech 1495—1537, hlav

ním jeho dl em jest n1'1zcshkvatnýobraz „OplakáváníKrista“ v alerii vice

OBuonflgl (&onlfilizuss)Mikuláš AuriflcusCarm.,1. 15% v Sieně, 1565 prof. theol.
ve Florencii, znamenitý kazatel, z. 1601; ' „Spe
culum mlssae ex antiquisslmls uibusdam ac ve
tustissímis Ecclesiae patrlbu s a o. Cochlaeo pri
mum laboriose collectum, nunc vcro recognitum,
auctum et locupletatu1n,cui accedit tractatus de
antiqultate et caeremonlis missae ex ss. patribus,
conciliis ac decretis depromptus“ (Ben. 1572),
„De dignítate, vita et moribus clericorum“ (t. 1568

č.)); v.yd „Doctrinale antiquitatum fidei christianae Thomae Waldensis“ t. 1571,sv ), .Esam
er quelli che devono erndere gll Ordini sacri'

(Florgrlicie 1583), „Lo gpecchio delle Monache'(1

iBuorifiglioBenedetto viz Bonfigli Bene

Na

111.,

;Buon locchi an Alois a s. Francisco Xario .Pia chol., 11.ve Ferraře _1726,vstoupil
do řádu 1741,.'byl prof. klassických jazykků v kol
leji kalasancké v im m prof. rhetoriky na
univ. ierrarské; posléze byl provinciálem provincie
římské; 2. „De betijoseph1Calasanct11
a Matre Del CC RR. Šcholarum Piarum fundatoris
virtutibus ac rebus gestis oratlo“ (1768,

Benndio di precetti retorici ad uso delle Šcuole
na; (1781 „Vita interiore del Servo i ioD.)Gioovanni di Palaloit" (1772), „Alethini

Philaretae Epistolarum de Venerabllis loann. Palafoxii orthodoxia" (1772—73.
Buon tti ' 1581 ve Florencii

ze starého rodu šlechtického, studoval theolo ii a
práva ve Florencii a Pise, vysvěcen na kn ze,

1611 povýšen na doktora aop ofessora theologieve Florencii, odebrasl imma,kdež stal se
bibllothekářem kard. Gieusticnianiho; 1632 stal se
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prof. toskánského jazyka ve Florencii; :. 1647;
od di c_onsecrar ie Virgini“ (Benátky

1622), „Delle cagioni della lingua Toscana“ (t.
1623), „introduzione alla lingua oscana“ (t. _1625),„Tavole sinotiche, cioě Division morale dell' in
ferno di Dante (t. 1638), „Division morale del
Purgatorío di Dante“ (t. _1640, „Della lingua tos
cana libri 11“ a

,dal, tIt!:rj nmy 1689 v Bologni, se

kretář nkard. Gazzadiniho_ 1733 pron. v Casalepozzději v Turíně, z. 17 casalensis

ecclesíae ori ine atqsue progressu“ D(Turin 1734).Buonpens ete 0 Dom.,rektor koiieje sv. To
mášev Římě: :). „Commentaria inl. partem Sum

mae theološicae S. Thomae Aquinatís' (Rím 1902).
Buonríccus (Buonriccio) Anngelicus, řehol

kan. sv. Salv., en;átčan 5.:.rp „Dichiarazione de'Salml de Davidlže(Ben.1 „Le cristiaue e di

vote parafrasi sopral tutte ie eepistole di s. Paolo,e le canoniche“(.l epíe e cristiane pa
raphrasi sopra lEvangelio di San Matteo e diSan Gzovanní“ (t._ 1569)

uonsígnori vizzBo)nsi
Buontalenti (Buontalento) Bernardo (pří—

jmímk„delle Girandole'f), ovynikajici florentský arckthite1563—1608; zjeh církevních staveb vy
niká zvláště fasáda chrámu S. Triu ita v Pisee,
zbudovaná kol r. 1593 v pozdně renaíssančním

abrug (nyní Biíraburg v Hessensku
Nassavsku), biskupství založené sv. Bonifácem
741, od papeže potvrzené 742; trvalo však jen

krátkyčas; prvním biskupemalbyl Witta (Wizzo)po něm nsá ledo Me ngoz, načež
biskupství přivtéleno bylo kvarcíbis pství mohuč

$kBurailí viz Borelli
burarum domíníiea (jour des bures), zvána byla

ve F.ancii \e středověkul. neděle postní, jež jinak
slula také dominicabrandonum v.

Bura telii Gabriel O. S.A ug, 7, Atnkony zúčastnil se sněmu tridentského, :. 1571; :p „Frae
cipuaru controversiarum Aristoteiis et Platonis

conciiiatio“ (Ben. 1573), „Co_r_nmenta_ríain Psalmos
pgřfitentiales, in ps. CXVlii. et in Cantica“ (t.

Burcardus viz Burchard

Burck (Bu rgk ,áj chyumko(_viastn_ěvjáchym
Moller [Móuiier von A.),u Maagdehurk u, od 1566 vrarhaníko lpřiltlostelel'l rsv
Blažeje v Miihlhúzách (v Durynsku), z. r. 16
jeden z nejznamenitějších protestantských sklada
tclú starší dobby; z jeho skladeb uv íme:
moniae sacra “(Norimbe rk 1566), „Die deutsche
Passion“ (Vítemberk 1568), „Symbolum apostoli
cum, Nicenum et canticcum Šymbolum Sanctorum
Augustini et Ambrosii, ac veroa institutionis coe
nae Dominicae 4 vocum harmoniis reddita“ (Mahl
hause , „Odae sacrae Ludovící Heimboidí
Mulhusini, suavibus harmoniis, ad imitatíonem ita
licarum Villanescarum, nusquam in eMania lin

guae latinae antea accomodatarum, ornatae“ (Erfurt
572), „Sacrae cantlones plane novae, ex veteri etnovo Testamen in tm: ecclesiae usum com

posítae et edítnate"gNorpilmberk 1573), „Psalmi graduum“ (Erfurt 159 ), „Quadraginta odae cateche
1ícae.inlaudem Dei et piae juventutis usum“(Mi1hl
hausen 15.99)

Burckhard Max Eug.., u. 1854 v Korneuburku,
1887 vicesekretář v ministersttu vyuč., docent ra
kouského občaasnkého mám na univ. vídeňské,
: . m. .: „Gesetze und Verordnungen ín Kuitus

|=

.j ub. švýc.3histOrik kulturní a
umělecký, n. 1818 v Buasilejí, stud. na univ. v Ba
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silegi a Berlíně, zprvu prot. theol, potom dějinyum niahístoril vůbec, habilitoval se 1844 na univ.
basilejske pro dějiny, stal se prof. I.; byl vynika
jicim znalcem a obdivovatelem renaissance; z. 1897;
:p.: „Konrad v. Hochstaden' (1843),„Die Želt Kon
stantins d. Gr." 3.18 ), er Cicerone“
(umělecký průvodce poyitalií, 4 díly, 8. vyd. 1901),
„Die Kultur der Renaissance in italien“ _(2 sv.,

1901), „Geschichte der Renaissance in italien“

(1867, 3. vy . 1891). —a2. udvik, švýc. ce“ el, 71. 1784 v ausanně, procestoval 1809

jakožto „šejch lbrahim“ 1S_riia Hauran, 1816polo
ostrov smajský a vKai u; rné „Travelsin Syria and the i-řázly1Land“ (1822, don ěmč. přel.
Gessenius1823)aj — 3.K rístian jindřich
malířn askle v Mn covhě, z. v Eisfeldu (Sasko

Meininšen) 1824, žák mnichovské akademie, provedl etné skiomaiby pro chrámy v Elsa

Lothrinsku, ve Svýcarss,ku Franc ii a Ameríkclšk nimž kartony prováděl vetšinou jeho syn Krist
(n. l;zs56)zrp rací těch vynikají zvláště sklomatiby

v_ulmdskrčmmmlinsteru & v kostele sv. Martinaan
Burckmeier viz Bur kmair.
Burrdaaj n, rodemz elhřimova, 1616protest.

farář ve Velkých Kněžicích, přel. do češt. spis
en. superintendenta koburske'ho jana Gerharda

„Fnchiridion consoiatorlum“ pod titulem: „Knížka
velikých p_otěsení plná, kteráž človek při"hodi ně

smrti proti všem pokušením sobě ředkládati a
jimi se potššovati má“ (v Praaze

Burde ( ourdet) josef Karsel, maliřamědirytec, 11.1779 v Praze; od 1801 udovai na nově
zřízené akademii v Praze pod vedením Berglero
vým, 1804 stal se kustodem černínské Qbrazámy,
později kustodem a inspektorem obrazárny vlast.

řátel umění v ze; :. 1848;m ezi jeho r tínamí

jsou také některě náboženské; vna ř. „Sv.
gie náčrtku Reinerova; rep rc .

—70), „Sv. Rodina“ (dle Luky Cambiasa), „Kristus na kříži“ (dle jak. Lígozz me.)
Burddegatus (Bordegato) Sanctus 0. Min.,

sp. „Víta s. Antonií Patavíni“ (lo ).

urcier1Samuel, n. l 3, angl. duchovní v Londy'né; z. .. „ riental customs: or an iii
stration of the Holy Scriptures by an explanatory
application of the customs and maruters of the
Eastern nations“ (2 sv., Londýnl , 
stěji znovu v d., do němč. přel. od Rosenmtillera
1819), „Oriental Literature applied to the illustra
tion of the Sacred Writings, especially with re

ference to antiquiliesě traditions, manneis“ (Londyn822), „The Scripture exposítor: a new commen
tary critical and practical on the Holy Bible“ (t

Burdigalensis dioec. v_izBo r d e a u x.
Burdlgaiense ítinerarl 1113viz ití nerari umBurdino (Burdínus) viz ehoř -.,Vlllvzdoro

P
aBlaurdováPavlína, voršilka, u. v Praze 25. ledna

1838, vstoupila" do kl. Voršiiek v Praze 1861, sloožila sliby 29.č 1,864 působila 40 let jako uči
telka v klášternía škole, 1895 zvolena za předsta
venou kláštera; za jejího působeni byla pri klá
šteře zřízena veřejn česká obecná a měšťanská
škola, pro kterouž velikým nákladem vystavěna
moderně zařízená budova; jejim přičiněním byl
také klášterní chrám opraven; pro zásluhy 0 škol—
ství a chudinu vyznamenána byla záslužným kří
žem s korunou a čestnou medaili za 401etě věrné,
v_eřejnému blahu venovane služby; a 10. čce 1909.

Srvn. „Viast“ XXV. —9,1(_)95.u Pa vel, 71.1 beufu (dep. Seine
inférieure), od 1892 prlof. mezinárodního práva na
Faculté libre de droit (institut catholique), od 1903
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vÉcole des hautes Études sociales v Paříži; byl
vynikajícímspolupracovníkem retormné- katolického

lyonsského iýdenniku„Demi “.(1 ); ieho spis„La crise morale des tempsnnouveaux“ (1907)b
dán na index dekretem z 21. br. 1

bureaux dc travail.._ pracovníkanceláře.Vpřed
večer velike francouzské revoluce byly založeny
roku 1790 na návrh poslance Maloueta pracovni

kanceláře (bureaux de travail) za tím účelem, abyzařizovaly národní dílny (Ate iers de Charitě). Ná
rodní shromááždčni věnovalo 15 mi.l nrakú na za

loženi gracovnich úřadův a národních dílen, v nichžměli d lnicl prováděti kollekiivní výrobu.

tyto áznikly z běžného tehda názoru, že každýčlověk má právo na práci, a když ji nemůže na
lézti, zeje povinnostístátu, aby dělnikovi ráciumož
nil zaměstnáním na veřejných pracích ne o ve srát
ních dílnách. Názort ento o právu na práci byl
také formuIován ve francouzské konstituci z roku

1793 jako přirozené lidske Írávo (čl. 21.). Společnétyto dílny však se nevypl cely Potřebovaly stá
lých státních podpor, až posléze byly revoluční
vládou uzavřeny a dělníci rozpuštění. Poznovu

vzkříšeny byly společné státní dílny (AtelierskdeCharlie) za republikánské vládyr oku 1848, '
v kabinetě ministerském zasedali 2 socialisté, Lkuis
Blanc a dvard Albert, dělník. Dílny tyto seři
zené dle systemu Blancova nazványybyly Atelieres
sociaux (společenské dílny) a soustredily 855.000
dělníků. Společenská práce v dílnách však se ne
vyplácela, protože nepracovalo se svědomitě, a cely
nezdravý tento podnik pohltil za několik měsíců
ohromnou sumu 14 mil. franků a poškodil těžce
celou řadu samostatných malovýrobcův a maloob
chodníků.. Na rozkaz vlády byly dílny uzavřeny,
ale dělnictvo se zbranív rukou bránilo sc vypu
zení z podniku, kde za velíký plat zvyklo lenošení.
Nastala krvavá revoluce červnová 1848, ve které
byli vzbouření socialisté krvavě oraženi. V se
zení národního shromáždění zamítnut byl sociali

stický požadavek práva na Iráci“ vaelikouvětšinouhlasů. (Nm.,rz/zlSociologie! -n)
Burelj. souč. spisov. franc., r).:„Denys d'Alex

andrie“, „isís et les isaiques" (v Bloudově sbírce
„Science et Religion“).

uřenic víz Králík.
Bureš staročeské jmeno : Bu
Bureš L,eopold u. 1873 v Kvititovicích, vysv.

v Olomouci na kn. 1897, kaplan v MoravslkěOstravě;
..Brp„Víra — cíl hadání? v „Hlídce“ 19(18 7.)gLJiří ]ordan, dr.".in a th.,lprot. v se
minnářig v Luxemb,urku u. 1859 v Berburgu; .rp.:
.Biblísche Chronologie nach Schriít u. Tradition“

(1895),„Entscheidung (ler Bíbelkommíssion v. 20.juni (,1909 lemente der kirchlich-bibllschen
Zeitrlechnung nach Schritt u. Tradition“ (1910).—
2.selo e,f dr theol. katol. sociální olitik a kon

troversísia, 71.1857v Reutenburguh(lísasko), vysv

$<

na něze 1880. redigoval vletech

sopis „Essener Volkszei ng“,ood 19061 řEřaikostele sv. Urbana ve trassburku, uzakladate
první redaktor mčasolpisu„SoziaIeR

; 11.: „chNa “(1889), „Sonntalěsbiuldaergugsgstl),
ngbolik, ,Unteni'scheidungslehrenmvvyd. 1902), „Protestantische KGeschichts

1895,1vyd. „Kontrovers—
Lexikon" (1905), „omKmnuion- u. Ablassbtichl. "
(1911), „Aus der e\vigenmStadt" (1911). — & Wí l
líam, kontroversista a politik, vlr,sku z. ;
v leteCh 1769—1776b | členem parlamentu irského;
'.rp.: „A Scriptural onfutatlon of the ar uments
a ainst the one Godhead of the Fater, on and

oly Ghost“ (1774, 1775), „An Inquí into the
_Beliet of the Christians of the first three centuries
_respecting the one Godhead“ (177S.)

bureaux de travaíl — Burger

Burgdortf (Burckdorf) Zachariáš z Brrun
šviku, g.hudeb skladatel ve druhé pol. KVL stol.,

vydal „Magnificat, cantibcum 1218V. ariae 5 voc.
per octo tonos“ (Magdeb 18.1)Birrgel im Tale (Bur uulga),ně d. benediktinský
klášter v Sasko——Výmars u, v diec. naumburske,
zal. bisk. naumburským Udonem 1133, zru 15

Birgel Bedřich Vilém, katol.paedagogněm.,
71.1844 v Dlirscheldu v Porýnsku ,v.ysv na kněze

1857,1876—91ředi učitelského seniináře v Kornelimiinstcru, odl v Boppardu, nyní na odopo.č
v Meckenheimu u Bonnnu, :p.: „Erklárung zu Alle
kers bibl. Gesshc.“(3 sv. 1881, 2. vd.y 1887v,„

rikopenerklárung im Geiste cies kathol. Kirchenahres“ (1%6,4 vy.d 1904) „Gecshichte der Me

thodik des ReligioDnsunterrichts in der kath. Volksschule“1890)„, e.bíb1 Bilder und die Verwer
tung beim Reli iDone.sunterr“ (1886 vyd 895),

„PádagogdisclheLhrestomathie tiir Seminarzógllinge“
(1886,v 8991);vvydal Pestalozziho spis .Líenhard u. yGertrud“ (3. vyd. , „Vorbereitung u.
Entwiirte i. den Unterricht in bibl. Geschichte,

Períkopenu. Kirchenlied“ (1888)„,Kurze Geschichtedes kathol. Kirchenliedes 907), „Handbuch dcr
eschichte u. Methd lk des kath.Re1.-Unterr.“

(19109)t;vydává časopis „Katechetische Monatsc ntm

Burreng rVavř., :p. „Helvetia sancta, oder Lc
ben und Wirken der heiligen, seli en und irommmen
Personen des Schweizerlandes“f_ insíedeln 1860—
1'862)

0Burg'enmaier Sylvester (pscud. Waldmannnder Au), 1841v uFrýbu (v Baden
sku), farář ve Frýburku- Citinterstalu; vyd. několik
sbírek duchovních i světských zpěvů: „Laetitia,
Sammlung vierst. Chóret. deutsche Cácilienvereine,

hóh. Lehranstalten usw.",„Liaedergarten“ , „10 Gralieder“, „10 Marlenlieder“ a.j

Burner 1. Autori in11, u. 1782 na Buštěhradě,
vysv 1804, působlil1 jako képlan v Lidicíclia Zeměachácli,siai se 181far.v ernoušku, 1814
jmenován vikářem vikariátu budyňského, 1832 stal
se děkanem v Brandýse n. L., 1833 “menován vi
kářem a školdozorcem v okr. brandysském, 1841
jmenován čestn. kanovníkem staroboleslavským;
z. 16.111850.Horlívé a záslužné jeho působení

vylíčil Fnrant. Doucha v ČKD. 1851 sovn1., str. 173nh— 2. Honorius 0. S. B., vicDoln
Rakousích 1788, vstoupil 1807 do klálšlt.altcnburg

ého, 1842 zvolen za opata; z. 1878; .r.:p e
schichtliche-Darstellung der Liriindung und Šchick
sale des Benediktinerstittes St. Lambert zu Alten

burg“ (Vídeň unden der Benedikt—inerAbt ei zu Alntenburg 1144—1522“ 1865).
jan, švýc. mědirytec, u. 1829v Burtguvvkantomi
aargavskem); z prací jeho v nikaji: atíaelova
Madonna della Sedia, Raffae ova svatá Cecílie,
Palma-Vecchíova svatá Barbora, Schraudolphovo
„Kamenování sv. Štěpána“ a Hessov výjevy zeživota sv. Bonifáce. ——4. JannO. $. ., „ ni
chově, prot. mor. na univ. salcpurskě, z.v1521;
:p.: „Analysis theolog'ico-jurídica de juramenti na

tura, obligatione, lnterpretatione et dispensatione“(161 — 5. Ka etán O. S. Dom.,11715 lektor
theol., 1727 učitell bohosloví a regcns generálního
studia u sv. jíljí v Praaze, 1729 převor téhož klá

šteraáš .r) kázání při sekundici ledeníckého íarářeášej Havlíčkapod titulem: „Novýsta rý Sl
mcon ne podlezzákona Aaronskěho, ale podle řádu
Melchisedech kněz na věky“ (v Praze 1715) &
lat. kázání k slavnosti svatořečení sv. jana odss.v
Kříže v karm klášteře na Malé traně v Praze

172_7) Srvn.1)lodlalza v Čas. Čes. Mus. 1893,
6. Kaa,rle ev. theolo0,575. 1834v Erlangách, působil v duch. správě v ugšpurku. Burten

<



Burger — Burgmann

bachua Kemptenu, stal se 1883kons. radou v Ans
bachu, 1891 vrchním kons. radou v Mnichově, :.
1905; byl spoluvydavatelem caso pisu Neue kirchl.
Zeitšchríft“; „93.21„Auslegugung derEriete desjakobus,
Petrus unďiu]ud“ s“ (v Strack-lZóczlklerdvěkómnien'táři, 2.—vyd. ,n 1880v Stuh
língenu vBadlensku; farář v Offenlburrgu; _rp.: ,Róm1
Beitrage zur Geschichte d Katechese im Mittel

alter“ (v „Rdm. Quartalschrift“ 1907 hine Summacatechetica aus dem
Blátter“1 . — 8.
mhku, výborný kazatel,
v Jirnech; 1732stalsse tan v Lomnipín.P ,;
téhož roku zemřel, ._..rýPlást strdí na roj včel
vgákoně starém, sv. jannNepomucký“ (v Praze
17530).er1.Čas Čes. Mus. 1891

tirger.u . _v 1xaEeent „tUnterweisung íibér die christl.
Vollkommenhelt“(1895,2.-vd 1905):_(buuhrg ers viz seceed_e

.„— 7.- 11

jtěc Odem zNeepo
1715 admmlstrator fary

rsv. —»

Burges William, angl.architekt,n. 1827vLon- '
dý13ě,z. 1881„v Kensingtonu, jeden z nejznamenmitějšich anglických novogotiků; vzorem _byla

středověká gotika t_ranCouzská; hlavní práce jehoaVrh-na koste1„Notre Dammede la Preilleis 011

vLille (18.56),restaurace kostela opatství waltham
škšého,7lčathedrála St Einbarre v Corku v Irsku

Burgess Tomáš, anglikánský thefolrogum.vOdihamu (Hampshire) 1756, _stu . v Oxfo
1803biskupemvSt. David,1825vSalisbui-y; z. 1837;
p, , emarks on the Scri tural_ account of the

dimensions Of Solomon's Temple“ (Londýn 1790),
„lnitía Paulina,si_v1 introductio ad lectionem Pauli
Epistolarum“ (t.;1_80_4),

ead Messiiam

uBurggrat .jěuliiv duch. správe

pertínent“(tl
8, ev. theolog,n 1853, zprvu
Badensku a Durynska, od 1883

v Brémách rý.v„zšchillerpredigten“ (1905), „Was
nun? Aus der kirchlichen Bewe
den kirchlichen Radikalismus in Bremen“ (1906);
od r. 1906 vydává: „Bremer Beitráge zum Ausbau
und Umbau der

Burgh aber Adam eS. ]., %. 1608,z 1687; .r).
„Angelorum natura,proprietates ac diversi status“

(Lucern 1650 , „Praedestinatio acrireprobatio divina“ '('E16651), „lmmu s.B V.M1ae ab ipso etiam
originalis la bis contrahendae debíto“ (t 1652),„Dis a sv
cussio theo ogíca adíaphoriae, seu controversiae, _

afíde salvari p_ossit,sipraese1tim;an quiliib ':

potissimos chrisstianae religironís articuílohs0in symbolo apostolico contentosc a ( v1655),
„De 1egíbus“(t.159), „Derjustificatíone“0(.t1659)

„De triplici baptismo“_(t D0), „De virtute justi
tia'el“ (Frýburk Br. 1660), summo pontifice“(t.j1660), „De Verbo incarnatof? _(t. 1661), „De fide“(t.1662,)- „De sacramentis in communi“ (t.163)6

„De poenitentía“» (t 1663), „De ss. 6euchajristia'f (t.
1664),1_„Doefactibus humanis“ (t. 166

4M .
f 1. Albe rik O. Cist kl. llilienteld

ského,gn. vCáchách 1614, kl. sliby složil 1631,byl)
prof. til. a theol. na domácím učilišti klášterním
anovicmistrem, později převorem; 16605stla se
převorem kl. neuzellského v Dolní Lužici; z. 1685; '
rpg,„Bernardus Theologus sive SummaTheologiae
theodidacti ac mellitlui ecclesiae doctoris Bernardi“

(1r6__7_3)

Cis.t kl. lilienfeldského,'
prcdešL v Cáchách„1623kl»sliby složlÍ

1640, byl prof. theol. a fllos. v ci.st kollejí„ Ber
nardinum“ v Praze, stal se 1653 superiorem tohoto
ústavu . ,Compendium tripartitae Philosophiae:
rationlelis, naturalls et dívi nae", „Eleuccídat io exemptionís et jurisdíciionis s. Ord.Cist ,in qua 5.3
Pontlflcum bullae, cardinalíum deglacrationes, re
centiorumque doctor-um sententiae circa cistercien

.zd'árskeho a Skalického, a pdzději generálním g_vi

__kářema visitát'orem řádu cvísterc v Cáchách“

)„
XV Jahrhundert'f-(v, Katech..

, kol 161173;prof. a.bohosl v Lovani, z. v Brus
'J(\thrísTt?e1

vÍŠohně n. Ř, nyní

< 20z.) — 2. Ha

u, stal se,

electa lloca prophetarum,810 .

gun g und wider.

,.v Praze"a chovane

“denzy
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sium exemptionem et jurisdictionem compendiosis—
sime exponuntur, et solutis contraríae opinionís
fundamentis brevissime elucidantur“ (v Praze 1654),
1654_stalse opatem spojených klášterůsedleckého,

na
Maraavě a vLužící; z. 1666 eŽdářeS Sr.vn
Bérnárdma HI., 286.—

1211

Burg-io Frant. S. J., sp pod pseud „Ga
Partenotimus'řproti Muratorimu „Votirmpro tuenda
Deiparae cončeptíone“ Palerm 973).

urglis Edu rd Ambrož O.Praed., %.v
elu 7;

Annals of the Church from tes_Dea'thof
(Londýn 1738,5 sv.; v díle tomto líčí_ze

vrubně a pěkným slohem osudy církve v prvých
_-dvou stoletích).

Burgkmair (Burckmair) 1.- Toman, malíř
vuAugšpurku,n 1444, voby dlí prod_provinclálav klášteře frantíškáns'kém v_jinndř. Hradci chová se

jeho obraz sv.nJana Capistrana (viz Soupis XIV.,uš, malíř augšpurský, syn Tomana
Bva, %. 1473, kolem 14990 byl v učení 11Martinna
Schongauera, od 1498 žil v Augšpurku, (ač odtud

podnikal, ak z jeho prací souditi lze, cesty“ do

ltžalíe,OZVláštědo Benátek); z.- 1531. V letech 1501ovedl v klenbov'ýc'h pohch ambitů. kl.
aSv.l(5a_1teříny_ovAugšpurku malbu tri obrazů basilik:
sv. Petra, 5. Giovanni in Lateranó, S. Croce(vše—

_ chny tyto tři obrazy jsóu nysni v augšp. galerii;Croce, pocházející
vobra—

stará kopie obrazu basilikyS
z kláštera sv. Jiří vPraz'e nalézá se
zárně v Rudolfinumv č. kat. 4); 1505Vobraz
„Císař Konstantin a sv. Šebastian“ v Norimbelce,
1507 veliký oltář (nyní v augšp.- galei 11) P. Maria
a žehnaiící Kristus naproti sobě sedící („Korúno
vání Panny ariee“), níže a na křídlech rada
světců. v polovičních postavách (obraz vyniká
nádherným zářivým koloritem a upomíná na vý
tvory Carla Crivelliho; vi'z repr na obr. 87), roku

1509 „Madonna sbjrežíškem“ (v erm. museu vNo
rímberce), 1518 ob z„lank na atmu“ (v mnichovské pinakothece), r1519 skáldací oltář s obraZem

„Kristus na kříži a s postavami P. Marie, sv jana1aMagdaleny pod křižem'fa s obrazy na
křísdlech: luvnitř lotři na kříži, pod nimi _sv.Marta

.Lazar, zevně: sv Jindřich a sv Jrří_(van'gšp

15200braz „Zasnoubenísv.Ka"1n n

m

Kulnhutá“,pocházející z kostela P. Marie » „
v g.al v Rudolfinu (čís.

148.a l49.); jsou to však díla pražské školy.
r.. 1520 (srvn. Dr Chytil, „Malířstvo pražs V.

aXVI. věku“,161)— B.vvny1nika1 také jako greyo
rytec; z prací jeho vto mto oboru budtežV'vS.v Lukáš maluje Madonnu“ (1507)V„_ Elvy
ze života sv. Starosty“, „Sv. jiří“ (1508), třivilla—

Strace ke kázáním Gasilerra z Kaisersbergu (1598),„Madonna“ (1509), Rodina“ (151_1) výjevy
zumučení Páně (1515)S,v,;Kristusna hoře Olivétň', é“

' (1524), „Mater Doloros'a“_(152 ——B uvedl v'edle
Durera) s velikým vkusem a perozuměnírn řenais
sanční formy do umění německého; na jeho_tvoření mělo benátské umění patrnývl'v — 11“

'A Sei:lzmni v_„„Allg.Lex der bild. Kunstlert'V 3252až 258;--E.-'HHdrz'e/z, Die altdeutsche Malerer
až 47; Ku/m, Geschichte der Malerei Il., 720—72426.

Burglanensís dloec., někd 'sk. Bórglum n.
Aalborg v jutsku, zal. v Xl. stol., podřízené arcíb.
hambursko- bremskému, od Xll. stol. bisk. lund—
skému; zaniklo v XVl. stol

Burgm aun Mikuláš, 71.kol. 1360 v St. Goaru,
dr. decret., vletech 1390—1403 pétkráte rektor.
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Burgo — Burchard

univ. heidelberské,,dógíský kustos ve Wormsu, od1407 kapit. děkan ve ru, 2.1443, .k žádosti
krále Zikmunda 1420 „ lstoria ímperat. et re m

Romanorum6Spiraesepul)torum“(vyd.OeíelevňlárBoíc. 85. 1763 1.

Buurgo 1. (BourkeŠL )dŠe,Edmund O. Praed.,rodem : lrska, stud ve panělsku, dosáhl v Lo

vani stupně doktorského, stalose regentem irskéhoústavu u sv. Kříž ' eabr 1 se do Irska,
kdež racoval usilovně o utvození katolíků ve víře
a obr cení nekatolíků; s. v ímé kolem r. 17
:p. „Theses in Summam 5. Thomae“ (Lovaň 1707,
1708), „Res onsio ad diss. primam Liberií Gratiani"

1708), „ nswcr to 3 curious Letters: 1. oflnf

litbility, 2. of Easter Confessíon and Holy Coornmu
nion,3 of hearing Mass onaSundays and Holidays“(Lovaň 1725). — de, r.)) „Pupilla oculíde
septem sacramentzorum adamninistratíorťe,de decem

prae'ccptiš decalogi ceterisque ecclesiasticorum
officiCíIs“( tlrassburk 1718).— ,oeT máš Ord
Pre 10 v Dublíně, tjaká jínoch d151detýodebralese do1 ,žkde stoupil do řádu
skončení studlílínpůsobil na školách řádovýchvmain?

vrátiv Zlsedo Irska jmenov biskupem ossorským1759; 776; :p., íbemia dominícalís sive pro

vincia zHllberniae O. Praed.“ (11762), „A Catechismmoral and controversial“ (1751

Burgoa1 0. r 21.v Oaxace v Mexiku 1600, vstoupil do řádu dom. 1629, stal se
magistrem theologie, 1662 provinciálem, :. v eo
pozotlanu 1681; :p. „Palestra historica, ó Historia

ela Provincia de San Hilpólito de Oaxaca de laOrden de Predicadores“ 670), „Description geo
gráfica de la América setentrlonal“ (16174.)

Burgonovo dc,Acha 1n.,.r „Pro
defensrone doctrinae Cabbalae“ (Bologna 564).

urgos (Buurgu rgšnasisd ioec.), církevní provincie v severorvých paněl
sku, zaujímající šest z osmi provincií někdejšího
království starokastílskéhoatrí baskické provincie
Prvním biskupským sid em votmto území byla

9kaO .480 bylo sídlo biskupské přeneseno do
Vaglpuesty; od r. 934 byla obé tato města sídly bí
kuup ; 988 zřízeno biskupství také v B-u R. 1205

zaniklo biskupství valpuestské,1075bylana asloučena s biskupstvm ó-ským. R. 1574bylo biskupství

b-ské povýšeno na arcibiskupství & podřízena mubiskupstv Calahorra—Calzada, Léon, Osma, Pa

lencla. Santander, Vittoria — Arcibiskupství b—ské3 .0000ov.,by dekanátů,1220f ko

stelů a kaplí, 1176 k7něžl světských, 8k1. mlulžslkýcha 40 kl. cnských. Kathedrála B- u (za 1221)
náleží k nejznamenitějším stavbám otícklým. —
Zes nod v B—uslaven c'h nejdůležitější jcst ná
rodn koncil 1080, na 11mž zavedena byla liturgiek.

Burgos de, Alexander Ord. Conv.,
biskup c,atanský 126 opatřil spis Hippolyta
Angelerla „Antiquitates26urbís Atestiae“ poznám

hm)/121.opravami a vydal jej v „Thesaurus ltaliae'sv.
Bur ov Alexander, rus. kněz; .r). „Pravo

sl-avno-dogmatlčeskoe uěeníe o pervorodnom rě
chě' (Kijev 1904) Srvn. Pal—Zdali,NomencBurgrafGilbertusas. oopolo.P1a.r.
Sc 0.1, 71. v Budeniiclch 1,719 3vstoupilo do řádu
1735, působil jako prof. filosofie mathematiky a

taheologiea, by713rektorem kkolle' e litomyšlské (1764.1769 73—1778) žokollej ta 1775 vyho
řcla, líoralívě se ara koyžjeji znovuzbudování;

v7letech 1770—72 byl provinciálem; :. vLítomyáll78; .. „Assertíoncs theologíco-scholastlco
dogmaticae“ (v sLítomyšli 17691. Srvn Hordnyi,
Scriptores Plarum Scholarum l.,

Burgschmietjakub Daniel,
Český slovnik bohovědný II.

—3
sochař a kovo
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1ite,c » 1796 v Norimberce; vyučil se na norim
berské umělecké škole, pozdějiv Paříži; 5. vNo
rimbererce 1858;v oboorumění náboženského nále
žeji: sochy na hl. oltáři chrámu sv. _jakubavvNo
rlmberce, 6 soch andělů na h1.oltári chrámu sv.
Vavřince t., robek knížete-bisku a bamber
ského &vircpurského Jiřího Karla : echenbachu
v dómé bamberském (183

tlBurgson11:th brand)onum dominíca (v.
tlBur42sztall Albert Kristian, 11.1671ve Styr
ském radci, prof. fil. athe 01. ve Vídni; :. 1744,
vydal některé polemické spisy menšího významu.

VBurgstaller jan Křt. 1840 v NeukirchenuHorn. Rakousrch, konsistorní rada, duchovní ře
dítel dómského chóru v Linci, estný kanovník,

hadebení skladatel, vydal několik chrámovýchs

Bnrgt van de, F. P., ředitel semináře utrecht
skéh0; :f.: „Tractatus de dispensatloníbus man-.“(4. vyd. 1865), „De celebratione missarum“ (1871),
„Tractatus de matrimonio“ (1872).

Bnrgunder Sylvester, „. 1846v Mollau, farář
vBiihlu vElsasku; :). „Leben des hl. Domlníkus“.

Burgunndío (Burrgundius) z Plsy, Jan theo
lo „vzdělaný právník afílolog, n. na poč. xfl. stol.

ise,ssoudce t., zúčastnil se 1136 dísputací ná

šglžensk' ch, ježmmlě Anselm Havelbergský (v.1 v ařihradé; 1171 meškal opětně v záležito—
stech rodného svého města v Cařihradě, 1179by1
na 111.lateránském sněmu ; z. 1194 v se; pře
homilie sv. Basilia Vel. a sv. jana Zlatoústého,a
k rozkazu papeže Eugena 111.spis Jana Damascen
ského „De fide orthodox

Burgunndofara sv. vizaFra
: nrg dn (Burg undus) Matyáš, architekt

pražského"'arcibiskupa ana Bedřicha z Valdšt' na,

zhotovil 1650 plány kpressttavbě opatského chr muna Strtrovahěa 1682v tavbu klášterní budovy
t.; dle Gurlitta ncpvochybné totožný s řádovým
stavitelem P. Matyášem ze Saarbur Srovn.
Al.!g Lex:'kan d. ói.ld [(tím-Ihr, V., 2 ; Dlabač,
Kilnstler-Lex. ]. 255.

Burchard (Burchardus) 1. z BarbyBO. Praed.,zvaný jinak také „de Montnte Sion“ : car
du s 1. (ll., 50—5). 2. biskup bastlejský,r 11.kol.

ZÁJI'Vuukanovn ík v Eichsttlttu, potom v Mohučí, o 1072 biskup basilejský; ve 5 cm 0 inve
stíturu přidržoval se Jindřicha lV.; za. klášter sv.
Albana v Basileji; byl přlzniv. clunyackých mnichů
a podporovatelem jejich reform ; diecésí svojí
spravoval svědomitě; -. 1107 smííív se s pa ežem
Paschalcmll. — 3. blaho sl., farář v Be nwilu
vkantoně aargauském) ve XIV.stol., od okolního

lidu ctěn jako světec; pam. 30.čcnlal; srvn. cta Ss.Aug.V 27. ——4. zerBíb ,O. Pra
před 1180,8vysvěcen nza knězeal'zOŽ, 1209 probošt
v Schussenriedu (Sorethum. 12215—26 opat v Urs

beMrgu,z. 1230,spro dloužil.33„hronícon Urspergcnse“
(Mo .Germ Ss. XXHl 337n.5),.r „Historia Friderícnil. imperat. magni“. — .S. B., opat kl.
sv Emmeerama v ezně 1030—7,z kl reichenav

ského, cvhrálniljmění kl. proti zasahování bískuápů;0 m,ě kdež meškal nepocchybně v zále
žítostech svlého kláštera. —6. biskup halberstadt

od 1059, zprvu stoupenec, od 1073 rozhodný

odpůrce _IíndřichalV.,proti němuž i válčíl;z ..1088— 7. hallls ký (de Ha llis), děkan kapituly sv.
Petra ve Wímpfenu, z. 1300; :p.

mIi“

kroniku kapituly
tě, v níž po něm jiní pokračovali až do počátku
XVl. stol.; vydal ji Mone v „Quellensammlung dcr
bad Landesgeschíchte" 1863.111.,2—17.— 8. Jan
0. Praed., dr. theol., odpůrce reformace, působil

v Štraassburku, Mohgěí a j., později byl kazatelemv Bremgartenu ve výc., sepsal leták o mší
39“
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proti Bullingerovi, 1530 jakožto gen. vikář homo—
německč dom. koniírgegace zúčastnil se říšského
sněmu v Augšpurku, od 1531bbyl farářem v Esslin

ách, od protest. měs1t5.rady puzen odebral se
50 Frýburku;z. lšol.1 g(Burcardn Jan,n. v Haslachu u trassburku, kapitulár u sv. Too
máše t. a probošt v Haslachu, 1480 byl přijat do

služeb římské kurie, stal se 1480a oštol. pr30tonotářem, 1483p ežským ceremomfem 1503 bi
skupemvCivitáPa astellana-Orte; společně

s Au. Patriciem obstlaral opravenél vydám„ Liber
pontl icalis' (v Římě ); (:p. .Ord o missae proíntormatione sacerdotlum“ vŘímě 1502 a část.),

„Diarium lnnlocentíi Vili., Alexandri V1.,Pii I.ll etjuiii ll." (dů žitý pramen, ale obsahu ÍCI mnohe
ohoršlivě uldálosti; vyd. jej ve výta u nejprve
eíbnlz 1696; nedokonale Achill Genarelli ve Flo

rencii 1854, úpln L. Thuasne, 3sv., ař 1883
areijí tndřich, „. 1790z rodičů rotest.,

oddal se studiím právnickým a estal se re erendá1821 konve;rtoval :p. rLeib der góttl.
Ottenbarung. Ein Beitra zur Phlsiologie der Kir
che“ (Mohuč 1836), „Gi t es eine geístliche Ord
nung? oder dieegóttl. Oříenbarung und ihre noth
weendíge Vermi_ttlungdurch das Priestertum“ (Ko
bleuc 1839). 11. prvnlbiskup mišeňs kg79681.972 12. biskup miinsterskk1ý1098—111 stou
penec jindřichaV. ve sporu o investituru; bylje
ital kancléřem; od legáta papežského několikráte
dán do klatby, dlel téměř stále při dvoře jindři
chově; zemřel na vyslaneckě cestě do Cařihradn
1118. — 13 z Obeegur, 1557biskup hildesheimský,

zachránil poslsední_zbžtky katolicismu &církevníchstatků; 1735 biskup ražský viz Ber
nar ,15. — 15. B re chenavský, vylíčil

ůsobení opata Witigowa(985—;97v
o552verších na způsob dialo u(„ Poeta“a .Augias“),
ot. vMon. G. Ss. W.,612n. —ř6.0 a.ed zeŠtrass—
burku, žil na oč. XlV. stol.; „Summa casuum“

tiskem nevydí slestavená hl. na"základě Summyaymundovy. — ,prvni biskup vircpurský
,prídružill7 ses kol. 732 k sv Boniiaciovi a

byl od něho 741 jmenován biskupem vlrcpurským,
ggpgpeže Zachariáše potvrzen 743, .kol. 74751 kl sv. Ondřeje u Vircpurku, vystavěl dóm
sv. Salvatora, do něhož kol. 752 přenesl ostatky

sv. Kiliana a společníků jeho, zal dómskou školu,
zúčastnil se synod 742a 0748a749 dlel v círk.záležitostechv Rimě, z.2.u 'n rt..Rom
14 října (výroční den zpřenesenl statkůajeho do

zmíněného kl. sv. Ondřeje r.983). %švoto tsy jehojeden z r. kol v Mon. XB.,4
druhý z pol. Xll století v Acta SSSsOctober7 Vl.,

575 n.; oba legendární, historicky nespolehlivé. —18. vormský (Bro Pocházel ze
vznešeného rodu ohessenského a onabyv vzdělání
u benediktinů v Lobbesu, stal se komořím mohuč
ského arcibiskupa Williglseajelio pomocí po smrti
svého bratra Franka, kteerýn ěnho, jako na vhod
ného nástupce upozorni,| r. 1000 is upem v-orm

. rádce císaře Otty lll., kterého na po
sledmm tažení do ímá provázel, icisařejíndřichaíl.,

vchovatelem Konrádall. Jeho zásluhou povznesl
aďary zpustošený Vorms. Vybídnut proboštem

Brunichcm, aby zjednal církev. praxi jistotu a za

podpory šgýrského biskupa Waltera & spolupracovníctví lberta opatav Gembloux, bývalého
soudruha ve škole lobbesské, sestavil ze starších
právních sbírek právni příručku o 20 knihách,

ollect arium zvanou, jež sloužiti měla ducho
venstvu ve správě duchovní i kandidátům stavu

duchovního. Dílo vznikalo z tehdejších sbírek v letech l012—22. zejmén z Collice 10 Anselm
dedicata, Reginovaaspisu De synodalibus
causis et disciplinis a Corpus canonum,

E'..
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jímž rozumí Pseudoisidora, & z ramenů, : nichž

všechny tehdejší sbírky lynuly. prvních kniháchjedná o primá,tu syno ách, bískupech, klericích,
desátcích, svátostech atd. V knize 15. mluví 0 po
vlnnostech knížata laiků. Kniha 19, zvaná Cor

ec tor et medic s, jest detailní kasuistíka,
zejména 6. přikázání, určená pro praxi zpovědní.
Podává obraz národního života germánského a

b' vala jako zpovědnicen samlostatně rozšiřována.poslední knize, zv spcculatio

num, jedná o posledníchavěcech člověka Sbírka
B-ova ilbyla velmi ceněn jaek tomu již jměno
Šejí cmanonu volum v dč', aírllaMsedaleko široko, jsouc zevalně části podrlgla
dem dekretu Graciánova. e známabyla i v e
chách dokazuje nápadná shoda homiliáře opato
vického z konce XI. stol. s 19. knihou dekretu 3-3
a přepracovaný a zkrácenný B. na 13 knih) jehož

seoužotvalo v polovici Xlí. stol. při biskupské kuriícké a na tamní kathedrální škole. Také

šlososcatořijl pilně použivtali, nazývajíce ji krátceardem nebo Dek Práva rim. mnoho
si nevšímá a pokud je uvádí,mčlní tak3jen u výtahu
julíanově Přednosti B-a jest že jím počíná ostřejší
třídění právní látky dle stavů a věcí. jest to spíše

theoložická sbírka, nebot místa převzatá z prvsvětsk ho uvádí ako autority církevní.
spočívá sbirka Xli. partium, jsouc jen, jeho výta

hem. 3. byl častstějí vidán tiskem, nejdříve v Pařížil499a 1549. Mnohé apitoly přešly z B-a do zá
konněasbírky Řehoře lX. Vedle Collectaria sepsal
BL e_geset statuta Familiae s.PetriWor
matien., první to sbírku territoriálního zákono

dárství, neboť byl to jakýsi řádp ro právní goměryedílků na mensálních statcích biskupské o ko

steela sv. Petra. alteer, Corpus urisl germ. III.
775—79; všklad k sbírce te“ podal elr) v FlHolrecht des ischof B.“ v Erlangách r. 1 Florli
věmu biskupu B-ovi, který r. 1025 zemřel, )postavil
některý ze souvěkých jeho kleriků vzácný pomník

vccenném živootoplwseo„Vita'k olem 1030 SrvH. Gros-c, B. v. orms (1890,) im.-\ge,
B.v W. u. der deutsche K. 5. Zeit (1905); týž, Bei

tráge zu den fránk. Ka ítulalrienu. Synoden vArchivt. k. KR. 1907 str. 39£nás

veBlur'sian,Burjan : bouřící jan, viz jan a Pa
veBlut'slan]. Antonín, u. v Praze 28. října 1810,
v.ysv na kněze 1836, stal e kaplanem v Prčici,
kdež pečoval o stavbu nemocnice milosrdných se
ster založené bísk. Pištěkem; slavnost uvedení

milosrdnýnchsester do ústavu toho vylíčil v ČKD.1845,589n 1851 stal se farářemt., 1875menován
kn. arc. vikářem, 1878 osob. děkanem, 1 2 sídel

ním kanovníkem ve tholleslavi, kdež :: 1884.Srvn. Podlaha, Posv. m.t -—l37.— .osj

dr. theol., a. 24. “3185435 v Chrášťaneclt (okrvltavotýnský), stud.n v Budějovicích, 21. čce 1878
sv nakkněze byl kava Dolní Cerevkvi na pa

tronátu arcibiskupství pražského, odkud byl
dinálem Bedřichem Schwarzenbergem za sou
hlasu biskupa budějovickěho povolán do duchovní
správy na Klnoado, načež se dostal za duchov
ního správce do ženské trestnice v Řepích; 1890
povýšen byl na doktora bohosloví; 1891 zvolen za
sídelního kanovníka na Vyšehradě, 1904 zvolen
za děkana kapituly vyšehradské, 1911 jmenován
proboštem téže kapituly. Kromě race na poli du
chovní správy byl B. velikou m rou činnym lite
rárně i sociálně. V lete ch 1 93—1904 vydal řadu

apologetíckých. populárních brožur „Slova pravda“ ,
jež v statisících byly rozšířenyl v echách, na A oravě a ve , d18931904 redigoval ča
sopis „Rádce duchovni“, do oněhož přispíval pra
cemi homiletíckými, pojednánimi časovými a z praxe
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duchovní; vydával a redigoval dále časopis„ Česká žena“ a „beliotéku er a výstupů na jevišti
katol. jednot“;" r. „1895vydal monograí1í„ Louňovice
pod Blaníkem“. jako předseda jednoty katol. to
varyšů proměnil nákladem 14.000 K dům jednoty

v něm chudí tovaryši nalézaii druhý'
v asyl, aKydomov. účelům spolkovým věnoval více než
0.000K. Byl předsedou sv. josetské jed. v Bubnech,

duchovním rádcem křest.-soeiá1. spolku žena di

vek, gen. přeedsedou svatojosetíkýchy lsgolků varcidiecesi pražské Viet lénemsboru
obecních starších a městské rady pražské, v dob
té byl vrchním dozorcem pražských útulků, paedagogíckým inspektorem ústavu „ovOllv vRičaa
nech a městské polepšov ny v Libni. VR.“1902 byl
zvolen od konservativniho velkostatku do sněmu
král. českého, načez důvěrou kurie velkostatkářske

byl1&4volán do zemského výboru jako náhradník,jako přísedící; v témž roce byl zemským
výborem vyslán jako zástupce do zemské školní
rady. Za _zásluhy své byl jmenován čestným kons.
radou, tajným komořím a domácím prelátem pap.,
vyznamenán záslužným křížem „Pro Ecclesia et

Pontifice“ a řádem železné korunyř lll. třídy.
3. josef, ti. v cselncí na Mor.1 838, vysv
na kněze 25. cel od 1871.:8()farář v Měnfněu Brn ;bi s.k kons. rada, nynín p.; :p. „Ranní
kázání na neděle doby vánoční“ o(v Brně 188.0;

přispívali"pracemi homííetickými edo časop. c„Pastýřduchoonv 885— Ka 1.0 Cr.
n. 19. dubna 18651v Božetieich,e vysv. nac
1889; uveřejňoval básně v časopise „Vlast“ nXlzlle
(11896—9797) — XVll (1900

Buridan (Buridanus) jan, franc. scholasfík, n.
přeredr ěthune (v hrabství Artois), prof.
filosofrie a 1327 rektor pařížské university, z. kol.

1;358 pěstoval logiku, íysiku, psychologii, meta
fysíku, ethiku a politiku ve smyslu Aristotelově,
ale spolu i jakožto stoupenec Okkamův, tedy ve
smyslu nominalismu. Hájil determinismus intel
lektuální, že totiž vůle poddána jest určujícímu
vlivu rozumu co doopředmětu svého snažení Pro

blemy theologíckýmí se nezabýval. Neprávem přnl
čítá se mu vynálezátak zv. „osliho mostu“ („„ongsasinorum“; vysky se teprve u Tartareta l 14),
t.j. pohodlné methody nalézti střední člen spoju
jici nižší a vyšší člen úsudku. Rovněž tak neprá
vem připisuje se mu příklad na objasněnou, zda
by vůle naše za zcela stejných okolnosti rozhodla
se pro jednu ze dvou sobě rovnocenných

_věcí; totiž zda by oselumezi dvěma stejnými otýp

..

489 a j., souborné vydáni obstarané pě7číjan
Dullarda !. 1500 a ) byly pozdíi'í zakázány;
jeeho žáci nuceni byli Paříž opustiti; někteří uchý
lili se do Vídně azaveedli na tamní filosofickou

fakfileltunominalismus. Srvn. Kac/mne,Dějiny filoso

nc.Buri notnisté, přívrženci Antoinetty Bo u r ig n o

noBuurišnyt Lévesque de Ian, " v Remeši1692,od 171 žil v Paříži; 1785 l., muž všestranně
vzdělaný; společně se Saint Hyacienthem vydával
1718—20periodickou pubiíkaci„ L'Europe savante,
:).: „rTaité de l'autorité du pape (1720; no

vydání obstaral 1783 Bastzide),d„Histoire de la philosophíe payennne“ (1724;2 d.dpo titulem „Théo

loogie payeunne“ 1754), „Vie de Grotius“ (1750), „Vied' Éras 17,75) „Vie de Bossuet" 1761), „Vie

du cardinal uperroln“ (1768); cena těchto spisujest neste ná B. bl spíše svědomitým kompilá

torem, ne lí kriticikým hístorikeBuříns Alo s, u. 1829 vmProstějově, vysv.
na kn. 1 , vikarísta a později kapitulár v Kro

<0-—
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měřfží, :. t. 1897; :p.: „Duše zbožná. Kniha obsa
hujici pobožnosti ranni i odpoledni mimo jinně

modlitbysatéž:;něiai příležitostné" (Kroměříž 1868).
Burl Ond ej O. S. Au zFeru.g

;.rjol.,šgetensorium apostolícae aucto
r_ary,d
ritntis“r(Ferrlara

Burk 1. Filipl 5David, protest. exeg. dánský,
11 v Neutfeenu 114, stud. v Tubinkh, byl past.
v Bolhelmu, později v Hedeifíngenu, stal se 766
su erintendentem v Kirchheimu, :. r 1 I.::p

omon in duodecim prophetas minores, in quo
ex nativa verborum vi simmlplcitas, proíunditas,
concinnítas, salubritas sensuum coelestíum indi

cš tur“ (Heí71bronn 1753), „Gnomon Psalmoru m“
( ntutt888gart — Karel, n.1863, vysv. naíla7r.v Ořechové na Mor Di cite

mnonitlsiaslm'IOrčsanisačni rozprava“ (Vrěstn. jedn. duch.brn.
BurklaA ntonín, „ v řiudlicích 1803,vysv. na

kn. 1827,byl kaplanem v Bezdědicích, duch. s ráv
cem v Te líné 1835—42, vBudňa nec 184 —

r. v Praskol esích & v Bezdědicích, stal se 1873
děkanem karlštejnským, z. 1884; :). Život Vaclava

MŠce,Darclišáthna365be *2Burrkg ard)1 . František, právník,
kancléřkolínského arcibiskupaArnošta Bavorského ,s jeho jménemvydáni anfchově spis „De
Autonomía d. 1 von Freysteiiung mehrterle Religion und Glauben“ (autorem jehojes vak cís.
sekretář A. Erstenberger; .jej pouze prohlédl,
spis ten vzbudil velikou pozornost a u protestantů
nelibost); :. 1584v Borm —2. (Bur k,hard de
Burchardís) Františe,k_ od 1519členpráv
nické fakulty v ingolstadtč, : 1539 v Rainu; roz

hoodný odpůrcemluteranisrtn.ufarář v Seedorfu u Schwarz
waldu m.: „Deutsches Ritual“(1;841 tkaké pod
titulem „Liturg Handbuchi Priester" 1844),,Po
puláres Religionshandbuchhíiir Katecheten“ (3 sv.,
1838 39), „sAuítlhrliche katechetische Vortráge“
(3 díly, 1845),„Katechismus der christkathol. Lehrc“,
„Katechet in der Elementarklasse

dmund, u. v Maryboroughu v irsku
53, stud. v Paříži, vysv. na kněze působil ve

své vlasti, 1786 odebral se do Kanady byl prot.

tilos. amath. v semináři v Quebecu, Špůsobil jako
míssionář, 1815 stal se, prvním apo tolským víkářem Nového Skotska, .r.:p eirsF

Principles ot Chrllstlíaní'řty, „Theo Ministr..l eof theChurch“ (Dublin 1). -» ,

O. Praed„mnejzna1rnenítěši katolický kazatel irskýv X1X.51830 v alway,vysv.nam 1
působil v0nově založ. klášt. dominikánském v Tal
laghtu u Dublina, stal se 1863 rektorem domin.
konventu $. Clemente v imě, vrát ii se do irska
1867, biskup Leahy vzal jej s sebou jakožto svého
theologa ke sněmu vatikánskémmu 1870, r. 1871
poslán B. jakožto visitátor dominikánských kon
ventů do sev. Ameriky; na této visitační cestě
měl v různých městech úspěšně řeči na obranu
své vlasti proti angl. historikovi Froudeovi;
vrátil se do Tailaghtu, kdež-11882.

Burkhacuser Mikuláš S. j., n. ve Fuldě 1733,rot. filos. ve Vírcpurk . :p. „lnstltutlones
cae“ (17:1) „institutionesmetaphysicae“ (1774)
urkhardt viz Burcha

Burki Barnabáš O. S.dB, 1473 v Altsta't
tenu,stud. v Paříži, kdež dosáhl stupně dr. t eol..
od 1505 byl opatem kl. v Engelbergu ve výc,
pečovat o povznesení svého kláštera a byl horli—

mobráncem viry katolické; zúčastnil se mimo

jiné také kollokvia badenského o(vd t.;) 514.6Bur itt 1. Fraancis Cra d,protest. theol.,
71.186! v Londýně, 1904 lektor palaeografie, 1905

7Burke 1.
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prof. exegese NZ na univ. v Cambridgi; důkladný
znalec starých, zvl. syrských řekladů bible, iako

theoio uljest stoupencem sm ru liberálního; :p.:„The es of Tyconius“ (1894), The 4 Gósspels

in8SyriacTranscribed eSmai Palimpsest'
94), „The Old Latin frand theailmtala“(1896), „TheGospel Guotations of 5. Ephra „ 

Eastern Christianíty“ (1904, oněm č. přel. Preu

schen „The vaodspel Hist and its Trans—mission“ (19%, . lliam,
exegeta a duchovní“angiilkánský, n. v Hitchamu
(Northamptonshíre) 1650, 3; :) „Expository

notes, with practical observaotions on thče NevTestament" (Londyn 1700.13. vyd. 1752 a č.).
Bůrknerl. Hugo dřevorytec, n. vDes

save, učitel na uměl. akademii v Drážďanech z.

1897; provedl kopieadle Holbeinova SZ,d1eJ.tSchnorra bibl. obraz aj. —-2. c,hard evang.
theolog, u. 1856 v Dráždanech, od 1903 superin
tendent v Aumě (v Durynsku);:p.:„Gnu1drlss des

Btirkner — Burmann

víneam demollentls“ (Par 1578,proti svatokupectvn),

několikespisků prolti protestantBur 1h (Buur laeus) Walutmera(Qualterus),
ř. sv. rantiška v("Anglii slavný prof. oxfordskéuniversit. Ač byl žákem Škotov'mm,přece byl po

zději o půrcem skotístů a vá nivym dopcůr ern
nominalistů. Povolán za vychovatele mladého krále
Eduarda 111.1337 (dle jiných 1340). epsal mnoho
spisů iilosofických i fysických, z nichž obzvláště
zasluhují zmínky„ De intentione et remissione for
marum“, vyšlo r. 1496, pak 1519 v Benátkách; „D
materia et forma“ vaf ordě 1500; dále komentáře
kAristoteI. „Ethice' v Benátkach 1,4811521,kjeho
9ti knihám „physicorum“ v Benátkcáh1509, 154
vee.,foi kArist ot. „libri postenri,orum“ Oxford 1517,
vBenátkách 1494, 3,7 1559; soustavné dílo ,Su-m

ma totius logicae“, Venet. , „De vitilis et moribus philosopho,rum Colon. 1472,1475, pak
v Non'mb. dvapkrát 1477,1479; bylo též do jiných
řečí přeloženo; dále v'yda1„Metaphysicales quae

Obr. 88. E. Bumnnd: Sv. apoštolové l'otr : Jan spěchají ]: hrobu Bpanitciovu.

deutschevang. Kirchenbaues' 1899), „Geschichte
der kírchlichen Kunst“ (1903),„ unstpflcgein Haus
und Heimat“1905

Bulrlaeus 1. Jakub, dr. sorbonnský 1524—87,vydal „La Messe de 5. Dennys, tout pris et tourné
en francoís du 3 chap. de la Hierarchie eccl. de

and et admirable lAreopagite“ (Pař 1557). —2. alter viz Bu
Burlage Eduard, ra allříšskéhosoudulepsku,

n. 1857 v Lčningenu (Oldenbursko), spolupracovník
slovníku „Siaatslexikon der Górresgesellschaft“.

BurlandiF rant. Con az ,rodem zálanova,pů5ubí1 ve Spoj. státech severoam., :. 187
do angl. Rosatiův spis „Sketches of the life 0 the
rev. Felix de Andrreis'; :p.: „eCremoníal for the

use ofdthe catholic churches in the United States"(3. vy 1865).
Burlat Hugo, doktor a prof. sorbonský, 1576

rektor university pařížsské, kanovník orleansky',z
,6114, :p. D„eclaratío astutiarum vulpeculae Domini

stlones et defensiones Thomae Aquín., Venet.
1494 ve toi. Též psal komentář k Petru Lombar
doví o jedné knize, jenž rovněž jako jiná ještě
díla jeho nebyl vydán. Pro svoji učenost a sílu
argumenntace byl zván „doctor planus et perspi

cuus“, od jiných však "otentlssimus sui tem l_orics
ohista'. — Srovn:Š'aral,Slupp1. script.$l ) 14, yrlcr, Nomenc13525, Chevalier,

e.ert etc. (Paris 1905)l7341Halzale, Gesch.ranziskanerord..Frb.i má 9091. Vka
dBurllet souč. kněz a spis. franc., prof. na se

minnáři v hamberly; :p. „Le Savoie avant le Christianisme' (Paříž 1901).
Burlington, biskup. ve S_poj státech severoam.,

v círk. rov. bostonské, zřiz. 1853; data statist.
1905: 7 .100 katol., 95 kostelů a kaplí, 82 kn. svět
s ch, 6 řeh., 2 muž., 9 žen. kon 3 254 či.

urmann 1.Fra nt. theol.hollandský, n. vLeydě
theol. v Utrechtu, s. 1679, :p.

„Getuigenlnisse of te Uitlegginge over de 5 Boecken



Burnand — Buronzo

Mosls' (1660,1668), „Over t' losua, Richteren en
Ruth“(1W5), „Over "de Boeckcnder Konin en,
Kronyken,Esra, Nehemia en Esther“ (1683), „
de 2 Boecken van Samuee1“(1683,) „Exercitatíones

academicae“ (168—8),„Tractatio de passione JesuChristi“ (1695). F teiš k, u. v Utrechtu

1671, od 1715 prof. theol. t., z. 1719; ré.,
of the] 7overeenstemminge de vier
(123,174urna Eu e eden
švýc. malířů, 71.g18_5ó:VM

„Harmonie
vangelisten'

z nejznam. současných
ou;donu zjeeho nábožen

sk' ch obrazů vynika MS„v.František žehná stáda“
), „N vrat marnoltratněho syna“ (1897), „Učed

níci v Emausích“ očinek v Bethanií“
1903), S.v apoštolové etra an spěchají khrobu

:Spasitcfovu"(vizobr 88..), obrazy jeho proniknuty
sou vroucim v razem jeho osobního náboženského

přesvědčeni. provedl také zdařilé illustrace
( Mistralově básni „Mireille“ ; znamenitě jsou rllu

strace podobenství zevangelia (vydala vná_dherně
typBogr.“upravěwurfirma aBteer)ger-MLetvraulStv Pařlži). 7tius

v Olešné (Rosenbergštv)e Siezs u, roáemu'lPolák,vychován v mládí v obotce v echách, kdež jej
za příčinou přiuěení se hudbě vydržoval krajan

jeho jakub jagelius, vfaarářmarkvartický; na studiaoslán do Chom kdež 1607 vstoupil dol
' vykonal v Brně na studia filosofická

iíradce 1609, absolvoval je po trech

ako magister v Celovci 3 léta gramoěsii _a_rok rhetorice, naačež
t eolo ii; dosáhnuv v Celovci 1622

tupněkoacrjut ora ucchovního („coadjutor spiri
tualpilsl')a vynikaje znalostí jazyků (mluvil česky,

německy, polskydaovlačššky),bpovolán pro nedostatekkněži yl 16:3 preíektem se

ře v Krlumlověelahpůsobil jako missionářFOR žmbercce a Kapiici, 1624 povolán do ]ičina,
kdež byl ministrem a prefektem semináře, konaje
zároveň horlivě missic v okoli; od nekatol. sedláků

letech, učil
matice, 3 lěia
léta studova

z Rovenska roboden vidlemi v Libuni 9. srpna
1629. Srvn. :lnnídl, Historria S. ] prov. Boh. lll.,

, , 7 ;](ra'rl, Harrach 154—155; Sva
bada, Katol. eform. 11., 75 n., .Scdla'čzk, Hra—n!
dy X, 52, „ eský Lid“ l.,

Burne-Jones Eduard, angl.malíř,„ 1833vBír

minghamu, zprvu určen kstavu duchovnímu vstou
gil1853 do Exeter-College v Oxfordu, povzbuzenetbou přednášek Ruskinových a illustracemi Ros
settiovými naplněn byl nadšením pro anglické praerafaelity, i umínil si,že stanes malířrme ceestaa,

kterou podnikli do Francies.zvtýšila jeho láskuk umění středověkému, 1856 obrat lse k Rosset

timu v Londýně, Jenžl přijal Lei zla svého žáka,. 185 862 pon cesty do italie; :. r. 1898
v L'ondně. Vedle Rossettiho náleži 8. k nez'na

menitěj iman gl. malířůmnovověkým; svoje poj máníumění vyjádří slovy: „Obrazem rozumim krásný
romantický sen o něčem, co nikdy neb lo a nikd
nebude — ve světle krásnějšim, než ja (: kdysv
tnilo,v krajině, iakěž nikdo nemůžeevylíěiti nebovsi
vymysliti, nýbrž jakouž si toliko vytoužiti může.“
Postavy, jež vytvořil, obestřeny jsou nevýslovnou
melancholii. Z praci jeho náleži v obor náboženský:

est dni stvořeni“ (1877.vviz navo raB.9 „l;l'řetiden stvoření“), „Víara (reeprrod. Praze
roč. XVM. 1900, 429), .Hvězda betvlemská' (1891),
.Klanění se svtří králů' (gobelín vkapli Exeter
College v Oxfordu), řada goticky strlisovaných
návrhů na sklomalby pro různé kostely anglicke,
návrhy mosaik pro americký kostel vŘímě. Srvn.
Kultu, Geschichte der Maiererei 11., 1269—1271,
Mal/ur, Geschichte der Malerei 111.,365.

Burnetde Leyes, Gilbert, 71.1643 v Edin
burku, 1669 prof. theol. vGiasgowě, 1675—84 ka
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zatei v Londýně,
pooté vlivný rád

ce prince, lpozdějikrál Viiě
ma eOranžského,
od něhož jmenován 1689 bisksu
pem v Salisbury;
z._r. 1715 v Londý

ílo
protikatolické),e

„History of his
own Time" (2 sv..,
.1724—34.

franc. mědir tec,
u. vMaille 845,
žák C. F. aillar
da, . .

z r_ytin jeho víynlikají . podob znadle
Gaiiiardagu (1881),
podobizna lnno
cence x. dle Ve
lazqueza (1884),
Ester před Ahas
verem dle Filip
pina Lípplho.
2.aK rei, zaslou

žlylýhistorik hudr. 1726 ve
Shrewsbury, 1749
varhaník
dýně (při kosťele
St. Dionys--Back
church), r. 1751

Lynn Regis (Nor
folk), vrátil se do Londýna 1760, r. 1769_)Jovyšen
v Oxfordě na doktora hudby, r. 1770 a Zpodnikl studijní cesty po 15er pě; 1782 jmenován
varhaníkem při Chelfea College; IIz 1814, vydáním

zpěvů ve svatémmtýdnu v Sixtinské kapli v Římě
Lin_1n771ydal podnět ke studiu hudby doby Pale

U“

Obr.89.Bume-Jones: Tit-tl den stvořeni.

sBurnlchon S. _j., souč. spis. franc.; J.:)
Lycée au Couvent (Pař. 1930), „La Liberté d'En

seignement“ (Pa ř.1900), „L'Etat et 1ses rivaux dansl'enseignement secondaire“ (Pař.
Burnoui Eugen, orientalista, n. 1 v Paříži,

od 1832 prof. na Collěgeode France a čienAkbi sobě značných zá

sluh o lu tění ípísma klsínov ho („Měm. sur deuxinscrip. cunělf"
Burns & Oates, katolická nakladatelská firma

v Londýně, kterouž založil ames Burns (u.
v Montrose, konvertovai 1 7,1871), a jehož

s olečnikleamstal se William 0ates(u.1828,k11,35z 86 . Firma tato získala sobě velikých
zásluh o 1šíření katol. literatury v Anglii; vydala
spisy Wisemanovy, Manningovy a j.

Buronense coenobium — Beuron (v. i.),
Benediktbeuern (v. t).

Buroní viz Boro ni.
Buronzo (Burontius) dei Si nore, Karel

Leudvik. u. 1731 ve Vercelli, ro ošt kapituly a
vikáři. vydal„S AttonisGercen. ep.ooera“

(Vercelli 1768,vzautogram, jejž nalezi); 17 stalse bisk. acquiským, 91 novarským, 1797 arcib.
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turinským; 1805 vzdal se důsto enství svého a
uchýlil se do Vercelli, kdež 1.806

BurríellOundřej Mareij, u. 1719,z. 1762
:p. .Praefatio historica-critica in verarneet gennul

nam coliectionemoveterum canonum eccllesiae Hi
spanae“ Mk joeh v ruselu 1800;eho s velí ou ppoíiílsestavená sbírka listin k d

iinám š anělskýšmnytiskem nevyšla.
ruys

rrlly .(d euB r) Pet 71.1430 v Bruggách,podnik cestu po Itálii, pob 1 v Paříži, stal se ka—
novníkem v Amiensu,s 1 ,proslul s_výmilatin
skými náboženskými básněmi: „Moralííum carmi
num libri 1X“. „Cantica de omnibus festis Domíní“,

„Hymní de Vomnibus sanctís', „Paeanes V testo
rummB. “(v Pařliži001-199).—2. de, Vilém,u. v Brn 1,618 „aRomnorum pon

tificum brevis notitia'l(100675,l726, 1747 a j.; srvn.níže čl. Bury), ke spisu tomu přidal výtah z Ma
„Hierolexika' od názvvem „Onomasticon

etymologicumt', v něm podává výklad méně jas,
nych slov, jež se vyskytují v míssálu, breviáři a
mar-tyro o 'u.

buursa, pera (Chron.Mogunt), neb theca cor
poralís, skládá se ze dvou čtvercových,tvrdších
desek, potažených látkou hedvábnou z níž iso
paramenta, ke kterrým &.patří, ač nikude není látka

ředepsánaa jen zvykem tak zavedeno. Desky tyto
jsouuk sobě po straně jedné přišity, po obou boč
ních látkou téže barvy připevněny, aby se &.mohla
trochu rozevřitl, čtvrtá strana jest otevřená b'. se
neužívalo před_XlV..;stol DurandovoRatíonale div.
off. jí nezná, ani Beieth. Uschovává se vní složené
korporale pro úctu, kterou toto zaslouží; proto má
bý itak veliká, aby kor orale v 111byloůplnněu .

ím 2. B.men ích rozměrů, se tří stran ote—
vřenéěa jencpáskou po bočních stranách spojené, jsou
nedůstojné. ncvyhovujice účelu uchovati kor orál,
který mnohdy na všech třech stranách pře nívá.
B. uvnitř bývá pokryta látkou téže barvy jako na
vrchu nebo bilou, nahořeb vá ozdobena křížem

neb Linýmobrazcem,z,někdy'| lemovkamii(portami)
po 0rajích. — l:.nelze sl užitím tsv. S.

866,. Pius V.edispensoval paněly, abiy mohliužívati korporálu mimo bursu. V sakrist nemá

býtií korporál estále v bi, tapon—těvaadž pak zůstáváv ipo mesxc aon po Neení preedepsáno,
aby &. byla žehnána, ale lsluší se to. Dle římského
zvyku klade se b. s korporálem na kalich s otvo
rem do předu, přes nějž se ohne řední část vela
kalichu, když se nese tento k olt ří. nás ý
velum kalichu přiliš malé a tak někteří (Van der

Stappien, Tannert) radí, aby se 0. otvorem do zadu

< E7

polor la_ a kalich se nesl s nezahnu' m velem
oářlt1. Dovolávati se S. R. C. 137 jest ne

správno, poněvadž tento výnos příkazu aby
velum na konci mše sv. pokrývalo vpředu kalich
jako na počátku mše sv. — U oreltá se v ndá
korporále z 5., která se staví otvorem ke řiží
neb k mense oltáře na straně evangeini, leč by
obrazec na 0. V\Šitý žádal jinéopolohy. -—Přislavně
mši sv. stojí kalich s počátku na kredencí a b.
bývá obrácena otvorem do zadu aby ji ceremonář
mohl správně podati jáhnovl, který ji sám bez
prurůvodu (Caer. Ep. 1.cp.de1ší cestou nese

k oltáři ve vššce oči mezi alci a ukazováčky;ostatni prsty -)Ě. est užívati, udíli-11
se sv. přijímmání mimo mši sv (932- „),a předpis

tento je praeceptivni (293%);nepostlačí položití na
oltář jen pallu (2932, ,) sluší se, aby jík ěz sámdonášel k oltářri (2 v'ši prsou, není tedy
ulně správnén echati )ó.e svkorporáorlem stále na
o táři, tím spíše, že i tabulky kanonické maji býti
odstraněny nebo na oltář položeny po mši svaté.

Burriei — bursa

Barva b. shodovati se má s barvou štoly akněze
sv. přijímání udělujíciho (3515) — B_řpi atřrvo án i nem 'ch dle rituáluřmskéhoo est
pevný, hedvábný csá ek,d otkterěho se skryje malá
p xls s nejsv. Svátosti. Sáček tento má dole

njší dno o průměru nohy pyxidy,unahoře se u hnebílou stužkou & nese se na tuhách kolem
krku splývajících, ano bývvá i přiopevněna k prssmů

V tomto případě jest užití také obyčejnéb bílé
s korporálem a purtifikatateorle.m — V ch krajinách užívá se místo pyxid malé paténky opa
třené víčkem, aby se nejsv. vátost mohla uzavríti,
proto užívá se ó. bílé menšího rozměru, do níž
se klade korporál s paténkou pro nemoo.cné .
jest na otevřené straně opatřena látkou tak, _aby
se mohla úplně uzavřití. B. tatoo, jc--li v ní nejsv
Svátost, nosí se na stuhách kolem krku splývají
cích na prsou nad kottou; jen v Praze, Karlových

Varech a kde rozhodne Ordinarius, může seaněstipod svrchním oděvem občannským.

olej noem cných je sáček z hedvábífialového,do něhož se vkládá nádobka se sv. olejem.S áček
ten opatřen je dole pevnějším dnem v průměru

nádobky stahuje sc nahoře stužkou ia nese podkot'tou na stuhách kolem krkuu, ise zároveň
nejsv. Svátost, neb pod pláštěm neb svrchnikem. Sv
olej nemocnýchnnrná býti mikd na paténce pro
nejsv. Svátost, jak bylo tu a tam protizákonné za

„lc.r
ursy na universitách zřizoványbyly

studu lCl zvl. světskě kleriky, ab ejlm dostalo
výho které mívali studenti řeho ní'5ve svých klá
šterech v sídle universitním. B. (středověký v 'raz
latinský značí kapsu, sáček, váčeek)nazývány yiy
takové domy, kde světští klerlcl a studující obý
vali & zřízeny byly jiz 1250 v Paříži a jinde.
Tito studující (burrarii, burriati) byli pod dozorem
představeného nebo profesora, bylo jim šatiti se
dle předpisů a říditl se řádem domácím, který si
někde, na př. na Sorbonně, sami měnili. V Praze

na něm. universitách byla &.společný bytu ně

kterého 7. profestorú, jemuž se platí 10 za byt,stravu atd. Byli oob yčejně profesoři, kteří ne
byli členy některého kollegia a ku přerendáškám
toliko oprávněni, ne povmm, mistři nebo bakaláři
(praesidentes et conductores bursarum), nesměli
však miti nikoho na bytě mimo studenty, kteří se

stěhovali na svi říí neb Havla. V Praze dle statuttří fakult zr nesměli studenti u nikoho ji

ného bydliti než u profesorů, leč s oblzvziáštnimdovo enim od rektoora (Tomekk.D P. 11. 281);

v r. 1380 bylo vyslýcháno 8 kleriků pohrlolmadě bydlících na způsob bursy (Tomek D. ..2 349),
byly to tedy jakési soukromé pensionátly, k nimž
universita dohlédala a je uznávala na rozdíl od
kolleji, kde profesorové a studenti pospolu by
dliii, ale měli nad to 1 živobytí z důchodů a na
dací, přináležejících ke kolleji, tedy jaksi místa
nadačm, jko na p.m medická kollej v Ka rové
ulici a kollej královská či litevská z r. 97

domus pauperum kdesi u sv. Valentina, zalgoženž
nejs iše od Vincence Nydká : Hořelice 1379 paapř etlemě či brzy poté proti sv. _jíjl kollejn
zaretská a kollej náyroda českého u kolleje císařskaé
na Ovocném trhu; odobná bursa pro chu
denntysstaávai asi u sv. Benedikta na Starém městě
(v Eliščině třídě) (Tomek, Gesch. d. Pr. Uni 25.).—

_Vedruhé polovici XV. stol. bylo slova b.vužívánooskupině vojínů. tovaryšů a osob pohromadě
Ibydlících. Od polo.v XVll. sto. ztráci toto slovo
&.svůj význam koliektivni a zůstalo označením

něm. studenta mladšího, bursche, od3 .od “&ksemestru.
bursa. Slovo &.vyskytá se teprv ve století XVl.

a má svůj původ buď z řeckého Bógaa—_ měšec,
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anebo z latinského bursa : schůzka. jiní odvozují
název tento od znaku rodiny van der Beurs v Brug

Each, před jejímž domem kupci konali své schůzky.od ménem ó. vyrozumívá se shromaždiště kupců
za ú elem uzavření neb sprostředkování obchodu
v předmětech obchodu světového ačkoliv veřejná

tato místnost kěpodstaté jeji nenáleží. Bursa tedy'e vlastně tržišt m, ale liší se od obyčejného trhu.
'a trh “dopravují se všecky předměty prodejné dle

svých různých druhů a ve množství, které potřebám
místním toho kterého tržiště vyhovuje. Trh slouží
tedy výměně spotřebných statků v úzkém rámci
mistni potřeb . B. však je tržiště světové, na které
se ovšem ne opravují veškeré zásoby prodejného
zboží nýbrž pouze vzorky. Prodavač ručí za to,
že veškerá zásoba nabízeného zboží má tutéž ja
kost jako předložené vzory. Ale ani vzorky zboží
nejsou nutným ředmětem bursovních obchodů,
nýbrž dostačí ještě jednodušší tvar zboží, totiž
typus , (marka = standard), která budí v kupcích
jasnou představu určitých vlastností nabízeného
zboží. Na ó-y přicházejí obchodníci, výrobci, ma
jitelé dopravních prostředků a vyměňují své ná
zory o záležitostech obchodních ano ipoiítických,
pokud mohou míti vliv na obchod a průmysl. a
tak tvoří se na burse smýšlení (tendence), které
ovládá účastníky bursyakteré je také směrodatno
pro obchodní kmh mimo bursu pracující. Tím
stáváse &.střediskem a tepnou veškeré výrobní
a hospodářské činnosti. B. nabyla v národním ho.
apodárství významu v posledních letech, kdy vii
vem komunikačních prostředků stal se obchod
v pravém smyslu slova mezinárodním. Prvni ó-y
vyskytují se vpřístavních místech západní Evropy,
v Hollandsku, Nizozemí a Anglii. V Paříži byla b.
od roku 1304,vAntver ách b. obchoduje od r. 1531,
v Amsterodamé počá kem XVl. stoleti nalézáme
středisko b-ího obchodu. B—ytyto byly chráněny
zákonodárstvim a měly úřední ráz na rozdíl od
schůzek obchodníků, které se odbývaly soukromně
ke snazšímu provádění obchodu se zbožím, na
příklad v ltalíí již ve Xlil. stol. Ale také ve střední
Evropě ovstaly záh b-y. VNěmecku města Au 
špurk, orimberka amburk založily b- 'iž vx ].
století. V Rakousku zřízena byla &.ve i ní císař
ským atentem roku 1771. Berlínská &.má zvláštní
b—níř d 'íž r. 1739. Zejména ve století )GX., kdy
jak .výro a tak i do ravnictví nabyly značného
rozsahu, zakládají se -y ve všech vétších méstech.
Vídeňská 0. má zvláštní svůj řád od r. 1761,který
byl nahrazen novým roku 1855. Bursovnictvi v Ra
kousku bylo upraveno zákonem z 1. dubna 1875,
dle někož b-u může povolovati jen ministerstvo
financí po vyslechnutí obchodní komo -y mají
vlastní správu, ale od státním dozorem. Pokoutní
b-y jsou zakázány. Praze založena byla b. teprve
1871._Die druhu obchodu rozeznávámeió-y pro
zboží (Produce exchange) anebo pro cenné papíry
(Stock exchange). Některá &. zabývá se obchodem
ve zboží i vcenných papírech. jinak jsou zařízeny

b-y anglické a ve Spojených státech amerických.V Lon ýně jsou ó—ypro obchodyscennýmí pa íry
(effekty) i s obilím (Corn exchange), uhlím ( al
exchange) a royal exchange pro všeobecnou vý
měnu z_božíatd. B-y v ohledu národohospodářském
mají duiežitý v'znam, protože podporují &usnad
ňu'í obchod. se upříti, že výrobci daleko
po odiněji se obchoduje, když může na b-u přijíti
se vzorkem zboží anebo s 'eho markou místo všech
svých zásob pohotového z oží. Ušetří se tím práce,
náklad za dopravu, vyhne se tím možnému poško
zení zboží při dopravě. Na b-e se stanoví cena
zboží tím : ůsobem, že kupec zboží své konsu
mentům nab zí a dle optávky zjisti potřeby kon
sumentův. B. prostře nictvím obchodu řídí cirku
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lací zboží z místa produkce na místo s otřeby
(konsumu), čímž docriuje vyrovnání iokáln ch cen
a odstraňu'e vzniklé lokální nedostatky spotřebe
ných statku. V nynější době rozvinutého doprav
níctví a bursovních obchodů není za normálních

Ípoměrů ani možným na dlouhý čas hlada drahota,teré ve středověku bývaly občasnou metlou ně
kterých krajín. Protože se tvoří na b-e smýšlení či
tendence, lze také ovšem kruhům, které b-u ovlá
dají, vytvořití takové smýšlení, aby vyhovovalo
zá mům jejich. Tím arci ó. podmaňuje si i trhy do
mácí a diktuje ceny celým společenským vrstvám. Ob
chody, tteré se na b-e uzavírají, jsou různého druhu:
a) Obchody, které se o uzavření bezprostředně
uskutečňují. (Kassovní ieffektivní obchody.) Toho
druhu je většina obchodů, kter se v denním ob
chodování uzavírají. Platební lhůta při nich neroz
hoduje. b) Obchod termínové (na lhůty, číii do
dávkové), při nich zboží, za cenu v pritomnosti
stanovenou, dodá se teprv až po ' "
lhůtj (terminu), kd se zboží te rv zaplatí. :)
Blankoterminové ( iříerenční číii rozdílové) spo
čívaí na nejistotě, se kterou se soudí na budoucí
ceny. Obchod tento podobá se sice terminovému.
ale iši se od něho podstatně tim, že předmětem
blan kotermínového obchodu není zboží samo a cena
za zboží stanovená, :nýbrž rozdíl v ceně (diffe
rence), která ři uzavření obchodu byla stanovena,
a mezi skute nou cenou, která po jisté lhůtě bude
běžná. Uzavře-ii se na příklad obchod 1. října na

mc pšenice za cenu Ro 16K avystoupí-li cenapšenice 1. dubnem na 18 , zaplatí tak zvaný pro
davač svému tak zvanému kupci rozdíl v ceně
(v tomto při adé 200 K). Pakli cena smluvená
klesne na 14 , zaplatí tak zvaný kupec difierenci
cen (200K) svému tak zvanému prodavači. Obchod
ten oje odobný hře, při níž plati pokutu ten, kdo
prohrál. Bří obchodě tomto platí pokutu vždy ten,
jemuž by vzešla nesnáz z toho, kdyby se obchod
měl se skutečným zbožím provésti. Podobný obchod

e může provozovati í s cennými gapíry, 'imž kurstvoří ditferenci. Protože se při t chto 0 chodech
dííferenčnich nejedná o skutečné zboží, nazývají
se obchody tyto biankoterminovými. Veliká část
obchodů na ú-ách uzavřených není vlastně nic jí
ného, nežli obchody diiterenční, ať už se jedná
o b-u obilní, at 0 peněžní, nebo o ó-y pro cenné
papíry. Obchod toho druhu jsou velmi škodlivé
v ohledu národo ospodářském, protože ma'í zhoub
ný vlív na snižování ceny zboží ke škod malých
výrobců. jestliže se na ó-e znamenají a v bursovni
veřejné správě uvádějí četné obchody na přlkiad
s obilím za stanovenou cenu, vzniká v obecenstvu
domněnka, že jsou pohotově ohromné zásoby obilí ,
a proto se nutí pěstitelé zemědělství, ab plodiny
své prodali za ó-ní cenu ze strachu pře možnou
konkurenci ohlášených cizozemských zásob. jaké
podvody se na b-e plodinové blankotermínovým

obchodem grováděiy, ukazuje tento říklad. V celém roce 1 90 přivezlo se do .Yor u pouze cel
kem 153“ milionu bušiů pšenice. V měsíci dubnu
téhož roku však uváděla b-ní správa, že byly uza
vřeny obchody na 245 milionů bušiů. jediný den
14. dubna přišlo do obchodu na b-e 44 mil. bušlů,
tedy skoro třikrát tolik, co se ve skutečnosti za
cely rok na trh přivezlo (Ruhiandz Zur Auíhebun
der Bl.-Ter.-Geschátte im Getreide 22). Takov

obchody ovšem neslouží ku rospéchu šitých vrstevspolečenských, nýbrž k od rání obyvate
ó-ách s cennými papíry vyžene se obratn mí ma
chinacemi kurs cenných papírů do značn výše a
vnutí se nezkušenému obecenstvu na ó-e spekulu

jicimu._ V ěpříhodném okamžiku rozšíří se ve verejnosti n jaká poplašná zpráva, způsobí se tím
poplach na b-e, kursy začínají kiesatí, majitelé kva

.—
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mgrodávají papíry agentům velikých tínančníků,akdy pokleslé e ekty dostaly se do jejichru u,
počne kurs jejich zase stoupati. Podvodná hrak ak
opakuje se poznovu. Anejen hmotnou, aieimor ní
zkázu lidu zavinují bursovní divoké spekulace. Dle
křesťanského názoru je každý povinen pracovati,
aby si opatřil dostatek životních rostředků. Kdo
chce tyti : práce druhých,nezasloui 'žádné vážnosti.
Úpadkem křesťanského přesvědčenlí klesly vzapo
menutí též bývalé správné názory 0 čistém zdroji
majetku a často vohvá sek obohacení zrovna

kověho prostředku,hkterý nestoj žádné námahžy,„trn tin estiI:lÝbf
lze b-ní spekulací rázem zbohatnouti, o iamuje

tento _zševspolečenskou mravnos prot e přestá
šir | vrstvy vážiti si práce a h edaji také způ

a'i
VÍŠL,kterýmb y snadno a rychle se obohatily.
vokými spekulacemi b-ními vzniká též nejistota
sociálních a majetkových poměrů, protože ovoce
přičinlivosti a úmorné ráce stává se snadno ko
ristí nesvědomitých, za áiěívých sobců. Že taková

nejistota nepřispívá ke klidu a spokojenosti lidí,lze snandno uvěřiti.je tedy nutno, aby b-y vyvijely
obchodni svou činnost na základě mravních zásad
a postaveny byly pod přísný dozor dohlédajici
moci státní. en pod těmito podmínkaami budou

séirutečněvzpruhou blahobytu všech vrstev spoleensk ycBu„ar vizer
Bursfeid, někd.sbenedíktinské opatstvl, západang

od Gottink (prov.dh,zannoverská) 109Jindřichem : Nordheimu a osazenél omnichy hzrkl.
corveyského, během času zchudlo abylo v nebez
pečí zániku nedostatkem mnichů, 1 bylo 1433
k podnětu brunšvického vévody Otty obnoveno
mnichy z kl. sv. Matě' e v Trevíru; opatem usta
noven jan Dederoth v. t.) Mcltinens . Za jeho
ntuásucpceJan aHageena (v. t.) sestoupilo se několik

klášterů stejné discipliny v tak zvanou unii (kon
gregaci b-skou (srvn 1,110444),jež prvni společnou kapituiu konala 1. v-ub'u, a jež po
tvrzena byla 1446 kard. LIL.d'Aiiemandem, r. 1451
ard Mik. Cussou a 1458 ppaPiemll. B-ská kon

gregace rozšířila se rychlep celém Německu
(zvl. sevemlm a středním), jakož i v Belgii, Hol

landsku a Dánsku, tak že jližmza řečeného opata
Hagena ná eežio k ní36 ki. užských; později,
čítagjic_v to i kiášt. ženské, mělaukolem 230kVb řich náboženských a politických stol kXth
a XVli. utrpěla těžkou pohro mu. Klášter b-ský sám
zrušeen 1579 osazením iuterského „opata", které
hožto titulu dosud ještě užívá senior protest. theol.

fakulty v Gottin kách. A's-skákongregace trvala aždo saekularisace r. 1803
ursík erdinand O. Pra n. 20. kv. 1827
lsku, kdež také studoval; íilosof. studia konal

Budějovicích, načež vstoupil do kiášt. želiv

ského, složil slavné řleholní sliby 20. září 1850,vysv. na knéze15.ceč 2; věnovav se s počátku

povolání učitelskémue plusobílo o 19 let jako prot.vyšším y.rnn v N ě stal se 1873tar.
ve Vojslavicich, 1883děkanem v umpolc1,pečovai
záslužné o povznesení zemědělství a průmyslu, a

l okr starostou, 28. sr na 1890 zvolen opatem
ášt. želivského, staral se svědoomine o dobro

kláštera, byl horlivým podporovatelem katol. tisku;
z. 7. dubna 903.

Bursio (Botrsls) Filip O. Cist., rodem Říman,mnBíchv kláš Maria d'Aguese, gen. visítator
řím. provínc e, vyd. „Míssae quatuor vocibus con
cinendae“ (1 m1

Burski (Blursius)A kol. 1560, prof.

rhetor. na akad. krakovské, pozdějitzamojské, proslulý kazatel a filo 47%.: otunebris in
anniversarío depositionís liiustr. joannis Zamoscii,
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reg. Pol. canc." (1606), l,Panegyricus íunehrís su

per Šoachimo Lubomlrski, Dobbc.icen capíraneo“
(1%)0 , „Diaiectica Ciceronis“ (1604).

Burtžuus viz Burzio.Burt nl. de Witt, Arno št, 11.1856vGreen

ville, 1883—92 proo.t ochesteru, nyní prosí. NaZ.
na chica ské universitě (ba tistské); :p.: Sayntotthe (wndsadTenses nNT.eeG:rir“(893,
„oRecordsand letters of the a ostolic a c“ (1892,
Studies in the„Gas el olĚduar lšg4vimndýně,z1624- přezi.

do angl. Veroniův spis „Réíutation des contessions

de toibprétendues rétormées“. — 3. oeb rtsonjaku . vLondýně, pobyl na studiích vNě

meckuba Belgii, od kard. Newmana povolán 18055za prot. zeměpisu na katol. univ. v Dublině
Pia iX. jmenoonvá dreem. tilo0.5; z. 1877, přeí. do
angl. Miihlerovu Symboliku (Londyn , 25
1847,1869);.rp. „eLctures on some Subjectssot

mšdjígsgistory and Biography“ (Dublin 1864, 2.<
wg scheidBurs cheid, Porcetum,Burc e

tum), lin.ékd říšské opatství, zprvu ki. be.nedíkt
založ. brzo porr.996 sv e,horem basilianskm
opatem zCerchiary vKalabrii, jejž povolal Otto ii.;
přízni clsařů nabyl držení rozsáhlého ooklního

území, 1220 odevzdán cisterciačkám; abatyše mělamísto a hlas v řišském sněmm;u 7 zru .
Buruchin ivan Danilov ič, ru malířa mo

saiclsta, u. 1827, z. 1886 žák petrohradské aka
demie; od něho jest větší část mosaik v kathe
dráie sv. isáka v Petrohradě ; také v ruském kl.
na Athosu jsou od něho některé mosaiky.

1. Jan .Aug., v Cambridau v prvés.toi o,dpůrcewiciefitů.— 2.de íchard,
n.1281 v Bur St. Edmunds, správce Gaskoňska

za Eduarda ii., vychovatel Eduarda Ill., vyslanecu pap. Stoiíce v Avignonuul 133
blsk. durhamský, 1334 veikokancléř a 1336 správce

pokladu angL, 1335vyslán ke králi franc. povzbudit
'pravě křížové; :. 1345 byl přítelem knih,4:41“vei ou sbírku rukopisů, kterouž odkázal bí

biiothece oxíordske; připisován mu byl spis„ hiio
bibilon“ (autorem jeho jest však Holkot); zanechal

„E istoiae taimilžarium'a Orationes ad principes“.
Bury z,V CK.1i'5849.,sviL, Binn.uoštěna jest ialt.„Posloupnost1 sv. Otců, nejv ššich
ředíítela a hlav svaté církve katolické", počnnajicí
slovy „Si vis pontitices Romanae noscere sedis';

v poznnámce se ravi, žei složil ji Vilém z 8.,„kterýž okolo l. 1575 ji vydal“; jest to však

omyl, nebot je to „Brevls notittia romanorum pontitlcum“ Viléma z"Burryv vy an 675
ury muunds, někti.t opatství benedikt.

v Anglii, v hrabství sutíoikském, založ. králem Ka
nutem kol. 1020; v něm uloženny ostatkys Ed
munda; zruš. 1539, velikolepé budovy klášterní

byBy z veliké části sbořenyurzlo (Burrtius Mikuláš, 11.v Parmě 1450,
1475 vysv. na po jáhna, stud. v Bologni iran.

ráva stal se rektorem Oratoria San Pietro lnincula v Parmě, 5081menován_ ředitelem kůru
při kathedráie t.; 1na obranu Quidona z Arezza
proti Bartolom. Ramis de Pareja vydal r. 1487
s ísek Musicesopusculurnincipit: cum detensione

uidonís Aretini adversus quendam Hispanum
veritatis prevaricatoremf'

Bnrz tiskl Stanislav S 1., u. 1701, vstoupil
do Tov. jež. teprve v 62. svého věku, 17731)

představeným domu protessniho ve :p.:Zebranie wszystkich seeymów i praw poiskich ad

ŠtaBtumsciagajacych sie" (VaršavaCse a,r ctih., u. 1544 v Čavaiiionu
(Venasissin), zprvu vojín, zúčastnil se války s hu
genoty, byl oddán požitkům světským, dal se na
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pokáni,e vysv. 1582Rna ikněnzeemzal. 1592 spoluk ska- undB.

světskkyech knčži „doktrilnlářůeí' (,. PeresAVštšu'lctr'lunairtglkongr. „aoktrinářek“ („Fiiles de la doctrlne

chrétienne) ); z. v Avvnlgo u15. ddubnal1607v.
Busaeus (Buuys) 1. Gerha šmwegách, vychovatel vévody anadVilémlamKlevsk ho,

kanovník v Xnntenu,z . t. 1 96; .r). ilámský kate

chismus (1572) a několikngolemickýtch spisů proti Petr Mariaprotestantům. — ředešl., n na
1547, vstou il do Tov.a]ež.1 byl prof. theol. :.

v Mohuči, dežz 1611; vydal„ Petri Blessinsis0 cm' (Mohuč 1600), „Anastasii 8. RE blio- anno
thecarii historiae de vitis SS. Pontificum; Luidt- lubl—

pirandi opusculum de vltis rom. pontificum, Albonis (1751),oriacensis epitome de vitis pontificum“ (t 1602,) iuris

l,Hincmari Epistolae, Teodulphisl'-\2Eistolae,VConsti—
tutiones Caroli Magnl, Vita igbertl, Vita sa. 1802Ruperti' (l. 1602, „ oannis Trithemii Operap v Y1le
et spiritualia' (604; sepsal & řeložil několik

děl asketických, z nichž vyniká„ nchiridíon iarum meditatio 1606 a č., často překlád no;
doněmč1862)u— Karel..,Sj „.vMohuči
1714, rot. theol. ve Fuldč a vBamberku, z. 1782;
:..) epootestate jurisdictionis sacrae sub clavium,
gladii et vírgae typo in _Script.s. adumbrata“ (1758),
„Hierarchiae ecclesiasticae ordo dignitaaate cpo
testate primus s. Episcopatus potestate ordinis et
jurisdictionis simplici presbyterio iure divino su

perior“(1758M0 4. Petrr..,SJ bratrGerhardůvaůjan v, n. vstoupil do Tov. ež.1561,prof.

exegese a hebr ve Vídni, od ] rektor šlecht.kolleje t.; z. 1587, vydal „Summa doctrinae christ.
P. Canisii'n kterouž opatřil citáty z Písma sv. a

Otců (Ko 1569 nově pod tit. „Opus ca
techsisticum' 15717).

Buusca ]. Antonin, milánský malíř, u. 1625
5.1686;provedi řadu obrazů proštkostelš milánské.0. S. B. vklát impliciano
v_Miláně vyldal„ Motetti sacrl a voce sola' (Bo

101312112).uacioiano Antonin, sochař, u. 1823 v Po

tenze, z 1871 v Neapoli; ods něho jsou sochy.,imma“culata„,Sv. Petr a vaa el' na hlav.
oltáři kostela S. Gesu Nuovo v vNeapolla j.

Buscodueensisdioec. viz Hertogenbosch.
uscuwmvan, Petr, licenciát theol. kanovnikv Gentu 1689; :.; „lns oad tyronem theo

logum de methodo theologicat“0(Gent 1672); proti
spisu tomu psali Frant. Bonae S ei a Estrix.

aum (Busenbaum) eřmanS.
v ottulnu ve Vestfálsku, vstoupil do ov

jlež. 1619. byl prof filos., dogma orálky v Ko
lineč n. R., otom rektorem v Hildesheimu a Můn neu

- z. v. (insteru1668; :p.: „Medulla theologlae k.
moralis“ (Miinster 1650, častoyznovuvv.d — z v Saskur. 1776čítalo se více než 200v dní); je to učeb

nice mravovědy přehledně, stručně a časně psaná(s použitím rukopisů Heřm Nilnningaa edř S cc);
vynikajici moralisté: La Croix, A.lfons, alle
rini, vzali ji zaazáklad svých spisů, za nelepší po—
kládá se vydání římské(b. r.) at ournays é zroku
1848 Ne rávem viněn 3. z laxnosti, ne rávem

přičitáno mu učeni, že „účel plosvěcuje pros ředky“: zvláště tvrzení, že dov na je tyranovražda

(viz Dix/zr, .Bajkyn o ]esultzech“, přel. Tumpaclz aPodla/ra st54r. .)c, což dovozováno
bylo z“mista znějícího: „A2dndefensionem vitae et
integritatis membrorum, licet etiam tilio et reli
gioso et subdlto se tueri, si opus sit, cum occi
sione, contra ipsum parentem, abbatem, princi
pem, nisi forte propter mortem hujus secutura
essent nimis magna rncommoda“. Sami protestanté

ni uznávají, že B-o-vi bylo křivděno; tak curyš
sčy prof. dr. Kohler v „Dle Religion in Geschichte
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čest. komoří pap.
u. 1874 v Neusse v0Por' nsku)d. skladatel vydalv Gonzenheimu u ue, hu
četné církevní i světské skladb („in sola cruce
salus“ , „Drei Gebetsgesán e zu hren der allersel
Gottesmutter“, „Missa, orla ln excelsís Deo“,

„Die 4 Marianislchen Antlphonen und Ave Marlafilrgem. Chor“a a,d biskup špýrský,
11 1847 v Billiahheirnu (v Porýnské Falci), vysv. na
kn. 1871, od 1 13 repetent bisk. semináře kněž
ského, 1879 farář v Annweileru, 1882 v Landavě,
1889 kanovník ve Špýru, 1895 kap. děkan t., 1905

biskupt.;1:p.„65„Necrološum Spirense“.8—10 Lu dvik, 71. amberku, :. :p. „Lí—
turgischer7 Versuch oder deutsches18 Ritualbuch“

.Valentin, malířna skle, pro
vedl 1521—39 oklna dómu mettskěho,z . 1541.

Buschbell Gottf ri,ed dr. filos., prof. gym

v Crefeldu, 71.1872 v Giesenkirch enu (v Porýnskugs;„Die Professiones íidei der Pttpste“ (!896),„
vatikanische Archivu ddie Bedeutung seiner Ear
schliessung durch Leo Xlll “ (1903), „Reíormation

und inquisition in ltaliien um die Mitte des XVI.
jahrh. “ (1910).Busche v. d. Busc hius,Pasiphi1us) Heř
man, n. 1468 v assenburgu (Vestfálsko), žák Ru
dolfa z Langenu v Munsteteru, potom Alexandra
Hegiav Deventeru,1486—91 konal cest po Francii,

italii Hollandsku a Anglii, byl prof. 021494vlíně,ood 150 reeifswaldu, dl ve Vivtem
berce, od 15O3Vvv,Lípsku od 1504 zase v Kolíně.

dl527 v Marburku, od 1533v Mtinsteru; :. 1534
thilmenu; bylz rvu odpůrcem,později přívržen
cem Reuchlinovym jakož i stoupencem Hutteno

vým a Lutherovým„či „Hecastichon triplex depsalterio B. M. “( ipsko 1500 a část.; jsou to
básně mariánské)v, „De singulari auctoritate V. et
N. Testamenti“l (1529); proti novokřtěncúm napsal:
„De paedobaptism

Buscher Jiří, n.01880 v St. Hubertu v Porýnsku,
kaplan v Krefeldu; :p. „Die Kirche betet, die Ge
bete der Kirche (ibersetzt und erklárt“ (e1911),
„Lebensquelle“ (pobožnosti páteční k úctě nejsv.
Srdce Páni-E,191.2

Buschettetto (Buschettus) viz Busketus.
ust 1. Giuseppe, vyn. ital. varhaníkkanthudební theoretik, ». o,logni p;ofk

puunktu na Liceo musicalet., z. 1871; ořídil si ve

likou slbirkupraci boiognských skla atelů z doby1 jež vlastnoručně opisoval; složil ně
kolik_lchrámových skladeb, jeho dílo „Guida allo
studio del contrappunto fugato“ zůstalo vruruko
pise. — eon |,da syn předešl.,historikhudb;
: „Benedetto Marcello“ (1884), „ll padre (.i.
Martini" (1891).— 3.Luí ,malíř, u. 1838 v 130
lognti, vzděial se na aka elmmii t., potom v Římě

a v Miláně, od 1871 b 1 prof. na akademii v Bologni; : t. 1884; proslu bi lickými a náboženskými

obrazy „ akub a áchei“, „Dcera Ieftova“, „Umuuitalíse a Agrikoly“a j.;- kupoli kostela
„Madonna del Piratello'I u Bologny vyzdobil mal
bami andělúv

Bustnger vLukáš Kašpaa,r 11.1832v Basileji,
v.ysv na kn. 55, 1871 regens v Solothurnu, 1876
rektor ve Schwyzu, 1878—85 farář a kazatel při
dómu v Solothurnu, od 1892 beneficiát v Kreuzenu
u Solothurnu; :. 1910; .r.„) as Leben unsers lie
ben Herrn und Heeilaandes Jesu Christi und seiner
jungfrául. Mutter Maria“ (1873, d. 1905; cl

čest. řpel. dr.“jiří Láska vOlom.18.79), „BiblischeGeschichte“ (864), „hChrístus in seiner Kirche.
Kirchengesch. íiir Schule und Haus“(187 vyd.
1895); vletech 1878—88redigoval čas „Schweizer.
Kirchenzeitung“.

usr (Busiris, Bustrítes, Busirtensis
diec.), bisk. v Egyptě (nyní Abúsír-baná); Gams,

O
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Series uvádí biskupa Athanasia 431—451; nyní bisk.

i11188111František, řeh. kanovník later., :. 1841,
vydal společně s Vinc. Tizzanim „Thesaurus btstoriae ecclesiasticae sive cl. vlrorum diss. sele
ctae“ (Ři rn 1838—46, 7 sv..)aniris Busirten sis dieec viz Busir.

aniri- Vtct Ondřej. architekt, n. 1817v Ří,rnč
vnuk architekta Ondřeje Vici, vzdělal se v Benát
kách, a to zprvu ja o malíř, později jako architekt,
od 1846činnýv tmě, jmenovvo.aánprf akademei
sv. Lukáše a architektem basiliky vatikánské, vy
znamenán hodnosti papež. comn1end;atore vystavěl
budovy obou amertckých kollejíet(vleVia delle Ver
gini a u kostela Minerviy), kos y.S Gluseepeg
Calasanzio (1888),S . ncenzo dlíyPaola (189g,5. Famiglia (1896), provedl opravu basiliky dinese a

asi 1.Ka rel, farář, z. 1901, &) „E_hemagge
Bencdiktiner-Abtei Weingarten" (18hoř, působil více než 1 elt já o kazatel v Am
bei-,gu Straubingu a při dómě v ezně (1862—66),
stal se farářem v Ttrschenreuthu, :. 1882, proslulý
kazatel; vydal P„redigten auf die Feste unsers
Herrn Íesu Christi“ (1881, vyd. 1887, 5 v d
1902); ostatní jeho kázání vydaayl po jeeho smrti
Karel Neumann: „Katechetische Predlgten“ (3 sv.,
1885—89), „Predigten auf die Sonn- und Festtage

des hiitchenjahres“ (2 sv., v1y888)1'90„Predigten aufdie Miarienfeste“ ] 902), „Predigten
auíd eFeste der Heiligenv"y(1883,2 vyd. 1
3, vyd. 1896), „Predigten fůr verschiedene Gele
geenheten“ (1885, 2. vyd 1887), jeho postníkázáni

přel. do češ. J. Pauly; (v Praze ]1908);něktrá jiná
z racoval Jan N::p. Hor), O. Praem., v časopiseádce duchovní“ V1.,1899, XI., Xl.,í 1515,
Xlll.,1,906 XIX., 1911 (cyklus řeči o výchově),p

jednom zpracovali T. Coufal včas. „“Kazatelna V1.
19807—83 E.m Šavrda v časop „Rádce duch.“ X1.

>_

_

Buslaev Fedor Ivanovič, r:. 1818v Kerensku
vpenzzskě gub. sutd. nauniv. v Moskvě, 1847—81
byl prof. llt. a jazyka rus. t., z 1897, vynikl jako
filolog; z jeho praací buďtež uvedeny: „0 vlijanii

christianstva na siavjanskij jazyk. Opyt"istorii ja
zyka po Ostromirovu evangelj u“ (Moskva 1848),storlčeskle očerki russkoj nalrodnoj slovesnosti
i iskusstva“ (Petrohrad, 2 sv., 1 ,druhý svazek
obsahuje mnoho o náboženské lit. a náb. umeni
rus.), „lstoričeskaja chrestomatija cerkovno-slav—
janskago í drevne-russkago jazykov“ (Moskva 1861),

Russkij licevoj apokalipsis: svod tzobrazenij iz

Í'iceiš'ychékapokalxpsisov po russkim rukopiSjam1884. Srvn. Bag._artikl.
l.,1192—11 ;Palmizrí, Nomencl. 257—'5.9

Busrnanshausen (Bussmannshausen) Frant.
Jos. O.Cap., pocházel zbaronského rodu Rodt-B.,
zřekl se kanonikátu a biskupství kostnického ve

rospěch bratra svého Frant. Konráda, vstoupil do

ráduk apuc., v nměž žil Žako světec; :. 1697; zanechal několik cyklů káz
Busnois Antonín, belgický hud. skladatel, kol.

1467 pěvec při dvorní kapli Karla Smělého bur

gundského, :. 1492v ruggách ; z jeho skladeb
zachovaly se v rukopise tyřhlasě mše, „Reginacoe

Busquet C. M. F., souč. katol. s_pis. franc.; :p.
„Thesaurus confessarii seu brevis et accurata
Summa totius doctrinae moralis“ (1910).

usedl. Arnošt, ev. theeloog, n. 1843 v Tennikenu, od 1870 vd uch. správě,o 1.880far v Giaaru;
:p. „Dle christliche Mission, ihre prinzipíelle Be

rechtigung uud praktische Durchttihrung“ (1876)aj.2.d e, a tasaar S.J., z. :
„Preparation a la mort“ (Lyon 1648, Grenoble
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1660),„Motifs de dévotion envers la sainte Vierge“(Lyon 1649), ,Motiís de contrition' (1652), „Exer

cíces de la présence de Die “v(Chambery1669)Cessar viz Bus. — r,yt, ryFr

Losef, katol. učenec a politik, n.c,1803 v Zell amarmersbach, od 1828 docent, od 1833 prof. něm.
státního práva, od 1844 i círk. práva na iurid. fa
kultě ve Frýburku Br., prresident valného
shromáždění Piových spolků v Mohuči, 8174—77
poslanec na říšském sněmu, h_ájil horlivě a ne
ohroženě zájmy katol. cirkve; mimo to podporoval
účinně podniky charitativní :. 1878 ve Frýburku

sp.: en Einf uss des Christentums
aufRecht und Straat“ (184)l„, ie Methodolo ie
des Kirchenrechts“(1842), „Jrkundliche Geschic te

des National- und Territor alkirclhentums in derkath. Kirche DeutschlalldS' „Die Gesell
schaft esu, ihrZweck, d1hre_$a1tzulngen,Geschichte
etc.“ ( sv , ' 863),„W1ederherstellung
des kanon.Rlechts invdir1 oberrhein. Kirchenpr
(1853), „Die kirchL Immunitát“ (185.5),„Svstemoder
gessamten Armenpflege“ (184376), „Wmhirlfd-Bo
nifatíus“ (vyd. po jeho smrti R. Scheerer 1880);
vydával časo is: „Capistran, Zeitschrift fiir die
Rechte und nteressen des ka h. Deutschlands“
(1847—52). Srvn. Kadeřávek, Padesát prof. vys. šk.,upřímn.katol.z XlX.12—4.l

ansa viz Aganthanlgelus a s. Ludovico

Bus ane n. s., 71.1788 ve Vestfálsku,
prof.scslrk.dějin exegese a círk a,vBruněvě„drunddriss der christlichen Literatur
von ihrem rs rung an bis zur Erfindung und Aus

breltung der ruckeereis“ (1828, 1829, 2 sv.).Busée viz Bus
Bussemacher jan, umědirytec vKollněn. R. 1580

až 1613; : prácí jeho uvádíme: „Sv. Bruno“ , „Stig
matisace sv. Františka“ , „Madonna“, výjevy zumu
čení Páně dle Martina de

Bussento viz Policast
Busserus josef Ludvík (josef Angelus

aNativit ate V.) Carrn 1659 v Miláně,
lektor fil. atheol., :. 1724, :p. :Lector blbllcus sive
bibliae s. antilogiae ad concordiam redactae juxta
mentem doctoris angelicí" (Cremona 1725; vyšel
pouze 15 v..)

Bussi 1.Felic1an, řeh.k1er1k,n.167 ,_z. 1741;
:p. „L' lstoria della citta di Viterbo“ ( im 1742,
vyšla pouzel. část).——.2 Giambattista, 71.1656
ve íterbu, kanovník u sv. etra v Římě, potom
poslán jako internuncius do Flander a Holland
ska, aby zabránil sirem se kalvinismuajansenismu,
od papeže Klementa X1 jmenován arc. tharským
(Tharsus) a nunciem v Kolíně, kdež působil v le
tech 1706—12 za nesnadných okolnosti; 1713 me
nován kardinálem, z. 1726v Řím nkřt

z Campione (Camapičglione) řečený „Cajmpnione“,kamenník a stavitel inný v Praze, :. po 1622; o
1617—22 pracoval na láp. a již. portálu kostela
sv. Tomáše v Praze. Srvn. Pam. arch. XVII., 106.

Bus lerre de, Maria Theodor Renouard,
n. ve trassburku 1802,vychován vsprotestantismu,konvertoval 1837; 1865; :p. „ Anabaptistes“
(1853), „Historie dezla guerre des spa sans“ (1852,

v.), „La Fi dccnos pěres ou la crpetuíté du
catholicisme" (1844), „Histoire du développement
du Protestantisme á Strasbourg et en Alsace depuis

l'abolítlon du culte catholěgigie jus u' a la paix deHaguenau 1529—1604“ sv. , „Histoire de
l'établíssement du protestantisme á Strasbourg et
en Alsace d'apres des documents lnédits“ (1 ),
„Histoire de s. Vincent de Pau1“( 8611) „Histoire

de s. Odile“ (1853), „Histoire de s. Řaddegondereine“ (1856) „Víe de s. Francoise Romaine,
cédée d'une introduction sur la Mystique chrétien

:
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ne' (1848), „Le Pérou et s. Rose' (1863), „Histoire
du schisme portugais dans les indes“ (1 Le
sept basiliques de Romeoou Visite des sept égli
ses Pař. 1846, 2 sv.

Busslérees de,J]an Sk! 11.v Beaujolois1607,vstoupil do Tov ež 163 678; :). „cFlosuli

historíarum delibatl ex rebus praecipuís, quae abo. c. ad nostra tempora contlgerunt“(Lyon1649a č.),
„Historia francica a Pharamundo continua serie ad
Ludovícum XIV.deducta“ (t. 1661, Kolín 1688,2sv.).

Bussma nn Vilěm, ev. theoL, n. Older
sumu (vých Frísko), 18881 vanLngcoogu, 1894
vBuenos- Aires. od 1903 probošt při chrámu Vy
kupltele vjerusalemě; :p. „Materialicn f11reine
Agende zum Gebrauchín den Gemeinden des Aus
lands“ 1901), Handel ulnldEthik“ (1902),„1:'.vange

llsches iasporakunde“ (1908)mannshnusenviz Busmanshnus sen.

BuŠola Dionigl, lombardský sochař,vzdělalse v ě 1645 jmenován sochařem při dómuumi
lánském, pro nějž zhotovil 1648 sochu sv. Maxima,
1650 soochu sv. Anastasia, 1666 soousoši „Kain a

Abel', 1674 sochu _sv.zDoroty; pracoval také proCertosu v Pavíia .; 687.
bussolanti pap. dvora jsou nižší služebníci (fa

miliares minores), stojící u dveří předsin avyko
náva'í čestné služb. Dřivc dělili se na tři tridy:

Sigeč né, 2. &. estné extra0 muros a 3. &.štíto
noše. Po prvé činí se zmainka aKlementa Vlii., ano 15872 |xth V. je dosvzědčeno
5 sloužících přidveřníků, 1592 jich bylo 9, měli
každý sluhu palácového, dostávali chléb a víno ze

zásob papežských1 a bměsíčně 45 paooůl ' 16752Klementa X. .a 1693 dostávali 10 scudů
měsíčně a stříbrlnou2vyročni medaili pap. Bylo jim
oznamovatí, kdo žádal si audienci usv. Otce. prae—
látu maestro di camera (praefectus cubiculi), do
nášeli zprávy do předsíni tajných a odtud přine—
sené doručovali dékanu parafrenierů k dalšímu
dodání. Přicházejicim kardinálům vycházeli na scho
dy vstříc. Navštívíl- li papež nekoho v Římě, přišli
&.konali službu do tohoto bytu. Někdy donášeli
zprávy samí; čtyri z nich byli a_kolyty ceroferaři.
Odéév sestává z fialové sottany,límce a su t
barvy s knoflíky černými, Iášté soukenného, čer
ných punčochaklobouku k eriků; neměli práva no
sitl kappu.1785 bylo 17 b., někteří pro komnaty
cizinců (scalco segreto delle forcsteria) at. zv.
extra omnes ři konsistoři pap. B. extra muros
jmenuji se 14 4 cubicularli extra cameram cum
caputiis ut in capella. Roku 1585 ve slavnostním
pruvodu při nastoupení Sixta V. cameraríí extra
muros cum vestibus rubeis equitarurunt ante cru

cem. Pří obřadech kv kostele sedávali na černém
koberci před ad áty konsistoře. B. štítonošiměli při slavných otun cích oděv čeivený, jinak
fialovy; již za lionoria 111.roku 1216 se jmenují
iscutiferi. Při průvodu Božího Těla nesli svíce

a po svěcení isvíčekl, asoloemzatd. lili vodu na rucepapežovy. míenšl počet 5. na 6
vkaždé třídě, ehořlXVl. 1832 utvořil jedinou třídu

18 aspirantů. Nyní jel 165. mezi nimi kněřzsottoguardaroba s_titulem Mansignora, který
kncich je mezi kaplany obecnými, uchov vrá

požehnané Agnus Dei, streží faldu a štolu, nosí
drahocennou mitru při průvodech, objednává bal
sám z Peru. podává pa eži biret ro nové kardi
nály a klobouk, kardin lům zucc etto, sestavuje

seznamo kněží (apostoli), jimažna Zel. čtvrtek papež
myjen ohy. (Mlarani, DIZÍO rio St:/.:

Šdr. Auagustln de Lamet,
yibw 5,1691 kasuísta franc., kasuistická jeho sb rka vydána 17l4a o druhé 1733.

—2. avevl os efS..,J sp. „La assíon deN.
S. ]. Christ et la Compassion de la T. 5. Vríerge“

sy e, .
doktor sorbonnlsk'



612 Bustamante

(Paříž 1902), „Exposition dela doctrine catholique

par les grande gcrívains franf.“aBustamante de, 1. Barto oměj, kněz,vynika
jící špan. architekt, 11.1492 v Quijasu u Santan
deru (dle jiných v Alcale des Henares), vystavěl
1528 farní kostel v Carabaně vedl 1542—9 stavbu
špitálu S. juan de Afuera v oledě, 154549 vstoupil

do Tovv. ešž; vyprgcoval 2plány mnohých kollcjijesuit. ve pannlsě — 2de a amara, jan,
u. v Alcale des Henares, byl prof. lékařství t.; :p.
„De animalibus S. Scripturae“ (1595, 2 sv.); spisu
toho užil značnou měrou S. Bochart (v. t.) ve svém

díle"„Hierozoicon“.
1.Ag_ost3lnz,o řeč. 11Bambaja, lombardský sochař 1548 leláně; vbibllothece

ambrosiánskě v48i\rliláně chovají se 4 __jehoreliefys výlevy z umučeni Páně, ve ville accioli, ve
Varese socha Madonn s ežiškem aj.; dílaB—o
vyznamenávaji se štíhlostl aměkkostitlpO stav, jakož

i virtuositpu, 'akou každý detail jest propracován.
Prae_c_l., u. v__Candelli __u Vercell,o zlvr cselli

stiones philosophicaer theolo ic e“ (Ben. 1574)u.a
anton (Busten) Tom t.ěpánS ..n 1549

vdicc. salisburyskě vAnglii, vstoupil do ov. jcž.
1576, byl poslán do Gery ve Vých. lndii 1578, kdež
působil až do smrti 1619; :p.: „Artedaalingua ca
narína“ (gramatika řeči, kterou" se mluví v Canaře
vMalabaru, dilo to vydal tiskem P. Diego cRi
belro 1640 vGoe), „Doutrina christiana em linqua
bramana“ (1632)aa.j

Buszynski lgnác, n. 1807 ve Žmudi, :. 1873,
.r). monograrafii „Opisanie historyczne kosciola szy

diowskiegot naŽmujdzi“ (Vilno l13869).u,!ek stoar m. — usl
Bušek Linhartúv— z Braškoavva (Busco Leo

nardi de Brascow), od 1341 in_etrop. kanovník
v Praze ,kaplan Kar aiV., 1353arcijáhen kouřimský,
první ředitel n. správace stavby („director fabricae“)

chr—agutisv. Víta, 2. kol. 1372. Viz Podla/m, Series
Bušek Petr (11.1824 v Praze, 2, 1894 v Hus

u Sychrova), zakladatel závodu sochařsko-řezbásř

ského v Sychrovvě. Vrátlv se při vypuknutí revoluce 1848 zV dn,ě kdež navštěvoval uměl.a
demii, do Prahy, nalezl hojnou příležitost praco
vati pro mnohé šlechtické domy, ímž práce jeho

tak se zalíbily, že známýmmecenáš. Kamil knížez Rohanů, nabídnul mu r. 18555 místo na svém
zámku v Sychrově, který doby té přestavovati počal,
aby nábytek bohatě rezany,stropy acelé komnaty
pro zámek ten opatřil. Blízké lázně Sedmihorky
u 'lurnova, vletech sedmdesátých v plném rozvoji
se nalézající, poskytly závodu B-oxu rovněž mnohé
příležitosti ku pěkným pracím řezbářským. jelikož
někteří hosté, lepším kruhům přináležející, při ná

vštěvě zámku s chrovskěho, tehdy přístupného,i tamní závod ezbářský navštěvovali, čímž/J

velikých známosti i mimo řiši zisskal a _prdacoval
tudíž do všech vtéměř hlavních měst, ano i do Pa
říže. R. 1870 vstoupil nejstarší syn Dominik(u. 1855). absolvovav nižší reálné gymnasium ma

lostranské, do závodu otcov_a,později pak mladšíbratři,Konstantin (n. aK,arel avšak
slední po několika letech, odlebrav se na pražs
akademii malířskou, věnoval se zcela spisovatelstoví
(pseud. Bohdan Kaminský). Oba bratři, Dominik

a Konstantin, _přejavše po smrti otcově závod tenpod jměnem„ tra Buška synové, umělecký závod

sochařský a řezbářský Pro práce kostelní v S chrově“, značně jej rozš řili a věnovavše se s oro
výhradně umění církevnímmu, dle toho jej pro pra ce
čistě slohově kostelní odborně zařídili. Konstantin
B.je těž dovedným malir'eem (z obrazů jeho buďtež
uvedeny: „Nejsvětější Trojice“ vOpočně, „Zjevení

—- Butkevič

negvíharSrdce ježíšova“ pro kathedrálu v Ruščuku
arsku, „Sv. ji ř'í v kos tele vvjavornici, S„v.

Václav“ v kostele v Rooev v.aáku vnkostele ve Stodůlkách „Sv.nvaclavspo ěluje chudé“

v kostelevve Strážišti, „Sv. Bartoloměj"vOpatověna Mor . Zjeh orelieíů ve dřevě řezanýc
v bronrzuvlitých buďtež meno vány: „.Sv Václav“,
Madonna“, trojdílný rc lei „Narození Páně" a ].

=l'e'žjeho čes „jesle“ zasluhují povšimnutí. Ve
likého rozkvětu nabyl závod po zem.juubil. výstavě
r. 1891, kdež vystavený gotický oltář, pozdeji bi

objednávek p_racíkostel yích tak že během asi 25 let

provedeno _řes oltářůirmythrolskě ztratilyotim mnoho půdy

v zemích českkcýh. Z provedených prací buďtežaspoň některé jmenovány; v Čechhch: Oltáře do

B_rozan,Budějovic, Dvora Králo,vě Hosiona, Ligaornice, Kladna (kazatelna, Kolína (klášter),L berce

(nemocnice), Litomyšle, l.Boleslavě (konvikt) NovéVsiu Kolína, Kříže Terezína olice
n. Met, Rovenska, Semlel,Starého Kolína, Stodůlek,
Warnsdor iu (celé zařizení, Vodňan Zlaté Koruuny
(křížová cesta),- Přepeře( oži hrob) reliefová křu
žova cesta darovaná far. chrámu P. ve Vlastiibo
řicich; na Moravu dodány práce: do Brnař
Frant.), Greifendortu Hodslavic, Křtálku,

(gymn_ř, Opatova, Vendolí a j. Též do D.ol Rakous, yrol, Slavonie, Bulharska, Srbska, ano i do

MrBlkžta Ameriky pracuje tento závod. '
těhradí žfalra2vdiec. pražské, ve vikar slán—ském, Pl“řÍP- 2. v bouřích náboženských za

nikla. Připojlik faře lidické. 1899fa ra v B-ě znov
zřízena; atron: jeho Vel. císař a král František
Josef 1.;uch.sprJávu obstarává farář; 4071katol.,

8 akatol., 18 ž., 45bez vyzn.., obyv. čes. Srovn.Posv. místa Vli.,
utavand louis "Felix, řeč.Lucien, franc.

mědirytec, 71.ve Vienne (lssre)1 1808 z. vPaři žil;853 provedl ryt.: „Kristus před Kaifášem“ 1840,

dle Overbecka), „Nanebevstoupení Páně" 1841,dle téhož), „Madonn dle Rfataela), 80 rytin
s výjevy biblickými dle Seghersa .

Butejoohn Patrick Crichton--Satuart,rn
kýl 7: vMountstuartu 1847.1868 konvertglvall;
i_žřmnikal učeností a dobročinnosti, : \! Dumfriesbuse (Ayrshire) 1900,

translated into English“ )(.2 sv. 1879)8,
Prayers, Christmas services“ (1875,1njeronym, „. 106 veVel.Lo _: u, kde

bPialil:_šoslednim od lidu voleným farářem. . 1769.ratki nauk za korist duhovnu onlh, kojí se
lmaju parvi put priati na svetu ispovid i prlčeš—

tfnfgj (Benátky 1747). Srovn. Lj',ub;ť 0%Ždalo
Buthrotus, někd. bisk. v Epiru, v círk. prov

níkopolské: Garin, Series 430 uvádí dva biskupy
k rokům 458a 516

Butinoone Baernardíno jacobi, milánskýmalíř,

71.v Trevigliu kOIe1436, p_racoval společně 5 malířem Bern. Zena m, mž také rovedl hlavni
své dílo: malby na velikěm čtyřdiln m oltáři v ko

stele S. Martino v Trevígliu (1485) a tress_ky(vý
Levy ze života sv. Ambrože)1 v ka lí (.iriii v Sietro in Gessate v Miláně 192

utírus, starši glossator ckretu Gratianova.

Známo pouze eho jméno Srvn PlátkňLKR. IV.,5170.Butkevíě imotej lvanovi,
v semináři charkovlském a na duch. akademii pe
trohradské (1875— 879), v.ysv na kn. l 8, 1802dosáhl stupně magistra theologie, od 1894 .
theol. na universitě charkovskě; s lsovaiel velice

plodný, spisy jeho nezřídka" _pin ostatkern přesnosti a kritičností; :p.: lzl'l Gospoda našeho
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lisusa Christa: opyt istoriko--kritičeskago izloženija

evangelskoj istorii s oprovererženicm vozražemj,
ukazyvaemychkotricatelnou kritikoju nověšago:vremeni“ (Mosk 21,1883013etrohrad1887), „ piri
tizm, ego istoriěeskoe razvitíe,rreligiozno-fílosoř
skija vozzrěni' a i otnošeníja k christianstvu“ (Char

887), Jazzyčestvo i iudejstvo k vremení ze
mnoj žiznl tspoda našeho llsusa Christa“ (Char
kov , nnokentlj Borisov, byvšlj episkop
Chersonskij“ ), „Nagomaja propověd: opyt
ízjasnenija učzniljaGospoda našego lisusa Christa
s oproverženwem vozraženij, ukazyvaemyclt otri
catelnoju krit koju novějšago vremenl' Charkov
1893), „Poslec nee sočinenie grata L. N. olstogo:
Carstvo božie vnuutrí nas“ (t. „210, ego

suščnost i proischoždenie“ (t. 1897), „Religioznyjauběždenija dekabrlstov“ (t. 1900, V„z ljad oethe

na reiigižu i eja sušěnost“ (t. 1902),„ zgljad Re
nana na udesaRi proročestva v evange koj ístorií"(t. Rnean í ego sočinenie izn lisusa“
(Molskva 1904), „Suždenie Renana ob istočnikach

dlja žizneoůisanija Gospoda našeho lisusa Christa"
(t. 1 ogrosu o smertnoj kazní" (t. 1906,„O missii "katoli eskoj l protestantskoj“ (Petrohrad

7). „Racionalístlěesklja gipotezt o voskresenííGospoda našego lísusa Christa“ t. 19100) Srvn.

ggg.—zncíkl. ll.,1 19;4—1196 Palmien', Nomencl.5

Butler 1. Alban, hagiolog, 71.1710 v Ap81etreep(Northham ton), rektor angl. kolleje v St meru
kdež :. 17 3; :p. „Life of the l'athers, Mart rs
and other príncrpai Saints, illustrated with the
marks of udicious modern Critics and Historiansž-,

5 sv. 174 ; 2. vy d. 1756—9; rozšířené vydání ve
12 sv v Dublině 1779-—80; pokračovláni až do 1823(„A Contínnation oft r's Lives of
the Saints to the end of the pontiiicatteeof Pius Vll.“)

eho synovce KarldaádiěločB-ovo přel. do francLidoescard17,d86—90 (:.Ráss &Weis, 25 sv.,
1821—7; díla toho jakoněpramene užil ta kej. M.

Pohořelý ke svému spisu „Popsáni života a skutkůsvatých i světic Božích“ 1844; Letter to a Gen

tleiman on Bower's Lives oi the Popes“ (1754),„ of Mary of the Holy Cross“ (1767), po jeho

smrfti vydal Challoner 'eho l:)spis „The Movable
Feasts and Fasts'.— 2.uth(g ert O. S.aB.nn.1858
v Dublpíně, vstoupil do ř. 1876, vysv. 119060 tkl. D0wnside (Bath); :p. „The Lausiac
Hist. of.aPa11adius“(2 sv., 1898—9044) 3. oseř,
angiik. biskup a apologeta; u. 1692 ve \ antage
(Berkshire), zprvu nonkontormísta, od 1718 ve
službáchv s. církve v Londýně a na různých jiných
místech, 17 ) tajný sekretář královnin, 1738 bisk
brlstolský, 1746 soukr sekretář králův, 1750 biskup

ukrhams 72 Bathu; nejlepší obhájce zjevení proti angl deismu; :p., logy of Religion,

natural and revealed,]to the Constitution anldCourseof Nature (Londýn 1736aač..) -——4.Kare ,n.1750
v Londýně, studoval práva, ůsobíl od r.11787 ve
prospěch emancipace katolí ti v Anglii, však ne

de způsobem s hlediska církevního korrektním;
„Horae bibllcae“(17—971802)„Líieoi

Alban2Butler“( Horae 'urídícae subcesivae“804), „Symbols800o Faith of he Roman Catholic,

líreekíand Protestant Churches 0816). „Historicalem of English, lrísh and 5120ttis hCathollcs

from the Retormatíon tomthe present time“ (4 sv.,
Londcv'nl á;š .rp. „The Thruths ofthe atholic Religion proved from Scripture alone
with nootes and references from catholic and pro

testant Divines“ (1843, do němč. pře1.d r.E. Willmann 1 Vilem 0. Min., dr. theol.., prof.
v Oxfordu, provinciál. :. kol. 1410, zasazoval se

aby za eon bylo nerozvážně šíření angli
-ckěho prekladu bible mezi prostý 1.1d
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Biitlerová M. Leonarda (pseudonymSylvia)
S..B vRIckenbachu (kant. nldwalden. ve Švýc.);

.povídky: „Gertrud v. Wart' (1908 „Der Traum
sMadonnenmalers“ , „Klostersuppe“, „Gehellter

Alšgllšohn“(1910), „Edie Rache', „Zwei Schwestern"

Butovice 1. viz ]inoníce.——2. (Botenwald),
vide ol.,om vdek. bílovecikém, přip již veXstol., zanikla 1630, 1730oikl 1784 kuratie, 1843

patron matice nábož; dulch.správu obstarává
farář s koop.; na měěšt šk. působí katech., 3405
katol., 40akatoi., Sstarokatol., 12z., 3 b. v.-obyv.
ně

Buttovský jan, zvonař od něho jest zvon z r.
1504 v Loučíml Soup. xvll., 95

Butrintoviz otrotensís dioe

4Bntrio, de, Antonin, viz Antonlcn z Butrlal.,
4Butterfield William, angl. architekt, ». v Lon—

dýněl .,n1900 ovoogotiK anglický,jennž všakstředovělkouzarchitekturu nepokládá ža pouhou

předlohu ke kopírování, nýbrž za podklad k vlasst
nímu dalšímu tvoření; zrestauroval zbytky au
opatství v Canterbury, zbudoval k10849 ostelV echsvatých v Londýně, 85 stel sv. Matěje

bnStokeaNewíngtonu, 1862 kostelksv. Albana v Holornu

ButtiaIJ. Enrico, ital. sochař, n. 1847 ve Vigžiu(prov. Como), činný v Miláně, pro milánský d

zhotovil sochu sv. R:; 2 St e,fano italskýsochař, yv Tun z jeho prací vynikají sou
soší „Vralžnděníditek|1betlemských“,„Potopa", .Po
slední so"ud .

z Buttlaaru Eva, 11,1670 v Eschwege v Hessen
sku, 1687 nešťastně provdána, připojila se 1697
kpletístúm. opustila svého manžela a založila 1702
vAllen doriu v Hessensku nečetnou filadelfickou

společnost“ (zo—40členů), ježhpod plá'štikem chiliallstického blouznění a „d hovniho sňatku'od
ávala se nemravnemu posujmlitěmu životu všech

členů, zvláště pak s Evou L., jakožto „společnou
matkou“, a s důvěrníkem ej m ref. theologemmGot
tridem justem Wlnterem,ja otto „společnýmotcem“

amem“; spolennost ta zvána „butt
larovskou rotou". Kdyžspolečnostta bylastí
hána, přestoupila Eva 3. s mnohými členy 1705
v Kolíně na oko kcirkvi katol, provdala se za lé
kaře jana _liřiho Appentellera, pokračovala však
v pohoršlivěm svém životě, přestoupívši na oko

k cikrv; luterské v Altoně; z. 1717; sekta brzo
n a.N

wh) rl jan .na
kmB1804e;l.celý těmyř život svůjzstrávil jakos vice

praeses, praeses a potomLito rektor praž senáře (vzzAn r. _Ž'I'L'Ílozu'býopsání slavnosti čtyřli

cetlletého řízení v ptĚžKském7semigsnářlvysocedůst.p.ajan N. Biittnera, D 18447 ;1826 jmeno
ván čestn. kanov. u Vše an .ve St.

Boleslavi (vlz ČKD 1828 64331838 menovánproboštem u Všech Sva 'ch v raze; 1 7 vzdal
se úřadu rektorskěho; 1 slavil svoji sekundici;

— z amuel, ev. theolog,
n. 1831nlearsete1du, 1866

(11869 vHannnoveru,dxf.:
konlssenberut“ (3._vyd. 1895), ,Pastorale Seelenstudien“(1905). 3. 100 tthilf,n.18_48
v,Královcl 1872—30protest. emissionář v n.ěm j.z

a vých. Africe, od 1887 učitel rsulahelštlny na orient.semináři v Berlíně; vyd.o „iZettschritt f.

afrik. Sprac '; .rp. „llilfsbilclhllein 2.1vdd elrstenUnterricht in3derSuaheiíspr (1,8872 891);

„Wórterbuch der Suaheiisyrf (1890),4„A|_1thologie
aus der Suaheli-Litteraltur (1894 .iZ km und0.8. Auug., p.rof theo eVircpurku, :. 1742; .r).
„De peccato poriglnaliq' (Vircpurk 173%),„De Eccle

astor v Horneburgu,
ottes Bctehl lm Día
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siae monarchia et rom. pontiflcis auctoritate' (t.
733), „Vera ettsincerat ammae peccatricis in Deumoftensum converslo" .1728.

Bu7turllnMichail timitrievič, hrabě,71.1,8076;„.r) Zamětki o rimskom katolicizmě“ (Pe
trohr7ad 1867), „Bumagi florentlnskago centralnago

archiva, kasajuščijasja Rossii;2italian. í latin. polinnikí s.russk m“ 2.,sv Moskva 1871).
Srvn. Palmíeri, eomenc] 262.

Butwlll Daniel S. j., n. ve Žmudi, vstoupil do

Tov. jež 1600;zbyl prof. na akad. vileňsklé,rektorem kollejet.; .v Nowogrodku 1682;v11e G„ra

tiae saeculares“ (Vilno 1640) vydal svsoji ,Oratloin laudem primorum decem PatrumS .j.'; jiné

jeho práce zůstaly v rukopise.utzbach S. B., 1487 v Miltenbergu
M(zvn ný dle zlatinělěhonmena tohoto svého

rodiště „Piemontanus“), ako amulus nesvědomi
tého scholara, jemuž by jako hoch svěřen, potu
oval se z missta na místo po jižním Německu;
lr01490 dostal se do Čech,kkdež pobyl celkem sedm
let ve službách různých šlechtických pánů, vrátlv
se posléze do své otčin, vyučil se krejčovskemu
řemeslu, přijat za konv e a krejčíhod vjo

hannisberku; Eko jinoch 201etý započal0vklDeven
teru pod Akilex. egiem humanistická studia, vstoupi1500d ]. v Maria—Laach, vynikaje ušlechtilosti
charakteru a nadáním, sttal se novicmistrem a ře
vorcm; z. 1526, .r). dooplněk („Auctaríum“) k rit
hemiovu „Catalogus scrlptorum ecclesiastica
um ; z četnych jeho spisů (většinou tiskem ne

vydaných) nejzajímavějším jest ilěeni jeho dřívěj
šího potulného života „dHooporlcon"; spis ten
v da . .Bcc kcr v něm. překladu pod titulem

„Chronica eines fahrenden Schtilcrs ěoder Wander
biichleln desjč But (v Řez 869); srvn.„anaava Butzbaczhačzlpráva o ná
roděVčeskěm, zvlášt o lidu venkovskémzzr. 1506“
v časop.„ ský Lid“ Vl. (189726),

Butzer (Buc er ,upůvodně Kuhhorn) 5ii./iartin,
„. 1491 chhlettstadtě, vstoupil 1506 do řádu dom.
t., stud. na univ. vHeídelberce, kdež pridal se1518

k Lutherovi. vystoupil 1521 ze zřátdu,působil jakofarář v Landstuhlu a jako tel ve Wcíssen
burku, od 1523 jako farář v tzrasburku, kdež za
sadil se o to,aaby tam reformace zvítězila; zprvu
přidržovai se zcela Zwingliho, později vynasna

žoval se pronstředkovati mezi lutheráuy a zwingliany, ale sn zdarem Vedle luthera a Melanch
thonaabyi ble nejvlivnějším z něm. reformátorů,
zejména jižní Německo téměřzúplna bylopo djeho
vedením; po vydání augšpurského„ inter mu“ 1548,
proti němuž brojil, nucen 1549 opustiti trasburk,
odebral se do Anglie, kdež od arcib. Cranmera
obdržel proiessuru v Cambbridgi; !. t. 1551, :
„Fnarrationes perpetuae in quatuor Evangelia“
(Štraabsurk 1527), „Enarrationes ln Psalmos" (t.

29); jeho sebraných spisů vyšel ouze jeden

svazek (t. zv. „Tgmus anglicanus“) v Basileji 1577.vi do trasburku vyslán byl r. 1540 od
jednoty oČeských Batří, na\azujíci styky s něm.
reformátory, Matěj ervenka, i získal jednotě po

chvaly jeho; i později dopisovala jednota B—ovi.ux M lkui áš, zvonař;od něho est v Bor

šově zvobn z r. 1495. Srvn. Soupis lil., 17. -—
2 The ob a_lid 0. Min, bavorské prov. definitor
akustos; ),(t..l heses canlonicaeexlibr. decretalium
Gregorii [ (Mnichov17ux,helm kl. kariusiánsks'5)uMemmingenu (bisk.

auššp.t).,zai. 1402, zr 11.52183tchude Dietrich1 varhanikahud. skiadatei,
u. 1637 v Hesingóru v Dánsku, varhaník při ma
riánském kostele v Lubeku; z. , jeho \'ar
hanni skladby (vyd. dr. F. Spítta ve 25V., 1876—78)
byly vzoremj. Š. Bachovi, jenž 1705 z Arnstadtu

Buturiin — Buzeiin

schválně přišel do Lubeku, aby B-a islyšel. V Lubeku zavedl B. 1 ak „.v hudbu“ (cir

kevní koncerty) po odpoledních bohoslužbách vneděie adventní (v' b. sbkiade těch vyd. v „Denk
máler deutscher onkunst“ sv. KN. 1904)

Buxton Kryštof, ctihodneý,ikněz a mě. angl.,11.v Derbyshire, stud. v Rem vŘimě; vy5v.

na kn. 586, po přlcahodu do Anlglaievjat aodpravenv Canterbury 1. října 588.
Buxtorl Buxtor ff) jan starší, 11.1564

v Kamenu ( estfalsko), old 1591 rot. hebr vBa

sile'i, nejznamenitější zkřesťansk ch učenců znalecab nskě literatur , z, 1629; ,.pítome gramma

), „Thesaurus grammalticus línguac hebr.“ (1609),„ exíkon hebr.- cahl.d“ (1607

aeč.), „Lexicon chaid.,"talmud. et rabbin.“ (vyd. 1640,znovu Fischer 1866—4) „Concordantiae
bibl hebr.v“( yd. jeho syn 1632,srvn. ii.,22), .Ma

nuale hebralcum“(1r02a Syna? ga ljudaica“
(o židovskýlch zvycích a obyčejíc 3,lat.
1604), vydal hebr. bibli „Bliblia sacra hebraica et
Chaldaica cum )Masora“ 6118 19 (viz biblia' — 2. jan mladší, syn předeši.,

asilcji, poř smrti otcově stal se jehonástupcemBv profesuře hebr., 1.664; dokončil a
vydal výše zmíněná dvě veliká díla svého otce;
s.Ludv Cappelem(v. t.) vedl dlouhý literární spor,
v němž hájil (nesprávného) mínění o naprosté nepo
rušenosti masoretskěho textu a o vysokém stáří
punktace („Dissertatio de litterarum hebr. genuina

antiquitate“ 164_3,„Tractatus de pubnctorumvocaliumaccentuum in bris V. T. heb ne' 1648,
„Anticritica adv. Clappelii criticamrsaclram“ 1653);

„Lexicon chaldai um ct syriacum“
(1622), „Exercitatio sacra in hist. institutionis s.
coenae dominicae“ (1642), „Dlssertationes philo

logico- theologiclae“ (1659), „Exercitationes phliolog_lco--criticaae“ (1662), „Maimonidis More Nevochim
sive Doctor perplexorum“ (1629, přel. z hebr),

_..

Li ber lCosri sive collo uium de relipgione“ (hebr.a lat., 1660. lan, příbuzný ředešl.,
rovnněž atalecta|prof. hebr. v Basileji, z. 1732; v.„
philol.-t-h.eol“ (17770).

Buy(BhuiIS, Buhy)Feli x,0. Carm..,.nvLyoně
kol. 1637,1681 hájil vPařiží veřejně proposice gal
likánskěho kleru, zaěež byl od pap. lnnocence Xi.

exkomunikován, působil jako kazatel v Paříži a
v okoli; 1;687 „Histoire en abrégle des quatreconciles générauxg (Pař. 1GB, 3 sv., 1.699)

uys viz Busaeus.

Buz 1.ana, druhý syn Nachora, bratra Abraha
mova, elc hy (Gen. 2211), od něhož pochá27.elnepochybně severoarabský kmen B. (jer.25 23),

kněmuž náležel Eiiu (0.6 32'1'\), zvaný tudižBuzltský, sm, LXX: mchr/c, ulg. „Buzites“.

— 2. muž, jehož jmsěno vyskytuje se v genealogiikmene Gad, larP
Buuzaa,nval de,n. 0611 v Pal'lžl, od 1650 biskup

beauvaiský, pečoval síce horiivěoduševni i hmotne
blaho svých dieces anů (m. i. o seminář a špitály),
ale byl tvrdošíjným přívržencem jansenistův a roz
hodnym odpůrcem jesuitův; 9

Buzek (Busek) Bonifác O. Piar. sclíoi., „.
1788 v Příboře na Mor. byl od 1820 prof. na te

reziánské akademii ve vlídni, od 1823 na filosof.ústavě v Litomyšli, od 127 v Příboře, od 1830
v Kroměříži; r. 1833 stal se rektorem ve Strážnici,
1837 \ Mikul;ově z. v kl. august. ve Starém Brně
21. čna. 1839; zanechal několik filosofickych spisů
německých v rukopise; žákem jeho byl Kllácel
(V

Btuzelin jan S. j., n. 1572 v Cambrai, vstoupil
do Tov. lež. 1591, z. 1629 v Lille; :p.: „Annales
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Gallo-Flandríae“ 1624), „Gallo-Flandria
sacra et protana

aneskul Vladislav etrovlč,1858,m
šrot na univ. charkovskě; :).: Paapstvo í Arnoldrešianskíj (Charkov 1884),„ ovoe izslédovanie
po istorii papstva v Xi věkě v„Žum min. nar.
p osv.“18_89; je to kritika dila A. S. Vjazíglna

.Očerkí=zíziggriipapstvalevéké“). Srvn.Palmim',omen

(Doluai16

anetti Vincenc Benedikt, u. v Piacenze
1777,prof. tllos.a theol. vs mlnářlztl otom kanovník theolog při kathedrále t.; 24; vydal

několik spísůva apologetických, zvl. protliLamennaisoví a Condill
31111, 7113. acBoruta-a',

(Ez.1').

Buzl leronym Maria O.dárřuřšešr., mag: at,h.eol provinciál, k vy rtíova spisu
„De theologicis“, 'ež vyšlo vdNeapoli 1792 v 10

sv., sepsal dodate; 4mvimo to vydal „Synopsis'tohoto díla 1769 ve
anitský viz Bu
Buzzettl Vlnc. Benedikt, 71.1777vPiacenze,

prot. theol. a kanovník; z. 1824; .r). „Lezioni teo

logika-mvětšina jeho spisů zůstala v rukuopíse.lStanislav, ze šlecht. rodu Poraj, stud.
na univ. skrakov., kdež dosáhl stupně dra. oboj.
práva, vstoupil do kanceláře královské, stal se

kanovníkem varšavským i hnězdenským; pozdějistal se děkanem varmljsky'm; 1692, „-Mo

numenta, acta et res gestae archieplscoporum gnesnensium prímatumque D. Litu

Špřel. do polšt. a vydal ve\řřlněe1852Míchal Bohuš
zyszko pod titulem „Zywoty arcřbískupówvšníežnlerisldch i prymmasów Korony olskie |

Litewskíego“; 2. vyd. obstaral Mik. Mallnowskít.

Byard,de,Miku1áš, vizMikuláš z Byardu.

Byblo_s, řecké jméno fénického města Gebalu(v. B—yebli nsis dioec., bís.k ti.t
Byczewski(Byczek)Pavel Vojtěch, 11.1790

v Poznaň s,ku 1807 vstoupil do vojska, 1816—32
zastával |'lruzně úřady politické, vistoup v 1843 do
výslužby, oddal se studlu jazyka hebr.; přeložil

Písmo sv. do polšt., kterážto práce zůstala v rukopise; tiskemmvyšlo: przelo'zone zosnowy

iezykasggbrajskíego' l;,(sVarava 1854); 2. ve Var—
Býček Tomáš, 0. Melit., n. v Ostružně 16.

listmop.f1835, sliby složil 1862, vysv. na kn. 1861eWalken seitné, vdiec. svatohippolytské;
doČKD1864 př|spél článkem „Otázkyp ří1"zpovědi .

Byčkov Askfanasierdorovič, u. 1818,s.tudevské od 1882 biblíothekář carské

otec proroka Ezechiela

na “niv m0
bibliotheky vkPetrohradě; :. 1899; „Zamétka
o žítií prep. Kirilla Novoezers kago“ Žurn. min.

859), „Žitieeprep. lnnarc a Rostovo“ (t.), „ .í epr.ep Martíniana Béloezerskago“
(l..ětopis zan atllj archeograt. kom. 1862), „Otryvkí
Evangelíia lg_o věka“ (Izvestija imp. arch.
1865), „Kratklj lětopísec Svjatotroickíja Sergievy
Lavry“(LLtěop. zan. arch. kom. 1865), „Opísanie
dokumentov i dél, chranjaščichsja v archive Svja

téjšago8pravitelstvujuščago sinoda' (2 sv., Petrohrad 189), „Polnoe sobraníc postanovleníj i ras
porjaženij po vědomstvu pravoslavnago íspověda

nlja“ (t. „0 vnov najdennom plergamennomspískě Evangelija"(Zapískiim .ak.187_7), „Opi
sanie cerkovno-slav anskich s orníkov imp.publ.
bibl. “ (Petrohrad 1

B čko více (Pntschkowitz), fara v dioec. litom.,
příp. již ve Xlll. stol., _kdynáležela křižovníkům
německým, kteří tu měli kommendu; patron: Jeho
Vel. cis. František ]osefl.; duch. správu vede farář;
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misto kaplana na ten čas neobs.., 2871 katol., 18akto.al, ,2bezvyzn.;oyv. n
bydl',enl b dliště vlz domlclL

ydo viz 1.11
Bydžov 1. Nový, děkanství v diec. král-hrad

ve a na poč. XV s.tol plebáníe inkorporo
vaná kanovnickpé prebendě kapituly u sv. Apolli
náře v Sadské, potom téže kapitule v Praze, a
sídlo dekanátu; patr.: královna česká; patronátní
úřad spravuje rada města N. B-a; duch. správu
vede děkan za pomocí dvou kaplanů; na vyšším

ůsobí prot. nábož., na měšť. a ob. šk. 3

atech.; 10.294 katol., 46 ak. aušš vyzn., 30 ak.helv. vyzn 2 herrnhut., 230 ž gez vyzn. Srvn.
Dr. ja:. a_i'par měti o věcech duchovních
vkrál. věnném městěaNovém Bydžově n. C. (1903).

—2. Sta rý, plebáníe přip. již ve XlV. tol.,
zdéji fi1.ake Smídaarům, 1787Cežxposítura 185210, 1887 fara , patr.: Cžjžeek ze Šmidaíchu,
duch. správu vede fará; n1912 katol., 15 akatol.
helv. vyzn., 3 ž., ez z.n

ydžo vak dekanát obsahoval ve XIV. a XV.
století tyto ary: Bydžov Nový, Metlíčany, Vyso

člany,Lhotku, Boharyní, Babice ,Luhy, Starou Vodu,

Lískovice, Chodovice, Újezd, Sobčice, Čhomutičky,
Veseli Vs o,kč Vclezice, Hradištko, Slatinku
Slatinu. íz Stdllíčťk, Mistop. sl.

Bydžovský Pavel, řečenýSmetana, „ 1496
v Novém Bydžov pražské, bylduch. správcem v Čhlsístověnna Klatovsku, od 1585
far. u sv. Havla v Praze, horlivý starověrný stou
penec strany podobojí, rozhodný odpůrce luterství,
rozmáhaíciho se ve straně utrakvistické, akož
iBratři ych; :. 1559, většina jeho spisů edná
oSvátosii oltářní; znich uvedeny bud'tez ..Kníž
o přijímáni těla a krve Páně“ (1539), „ZDěfáika a

nevinnátka ihned po[ přijetí křtu sv. tělo a rev
přitjímatí mají“ (1541), „Kuřestanské viry upřímné

krvr BOŽIvyznání“ (1546): mimo to vydalMitličovy[vlastně jana z Přibraméj „Kníhyo
rmutceních velikých církve sv.“ (1542), překlad
homilie sv. _IanaZlatoústého na 2. kap.s sv. Ma
touše pod titulem: „Tento spis nyni : knihssv.
jana Zlatoústého v český a německý jazyk lřelo—co dobrého dobrýa věrný lovék
ženy;Boukazuje,nabývvá, když hodně tělo a krev BOŽI
příjímm,áBoahaaká na hřlšného pomsta pro nehodné

přijímánig aicházi“ (čes.a n m., 1545), „Kázánísvaté pamgti M. jakobella o poctivostl a cti, kterou
má věrný člověk učiniti télu a krví Boží“ (s něm.

překl., 1545), „Kázání slavné paalmčti M. jana Husío Těle Božím“ (s něm. překl. 451), .Husův pro
vázektřipramenný? (1545); latinsky vydal: „Divina
missa Sancti ]oaunís Chrisostomi“ (1544), „Historia
aliquot Anglorum martyru m.(1 554), „_Epitome apo
stolicarum constítutionumrnin Creta sula (.
a..r) Srvn.J1rzč:k,Rukovětl.,113—11nls7; Truhlář,
Rukověti.,

Bye71(Byeu75),diez,Kornelius S. ], bollandista,». 7,z.1801;,.329
bý-Ikbyl pro svou1sílu v Oríentě a zvláště u sta

rých Semítů oblíbeným obrazem božství; proto
Aron chtěje vyhovéti lidu, toužícímu po obrazu
Boha, slíl mu zlaté tele, .j býka (Ex. 32'), při
čemž mu snad také tanul na mysli jako vzor apis

(v. t.); podobně učiníljeroboam, 1postavlv zlatátelata v Bethelu a Danu (3. Král. ač v obou
případech byly tos symboly praravéhoza oha, pr'ece

mohly snadnoystáti se příčinou modloslužby; protobyl zakázau
Byykáň, f. uvdiec. král. -.,hrad ve vikar. kutnohor.,
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E i.;ígjiž ve XiV. stol., kdy byla pod patr. opatalá t. sedleckého, později zanikla, 1663 noové zřiz.;
paa:tron baron Karel Heribert Dalber; duch. spr.

obstarává farář; místo kapl. na ten as neobsazz;,3210 katol., 47 akatoi. h v., 2 ak. augšp. v., 101obv
BykovsAlexander Alexčevíč, :). „Patriarch

Nikon, ego žiznníobščestvennaja déjatelnost“ (Pe
trohrad1891), „lngnatij Lojoia, ego žízn i obščče
stvennaja déjatelnost“ (t.1891, 1894). Palmien',
Nomenc 24 —2

Býkov (Píckau),f. v diec. olom., v dek. krn0v

ském. 1781 kuratie, 1873 fara; patron: kníže ŠBI
: aLiechtensteinu; duch. spr. obstarává farář; 1to.,l obyv. énm

atByllflsklkŠtanisiav, kanovník arcijáhen v Přemyšu prof. práva na univ. krakovské, 1528vyslán

kapitulou přemyšiskou na prov. s nodu ve Lvově;„enDefnsorium Ecclesiae adversus Laurentium

korviggnš, lutheranae haereseos sectatorem" (Kra1

Bynnoeus Antonín, kalvínský predikant, 11.v Utrechtu 1654, z. v Deventteru 1698;r „De
calceís Hebraeorum libri duo“ (1682), „ nataii
Jesu Christíl irbri duo. Accessit dissertatío de jesu
Christi circumcisione“(1689), „De morte ]esu Christi
libri tres“ (1691——98)a

Býňoov Josef, pseudonymjosefa FelixeŠpačka
(v

Byrd viz Bir

tšyrrhuzbsvizsbirrus 11,259.118 us.

Byss (Jan sRudvolIDf,mmalíř, u. 1660 v Soiothurnu,žil asi od r. 168 kdeež byl malířem hra

běte Heřmana ernína, 1694 nabyl méšt. ;Švian ,v Starém městě pražském, 1705pracoval ve
1707 dlel v Římě, 1713 vstoupil do služeb kurfírsta
Lothara Frant. chónborna, arcibiskupam
ského a blsk. bambel'ského, po jehož smrti přešel
do služeb jeho synovce Bedřicha Karla Schón
boma, biskupa vircpurského; :. ve Vircpurku 1738;

v Praze prrováděi kolem r. 1695 malby freskové
ové pro různé kostely; 1730—31 lracovalv klást. kotvickém (Góttweíg), 1736 provei malby

vžSchónbornské kapli u dómu vircpurského, 1737ž1738 „Umučení sv. Kiliánn"a v zám. kostele ve
Vircpurku aj. Srvn. Dlaáai', Kunstler-Lex. l., 155,2
257; Tlu',eme Allg. Lex.d.d.biid. Kíinstler V., 317.

byssus, ve Vuig. překládá se q.siovlemtim hebr.
Wap (Gen. 4147,Ex 254 a j.i) ..Par 42', 2.

,EZ. 27" a j.), jakož i řec.l,;than (Apok.18l2 15); není jisto, byla-ii to látkal néná, čí bavl

něná; spíše to byla látka lnčuá (nčeský překl.:„kment)),w'p hyal látka původu egyptského&

velice jemná, témeř průhledná; naproti tomup?;
původu syrského, menč jemm.ná

ys.trc,f vdiec brnn., vdek.br něnském,

kol. 1531, pozdějiopcpřlpoena k faře komínske', 17znovu zřiz oacl míval klášter Králové
eStarém mě, po jehož zrušeni přešlo na matici

nábož.; duch. správu obstarává farář za pomoci

gggpergtogzš; 2666kka;toi ohyv. čes. Srvn. 11m

Bystrce (Waitersdorfř, f. vdiec. král.-h.,r vevik. ianškrouuském uv fi kjablonnén. Ori., iok.
1788; patr. matice n b.ož, duch. správu obstarává
farář, 1456 kato o;byv. čess.

B str 1. f.vdiec. král.-hr., ve vik. opočenském,

O:.

přip. ve XIV. a XV. stol. vmístč Zákrsavf, pozdeji
zaniklla;kkostel 1648spálen; 1716 tavěnnv B.,bylfi k;Dobrušce 1786 10k. 1802,yfara; patron:
matice nábož., duch. správu obstarává farář; misto

koop. na ten čas ncobs.; 2 ka.,toi 38akatol. helžv.vy.zn, 68 akatol. „Balcaráků“ (vizl .,5876),

Bykov — Bystrzonowski

Obvšč — 2.f .v di.ec král.-hr, ve vik. poli-čsk m, přip. již ve XlV. stol., kd náležela k bi
skupstvi litomyšlskemu; patron: .V. císař Frant.
josef i.; duchovní správu obstarává farář za po
moci kooperátora: na mčšf. šk. působi katecheta,

při fil. kostele vTrpiné jest tundatíssta; 4227katol.75aatk1 h lv. ., 21ž., oby
Bys jiří, kn' ). Oza robnoj

žízní: dějcstvíteinostzagrobnašo98bytija ili bezsmertilduši našej“ (Moskva 1859, 98.) Palmizn', No

mBnystřice 1. f. vdiec. pražské, ve vik. bystřickém,
pri:? již ve XlV.stol.; patron: Vincenc Danékš

sse; duch. správu obstarává farář za pomocikoop.; 4295 kato 11 akatol.., 70 ž., oby.v
čes. Viz Podla/m, Pos .v diec
1ítomčř.,ve vik. nymlžurskmém,přip již veXlV. stolc,

znovu zřiz. 1870; benefoliberae coli.; duch. správuobstarává farář; 716kat 3ž.,1řec.-oríent.; obyv.
čes. —-—3. nad Peernštýonlem, f vdíe brn., v dek
bystříckém, příp. již ve Xlll. stol.,
panenský kl. v Doubravníku, v XV. století byla
v rukou nekatolíků; patr.: hrabě Vladimir Mitrov
ský z Mltrovic; duch. správu obstarává farář se
2 koop.; 5158 kato.,l 214 akatoi, 7 1; ob _v čes

vn íčk, 9,Sr . Hru I'mw'a „Z pamét mestsa

B.nad Pemštýnem“ včNasop.„Hlidka“ XXIV.(1907)až XXV[. (1909)— 4.N vá (Neublstritz), dč—

kanstvi v díec. budě'., ve().vlk jindřichohr., fara již
ve XlV. stol., na (1 k. povýš.u1675; matriky poč.1656, atron: Bruno Kern; h.správu vede de
kan za pomoci 2kapl.;n a.šk “obec. a měšť. ůsobí

katench.,876ž9891katoiz., 14 aakatonl. augšp. v., helv.1.vb oyvb m.- čes.

byval aužiánský klášter, zal 1501 od Konráda Kra
1116 rajku, 1533od utrakvistů zpustošenýateprve

970d Adama hr. Slavatžysobnovený, 17852r.;uštehdáž bylo v ném 8 knéi Srvn. J. Mrřh'k „Bý
valý auiáns 'kl. nejsv. Trojice u Nové Bystřice“

(v T 2hoře 1 ), Bílek, sStatky a jměni kl. zruš.od sýnem, 1. v die olo.m,
vdek.2holešovském; zdá se, že již 1363 existovala,
ač bezpečná o ní z ráva jest teprve 2 r. 1545,
pa.tr: bar. Arnošt z Eoudona, duch. správu obsta

rává farář s k1>op.; 6439 katol., 1 řec.-sjedn ,akatol.,43ž., 10b. v.; obv .čes — 6. Velká
(Gross- Byst itz), f. v oiom vde.k mezi
říčském, 1777 iolkaiie, podřizcená fařev rožnovské,
17845amosttatná kur ci,e 1843faara tron: matice

nábož., duch. správuaobstarává fará i_kooegelk2862ktat.,ol 666 ak.,atoi 16 ž; obyv. čes.
Grooss-Wisternitz), fara v diec olom.,v dek.

veikobystřickém, přip. již ve“ XlV. stol.; patron:metrop. kapitula oiom., duch srprávu obstarává
farář za pomocí 2 kooperátorů; na měšť. .p
sobí katech; 6016 katol., 5 akatoi., 3 b. v.; kobyv.

čes.-némčBys jan kooperátor v Polské Ostravě;
.yv.yd „Kořalka &desatero“ 1894), „Knižky k úctě

sv. Barbory“ založil dělníc ý spolek „oBratrstv “.
Srvrvn. Jan Váh/Ida!v.ečl „Naše Slezsko“ včasop.
„Vlasf' XVM. (1900—1901), 329

Bystrošlce víz Be]stroš | ce
Bystrzono wski 1. sef S.it")

theol. v Sandomeří, 1756 MB ůsobii v Ostrohhu;
:p. několik menších spisků as etickýchtěmi/Mi iaai.
— . 01t c ,."Toďlbratr předeši.,lopolsce, vstoupi oT

v..;ež 1713,„působil jakaoprof., 1745 b i rektoremo v oznanl, 1752 veMLv vč,

1756 v Lubi ně, 1760 vjaroslavi; 1767 byl provinciálem malopolským; žil ješ 1770 .r).—„ oiak
sensat v lišcíe,w komplemencie polityk, humanista
w dyskurrsie, w mowach statyssta“ (Lub 17,30
spis tento během 17 let 10krát byl vydán), „Thau
maturgus in icone Lublinensís sacelii S. ]. Stanl

.,1694 prof.
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slaus Kostka“ (Lublin 1735). „Kalendarze histo

ryczno-polityczne' (Kalisz 43, osv. ), „Compendíum hístoryczne zakon azyi skon
conego drugiego wieku“ (t.n1u7480),, lznformacya ma
tematyczna rozumienie ciekawe Polaka s iat

caíy ulatwiajaca“ (Lublgn17:3), „Elementa architektury domowey“ (179 v.).Bystrzyekíl. Basi HusaS Aloysio0.0 Plar
Schol., u. 1739, vstoupil dos řádu 1760, rot. rhetor.
aíilos vMiedzyrzeczi (Meseritz) 1 84 dal se
saekulsarisovatia stal seíar r. eWereszczyně; z.

; .rp. „Geometr a albo iatwe sposoby wymíer

zania wysokošnci, d uagobšcii szerokošci“ (Varšava1769) Gv ert O.P ir.arSchol., n. 1772
qu uczynně na lllVolni,[vstoupil do řádu 1789,vyu
čoval ve školách ádových v Lukově a od 1794 ve
Varšavě, učený sik, stal se 1803 členem Towa

rzystwa Przyjacióíl 8nauk, byl 1817—22 rektoremkolleje varšavské, udělila mu univ. varšavské
titul doktora íilos.;18v2letech 1825—28 byl provin

ciánelmm; z. 1835; seestavil školní učebnice fysiky,otorp. „Owzróscienauk íizycznyctholsce“
(vlcle. svazku „_Roczniku“Towarzystwa Przyjaciól
naku), „Ozzycíu ípismach ksiedza Przeczytaů

skieg_o_“ (ve 13. sv. téže publ.) . ovi nBe rich 5. _l.,mathernaatika astronom, u. v\íe
swíeži 1734, vstoupil do Tov.jež.1758, 1773 byl
učitelem mathem. ve škole geometrů ve Varšavě,
jmenován astronomem krále Stanislava Augusta;
:. 1821, v rukopise zachovala se jeho astronomická
pozorováni nashromážděná během let.
Martin S. 1., .v Mazovsku 1692,stoupil do Tov.
jež. 1710, byl prof. íílos. ltheol., kazatelem atheo
logem bisku a ptockeho Ondř. Stanisl. Zaluskěho,
2. ve Vilněrs—í „Goáč dom0wy albo kazania

introdukcyi relikwli S. Stanislawa Kostki
w ziedzicznym mlejscu rodziny jego Rostkowie,
mlane“ (Daršava 1744, přel. z lat. do polšt. spisy
P ] . aurr:a rolnictwie“ a „Geometrya
gospodarska(t.117

: B sztrykowa Michal, zvanýParisiensis,
the_ologa filosof olsk' v XV. stol., studoval na
univ. pařížské, by pro. theol. a iilos. scholast. na
univ. krakovské, stoupenec směru skotistů, jejž
prvý zavedl do Krakova, čímž vzbudil proti sobě
nechuť thomistů; 1513 byl rektorem univ. krakov
ske, odebral se znovu do Paříže, kde dosáhl stupně
doktora theologie, z. nepochybně v Paříži; .r).
„Questiones magistri Michaells Parisiensis intrac
tatus parvorum loglcalium Petri Hispani“ (Krakov
1507), „Questiones veteris ac novae lo icae, cum
rcsoíutione textus Aristotelis'I (t.1507)„, uestiones
in Iíbros analyticorum priorum et elencholum Ari
stotells“ (t. 104

Bysszewskí Anto nS. _l., 1700 vstoupil do
Tov. jež. 1718, působil" v Krakově, Lublině aj. do
177 ; :p. „Kazanie na urocz stošc Orderu Or1a
biatego míane w Lublinie 3. aja1752r
zanla podczas solenney beatytikacyi blog. joanny
Franciszki Fremiot“ (1753).

Byšes lavvcev Jiří, vydal v časopise „Stranník“
1889—11892:„Nravstvennoe bogoslovle po sočlne

nljam Filar2eěg,mitropolíta moskovskago“. Palmicri,Nome

B\šť (Bj š,t f.er díec. král..,-hr ve vik.p
hickěm, přip. jíž ,pozdějl til. 14158728micům, od 1730 fil? ke Čhvojnu; 178810.,
patron: matice náb., duch. správu obstarává farář'
2368katol., 39 akatol. h. v., 18 2.: ob v. čes.

byt, lat. exsistentia (nejprveuScotaErigeny:

Eucken GB); jinak esse; ev . u] násPospíšil. |. reálnost (opp nebyti). a)p
Pojmem ó-u věci vyjadřujeme nnezávislost jeojicna
činnosti rozumové, určitou samostatnost její vzhle
dem k našemu vědomí; bytovati je býti to, co je

Český slovník bohovědný II.
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nezávisle na našem myšlení, at to myslíme at ne
m slime; co tedy nem pouze předmětem našeho
vd,omí nýbrž co je samo v sobě (Ulrici, Log.
tr.46 . B. je více než pouhá obsaženost v mysli,

ouze subjektivního nebo fikce, 'e to bytíšnlení, ščw dva; (i\ristot. et. XII. 8
. otze se domníval, že 5. je„ Stehen

in Beziehungen“, že jsoucno, které by existovalo
bez poměrů k jiným jsoucnům, není myslitelné.
Jest ovšem ravda, že správně myšleni nemůže
mysliti žádnhho jsoucna bez poměru kausálniho;
ale jlných poměrů věcí mezi sebou mysliti netřeba

můžeme míti pojem bytu, i když jsme nedospěli
k pzoznání one nezbytnosti námluz naně.— ceela
nesprávně odvozuje F. Brentano (F_sychol. 1. 276)

po em b-u ze soudu, jakoby se po_jem jb—u rodilz ařemítáni 0 kladných soudec přsíud
ke'u v každěm po.čitku V každém poěictku totiž

zpředmětňuje sepsouhrn jedidiotlivých počitků zrakových a hmatových, t. j.k ese jako něco samo
statného naproti vědomi. lToto zpředmětněnl zá

leží vtom, že klademe čpočitek rozložený (prostřený, extensní) za skute nou věc, že určitým ob
sahům počitků, dle směrů a podnětů smyslových
nervů rozloženým přisuzujeme skutečnost. Při
každém zpředmětněni počitku mánie tedy vždy

dva niaprosto různě obsahy vědomí: jeden z nich,jejž slimme v prostoru rozloženým, různí se
dle různých podnětů íysiolo 'ckých, druh', obsah
4--u, obsah skutečnosti je v dy stejejný. pojenm

těchto dvou obsahů vědomí děje se zpředilnětněnipočitku. Přisuzujeme tu !) samemu obsal ivsvého
vědomi, jakoby sám obsah vědomi bytotoval, t. j.

byl nezávisle na našem myšlení, at myslíme af nemyslíme. Kdo není filoso icky vzdělán myslí za
jisté, kd ž vidí dům, že předmětem jeho vidění

je sakutecný ]_důma ne pouze obsah jeho vědomiejim jen tento obsah, myšleny jako

b_štujicí,skultečný. Zřejmý toho doklad je viděníěžníce na místě, od kterého je ve skutečnosti
daleko vzdálená Tato subjektivnost našeho po—
znávání vykládá se různě idealismem a realismem.
Realismus odnáší &.ke skutečnosti transsubjek
tivní, transcendentní, idealismus pouze ob
sahům vědomí, k vtomným jevům, transcenclřentní
skutečnost prý nemůže býti poznána. Vessm slu

realismu není ve větě bžtuie“ byt přísud emk našemu pojmu 0 A, nýbr vyjádření naší my

šlenky, že mimo tento pojem jeeněco, čehot tento
íest obraz2em. „Byt“ dispráóvně Kant (KrVcrn. “ 11.2 y1.117 626—7), „není treální
přísudek, t.ju paojem ně7ěeho, co by k pojmu ně
které věcí pristoupiti mohlo eot pouze posice
věci nebo některých určitostí mimo tento pojem
(es ist bloss die Position eines Dinges od
wísser Bestimmtheiten an sich selbst). " Sto sku

tečných tolarů sneobsahujevvsobě o nic více, nežsto možných; Sice by pojem náš nevyjadřoval ce
lěho předmětu,tedy nebyl by jeho pijem, nýbrž

mem něčeho jiného, a nemohli bychom říci,že
32% pojem existuje. &) B. r_eallsticky pojatý a jeho
poznatelnost. Když jsme si uvědomili, že vědomi
naše nemůže přimo vniknouti do skutečností, že

vnašem vědomí může býti leda obraz sku
tečnosti, kterého kní přirovnati nemůžeme, vzniká
otázka, jak lze nám skutečnost poznatl. Mohlo by
ezdáti, že nás k tomu vedou počitky neboli smy

slově postřehy. Ovšem samy sebou nejsou přímým
ostřehnutim skutečnosti; ale zdá se, nejen že z nich

0 skutečností usuzovatí můžeme, nýbrž že v nich
'íž takovýto úsudek obsažen je, poněvadž se dějí
jen, když k tomu byl dánnnějaký popud zeesku
teěnosti. Avšak pozorujeme-l-i vbedlivě sebe sama,přesvědčíme se snadno, že pvočitku není ani
stínu činnosti usuzujicí. Počitky mohly by tedy

40
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jen tím způsobem býti pramen poznání, že byroumu daly možnost, aby zn obytuv věcí soudili.
Usudek by byl ten: ve smyslové postřeze se ti
obsahy našeho vědomi, které zpředmětt'tujeme,
vtískují vnějším dojmem, nezávisí tedy na nás a
dávají nám právo dosuzovati se nějaké skutečnosti
mimo nás jako příčiny jejích.A1e jednak vznikajii všecky myšlenky naše bezděčně a nezávisle na

s — a přece nemáme práva dosuzovati se nějaké

skutečností vnější jako jejich příčiny, l_Štaeroubysnad dokonce zobrazoova ly. Mim ttezie
vnější dojem nebo nervově podráožděoníppokládati
za účinek činnosti nějaké věcí jednotlivé, nýbrž
je to výsledek děje cele přírody, děje svrchované
spletitého, ze vzájemného působení jejich částí
složeného,na něžžvčdo mí svou činno snti na
vazuje počitek. o, co nás přibezděčuje msysiitisi
skutečnost, která by se sobsahem našeho vědomí
srovnávala, je jen onen nepřemožitelný pud, kte
rému jsme podrobeni pokládajice stále zpředmět
něně obsahy svéhho vědommi za skutečnost samu.

Než pud tento poznali smes jako klamný a nemůžeme tedy nynt něm éůsudky osnovatí.
Srvn. T. Pac/1,1%? phil. třat. p. 424. tět

strany je tedym no pochybovati o b-u realisticky
pojatěnt. Obrátíme-ií se však k svémeusb.evědomt
možno veškeru pochybnost zapudíti. uNení pro nás
nic jistějšího nad vědom.i Nemůžeme jinak my

slíti, a nechceme 11 se zříci t_nyšlení,Njest námuznati, že naše jd, náš duch existuje. aše ja'j je
to, co činí naše myšleni možným, bez něhož by
nebylo. jako tedy nelze pochybovati o skutecnosti
našeho myšlení, tak ani o bytu našeho já; i tako
váto pochybnost byla by myšlenka, k níž by bylo
zas třeba toho, očemmbychom pochybovali. Naše
ia“ stává se ovšem, jakmile o něm přemýšlíme,
předmětem, který se nám jeví skuteěn mimo
naše vědomí jako všecky ostatní zpředrnětněně
obsahy našeho vědomí. '10 je tím, že si je před
stavujeme. Skutečné ja' nent všaknnic mimo vě
dommi, je to naše vědomí samo, které představy a
vnitřní slova mezi sebou spojuje. Poznavše takto

Ervní jsoucno mající byt, dospíváme kuznán ídruého přírody, která stojí v rotívě proti vědomí,
a odtud teprve nabýváme pr va z obsahů vědomi
v počítcích zpředmětněných dosuzovatí se určitých
ědjů vevvšemíru. Nebof die svědectví našeho vě

domí netvoří se tyto obsah y dle lisbosli,nýbrž diepodnětu, na základě toho, čemu nervové
podráždění, čímž mínime konečný 8výsledek děje
týkajícího se celé přírody. i když tedy nemůžeme
: nich právem vysuzovati &. jednotlivých věcí
s nimi se srovnávajícich, jakoby ony obsahy byly
účinkem a věmým vyobrazením těchto, soudíme
přece právem o celkovém dějí, jenž je podnětem
knim na tomto základě budujeme fílosoficke

poznania řirody. (Dom. Palmíenl S. J., Cosomi. th.4; aukra/le v Th. .66l. 8841 375; Natur)
vA.Ph7. ,117,Fró'ó:.tS._|.vvlSt.M.L. 73|1907l
289; (Ip/51151,Wesen des Denkens 99dd.; Malát,
Philos. Stud. 11.167; H. GrlinderS. _j.,Deq uaii
tatíbus scnsibilibus 1911.) - O realismu Viluěma
z Auvergne a sv. Anselma, kteří z domysiu pří
suzovali byt všemu, čeho je treba, aby naše pojm

byly logickyvuspořádány v ucelenou soustavu (.Baeumker, itelo 1908 str. 309, 315), a o reali
stech extremnich (Eriugena, Vií. : Champeauxu)
v. realismus a jména jednotlivých. :) Poměr k by1
nosti. Otázka o rozdílu mezi bytností a b-em j
ryze scholastická Nepochybuje se o tom, žeeby 
nost ve stavu pouhé moožnosti je věcně (negativne)
rozdílná od b-u. Ale tltomísté (většina dominikánu
a mimo to Pallavicínus, Liberatore, de San, Schif
íiní, Biliot, Remera j.) domnívají se,že bytnost
vó-u (essentia actualis, cssentia in statu existen

&

byt

tiae), která 1 dle ních vystoupila již z čiré mož
nosst1 a má již sama jakési byti (které někteří na
zývají esse essentíae, esse Viale), že, pravím, by_t

nost v b—uLeště skutečně nebyluje, nýbrž že jetrpnou, fysic ou potenci, kteráž teprve byt věcně
rozdílný) v sebe vnímá (recípit). Odpůrci věcného

rozdílu mezi b-em a b tností (j.Alextander Halensis,
A_ureo|us,Durandus, uarez a j,'iiřto missté Dominicus Soto, Nataíis Hervaeus, ehoř z Riminii

naproti tomu jsou toho rozumu, že bytnost v b-utím,že již není pouhá možnost, svu byt má.
Otázka je ted, zda se bytnoost v b-u (essentia
actualís s eci 'catíve sumpta) od b-u neboli toho,
čím prát bytuje, liší věcně či pouze íišnosti lo

eíckou(pomyslně); zda, jinými siuovy,ve věci (stvon) bytutht na př. v člov tom nebo
jseoucno fysicke je věcně roz kI'rtě od skutegného
eho ó-u, jímž právě bytuje. v Bohu nemůže
ýti rozdílu mezi 5-e-m a bytnostei,je patrné z jeho

pojmu. O dosahu a důležttosti teto otázky jsou
různá mínění: Stoupenci strany lhomistícké oby
čejně uvádějí svou nauku ve spojení s mnohými

pravdami theologíckýmí a filosofickými, které bní byly závislé; těm jesto otázka o věcném
pouze pomyslnlnrné rozdílu mezi lr-em a b tností

stěžejnou otázkou tilosofíe (Goudln, Phil. [)..32, a. 3; Plass mann, D. Schule des h. Thomaas
284 atd. . Druzí nepokládají otázku za důležitou

(Dom. Soto, Lib praedvícabiiium q. 1. paragr. Circamateríam confin-n.). ě,c ke 5 r, nelze
bez úkoru za základníVčlánek filosofie se olastické
vydávatí. U sv. Tomáše Akv. ohřešujeme v 'slov

ného řešení této otázky (5 n Bočt. de he
lect. 2. srvn. NpisD eažtprehhensione,t při_pisovanýAlbertu Vel., oldtn v 1890 str. l;58 Feil
chlin vZk. Th. 1892 str. 430), a jsou u něho místa,
kde mluvi zřejmě o rozdilu pouze pomyslném
(De nat. ang. c. 7. intellectu resolvítur; srvn. de

substS sep. c.9. %. Sed Slqu15 diligenter; De enteete 5.),a některé důkazy jeho byly by ne
dostastečcné,kdyaby nemluvil o rozdílu pouze pomy
slnémm(na_p Quodl. 9. q. 4, a : unde hoc suf
ficit ad eiusl'pluralitatem removendam;1n 1 i

. 5 2; 1. q. 50, a. 2 atd.). 'dá se, že mdu
neš o o vysvělení a odůvodnění nauky o včcnčm

rozdílu, nýbrž o potírání nauky Avícebroncovyo jsoucnech duchových (srvn. De ente et ess. :;
in 1. dis .3, q. l, i), jeho myšlenka jecvy
jádřena jasně 1n 1.1 d. 8, q. 5, a. l: „tcsoiutío in
tellectus non stat, quousque invenit compositionemsive sint separabilía secundum rem, sive non

a enim separantur intellectu, quae nrto sepa
rantttr actu Illud er o, ítt quolestat uitima resolutiointellectus, est omn no sim — Důovd těch,
kteří věcný rozdíl popírají, jest, že tu není žád
ného znameni, pro něž by se měl věcný l'OZdil
stanoviti. jejich důkazy uvedeme v krátkosti jako
odpovědí oněch, jimiž se snaží důvody svých od
půrců vyvrátiti 1. je--li o'. s bytností věcí totožný,

též vlastnosti jako bytnost, je tedy nbezbytný,nnem nitelný a nestvořený. jinými slov
nost \'ěcí stvořených mají různé sobšzbodporující
pr'ísudky; není ted možná, aby mezi nimi nebylo
věcného rozdilu. dp.: Tímto způsobem bylo by
lze () každém logickém rozdílu dokázati, že je
věcný. Z opačných přísudkůvyplývá rozdíl věcný
jen tehdy,n sou-l-i k pojmům teprve rozumovou
činností přičienčny. Tvrdí- li se pak, že bytnost je
věcná atd., ani to nelze prostě podcpsati; bytnost
aktuální reduplikativně vzata dojista není věčná;
naad to dlužno ještě rozeznávatí věčnost negativni,
kterou jsoucno stvořené míti může, a positivní,
které míti nemůže atd. —2. Popirá--li se věcný rozdil,
jest l jsoucno stvořené „suuttt esse“ ; neež jen jedno
jsoucno je suum esse. Odp:: Ovšem, pravda je,
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byt

tžet|jest jen jedno jsoutcno, které je „suum esse",Bůh. Avašk z toho ještě neplyne, že by
jsolucno stvořené bylo „suum esse“, po ře-li se
věcný rozdíl mezi jeho bytností a b—em. ůh není
totiž suum esse jen prooto, že bytnost jeho a &.
nejsou věcně rozdílné, nýbrž roto. že jeho ne
stvořenost a nezbytnost jsou příčinou, proč Boha

nemůžeme abstraktyněějakoo ijesoucno konečn é pojmouti, nýbrž nez Boh ujeme

pojem b-u jakožtobmmetafžsíckeýmdůsledek ajhelhobsti. — 3. no,ve terem se bytnost od
vécné neliší,s ustavičně existuje, poněvadž jeho
bytnost nemohla býti nikdy ve stavu pouhé mož
nosti a pomyslnosti, z níž by teprve do skuteč
nosti přešla. Odp.: jsoucno, ve kterém se bytnost
od 6--u neliší, a které má v sobě metafysícký dů

veod,m,cšroč s pojmem toho jsoucna spojujeme i po
-u, takové zajisté ustavičně existuje. Ale

jso o, ve kterém se b tnost od ó-u věcně ne
lišt, které však také nem ve své bytnosti důvodu
metafysíckého, proč existuje, to neexistuje usta
vičně. jak jsme již svrchu sKantem prohlásili:
13.není reální přísudek, nýbrž pouze posice věci
nebo některých urrčitostí mimo pojem. všem,
kdyby thomisté při své námitce, že bytnost nemůže
býti nikdy v stavu pouhémmožnosti a pomyslnosti,
opírali se snad o theorríí poznání, dle níž
akt poznávací děje bez obrazu věci v mysli, tedy
bez jejího pomyslného b tu (esse ideale; srvn.
Urraburu, sycho0.1 . ,.p 234—257), bylo
by námitku tu řešíti v theorii poznání, kde se im,

co se lidského poznání ntlýče,poukazuje na vl ěnípředmětu na obloze kde není, na množství
pojmův o věci —každángsoba má svůj — naproti
číselné jednotce skutečné véci atd., myšlení Boží
pak dlužno si myslíti analogicky dle našeho. —
4. Každé jsoucno stvořené má se k svému ó—ujako

potence ke skutku; potence pak liší se od skudtkuvěcně. (Srvn.H1azva/_ý, Rozbor č. 188 [74]).
jen béřeme-li bytnost ve stavu pouhé možnospti,

se k b—ujako potence objmektivní k svémuskutku; a ovšem bytnostvvb-u se k ó-u jako

potence metafysíckák skutku metafysickému. —dyby bylo několik b-"u které by byly totožny
s bytností, lišily by se od sebe „buď existencí sa
mou, aneb ně akým jiným znake'm. Existencci ne
mohou se však rozeznávati, poněvadž existence

jakožto existence jestku všech bytostí stejná.Avšak nemohou set aké jiným znakem líšiti, po
něvadž tento znak jsaa (nezbytně) bytnosti satirou,
aneb aspoň nutnýmmmomentem jejim rovně se
stienci odle od ůrců v edno splývá" (Fv-TPÚ'Í15;.£t Kůl/aula. lhas Dogmav. d. Mensch
vFverdungGottes 1870, 421 atd.) Odap.: „Existentia
ut existentta non patitur diversitatem abstracte et
in ordine ídealí concepta, concedo; concrete et ín

ordine realí spectata, inego“ (Limbourg p. 63 s.).—6. Kaaždý &.stvořen' pjen s mnohými jsoucny
UVIS|)IT11(skolikostčsbarvou atd.). Spojení só-em
nelzeesi však jinak mysliti, než že buď se něco
v &. vnímá nebo že se něco s b—emvnnimá v ně
jaký podmět; než ani v b. -jesti( byt ultima

actualitas rei — ani snmm vjinýro dmět —není-lli
sám„počin. (Goudi,u Philos. V Metap.h q.dp.: „Existentia est ultima actualítas rei
metaphysice et secundum nostrum concipiendi

modum, concedo; physicepet7secundum realitatem,nego“(Urraó1/ru Ontol. 75 s.). Srvn Suarez
dísp. 31, s. 11, n.22; Felclžlm v Zk Th 1859 441.

O celé otázceOptocjlednává zvláště důkladné Car.
Delmmar S. j., logia, Par. 1896;ose strany thomistickéRema-,rlsoumm1900V1,p 233SS.
— :) Poměr k índividualítě. V našem myšleni není
místa pro pojem jsoucna existujícího, které by ne
bylo jedincem Na tom zakládá se henologícký
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důkazDexístence Boží. (Srvn. F Zd/e v 81. l. th. l.
teřaýchskotístů má však bytnost v ó-u(: aktualní)k dř ve (ovšem ne časem, ale přlroze

ností nebo pomové) b. než jedinečnost, nebot
kdyby prý mě a &.teprve proto, že k ní přistu
pu_e jedinečnost, byla by formálně rozdílná od

Nemožnost pak, aby jsoucno existo
valo bez jedinečnosti, vykládá se tím, že se jedí

nečnost nezbytně bzytnnosti rodi. (Srvn. Lychetur,ln Scoti in1.2 d. 3, q. oto mí_něnítedy důkazu henologickémunnepřeží.
abstraktní (esse ut sic). Pojem b-u abstraktního
tvoříme sí odeziráním ode všech zvláštnosti věci;
je to neurčité, nehybné, nezmčnné bytí, které nám
zbývá, když vše určité, všecky vlastností a změny,
vše, čím se jednotlivé věci mezi sebou různí. od

. Tento poem má týž psychologický zá

klad jako pojem re lnosti (byt 1), a liší sek od to—hoto jen tím, že jej mysslime tak, jak ažmdé
našich pojmu i když není reálnt, obsažen jest

jzakojeho stožka. Tim, jak uvidm e,je mu řími
šena jakási modalita — zakládající se na záv slostl
našeho pojmového m šlení na představ ch, — o
které se v pojmu re lnosti odezirá, a kterou se
pojem abstraktního ó-u staví v protlvu prooti kat

Eofiimlpohybu s(moverí; méně správně fierl [Pas:/t,
323st Thaoms Aq.,C. ent. 13), jejžzajisté 1tak dlužno reálním mys ití —

stotela Met. lV.3. 1004 b 25) vrcholí obslah nal
šeho my lení (:rávm áráyaat) v rotívě mezi
dnotou a mno osti (Sv na“ „7.770 Ovšem ze
i mnohost ojmouti jako jakousi0 jednotu (dtme
jednotným isiem: mnohoss,t) ale mnohost samu,

Pokud“se od)jednoty liší, nikoli (Suarez, Met. dispT to dva proti sobě stojící pojmpy

jsou odvozené jednota náležetv kategorii b-u (nóv :mi za Sv mů!tá: Afist 1V.21w3 ,

srvnzóG. v. Hertlmg, De Aristotelís notione uníus2055.),p ojem mnohosti jest abstrahován od
pojmu po_hybu.To je také nejen u Aristotela ]. c.otáarc zor'lšvóc, xlwlmc či: tov nlqůovg), nýbrž již
u Platona (Soph. P. 249 B) au Xenophonta (Mem.

.,6 14) naznačeno. Dle toho byly by nejvyššími
Ěojmy nebo kategoriemi myšleni: byt ap —

todmutotipoznatku lze všakíjinouc esptou—l1přímo1, azdá se, že řečtí filosofové brali se
skutečsnětouto druhou, vycházejíce totiž od zá
konů mluvnických,jako zajisté Aristoteles od nich
vyšel. V našem myšleni lze všecky pojmy rozlo
žltí na abstraktní b. a jeho uzpůsobenost (modi
fikaci, determinatío). Naproti pojmu neurčitého,
neměníciho se, nehybného b-u, utvořenému odmy
šlenim, jeví se modifikace, kterou se &.určuje již
sama sebou příslušnou k pohybu když odezrráme

od theoríi síkálnich, dávajicich všem součástkámnašeho rn š eni okrmé ó-u za základ různý pohyb

hmmotný. evrubněji této protiviy nelze vyvoditi bez
rozboru povahš našeho myšlen Prot'lva mezi b-em
a jeho uzpuso eností je nejvyšší grotivou v 111)šleni, jen pokud prestáváme v my leni na poměru
úvislosti (ínhaerentia). Na tomto poměru zakládá
se druh v t,y který jmenujeme větou substantlvni
(jméno podstatně + jest s jmenem podst..) Tento
druh věty jest ovšem druh shodný s myšlením na
prředstave závislým, který pak rádi s myšlením
vůbec stotožňuje me — ovšem neprávem. Ale jak
koli ve větě substantivni — naproti větám aktív
nim a též íntran_sítivním --—význam slovesa je ve
lice seslaben. přece jest nám uznati, že i tam je
sloveso nezbytné,a že není možný soud bez slo
vesa, — poněvadž naše myšlení není pouhé před
stavování, neni mechanické přistupováni nebo kla—
dení obrazu k obrazu, při němž by náš duch (naše
já) hyl pouze divákem (srvn. Plutarch Quaest
plat. q. 10; (j)/mer, Wesen d. Denkens 50—51),
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nýbrž ve spojování slov, které je myšlení, jeví se

nezměnný zákoo:n nen1 moožntá věta, ve které bynebylo jedno ze slovj mo,én jiměno podstatně
nebo náměstka jeho. dlruhé pak lsloveso, a to slo
veso určitě. V každém soudě je tedy obsažen
dvojí poměr. poměr slovesa k jménu podstatnému,
kterýžto je dán slovesným tvaremm, a poměr zasa

'iči v obor skutečnosti, který je buď kladný
ne o záporný. Že takto uvažovali ve starověku,
toho doklad máme u Platona, Soo.ph 263D—264B.

v.n U Imar, Die Definition des Satzes.1882,

str. 71.) le toho jméno podstatně a sloveso jsouGevyšši pojmy, řekněme rodove, našeho myš cm,
5%? něž se všeck ostatní ve dvě skupiny stojící
proti sobě seřazu 1“(Up/mu 42). Ovšem l sloveso,
jakmile je z věty vytrhneme a tak učinlme př
měteem své úvahy, bere na sebe význam substan
tlvni (infinitio) — ve shěod se stavem našeho
myšleni představou vázaného, ale jako větotvorný
prvek lze je jen mysliti jako vyjadřující kategorii

pohybu proti kate orii b-u jména podstat neeho(T, tt,/1 1.1. n. 23). V slovese vyjadřuje se
činnost našeho vědomi 1 naše ja“ jako princip této
činnosti. Této činnosti rašeho vědomi nelze za

řaditi do kategorie nezmt:nného b--u res ut stkansž:Renner,Summa prael. hi. schol. n. p),i
o ní nemůžeme přemý leti neutvořivše si o ní sub
stantívniho pojmu, čímž i přesouváme ve jmeno
vanou kategorti („cum di:lmus nomina significare
res et verba actiones et passiones, hoc vuerum

erlt, si intelligalurenomina significare res vel actiones ad modum mperm-nentium“. De Maria
]. p. 78, jakmile totiž o vědomí svem přemýšlíme,
zobrazujeme si je představou, tedy saháme k prv
kům věědomí entpirickým aposteriornínt,

utvořenpm na základě určitého podráždění nervověho yto (jichž v myšlení užíváme jako pod
mětů a jako výroků vět) vyjadřujeme jmény pod
statnými vřazujíce obsah jejiclt do kategorie 0--.u
Pravý, těmlto net<nutý pojem našeho vědomí po
skytuji mm toliko rvky vědomi rationálni n. apri
orni, v nichž se li í sloveso určitě (větu tvořicn)
od ostatních prvků vety . -—Protiva mezi ó-eem a
pohybem je tedyy, jak„ již z podstatného jmena
pohyb (n. inlinitivu moveri) patrno, zakryta, pokud
naše myšlení je závislé na představách. Proto
naše mysl zajisté oprávněna jest pojmy jako ens
per accidens, ens successivum utvořiti at tak vše

shrnouti v peojmu neurčitého 0--.u Dlužno tedy říci,že Aristote es a s ním scholastika \e svých kate
goriíclt zobrazili věrně tento stav našeho myšlení,
ač si aspoň tato vždy vědoma byla, že pod ens
a unum jen analogicky a nevlastně lze pohyb a

mnohost podřaditi. — Před Aristotelemz uznávalParmettides pouze abstraktní byt — pohybu
—-a dospěl tak s Gorgíou k dusledku, zžepvůbec
nicnenl (Suarez, Met. dis .,2 s. 't, n. 'eózrweg
Praca/mr 10 1.5 17—1 );. v kíesfanské filosofii

dnther z pojmu b-u abstraktního utvořil pojem
b-u nerozlišeného, čímž zrušil v astn ě rozdíl ntezi
duchem a hmotou. Zneuznánlm analogie 5-u ab
straktního vznikly soustavy monistickě Herakleit
zase naproti Eleatům přisoudil reálnost pouzeim zase mšlenl učinil nemožným

Phil. Plat. 1.777; Uzeózrw 15).—
aS. j., Philosophia peripatetico-sc olastica. . and. d., T. h.thj.,lnst.l.ogn

29. 223. 1323 dd.; Urrablénsz, Log.t 231 dd.(4/1ua, Wesen des Denk 50 dd., Mir/ntfs,

Kri2tikdd. Gůntherschen Philosophie str. 732“107.
Byte (Biteš) Velká, fara v diecesi brněnské,

v dek. náměšťskkém, 1240—1 od patr. pan en
skěho klášt. tišnovske'ho; patron: hrabě jindřich
z Haugviců; duchovní správu vede farář s koop.',

Byteš —-bytnost

2983 ktl.ao 30 akatol., 23 ž.; obyv. čes. Srvn.
Hrhizdxdta Topo gr. 316.

By ner iktorín, rodem zPolska,u. kol. 1605,

přestoupil k víře anglik., stal se prof.Lhebr. vafordu z. v Deventeru kol 1670; :p. „Lyra porvphe

tlca bavidis regis, sive Analysis criliclo practicapsalmorum“ (Curych 1645,1650,1653, 4,1670,
v Londýně 1679, 1823, angl. překlad t. 118361847).

ybti : jestota, esse, _ens,entitas
bytnos t (řecky oůrn'a,j. název [.llosotickýnejprveu Platona Eucken, Geeshc d. Ter 16p

l7],cllat. esselntia1)"gSeneca, Ep. 58],qLog. č.též jsouc ost21171,sGuščnostl).— u.1) irš ipojem.
B. jest účast poyšeckhlnehopojmu ve věcech téhož
druhu n. jest povšechný pojem, jak se abstraktně
„ín obliquo“ přisuzuje konkretnímu jedinci, na př.:

oc est habens animaultatem, n. scholasticky vy

jáedřeno:id quooorf mltter e.ut ratione formali)s.(t j. pojem objektivni) esteld, quod es, t.j. co
je sfortnou abstraktní konkretního pojmu povšech
ného; n. iak věc vyjadřuje Rosmini (_Nuovo saggio
11217): Essenza chiamo cio che sie comprende
nell' idea di una qualcheccosa. Nejprostěji by se

tento pojem mohlkvyšádřiti některou koncovkou,
na př. —(en)vs yy bylo zvykem označovatipojmy koncovntami. M sto toho označuje se tento

pojem bytnost, neboli „—enstv1m“ nejpovšechnějlho pojmu,po mujsoucna(ens): essentiatdo slova:
jsoucnost n. tjsoucenstvi). To co povšechný po"cmoznačuje vs te ných věcech, jako stejně vkažd se

vyskýtujícl, označuje též jako stálé, trvalé —přesevšec y změny, kterým se věc časem podrobuje.
To je vyznam pojmu označovaného slovem & 
Tímmže &.azhrnuje vs čím se povšechný
pojem liší od konkretnlho utsokutečněnísvého, na
bývá otázka, co je b-í toho neb onoho jsoucna (pro
krátkost a připadnost vyjádřenil, praktického vý
znamu. Tážetne- li se na pr.., zda žádostivost, zda

vtipnost, zda bělost (čplemene kavkazského) je
v povšechném Cpojmu„ lovék“ obsažena, včyjadřujcmc to přip_a nčji otázkou, zda je v b-' lověka
obsažena,t. j. zdali pojem člověka je myslitelný
bez některé z těchto součástek; tak vyšetřujeme
součástky ó—ičlověka: zdali bychom člověkem
pojmenovali jsoucno, které by jmenovaných vlast
nosti nemělo atd. — B-i liší se tedy druhy mezi
soebu. — 2) Užší ojem. Vb-í věci rozeznáváme
součástky dle toho, v čem se jeví podobnost to
hoto druhu slinym, neb jak se týž druh v různých
poměrech jevi,- na př. člověk s hmotnými věcmi
se srovnává svou tělesností; vůle a rozum vněm
se rozeznávají různými účln atd. — Součástky
ú-i seeliši mezi sebou lišnosti dokonalou a nedo
konalou (distitctio stricte praecisiva a late rac

cisiva), dle toho, jsoou--li inyslitelny jedna bez urhěčt nlkoll; na př.p rodový (genus) a rozdil
druhotvorný (differentia specifica) — dokonalou,
všemohoucnost Boží a nekonečnost — nedoko
naloou. — Z těchto součástek ttěkteré pojímáme

dle vnějších poměrů (na př.dle účlnu: ělověkm ůžepočitati),i snažíme se v pátratí vnitřní důvod to
hoto působení (rozum do má rozum, může po
čltati, a přicházíme takto vybíráním (omezením)

souč stek k jasnějšímu pojetí b-i. Tyto součástkyvybranepak zvem -i prrávě pojatou, poněvadž
samy sebou vyčerpávají pojema s ostatními na
týž stupeň stavěny býti nemohou, ostatní jsou pak
pouze důsledky (consecutiva) je tedy to,

co se označuje v '.měrem (Thom. AqNS th. 1 29.2 ad3; Suarez, i et. disp.2 s. 4). epodrobi--lí
se součástky ó--i takovému rozboru, ýnbrž shrnou

v jedno,jmenuí to někteří ó-l fysickou — 3)B. tysic Něk y se naproti vylozené dosudb-i
jmenuje cosi jiného 0-1 fysi|.ckou Máme-li totiž

uidditasÍPřantl'
n: n.



bytost — bytová otázka

pojem věcí složené (na př.čtverce, člověka) zčásti
věcné od sebe rozdílných, je solženě jako
složeně složenost včcizfysických části jejich, 'lyto
fysicke“ části jsou tedy v po mu, v bytnosti věci
obsaženy ne síce in recto, ný ržín obliquo: slože
nost (tělaaaduše); m recto nazývajíse sottčástkytyto
od mnohých b-t fysickou (tělo a duše), a to roto,
že, jako žádná věc není myslitelná bez sou ástek

ó-i pojmově n. metafysické,tak žádnáásložená lvěcnemůže býti beze svých součástek. — 4) Výk
jiné. Pojem ó-í zobecněl ve všech soustavách tito

sofických, ale vykládává se často ne dosti jasnlě.Aristotelovo 16 'n' „jv clyav vyjadřujeevěc tak,ž

pochybno, jak se čeeho slova mají vykládati (slr.berwcg-Heinze, r. d. Gesch d.Philos.91251_;
H. Cohen, Log. str. 27). Dle Hobbesa je b? „acci

dens, quod subjec_tumsuum denominat. Deocmm.1 8, 25. Leíbníz di, že &. je možnost toho,
slíme (Nouv. Ess. lil ch. 3, © 15), a jinde (g 113),
že je to věčná podminka bytu věci. Podobně Kant
(Met. Anf. d. Nataturwiss. Vorr. str. llll definuje &
slovy: Wesen ist das erste innere Princip alles
dessen, was zur Móglíchkeit eines Dinges gehórt.

Dleulíeprbartaníetb. „was als seiendz gedacht wird“str 26), die Lot „das Gesetz
pdes Din es) Verhaltungsweízsenf' (Met. str.

t. Mill (0 g.! 131) v kládá &.j. celek přivlastjků slovem označe ší wart zase b. vymě
rjue ]. „Eínheit des Deinges,hsol?ern sie tiír sich die
Notwendigkeit gewisser Eigenschatten enthalt“
(Log. 11 258). jíní v iadřujít v_esvýměru ó-i poměrK poznání: Husserl, og. Unt ll 568: .,der ges
amte iur die Erkenntnisíunktion in Betracht kom
mende lnhalt“; james, Psychol. lll. 333: „the es
sence of a thing is that one of'its properties, which
is so important tor my interests, that in compa_raison with it. ] may neg_le_ctthe rest-. —B) Re
nost ojrnu. Pojem ó-itjc reální, existují-lt stejne
věcí. dyby totiž nebylo stejných věci, nemohli

bychom užívati povšechných pojmů jisto pak est,
zešprávem mluvíme o vecech stejných, pokumylenka tvůrčí (universale ante rem n. in causa)
pro věci, které se pouze čislem (numero) od sebe
liší, t. j. téhož druhu jsou, nemění; právem tuuži
váme povšechněho po u a právem mluvíme o trva
jící asstálé b-í věci (Lr. Uphues, Wesen des Den
kens 122.) jiná otázka jest, zda ve věcech, které
vůkol sebe spatřujeme, _je něco vtomněho, něco
v nich samýcch (ne naadnnimi), co se neemění, co je
stálé —snad jejich obsah nebo jejich tvar. To pak
jest aspoň velice pochybné. jisto je, že se jak obsah,tak tvar chto věci státem ni. Našemu z,raku
kterému ste vzduch věci obklíčujicí a prostupujíci
_provětší vzdálenost jeho částic od sebe skrývá,
jeví se ovšem včc jako samostatné, v sobě uza
vřené a od svého okolí odděleně. Ale poznání
stálé výměny teploty, stálého pohybu místního

stálé výměny hmoty vede nás kdvčdeckč představěojednotě přírody, v nižsse žád ástčá tka nemění
bez změny částí ostatních. Ani tělo naše, ač je stále

naším, není věc.,která by byla stále _;tážpo ěvadžse jeho obsahl jeho tvar stále mění.
bytost, ens, viz jsoucno
Býtov (Bítov, V6ttau),ř. v diec. brn., v dek.

vranovskěm, řip. již ve XlV. stol.; patron: baron
jiří Haas z asentelsu; duch. správu obstarává

taržář; místo koop. na ten čas neobs; 945 katol.,
z.; obyv. očes. Srvn. Hrudic'k(:
bytov ázka. V proletáři lze vzkřísítiupocitlidské důstojnosti jen tehda umoožní-li sem

řádaný život rodinný, což predpokládá obydlí člo
věka důstojně, poněvadž kolem tohoto soustředí
se všechen vývoj usedlého života. Obydlí má na
všecky životní poměry lidské, mravnost, zdraví a
celý rodinný život, jenž je základem společnosti

O. “<
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lidské, vliv předůležítý. Ve vlastním domově je
kus charakteru člověka, a proto úprava a-y b-e

nezbytnýmapředpokladem uspěchu sociální reformebe ,plod to novodobého hos od. a socíá.
vývojea okračujíc. industrialismu, jen nedopouuští

gro rychý vzrůst městské populace největší jejiástí bydletí ve vlastním domě, ba nezřídka ani ve
vlastnímbytu,záleží v trvalém nedostatku
levnnýc říměřennžých,,zejména menšíchbytu , je skutečnností, jí netřeba dokazovati. By
tová statistika všech měst dokazu e, že stavební
činnost neodpovídá vzrůstu obyvate ů. Roste- li na
př populace v Praze za desetiletí o 4-,/.„320počet
domů však jen 0 1660/0, v Liberci o 792% 0apočet
domů jen o 492 ,0, anebo ve Vídni 03260/00apočet
domůo 1020/0 jest to nepoměr, poněvadž ze všech
hmotných potřeb je vedle výživy v našich krajinách
potřeba bytu potřebou nejnezbytnčjší &nestačí, abyjen ukooena byla, nýbrž aby u Ojena byla přimmě
reně. ento zjev nedostatku bštu vůbec a přrímě
řeněho zvláší, je v našich dob ch typick' 'm, nebotpostihuje nejen příslušníky nižších, nýbr i střed
nich tříd. Nen ted ó..: lučně otázkou tříd děl
ných. Majiteele' domů mají bytový monopol a tudíž
tendencí nájem stále zvyšovati a vlastnictvi svého
využití, a tak rychlým a nepoměrným stoupáním
nájemného více méně všecky třídy trpí, a v tomto
smyslu lze mluviti o obecně o-ce.b-ě Poněvadž
však eví se také nedostatkem řeiměřen.menších
bytů, ímž postiženy jsou v mieenejvčtší tříd
hos odářsky nejslabší, z nic_hžšnej_poč_etně_íje_ d l_nictvo. lze mluviti i o zvl

ic eó-éo 0-ce. — a) říčlny. Příčinyčobecnlé

i zvláštní a-y b-ě jsou však povahy jednostejně;jest to vprvní íposledni řadě vyssok jemně,
nebot klesáním náíemného by samočinně nastalo

všeobecně zlepšení poměrů bytových, ježto by senikdo dobrovolně do nepřiměreného, a stiněněho,
aneb jinak závadného a nezdravého bytu nestě
hoval, kdyby ho k tomu drahota bytů přiměřených
nenutila. Moderni bytový problem je podstaatně
problemem měst, čímž však se nepravi, že jest h_o
venkov zcela ušetřen; zde však má o. 6. jiné při
činy a nejeví také v té formě, jako v městech,

jsouc spíše otázkou výchovy hygienické a smyslupro útulnější způsob bydlení. nu vysokého ná

Lemmného v městech nese hlavně bezmezné využítováni vlastnictví staveb. pozemků, čehož na ven
kově nebývá. Výše nájemného určuje se smlouvou
a závisí vedle zákona o nabidceapoptávce (čímž
vykládá se zeměna vysoké nájemné drobných bytů)
na tak zv. zákonu nákladovém Dle tohoto zákona
tíhne výše nájemného vzdy k tomu, aby po ode
čtení nákladův udržovacích a umořovacich zbyl do
mácímu trvalý výnos který by se rovnal aspoň

výší obvyklého zůročení onoho kaagítálu, jenž jev domě investtován. Výše nájemn no rovnás se
součtu nákladů udržovacích, amortisar mch a inve
stičních(n=n +a + í.) Náklaady udržovacíaumo
řovací,zvolnaajen adostí pravidelně stoupaíce,

nepadají při náhlěmastoupání ngemnehona v;huvlastním jeho činitelem jsou ti k_lady výrobní, čí
investiční, a z těch zase první místo náleži z_vý
šené ceně půdy, ať děje se tak uměle aneb příro
zeně. odnota pozemku, na němž dům stojí, je
veličina proměnlivá. Příčinou, že cena pozemku
městského stou á, není však, jak se říkává, měst
ská renta pozemEová.,ta je následkem vysokeho ná
jemného, nýbrž stoupající hodnota městských po
zemků násled em jejich nerozmnožitelností, vzá
cnosti a značnkéužitečnosti. Tato vysoká hodnota
městských pozemků by ani po odstranění soukro
mého vlastnictví půdy,;souc kategorií ekonomickou,
od právnínho řádu neodvislou, nezzzmiela. i potom
by vysoká hodnota městských domůva jejich bytů
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potrvala, poněvadž i potom by hodnota pozemku
dle jeho polohy jako dnes klesala, aneb stoupala.
Pozemková repta by ovšem jako soukromý důchod
zmizela, ale zustala by jako důchod společensky.
Nápravy v příčině vysokého nájemného. jak : ře
čeného patmo, nelze dosíci nějakým stabilísováním
jeho vý e resp. výnosnosti městských pozemku,
nestačí ani soukromá dobročinnost, byťi sebe účel
něji byla prováděna, což vždy nebývá, ba ani akce
své omocná, ač jest již účinnějšim prostředkem,
nes ačí k soustavnému rozřešení obecné b-ě o-y
v zá'mu všeho obyvatelstva městského, ač nelze
upřítí, že může býti vydatným prostředkem ře
šení zvláštní otázky bytové či k odstranění závad
byt0vých. Jest zde jen jeden prostředek dospěti
k cíli. a to, ab stát a obce vzhledem k významu

-ě v-y gro ce ou společnost neděsily se obětí atím k ře ení jejímu přispívaly, že by samy vedle
soukromých podnikatelúv ujal se zřizováníobytných

domů na svých pozemcích. ejmena obcím připadátu veliká úloha. Tím. že by nabývaly rozsá lejších
pozemků ve svém obvodu, připadl by zisk z jejich
stoupající renty obci jako pospolitému celku, atato
okolnost jedině může, byt i stoupání nájemného
nestavíla, přec jen působití k tomu, aby dčlo se
tak znenáhla. - V sokě a rychle stoupající ná
jemné tot hlavni p čína obecné a-y b-e; máme-li
na zřeteli nedostatky bytové či zvláštní a-u b-ou,
tu přistupují k této hlavní příčině ještě jiné, pře
devším při malých bytech převládající po
ptávka nad nabídkou, což lze vysvětliti jak
nepřirozeným přílivem venkovského obyvatelstva
do měst (na př. Vídeň vzrůstá ročně 0 “0
Praha 0 4000 obyvatel.z nichž polovici tvoři při
stěhovalci), tak i nechutí soukromých podnikatelů
stavěti domy s byty malými. Ačdomy toho druhujjsou
výnosněiší,ne )ot yty menší jsou poměrně dražší,
než veliké, p ec ochotněji staví se domy 5 y

velikými, poni vadž správa (jejich je snazší, škodyz užíván! bytí malých zna nější a tudíž náklady
udržovací vyšší a nebezpečí neplacení nájemného
u chudších nájemníků větší. Mimo to znehodnocuji

se smalými byty vdomě byty větši, nebot bydlícízde příslušníc: tříd chudších odrážejí tak zv. kruhy
lepši, dům je hůře rodatelný a ve čtvrtích, kde
domy takove jsou,z ržuje se stoupání ceny půdy.

Nedostatky bytové zavíňují také nezřídka i obyvatelé, nemaj ce smyslu pro byt zdravotním a
mravním požadavkům vynovujici. Mnozí lide jsou
vůči nedostatkům bytu schopni neuvěřitelného od
poru. Dajif si začastě da eko spíše líbiti zhoršení
bytu, než aby si uložili jisté uskrovnění v potře
bách jiných.. Kdežto výž va tříd nižších vykazuje
dnes značny pokrok v porovnání s dobami minu
lými,lze pozorovati vzhledem kpoměrům bytovým
spíše opak. Příslušníci tříd středních z veliké části
spokojili by ,se stravou rodin dělnických, nebot na
mnozc _lcpšt nemají, sotva však vzali by za vděk
bytem, jakým spokojují se třídy nižší. Zanedbaná
výchova, nízká úroveň kulturní, ano i pokleslá
mravnost otupuje tělo a ducha a způsobuje, že
člověk zv _kási i na takové bytové poměry,v nichž
se prolet rstvo všech velikych měst dnes dusi a
častoi dobré snahy o zlepšení bytových poměrů
jen tím maří, že příbytky i jinak vyhovujícr se ne
obyvatelnymi cini, aneb ne z nedostatku, ale z la
koty podnájemcr, strávníky a nocležníky přeplňují.
Častokrát vinu toho nese take nedostatek smyslu
aneb nemožnost ženy byt útulným učiniti. K tomu

ovšem musí vést čjižděti domáci aškolni výchova,a proto lze s ppt šením vitati domácnostni kursy
pro dělmce,v mc lŽ skýtá se jim říležitost osvo
jm 51 vzdělání přiměřené potřeb m malé domá
cnosti, když .tohooškola a matka zanedbala. Neboť
L'll'nskrovnějši duchod, tím větší se činí nárok na

otázka

zdatnost hos odyně, aby i s málem dovedla vy
'stačitl a muží7útulný domov upraviti, aby neůtul
nost domova ho nevyháněla. Toho ovšem nelze
čekati od ženy, která za dnešních mzdových po
měrů nucena je s mužem vydělávati a domácnost
zanedbávatl. V domácnosti, kde žena nepatří ro
dině, nýbrž továrně, není ůtulnostl, bez ženy po
řádkumilovné aneb nemohoúcí domácnosti se vě
novati, není pořádku a všech ostatních podminek
útulného domova. Málo zajisté prospěje bytisebe
lepši, nedovedou-li si ho obyvatelé ušetřiti. Na—
mnoze není ani širším třídám známo. jakého vý
znamu jest ro ně dobrý byt, a proto jest třeba,
zvláště žen m na srdce vložiti, čeho jest třeba
se varovati, aby obydlí nejen útulným učinily,
nýbrž je i ůtulnym zachovaly. A proto společ
nosti jež pečují o nezištnou stavbu nájemnych
domu, dovolávaji se solidárniho ducha nájem
níků, kladouce jim na srdce, aby v zájmu učelu
domu s bytem jako se svým majetkem nakládall.
O tom však těžko mluviti tam, kde za účelem
aspoň částečné náhrady nájemného, přesahujícího

často hospodářskou sílu nájemcovu, přijímají seb tu 'iž o sobě malého podnájemníc a noc
leltář. čímž se jen přeplněnost bytu zvyšu'e, a
tím byt, snad jedné rodině vyhovující, stáv .se
nedostatečným, což ovšem zase jest jen následek
první a hlavní příčinyo-y b-é, vysokého nájemného,
z něhož celá o. b. tryská. (>)jak povážlivě jeví
se o. b. v ohledu zdravotním, mravním & sociálním,
a jsouc universálního charakteru, jak těžce vsech
středních a nižších, tedy nejpočetnějších vrstev
obyvatelstva se dotýká, nelze zde jednotlivě vypo.
čitávatí. Zdraví, mravnost, smysl pro rodinuaspo
koienost s olečností úzce souvisí se způsobem by
dleni, di . jáger (Wohnungsírage, Berlin 1903,
str. 103), nad jiné vynika'icí zkoumatel c-y ó-é.
Neni druhého kusu rozsáí—iléotázky sociální, jež
by se tak hluboce vřezával ve všecky soukromé
i veřejné životní poměry jako 5.0. \'šecka námaha
rozřešiti otázku sociální, zvláště snaha povznésti
veřejnou mravnost širších vrstev bude marnou,
zbytečně bude se namáhatí cirkevajeji služebnícr.
nepodaří-ll se zjednatl širokým vrstvám člověka
důstojné bydlení. A proto jen 5. kulturním úkolem
prvého řádu. ysoké nájemné nutí nemajetnějši
tř|dy,aby vyhledávaly byly pokud lze levně, avšak
právě ty jsou ve zdravotnim ohledu vadné, ne
'en pro malé rozmě , nýbrž i pro sv )u polohu.

ejvýhodnější zdravotní poměry vykazu i byty slu
nečné, prvního a druhého atra budovc sobě sto
ících, to však nejsou zpravidla byty tříd chudších.
ež ani měně příznivých b tú nepoužzvá rodina

chudšiho nájemnika sama. takovém b tu vyu
žitkuje se každý koutek, přibírají se podn jemmci,
aby vysokou činži platiti pomohli, což ovšem zdravi
prospívati nemůže čehož nejpádně'ším důkazem
je úmrtnost, již pribývá neb ubýv v obráceném
poměrukbytu. Čím menší a tudíž také zdravotně
hOI'ŠIbyt, tím je úmrtnost větši. A je li o sobě již
malý byl ještě dílnou, kuchyní a spacím okojem
několika nocležniků, nedivno, že jest líhni těm na
kažlivých nemocí a že lze mluviti o nemoci ložnic.
Smutnou toho statistlku podává výkaz každé ne
mocenské pokladny. Tuberkulosa, tyfus, nemoci
venerické a dětské jsou stálým průvodcem bídy
bytové,'nebot i při největší čistotě a opatrnosti
jsou sdilny, tím více ovšem, není-li jí dbáno, jako
tomu bývá v bytech přeplněných. A proto mezi
zdravotními opatřeními první místo náleži otázce
zdravych bytů. 8 reformou bytovou nutno počíti,
nemaji-|| veliké oběti různých blahodárných společ
ností pro veřejné zdravotnictvr býti marnými. Málo
pros ěje_zakládati různé léčebny, když celě massy
nez ravym obydlím jsou ohrožovány, ba je přímo
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kruto, lidí z ola uzdravené zase do pařenilšt sou

chotin, do p eplněných bytů posliati, kde dříve neb
později zase neúprosněmu osudu svému propadnou,strhnouce s sebouui mnohé ze spoiubydlic ch jak
neblaze působí na život rodinný dnešní neutěšené
poměry bytové, jak rozkládá jej vnikání cizích živlů
v rodínua] k tr í mravnost tam.kden nía
nemůže býti ochrany studu pro stísněnostrlbytu,
jest samozřejme. Kdo v takovy b t klesl, nedivno,
že tělesně ] mravně zakrní; zdet žko mluviti žlo
votě rodinném. S neúprosnou jistotou dolchází
v přeplněných b tech k cizoložství, souložnictví,
mravní zkáze d ti & alkoohoiismu, nebot ti, k
doma útulnostl a odpočinku nenalézají, hledají za
pomenutí v neřestí toho či onoho druhu. A proroto

není přehnaným tvrzení, že největší bezpráví páše
se na mravnosti širokých vrstev bídnýml bty,zk nimž dnes panující populační system třídu ě
nickou odsuzuje, olupuje ji o život rodinnýamrav
nost, čemuž v zápětí všecky hříchy násiedu'. Na

místo starého ideálu věrnosti manželské a istotyživota rodinného nastupuje ideál volně lásky.P
měr nocležni aneb podnájemní není často ničím
jiným, leč jen zástěrou souložnlctví, domov prole
tářúv není více jeho hradem, nebot vrodinuvnlkly
cizí živly, jež zničily život rodinný. Anemůž e býti

jigak v bytu přeplněnem osobami oběho pohlaví,
skatýaji se, byť i[jiniaak zachovali lidé s charakter mravně poklesly V bytuatakovem, kde by

svě omitý hospodář ysmtěžíddobytek choval, nelze
se bez zázraku a heroismu nadíti pěstění mravního
a tělesného základu lidského a tím méně ovšem
křesťan.z ůsobu života. Svědčitoovelikém mrav
ním a fysrckém fondu nižších tříd, že za okolností,
v nichž je jim žití, není to s mravností a tělesným
úpadkem ještě horší, než tomu ve skutečnosti jest.

m kde není světla a vzduchu a kde množství
lidu pohromadě žije, nelze miuviti o rodině, ústavu
výchovněm, leč jen ve špatném smyslu, nebot tam

bývá zločinnostdomovem, a proto právem poukaeF.r v. Lis na spo 'itost mezi přeplněnými
bytyakriminálitou („důiežitějším, než tucty nových
trestních paragrafů, jest rozumná bytová reforma“).

me-li vzpomennouti ještě jiného sociál. zla,
0-u b-ou provází,je to značná vzdálenost

příbytkův od místa zaměstnání, již sice u lépe si
tuovaných odpomáhají zdokonalené dopravni prostředky; než ztráta času a dopravně, byt' sebenen
patrnějši, tvoří přec ročně obnos, jenž bydlení i ve
vzdálenějších čtvrtích zase zdražuje a životní míru
stlačuje. Nepříznivým z'evem, z neutěšených by
tových poměrů )lynouCim, je také nedobrovolná
sice,ale častás těho v.ost Skoro / velkoměst.
obyvatelstva nižšíchovrstev jest odsouzena k no
madickému zůsobu života, jsouc nucena častěji
byt měniti. V tšina 7. nich nečiní tak ráda, neboť
každé měnění bytu spojeno je s náklady a škodami;
ale nedostatky bytove, zvyšování činže a krátké
lhůty výpovědní jsou toho příčinou, že znova a

znova se stěhují. Tím bydlení stále se zdražuje,nehledíme-li ani km ravnímu .nmomenutu, jakým
stálost bydlení v bytu klidným životem rodinným
sesterými vzpomínkami posvěceněm,vněmž člověk
největší část svého života prožil. S takovou při
bytkovou ldyllou se dnes setkáváme ve velikých
městechjen pořídku.Nízká mira životní,
o ozděnost kulturn1 aj _v.žjsou rovněžstinnymi sociál. účinky á--ě o-y,j uvi důraznou
řeči k třídám majetným, aby konečnlě nahlédly, že
ikdyž jest jimk řešení o-y b-e inésti značně

oběti, jest to jen mírná pojistka Frotí nejrozmanitějším nemocem a sociální revou ci jež, jak di
Schnoller, se dostaví, ne řestaneme-ii ve velko
městech dělati bytovým poměry z nižších tříd
barbary a nepřestaneme--ii je tím snižovati k zví
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řecí existenci. — :) Nutnost ná ravy v o-e b-e se
všeobecně pociťuje, vždyt pří erné stíny o-y ó-é
Eřímo křičí, jen o cestách a prostředcích se náledy různí, a to proto, že jedná se o problem ne

obyčejné složitosti jejž nelze jednoducnýml a povšechnymi opat en mi řešiti. Byt však o.b.sebe více
těžkostí působila,nesmí b' ti snío

dná se ovvěc sociáln malou, jedná se o nej
vitálnějši statky, na nichž budoucnost národa zá
visí, jedná seo zdrarví a mravnost jehonejpočet
nějších tříd. Mnohé z nedostatků bytov' ch, ponč
vadž ěsou_přirozeným následkem nyněj hío hospodářsk ho řádu, dokud trvá, nelze odstraniti neja

kým policejním předpisem, jiné všauk jsouo stra
nottelny prostřed ruznčho dosah ednak jsou
;ongrostředkyjjež nevyžadují žádných podstatných
mn dosud platných řádů, pokoušejíce seoooodstranění závad bytových cestu svepomoc,nou

jednak jsou to proystředky,jež nevidi v akci sve
pomocné dostatečného prostředku nápravy a proto
domáhají se zásahu moci veřejné, ať již cestou
zákonodárnou, aneb cestou veřejné správy. Nejdále
při tom jde hnuti t. zv. reformy půdy, jehož stou

penci žádají pronikadvou revisi úpravy právníchpoměrů zejména dnešního soukromého práva
vlastnického k půdě nemovité. jen některých zná—
vrhů těch Ize se zde dotknouti. Knejpokročilejšim
zemím v příčině reformy bytov náleží Anglie,
Belegie a výcary, knejopozdilejšim vedle Francie
italie a Ruska: Rakouosk0. Po názorech hospod.
liberalismu odplomůže se nesrovnalostem v otázce
bytové družstevní svépomocí tříd, jichž se týká.
Pravým opakem toho je názor sociálně-demokra
tický, vedle něhož lze zjednatí nápravu jen odstra
něním kapital. způsobu výroby a vyviastněním vý
rob. rostředků třídou pracovni. Obou extrémů se
vystřihaje, přidržuje se názor křesťanský cesty
střední. Pokud jde o obecnou b-ou o-u, je jisto, že
ani soukromá dobročinnost, ani svěpomoc kje
jimu řešení nestačí, zde jedině stát a obec mohou

Eomoci. Máme- li na zřeteli zvláštní o-u ó-o-u, ,',zdcez pomoci státu nelze se nadíti žádoucího iOZ
řešení (potírání závad bytových), avšak vedle státu
jest tu ještě celá řada faktorů, jimž je spolu pu
sobiti ajež lze shrnouti ve svépomocasoukromou
dobročinnost Pomoc státu a obcí v příčině obecně
0-y b-e záleží zvláště ve zlepšení dopravnictví,
aby tím obyvatelstvo velkoměst bylo decentrali
sováno a dalšímu jeho hromadění v městě bylo
brráněno; jen tím lze úzký obvod bydlení uměle
rozšířiti a méně majetné třídy mohou přenésti by
dliště daleko od svého denního ůsobiště. Sám
o sobě však prostředek ten nestaí Účinněišímje
potlačování nezřízeně spekulace s městskou půdou,
jednak obmezenim staveb. řádův a uvalenim přimě
rené daně na podnikání takové, pokud neděje se
v zájmu veřejností, jednak nákupem pozemků
městských a stavbou nájemných domů, čímž by
vznikla zdravá konkurence, jež nebude bez blaho
dárněho vlivu na výši nájemného.- Vedle státu a
obcí mohou i jiné korporace, jako úrazové po |
štovny, spořitelny atd. k řese o-y b-ě přisp ti
a bezpečným způsobem fonndy své umístiti. Ani
živlu daňovému (snižení činžovní daně a zvýšení
daně rentov_ě,aby se spekulací pozemkové přítrž
učinila), ani nejdokonalejšímu řádu stavebnímu

nelze avšk přikládati onen rozhodující význampři řešení a-y b-é trvalé zlevnění činže), jak
se někdy stává. Nejjistější cestou v te příčinně

je kommunálni politika bytová, spočívající v sou—těži se soukromým podnikáním, pokud jde 0 na
býváni rozsáhlejších pozemků v uzemi městském

tavbu & pronajímání domúv obytných. Spolu
působení státu při řešení zvláštní o-y 0-e
záleží v tom, aby bránil a odstraňoval nedostatky
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bytové tím, že nejhorší byty, jichž nelze ve zdra
votnim ohledu napravíti, odstraní a siavebnímy
řády ktomu přičíňuje, aby novými domy byly na
hrazeny. jest mu pečovatí o to,aby byt nápravy
schopné znenáhla byly dle zákonných před>písůupra
ven , a obydlí zdravá, aby sobectvím, nemístnou
sporivostí, ne ořádnými nájemníky atd. zhoršována

nebyla. Pon vadž péče o bytě v prvé řadě obcisluší, má každé město zříditi ytovou komisi,
jejímž úkolem je nedostatkům bytovým odpomocl.(,ínnost komise kontroluje státní bytový in
5 ektor, jenž z'ednati si má vědomosti o příči
n ch nedostatkuz ravýchbytůvazkušenostmísvýml
přispívatl obecním úřadům při sdělávání staveb.
rádů, zastavovacích plánů atd. Na státu jest zá
konnými & olicejními o atřenímí v přl
čině hygieny a mravních pom rů bytových o ná
pravu se staratí. Vedle dozoru jest mu zřídítí
státní bytový fond (v Rakouskuzřízen záko
nem z 22. prosince 1910) aneb banku pro pře
stavbu starých čtvrtí městských a stavbu bytů pro
tříd nemajetně a stavebníkům domů obecně pro
spě ných skýtati různé úlevy. e jest jeho povin
ností, právě tak jako obcí, pro své zřízence
byty stavěti, všímati si městských plánův upravo
vacích,vydávatizákony o vyvlastnění. účast
niti se progresslvně užltků ze stoupajícího užitku
půdy městské, a věnovati výnosy ty učelům byto—
vým a dávati zákon , jimiž by se celé obytníctví
pořádalo, je na bíle ni. Pokud jde o bytovou po
lítlku obci, jsou tyto povinny rozvinouti stavební
činnost, jedná-li se o její zřízence, nebot' posk 
továním bytových přídavků má to jen v záp tí
zvyšování nájemného. Vedle účelného plánu za
stavovacího je nutnou podmínkou lepších by
tových poměrů takový stavební řád, jenž by
bránil prílíšněmu využítkování ůdy na úkor zdra

vš'ch poměrů bytových. Mají—i stavební řády aú elnéalacině spojení městskými drahami sloužiti
k potlačení iichvaření spozemky atím ke zmírnění
nouze bytové, nutno,aby činnost jejich se doplňo
vala účelnoupolitikou ozcmkovou. Ta jes
jen schopna povalití monopol kapitalist. spekulace
pozemkové, a s ní padne i největší část b tové
ouze. jakým způsobem pak obce nabytýc po

zemků zužitkují, zda stavbou nájemných domů,
které by za ríměřenou cenu pronajímaly & tak
blahodárně v příčině snížení nájemného se soukr.
podnikateli konkuroval , aneb prodejem pozemků
soukromníkům k stavb pro vlastní potřebu, aneb
stavebním společnostem, na jejichž straně pro
spěšný účel by ti stanovení ceny ohled míti mu
snly, to vše zále i od mistnich poměrů. K předním
povinnostem obcí v příčině otázky bytove náležídále účinně brániti noclehářstvi zrizováním útul
kův a domovln pro svobodné a osaměle osoby
tříd nemajetných, které si vlastního bytu držeti
nemohou. ení-lí obec 5 tento úkol, má as oň
vydatněpodporovati spolky oto pečující,
nebot soukromá dobročinnost zde sama sotva stačí.

V malém jsou takovými aséylyspolky katol. tovaryšů, jež však se strany m stskych zastupitelstev
dosud valné ozornosti se netěší. a správách
obci jest neskrbliti pomocí vůči obecně prospěšným
staveb. společnostem a méně zámožným staveb
níkům, kteří staví pro sebe, zejména poskytnutím
lacinějšlch stavenišť a opatřením staveb. kapítá u;
k tomu povolány jsou vprvé řadě městské spoří
teiny, jichž jediným účelem není dosíci pokud
možno vysokých řebytků. Uspory dělnické sbíratl
je věc dobrá, lep í však je upotřebiti ích zase na
prospěch dělnictva. Nemaiého ulehčen dostává se
tohoro druhu stavbám se stran' měst také zjedno—
dušením staveb. předpisů, ani tim ovšem zá
sady hygieníckě. bezpečnostní a estheticke byly

n-o

otázka

dotčeny. Nedokonalou byla by snaha měst o re
formu bytovou. kdyby nezáležela také z účelné
a dobře organisovaně péče o udržení bytů, což
děje se úředním dozorem k bytům obecně
prospěšnéhorázu, vedenimjejich statisti k y a
výkazu bytových. Sobectvím a nedostatkem
smyslu pro zachování bytu i ty nejlepší zdravotní
a mravní předpisyo bytech brzy by byly zmařeny,

kdyby obecastát sv mí orgány nad nimi nebděly.Nebot i ti majitelé ná emnýc domů, kteří by ochotni
byli požadavkům zdravotnim a mravním domy své
přlzpůsobítí, záhy by,soutěží donuceni byli, aby
vpřičině té povolili. Ukol bytového dozorce záleží
vtom, že snaží se odstraniti závad bytů starých
_atam, kde to možno není, že zaká e další prona
jímání, staraje se zároveň o to, aby zdravě byty
neoprávněnou spořívostí a neúčelným užíváním
znenáhla se nezhoršíly. Za tím účelem má míti
každá větší obec komisi bytovou z důvěrníků
nejširších vrstev obyvatelstva, nad ní pro větší
okresystoji státní bytová komlše,jejímž úko
lem je vsoučínnosti se státními aobecnimi úřady,
zejména s městskou bytovou komisí, bytové poměry
vyšetřovati a k nápravě případně i donutíti. Ha

nejlegší zákonná o atření bytová budou neúčinná,'estli e jejich prov dění nebude se dítl se vší roz
odností od neodvislých úřadů. K porozumění po—

měrum bytovým je třeba, aby i statistika podávala
věrný obraz o bytových poměrech v městě. Stati
stika s bytovým výkazem, jenž rostředku e mezi
nájemníky a domácími, tvoří s '
zvláštní městský úřad, v němž všecka městská

ěče o náležitě ubytování obyvatelstva se sbíhá.

fen tenkráte provozuje obec positivní bytovou poitíku, jestliže zadostčiní uvedeným úkolům v příčině
ozdravění bytových poměrů, a čím dříve ji provo—
zuje, tím je lacinější. — Vedle pomocí veřejné,
skýtaně státem a obcemi, přispívá k řešenío—yó-ě
] pomoc soukromá, a na prvém místě nutno
uvěstistavebnípovinnostzaměstnavateiů,
zvláště v menších prům slových místech, kde sta
vební pozemek není př liš drahý. Ve velikých mě
stech, kde toho nelze na zaměstnavateli žádati,
má se aspoň datně účastnítí stavebního hnutí
společenstev, je mají za účel opatřovati dělnictvu

odné b Ovšem že takový byt nesmí zname
natl pro dě nika nějaký poměr odvislosti. a proto
ani pro tyto byty nesmí platiti jině výpovědní lhůt ,
nežv místě jsou obvykle. Prozíravý továrník dob e
ví, co znamená pro dělníka zdravý a útulný b t,a
proto nebude se v té příčině íekati i sebe větších
obětí. Touto cestou lze však jen zlomku dělnictva
k řádnému bytu dopomoci a proto s větším vý
sledkem pracuji obecně prospěšné společnosti

tavební, majícíza účeldopomoci měněšťastným
k vlastnímu domu, aneb aspoň bytu, jehož by se
tito vlastní silou nedoděiali Sestupují sev akciové
aneb jiné společnosti s větším neb menším podílem,
a sebravše nutný kapitál staví menš domky, jež
dělníkům aneb “iným měně zámožným členům svým
bud' jen pronaj mají,aneb ikdyž tito část hodnoty
domků těch splatlll, trvale přenechávaíi. Poněvadž

společnost ge nezištnou, nesmí zůrokování podílůbýti vysok , jinak nebyla by obecně prospěšnou,
a ježto je třeba značného kapitálu, je třeba těž
silného účastenství všech zaměstnavatelů, státu,

obcí í soukromníků, majících smysl pro cpotřebysvých bližních. Společnosti ty liší se o sou
kromé obročínností, jež zejménav ně
kterých zemích vykazuje vzory velkolegaě (Anglie;iři Prabody, Eo. Guiness, v Paříži ocíeté phi
anthropíqme, ve Vídni jubíL nadání císaře Frant.

Josefa a ). V.); ovšem odpomoc ta týká se jen třídnejchudš ch a bytov. nedostatků nejkřiklavějších.
Charitativní společnosti stavební vedle kapltálů

rn
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vypůjčenšch _spočívajina odkazech a darech a tak' rí níc převládá pohnutka dobročinnosti. Na
podniky tohoto druhu klade zejména Schnoller
velkou váhu anelze neznamenati veliké výsledky

(Londýnská Metroopolitan Association, jež zřídila1500 bytů za ložcn 'iž r 1841 a celá řada jiných).
Soukromá dobročinnost může zjednatí mnohou
úlevu od zla nejhoršího, plné nápravy však nelze
od ní čekati, nebot několik tisíc příbytků, 'ež sou
kromá dobročinnost zakládá, je proti ne onečně

poptávce jen krůpějí vody vpo_uští. A protso nutnoohlížeti se ještě po jině pomoci, a tou je svépo—
Bytove nouzi lze cestou svépomocí čeliti

trojím způsobem: společenstvy stavebními, s nimižv tak hojnem počtu se v něk crých zemích potká
váme (na př. kottageový spolek ve Vídni, český
zemský spolek pro reformu bytovou v Praze, Sa

mostatnost v Brně aj. v.), spolky nájemníků a jinýmispolky a družstvy, nlko l síceza účelcmere ormyby
tovézaioženýmí,t,přičiňujícímivšakkni. Společenstvastavební jsou ta ě akciovými společnostmi, avšak
podilníky jsou z největší části příslušníci tříd, pro
něž stavba se dě'e ,aproto_ sociálně jsou tato spo
lečenstva cennější, neeždřídve uvedené dobročinné
staveb. společnosti, neboť co si člověk sám a s větší
námahou dobývá, est mu dražší. Také zde pře
chází domek _splát ami vmajetek dělnikův sjistým
omezením práv vlastnických, aneb jest mu pouze
prona 'ímán, čemuž se dává dnes přednost. Prvěho
způsobu lze užitl jent a_m,kde je hoojně a dobře
zlacených dělníků, neboť jen při velikém množství

ienů lze společenstvům rozvinouti ůsgěšnou avelikých kapitálů vyžadující činnost. Dal ím předpo
kladem jest poctivosta odborná znalost, živý záje
a uvědoměni o socialni aosvětově důležitos tí do

ikoje fotřeby bytové a nezištná soli
est z ukouzúspěchu při každém svě.:odníkání. Ze potřebí je družstvům

mužů nezíštnýchi : jiných než dělnických kruhů,
je patrno, ne not dělníci &třídy nižší nejsou s prak
tikami ciněinimí a stavebnímmi tak obeznámeni

jako finančníci a stavitelet z povolání. Toto spolupůsobení nesmi všakb solečenstvům vnuco
váno, neboť často zklamančs řídy nižší jsou nedů
věřivy. Největší přednost těchto společností vtom

jsíPOČÍVá'že příslušníci různých společ. tříd stáva
ce se členy jejími, scházejí se zde na neutrálnípůdě ve spole ně práci, a to je sbližuje a protivy

třídní vyrovnává. 0.5 ak pouze staveb. družstvy
dělnick. soustavného rozřešení vzájmu všeho oby
vatelstva dojíti nemůže, a bylo by třeba, abyista
ovvě třídy střední podobná stavebni společenstva
zakládali. I přes to však počet štastn ch, jimž

egomocí staveb. společenstva vlastn ho domu,
ane aspon bytu dostane, bude celkem nepatrný.Ustředím čes. bytov družstev, jichž je na 170, je

český zemský spolek, který zaháěil činnost svou.1 v Praze. Tato družstva ítají 7000 členů
8 t, 100.000K. Celkový náklad na stavby činí5 mil. K.
5 olky nájemníků jsou sdruženínájemníků
za ů elem dosažení snížení ná emného a plnění
smluv nájemných se stramy ma ítel domů. Plní
tedy důležitý úkol, poučulce leny o prvu ná
jemce,ozachování bytu at. ab oproti domácímu
nebyli bezbrannými._—]son j tě jine spolky, jež
kře ení o—yů aspoň nepřímo se přičiňují, majicejinešhiavní ůče1y.akovýmí jsou na př.sp_olkt
var šské, jež stavbou vlastního domu opatřují svo

ny'm členům svým laciné a dobré byty, různě
dělnické a jine spolk, ježnsnaZí se pozornost ve
řejností ka- eá- ě obr titl a peticemi nápravu způ
sobltl. Zřizováním pokladen nájemných hledí pla
ceni nájemného ulehčiti, upozorňováním bytové
komise na nedostatky bytove této práci usnadňují
atd. Všechna tato veřejná i soukromá opatření a
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snahy po úplném odstraněnío-yb-é-,srovnáváme-1ije se skute n nedostatky, budou kusými, tovšak
nezhavuje nikoho povinnosti, aby dle 511 svých
nestaral se o nápravu, nebot edná se o střed so
ciál.prob1emů,jedná se onej ražší statky lidstva,

zdraví a mravnost. —(theratura/;' C. flaraa' .yB tová otázka, Praha 1905; Dr. Soldát. B tová
otázka děln., Praha 1905, R. Ebtrrtadl. Han buch

des Wohnungswesens u. der Wohnunjžjfražeu:D1909,
7.75chD1e Wohnungsfragc1909

moderneaWaolmungsproblem,1909;W.Sombarlrj:D. Prolet 1906; mf Poradny/rty. Die Woh
nungsfragel-lals Kulturproblem, 1910, Weber. Uber

Bodenrente und Bodenspekulation in der modernenStadt, Lipsko 1904; Der Zug nach der Stadt
u. der Stadterweiterung,rŠtuttgart 1904) St"

Bytown viz Ott
B tyška (Bityška) 1. Osovská, fara v dicc.

brn nskě, v dek. velkomeziříčskěm, přip. již ve
Xili. stol., kdy náležela komendě řádu něm. ryl.
v0;pavě patron: hr. Karel z Haugvic, duchovní

sgrávu vede farář; misto koop. na ten časi _neobs.,2 95 katoL, 4 ž., obyv. čes. Srvn. Hru 4.384
rská, fara v diec. brněnské?kv dek.

kuřimskěm,př1p.již ve Xlll. stol., patron: baron
Mořic Arnold de Forest, duch. spr. evde íarář;

386 katol., 13 akatol., obyv. čes. Srvn. Hmdičlza
Byzacíum, někd. círk. provincie v severní Africe

(Tunisu). Roku 258 uvádí se biskup Polykarp na
sněmu církevním. Koncil byzacký r. 507 byl vlastně
sjezd biskupů, kteří se rozhodli ordinovati kněze
i proti zákazu vandalskěho kráie Thrasamunda

()=/le:, Conciliengesch. 1.1.2649),a r. 541 usnesli seo právech a výsadách provincie ó. (ib 779)
Uvádí se na 110 (jinde 150) sídel biskupských,

ní mezi titulárními sídly jsoul„"pouzedCapsa (nyni
(Íšaafsa), Germanlciana (u Seb riadru etum

sa,) Hirina (Kasr el Hira), Mactar, Ruspe (meía),
Sufetula 'Sbaitla), 4'I'elepte Medinne e 'm

kde byla synooad v..t). hapsc tlearis (Henšír-Medeingí),Usola (Hen.lr-lnšilla) —
tato bískupstvís nými v zá. kra .
měla hierarchii belz stálého sídla metropólitního,
řídicí se stářím biskupa od konsekracace. Styl—k.

byzantinismns slove 1. souhrn zásad a názorů
v říši byzantské jak u dvora tak u kleru i v lidu
rozsířený, dle něhož žádana byla otrocká oddaj
nost a pochlebnictvi k císaři řěmeck aorist,-.:)
ve všech věcech, nejen světských, nýbrž 1duchov
ních, ano docelai v dogmatických, nehledíc k ča
stým násilným prostředkům, jím se císařově
zmocnili trůnu, ani kn atrne ůrovni mravního

života na dvoře císařském. Názory tyto bylš spojeny s domýšlivostí a vypinavostí lidu omeů
(Pwuahot) pohrdajíciho vším neřeckým jako bar

bary, kteří jednou podrobeni budou 'ejich císaři.Bbyl jednou 2 př čin rozkolu a za omnenů ve
Xil. stol. projeven větami u Balsamona (P. 0. 138,
73) 1) Baotian) ěčwaía nártu bvvazaz nowiv, a opět
ó Baníku: outs ránou“ otín xavo'aw vnoxeírat (ib. 93).
S &. zce spojena byla také basiliolatrie e(b.

v obyčejném smyslu), která na západě byla přísněodsuzována a na vychodě tím Více pěstěna, čím
více se vzpírali uznati primát papeže. B. byl pře
žitkem stareho pohanského názoru o panovníků a

státu, co na východě8v Persii av Babylonii bylo
zvykemgan 812,to bylovŘimě za Hadriana,za Alrta ssiana čilí ellogabala pak názor ten utu
žen řenesen byl i don oověh sídla

Konstantina Velikého — šrojevován obřad
byzantského, popsanými onstantinem Vl.„De caeremoniis aulac byzantinae“o(.

112)l.teCmísař&.byl ůwnónjc. císařovna ósunoím,daní ňou-1,101,Teodoslus [[ zván (řezu.—nelip,
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stantin ll. hlásal: co chci, je zákonem v říši, císař
je nejvyšší hlavou církevní, odlesk Boží, ůezwzarog,

navajlw'mfoš,rozenšltlheolog, pln božské moudrostia rozumu, puzen chem v., jak prohlásilo 338
biskupů na synodě obrazoborecké 754. D1e
těchto sněmy církevní jsou obecnými (oekumení
ckýmí), poněvadž císař řecký poroučí všem bisku

pům, aby se shromáždili, císařpředsedá, schvaluje
usnesen jejich a tim nabývají platnosti zsákonůřšísk ';ch císař má všechna práva a předno tibi

skugu mimo posvátné ůkony. již Konstantin Velikýoso uje si právo rozhodovati ve sporech sA rlány
a Donatisiy. juiisn nařizuje pohanství, Valens utvr

27%;arianismus, Basiliskos vydává enkyklion rokuZeno henoíikon r. 482, jussíinianl. zavrhuje
tři kapituly, Herakleios vydal ekthesis rkou 638

o cdně vůli v Kristu, a typem r. 648 lpřikazujemlčetí o jedné neb dvou vůlich, Lev ! : ávodi
s Om em lí. v ničení obrazů |. 726, za největšího

odporu pagežú,veKonstantin V. přikazuje to na sněmu roku7 správě církevní jeví se b. zá

konodárstvím, omezu 'icim namnoze právou čistěcírkevní; tak kodex heodosia i. r. 440, stíni
ana 11534 i v novelíách pozdějších; císař získal
vliv nar osazování stolců biskupských, zvi patrí
archy cařihradského,jehoz volba byla pouze zdán
livá a formální, císar patriarchu dosazuje avdá á
mu erlu— právo, které po pádu Cařihraduapřešlo
i na sultány, tito rozhodují ve sporech církevních

ještě r. 1840 za A thitm Ovšem císař zván bylěmaxonoc !wv cxtoc, ďlidí nekaloííku, které
měl pomoci obraceti, buutfzáležitosti mimo ryze
církevní, ta Ema)nj; šleylma; patřila biskupům,
resp. papeži. Proto sa sněmech (na př. v Chalce
donu Markian) nazván byl císař kosí/; mu“,?aodsýc,
ale mnozi přesmpovali meze praavomoci, stanovíce
podmínky pro vstu do kláštera nebo mezi klerus,

předpisujice pravi la života prookněze a mnichy
.Cirkev katolická hájila svého práva, tak Athla—ntasius, Hist. . P. 0.2 5,.691 Ambrož PL

999: Publicorumatíbi moenium jus commissum elst,

non sacrorum, Purpura imperatorem, non IIlsacerdotem facit c. 21. C. XXll. u8. Nas chaice
donském volali biskupové: Proti kánonnůmneplatiž
zákon světský (pragmatikon) Někteří se domnívali,

i paEež římský odvislý byl od souhlasu císařebyzants ého při udělování pallia arcibiskupům, což
se s pravdou nesrovnává (Bumu,;i Diepo f.Ge

S b—empříbuzny jsou soustavy cae
saropapismus, gallikanismus a joseíinismus. —
2. ni. zvl. vmalířstvi, slove šablona, ne
přirozené ustrnutí na užívání tvarů tradicionelních
v pozdním středověku rozšířené. V noojvěši době
se strohý úsudek starších kritiků v mnohém zmírnil.

Sta :!:.
byzantínlstika, byzantologie. věda zabýlvajicí

se studiem děíinn. zků, literatury a umění ná

rodů,,dichž kultura vznikla pod vlivem byzantskýmZakla atelem a hlavním representantem této v dy
v Německu jest Karel Krumbacher; vydávaný jim
(od r. 1892) časopis „Byzantinische Zeitschrift“

čest b-e výhradně věnován, v Rusk tuje b-uasopis „Vizantiiskij Vremennik“, vycházejsici vPe
trohradě od r. 1894 nákladem carské akademie.

Byzantion, Byzanc viz Cařih ra

byzantínská aera, letopočet od počátkuesvěta,terý v B zanci byl stanoven nar \“.8550

6-é éry u íváno bylo kv církví východn', také dvRuuaž do r. 700, ereí Veliký zavedl leto
počet- křesťanský prod yobor občanský i církevní.

b'. éra lišila se tedy od udání martyrološgaiořímského, jež klade počátek světa na r 51

počtu židovského dle rabbi Hillela ve lVe.dstold,stanovívšihopočátek světa nar.3761d..Kr,
jehož židé užívají od Xi. stol. Slepé.

byzamínístíka — byzantská literatura náboženská

byzantskáarchitektura v. byzantské uměníVÝÍV

byzgntská hudba, liturgickáéhudba řecké církveve středověku; zprvu ztéajís totožná s liturr.g
hudbou římskou, a tudíž důlezita k porozumění

Ějoímu; jsou to hlavně liturg. zpěvy a strot. hymny.tové písmo skládá se ze značek intervalových

s pozdějšími (počínajtíc Xllí. stol.) neumatickýmiznačkaami. Výkladk tomuto notovému písmu po
dávají v hojném počtu se dochovavší malé pn
ručky (tak zv. „papadlky' ) k vyučování kostelních

zpěváků. Starší práce o I). I:. nep0j'ednávaají 0 notovém ismě, ný spíše o církevních tonínách
na zák dě dochovažvšichse traktátů (zzv.| Pach
merova a Bryennnioova), o jejich poměru k antickým
a západním církevním toniná 1,jakož i o problemu

rhybtmuibylzzýantsk ch hymnů. ecká církev má podob o církev lat. vedle íitur ick ch zpěvů
sp ovými texty také strofickyb sn né hymnyróso
(ód ), íchž stroí („íropana zpívaly se dle me

lodíe njěěkolika hyymnůh_vzorovyzch; počátek vzorového hymnu (zvaný „hirmus“ , sígyóg) poznamenán
v čele dotyčného hymnu, jenž jeho nápěvem měl
býti zpíván Vzhledem k devíti kantikům Písma
sv. jesst v každém ofticiu devět ód, respektive osm,
jelikož druhá toliko v době velikého ostu se zpí

vala (alle i3kd ž 2. óda chybi. očislov ny jsou ódy
t těchto devět, respektive osm ódtvoři dohroomady xava'w Po ná písmena 'edno

tiivých stroí ódových tvořivajieakrostichon. in_ohé
tyto káno i s melodiemi sahají zpětaaž do
století, i jsou zaisté bohatým pokladem melodii,
enž však dosucí není dostatečně prozkoumán.

MlavnínověÉi práceob 11.jsou: Chrysanthosadytoa, Iaarwyr')sí; tó ůswgqrmóy xai ngax

ZNŠW177; šxxlnoruoztzflg pavouci,; .Pařiž1821),ilýž,
Xen—worluxov[Lt-Éraza; ,unmnrij; (Terst 1832), Ph11,25 Asštxói 1";s'/./'.1)vrmjgčxxl.qataamnjc poíialtzgc

(Ceařihrad 86818 .)Pitra; Hymnographie _dl'égliseercque( ím167].eTzetz,eÚbierdealtgrie
chische Musik inbd)er] riechischen Kirche (Mnichov
1874),Bour asult-lšucouddray, Études sur la
musique ecclžsiastique grecque (Paříž_1576), Pa
padopu uol 5- Ke eus, Bušaaarumjg čxx).tna

61916467;pout-nm); čy7swló'ta (Byzant. Zeitseh. 111.,l

.— hl::

byzantská literatura náboženská. Byzantská

literatura vůbec jest pokračovánsimlhellenské literatury v. říši byzantské od Vl. ždo konce

řiše. Ve íílosoííí lpodali byzantinsci lmálo samostatv Xl.s .vedle Aristotela byl pilně stu
dován Plato. Nejznamcnitějšim theologem Vi. stol.
byl Leontios Byzantskyy, jenž ve svych spisech
proti nestor-lanům, eutychianům a mono sitům
zavedl po prvé aristotelsky preclsované pojmy.
Hlavní odpůrce monotheletů Maximos Vyznavač
v Vll. stol. byl rov žvynikajicim theologem;

sRolu jest zakladatelem mšsiické literatury byzantBohatá byla literární innost jana Damašského,
jenž stál v čele boje proti obrazoborcům; on dai

první gopud k systematickému zpracováni dogmati.ky pory s církví římskou zplodily hojnou lite

raturu do mtašicko-polemickou; byl to hllvně Fó

:!

toios vl . ., jenž zavrhl učení církve římskéonejsv. Trojici a dal tím podnět k nekonečné po
ic.e Z polemických spisovatelů Xl. stol. vynikl

MíchaelPsellos; ve Xll.s
— V oruboruexegese nebylo pookroku; přestáváno

na výsledcích badání staršikch sv. Otců (zvláště
sv jana 7latoůst.) a z výraků jejich sestav0vántak zv. kateny (asígaí); sk adateli takovýchto sbíre
byli: Ondřej Presb ter, Niketas, MikulášMuz alon
Z asketicko-mystíc ých s isovatelů vedle uvede
ného i'ž Maxima Vyznava e vynikli: Theodor Stu
tíita, llaan Klímakos a jan Moschos. Nejlepší sbírku

t.oi Euthymios Zígabenos.



byzantská říše

Egend napsal Simeon Metafrastes (v2. pol. X. st.).ečnictvi b 10 horílvě pěstováno, ač rhctorská

školská traí ice zůstávala stejnou. Z řeeíkčnuvynikli: Fótlos, Řehoř Cyperský, Nikefor Chumnus
aj. Z náboženských básníků vyniká Romanos (Vl.
neb Vílí.stol.), ehož nejdůležitějším dílem je hym

us vánonič % ně u říadíse Sofronios, Ondřej
Pvrrhos, janl z Damašku. jediným dochovavším se

náboženským dramatem 7. doby byzantské jest„Trpici Kristus“ (ngróc náalwv).51'v:1MK.m
Zac/ler, „Gesc h der byzant. Litteratur“ 2. vyd. 1,897

Diectěná, „Geschichte der byz. u. neugriech. Lit.“(1

byzantská říše (východořímská,východní, řecká)
ovstala rozdělením římského císařství pos smrti
heodosia Velikého r. 395 po r. mez' syny Ho

noria a Arkadia. Tento obdržel prefekturu Orientu
(Asií, Egypt s Lybii), větší část prefektury lllyrika
s diecesí Thracií sh lavním městem Byzanci.
slabého Arkadia zasahovala Eudeia násilně do
záležitostí církevních(sv. 7m! Zlatou ,zaa'lheo
dosia .(408—' prohlášen na kacířství trest jako
na velezrádce, asyl rozšířen na okolí kostela sta
noveno, že v exarchátech Cesareí PontSké, Éfesu
a Heraklei nesmi býti dosazen biskup bez schvá
lení synod v Cařihradě (enděmusa), proti Nesto
riovi svol n 3. sněnm do Efesu r. 431, cnsař po

tvrdil synodu loupežnou a vyhlásil placet pro líst7ypapežské týkající se lllyrika; za Markian(450—7
salaven 4. sněm v Chalce doně r. 451 llloti mono
tysitům a zákony světské, protivné kánonům cír
kevnim, prohlášeny za neplatné, Basiliskos vydal

enkykiion vea prospěch monofysitů, Zenco_4(47—91)
henotikon,z nhoopovsltal rozkol uv (484až519), Anastasions (491—518) hájil heretiklův, až ko

nečně uznal práva papežská, za justlna !. (518až
527) skončen 5rozko a papež innocenc l. přijeídCařihradu r. v záležitosti Ariánů, justinián l.
(5327—65) dobyl Afriky a ltalie, zavedl nejvyšší
despotismus v &.říši, stavěl nákladně kostely, zá
libou v rozzmluvách náboženských podporoval
heretiky, odsoudil tři kapituly r. 544, jednal ná
silně s Vigiliem na sne mu v Cařihradě r.

hájil druheho místŠ5p5atriarchy cařihradského, určilpočet kleriků na5' pri chrámu Božské Moudrosti
a vydal mnohé zákony v neprospěch cirkve; ju
síin 11.(5613—78) radil papeži, ab se sám hájil
p'roti Longobardům, Mořic (582— 2) zakázal du
stojníkům a úředníkům státním vstupovati mezi
lderus nebo do klášterů, odtrhl Armen v &. říši
od kaíholika a dal jim patriarchu, erakleios
(610——41) začal hájltl monotheletismus, aby tak
spojeni byli zase monofysité, ekihesis b la dílem
patriarchy Sergia, v té době padl Dama ek r. 633
a 637 Jerusalem v ruce Arabů, Herakleiovi se po—
dařilo dobýtí r. 628 sv. kříže, ztraceného 614, na
perském králi Chosreu ll., za Konstanta (641—668)
se objevili Arabové u Cařihradu; císař vydal typos

648, nutila biskupy k přijetí jevilo,eMartini. odsoudil64911poy,byí prrotoojat, od ndo Cařihradu a
umřel jako mučedník na Chersoenessu r. 655. on
stantin W. (668——85) počal opět jednati s pappe
žem a došlo k6. sněmu v Cařihradě (v sále trullos).

zrušil taxu placenou po volbě apeži odjustiniana ll.a uznal právo papeže aůn ní Ra
venny; za jusustí niána 11.(685—71 akonánav synoda
trullská či quinisexta 692 a císař chtěl rozhodovaii
ovoibě papežů, skutečně také zvoleno několik

východních, ale nikdo z nich nepodepsal ani nežschválil trullskě synody, aní Konstantin papež
který přicestoval do Nikomedie r. 710, Justinián ll.
určil 690 trest ohněm pro Paulíkiány. Filippikos
Bardanes (711—13) dal spálitl akta sněmu 6.v
prospěch monotheletů, Lev lll. isaurský (717—41)
dovolil postaviti mešitu v Cařihradě, nutil židy
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ke křtu, pak r. 726 šydal edikt proti úctě obrazůa pro odpor papeže ehoře lll. zabral patrimonia
sv. Stolice na Sicílii a v Kalabrli, a zároveň s llly
rikem dal vp ri/aomoc patriarchy cařihradského

který v téže době obbdržel i lsaurlii odtrženou 0%patriarchátu v Antiochii, tak že ezákonů císař
ských podlěhala celá &. říše patrilaerchovi v Caři
hradě. KonstantinV. Kopronymos (741-75) svolal
r. 7545synodu obrazoboreckou, počal krutě pro
následovati ctitele obrazův a kázal obrazy ničiti,
Lev lV. Chazar mírněji si vedl až ke konci života
i chot Irenu trestal; tato, vládnouc za Konstantina

(7 —802), zavedla úctu obrazů na sněmu 7.
v Nicei r. 787, chtěla syna zasnoubili sRotrudou,
dcerou Karla Velikého; po druhé svatbě Konstan
tina Vl. vznikl spor moechijský, leetor (BOZ—11)
podporoval obrazoborce, podobn Lev V. armen
ský( 813—20)pronásledoval ikonoduly, Paschal l.

dal v Římě uplrchlým mnichům řeckým klášter sv.raxedy, ne lépe b 10 za Michala 11. (820—29),
hroznějí za Theofila ( 29- 42),a teprve Theodora
za Míchalallll.z(842—69)zavedla žsvátek orthodoxie
19. ún a842 Za tohoto císaře vystou il Fotios,
roku 867 na s nodé prohlásil latiníky za kacíře

Basill 'I—šgóé)odstranil Fotia, na 8. snněm
r. 869 v ařihrad do azen zase ignatíos, ale Bulharsko odtržennu oddl'šíma; Fotios dovedl zisskaii
si přízněBasilov ,kanonisoval jeho syna Konstan
tina &svou syn u r. 879 prohlásil za sněm obecný

proti onomu z r. 869, ktereho ngmějšierozkolnici neuznávají, držice se synody r. Vi. (8863ž
912) svrhl Fotia a dal podnnět ke sporu o tetra
gamii, Nikefor ll. Fokas zavedl zákon- amortísační
pro kláštery r. 987, rybyl odvolán Basilem 11.

(976—1025) Spo ení spap_ešž5iřimskýmibyloomdlě,ano Konstantin řX.( 35) nedovedl opřiti se
definitivnímu rozkolu 04Michala Kerularla r. 1054,

který si počínal libovolně, sesazuje Michala Vl57 a dosazuje lsaka omnena. Michal Vli.
(10171—78)jednal s Alexandrem II. a Řehořem V11.

0 unii spise z důvodů polítlckylch, Ijako jeho nástupcoově Komne novci. Alex l.(1081—1118)

vybíral veliké poplatky od poutlniskůdlo8Palestiny,stěžoval výpravu křižáckou, jan l.(118—43) dal
upáliti náčelníka bogomilů Basllla, přál výpravám
do sv. ze,mě ale za Alexia lí. (1180—83) poovraž
děni byli četní Frankové i papežský legát jan
v Cařihradě, repressalie při dobytí Solunu 1185
z_většily nenávist Řeků za Andronika (1183—85),An eíovcí: lsak ll. (1185 93) propustil po vy
nucen smlouvě Bedřicha Rudovousa křižáky ó-ou
říší, byl oslepen a svržen Alexíem lil., lsak ll. a
syn jeho Alexios lV. dosazeni křižáky a Benátčany
r. 1203,r zknlni Řekové se vzbouřili a tak dobyt
Cařihradr křižáky 12. dubna r. 1204 amčmsto hrozně
popleněno i chrám Boží Moudrosti. Tím, jakož
i založením latinského císařství Romania proti
námitkám innoccnce ili. zášť Řeků byla stupňo
vána Nově císařství bylo rozdrobeno na lena,
patriarcha Morosini dosazoval Benátčany na místa
výnosná, ano nástup eejeho Geervasius papeže ne
poslouchal, cisařove latmšti od Baldina !. ílander
ského byli slabí. Cisařové byzantští sídlili s patri
archou řeckým vNice Řekové nazývali latiníky
kacíři, omýv_aíioltáře, I'kde tito sloužili mši sv., a
opětovali křest od těchto udělený, ač císařově
z politiky jednali se sv. Stolicí. Michal Vili. Pa
laeolog r. 1261d obyl opět Cařihradu, aby
hnul hrozící výpravě křížové, jednal s Urbanem
iV., ano došlo i ke kratičkému s 'ednoceni na 14.
sněmu v Lyon 1274, Michal ili. byl však již
po 7 letech stižen klatbou že podporoval rozkol

aherusi, syn (jeho Andronikos 11.(1282—1328)uniiodvolal, ač žá al pomoci od západu, tísněn Tatary
a Turky, kteří za jana V. (1341—531)dobyli roku

-|
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1361 Odrinua ó-ě říše až na Solun a Cařihrad.
Manuel ll. (1391—1425) volal opět o pomoc proti
Bajazetovi, jehož Tamerlan r. 1402 zadržel. Lepší
naděje nastaly za Jana VII. (1425——-48), kterrý přl
tomen byl sněmu ve Ferraře, kde 6. července 1439
uskutečněna unie, v Cařihradě však trval odpor.
živen jsa hlavně Markem Eu enikem z Efesu, jennž
ve Ferraře uníi nepodepsa a po návratu šířil

o sněmu pomluvauběbrojil proti novému patriarchoviMetrofanovi, ob kýd Turci porazili vojsko
křesťanské u Vararny čr. e
tína Xi. byla 12. prosince 1452 rohlášena kard.
lsidorem zKyjeva unie ve chrám Boží Moudrosti
za křiku a odporu fanatických rozkolniků, že ra
ději poddání budou Turkům,n ež aby se stali |a
tiniky. Dne 29. května 1453 padl Cařihrad i po

rve za Konstan 

' uměn

byzantské umění

ckého. listo jest, že umění b. dosud příliš málo

jest prozkoumáno; zvláště chybí bezpečná chronologie jeho. Jedni datují po átek prvé periody
b. „. založením Cařihrhradu (330) a první rozkvět

jeho kladou do dobyJustinianovy (527—565),kdežtojlnl dokazují, že až oní. stoleti není svérázného

&.u., ýelikoož umění východu bylo pouze odvětvímstarokřestanskěho, s nímž v psod tatě se
shoduje a toliko v podřízených věcech odchylky
vykazuje. V období vývoje &. u. počínajícím sto
letím Vll. a končícím stol. XII. rozeznávatí l'ze dvě

a v prvé pol. 726—842,) jež zasadila

těžké ěrány hlavně plastice a malířství, &znamenitýrozkvět umění nastoupenim dynastie macedonské
r. 867. Kondakov nazývá dobu od 867d

Obr. 90,

slední císař ó-ě říše Konstantin Xi. Sultán Mo
bammed li. dosadil za patriarchu mnicha Gennadia

(dříve slul Jiří Scholarios), velikého nepříteleyuniepatriarchát stal se prodajn'm, zvláštěk žpo
pádu císařství v Trapezunt 1461 vrátily dse bo
hatší rodiny do ař|i.hradu

byzantskééu.mění O umění 4., o jeho počátku,
vyvoji, cenně a vlivu na ummění západní mínění od
bormků valně se rozcházejí. Jedni velebí &.u. nade
vše a tvrdí, _že měo blahodárný vliv na umění
západní, a to i starokřestanské; iní je naprosto
odsuzují,spatřujíce vněm pouhou ablonu,ztrnu|ým,

mummoío'vitý útvatr. Jedni nalézají v umění západpočínajíc Vl. tol. všude vlivy &. u., kdežto 'lnmi
obmezují vlivy ty na míru nejmenší, a vyklá ají
mn edotyčné zjevy spíše jako symptomy roz
kladu, anebo jako první stopy vlivu umění nordi

Vnítřek chrámu Boží Moudrosti v Cařihradě.

zlatou204[dobou &. u. Úpadek počíná v XIII. století.R 204byl Cařihrad dobytood křižáků, 1453
Turků; doba mezi oběma těmito událostmi jeost
dobou úpadku, vyžití a odumírání. V zemiích ne

sjednocených cirkvi východních sahají výběžklynáboženského & u. až do doby přiríorntn.ě
Archítektura. R. 330 učlnll císařrnKonstantin
z malého města Byzantia hlavní město říše řím

ské; čin ten měl hluboký význam jak pro život
církevní a golítický,atak i pro měn.i založené rn m stě nastal přirozeněučilý stavební ruch.
Formy áboženských staveb vzaty samozřejmě ze
starého.-Říma chrámy jak v Cařihradě, tak 1 v ce
lém Východě s avěny ve slohu basilikovém. Tak

tomu bvlo dlouhý čas. Ještě Justínían istaavělbasiliky v Cařihradě, erusalemě, na Sina aj. ! tam,
kde užito centrální o rozvrhu stavby, nebylo v pod
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statě rozdílu od římsko-západních staveb toho
zpúsoo.bu Teprve průběhem dalšich dob v vínula
se odlišnost, jež nabývala charakteru svér zností.
Původní úzké stykys ímem neuStále se uvolňo
valy jak v ohledu politickém, tak i náboženském.
Také jiná okolnost nutkala k samostatatnému tvoo
ření. Na výcchodě nebyla zásoba antických památek

tak veliká, aby mohlaposkytovati tak vydatný materiál ke stavbám novým, jak tomu bylo v ltalii
Ai tam, kde to možno bylo, saháno bylo k anti
ckým památkám jakožto poohanským s necchutí;

nanejvýše pouze ako k dobrému materiálu. 1 bylonutno takořka o'tiř a při tom hrzy
počaly se jeviti zvláštnosti, zvláště ve formě hlavic,
v partiích dekorativmch, a i ve formách konstruk
tivních. — Velikého vyvoje nabyla v lv. u. stavba
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naženě, působí dojmem nanejvýš stlřizlivým; jenokna poněkud oživují jednotvárnép iochy. Kuupole
a klenby nemají střech: kovový krytpspočívá přímo
na nich (víz na obr. 91. vnějšek chrámu BožíMou
drosti). Typickým vzorem pro b-skou etrámov0u
stavbu stal se chrám Božské Moudrosri v Caři
hradě, zbudovaný cisařem Justinianem (232—
staviteli jeho b li lsidor Miletskýa \nthemmios
Tra Isky — Poo tmě jako v architektuře stato

křesťanské, tak i ve slohu b-skémks očívá těžištěve velikoleposti celku a v konstru ,kdežto umě
lecké propracování jednotlivosti ustupuje do po
zadi. Charakteristickou známkou 6- 'ch staveb vedle
snahy po účinné nádheře jest, e to, co padá
v obor rozumu, vev očet mathematický a kon
struktivni, slovem v obor techniky, vykazuje ve

Obr. 01. Vnějšek chrámu Boží Moudrosti v Cařihraděf

ceentrálni, na západě k účelům bohoslužebným
zřidka uživa.ná Až do pol. Vl. st.ol byla hlavnim
motivem převýšená kupole nad kruhovým nebo
polygonnim hlavnim prostorem, s namnoze dvou

patrovým ochozem a s polokruhovýmiu apsidami.nější zdivo shodovalo se co do tvaruzprvu se
střednim prostorem, i bylo tudiž rovněž kruhové

nebo polygonni Značné rozšířenilarostoru nastalo,když vnějši zdivo, a tudíž i cel stavba nabyla
tvvaru pravoúhlého; ještě většího aesthetickčho
úspěchu nabylo se důmyslným sloučením stavby
centrální se stavbou podélnou a kdyžp ůdudorys

vnitřního prostoru nabyl podoby steinoramennéhokříže. Vnitř k-b-ých staveb působí obloukovými

liniemi kupoli,čpolokupolí, oblouků, arkád a apsid
dojmem neoby jene mékkostí (viz tvnitřek chrámuBoží Moudrosti na obr. 90..) Za ovnéjší archi
tektura, ponechávajíeí konstruktivnít části zcela ob

liký rozvoj, kdežto vše ostatní. co jest plodem
uměleckého cítění a svobodné duševni tvůrčí sily
zůstává značné pozadu. Formy architektonické de
korace upomínají až na malé vyimky na vzory
klassické; často však jsou tak pretvořeny, ano

zneřtvořen, že původní myšlenka téměř zcela jestean ojevi sezviáště ve tvaru hlavic. S ob
zvláštní zálibou užito k jich výzdobě akanthu, ale
brzo v bujných formách, brzo ve tvarech přísných
a ztrnulých, vždy v mírném jen a stejnoměrném
reliefu, tak že nabývají vzhledu tkaniva. Takovéto
téměř textiiné provedené ornamenty nalézáme vó.
u. ijinde. Základní tvar hlavic jest sice krychlový,
ale častokrát přetvořený ve tvar košov
Nádherymilovnost a'. u. jeví se v inkrustacli, j
pokrýváni stěn a ploch drahocenným tátiovánim
mramorovým, jakož i mosaikou skvéjici se zlatem
& živými barvami. Ornamentální motivy jeví až na
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_..malě výjimky nemnoho- fantasie a vzletu, ovšemvšak činí ná ežltý dojem těžkě nádhery. —--Po d

vlivem &.u. sktojivznikajici románské umění vitalii,zvláště však uměni v exarchátu ravennskěm a
v jižní ltalíl, kterážto územi dlouhou dobu byla
pod politickou vládou byzantskou; rovněž tak
i v Benátkách, jež byly v živém obchodnim spo

jeni se zeměmi byzlantsltýrni.v ještě většího, a to
trvalého vlivu nabšlo ' jež nábože skýmvzvnáním yly ves oienies církvi řeckou:

ecku, yrli, Palestině, ale' Asii, Armenii, bal
kánských & kavkazských zemich, Ruskua . Ná

byzantské umeni

slavnostní vážnosti 0-e plastiky poji se nádhera,
harmonická jednotnost slohová a svědomitě pilná
technika. Obrazoborectvi zničilo mnoho starších
památek sochařských. Pouze na italské půdě za
chovalo se šest b-y'chtiuur svatých v kapli bene
diktinek v Cividale ve riaulskuuz Vili. stol Nej

znamenitějšimí výtvory ó-ě plastik y jsou v hojknécmpočtu se dochovavsí reliefy vyřezaně na desk

ze sloni. )jednou : nejskvělejšich praczijest trip
gchon : stol ch0vaně v Louvru (vuz .).yzantskěho původu asi ze stol. —X. jsou
také oba lovecké rohy bohatě rellety (výjevy pio

Obr. 92. Byzantská t'lptycbon ze slonové kosti : X. atol. v Louvru.

rodní charakter různých těchto zemí pozměňuje
siiovšem tvary ó-ho u. svěm vkusu ale zá
kladni typ zůstává nedotčen. — 2. Plastika
ó-ská jeví ráz slavnostní odměřenosti a vzneše
nosti; do starokřestanského ideálu vnesen byl
takořka ráz byzantské dvorní etikety. Postavy jsou

až neEřirozeně protáhlé a hubeně, tváře noválověs veli yma otevřenýma očima, dlouhuým m a
mal' mi ústy; výraz ztrnulý. Roucho jest přiměřeně

styhsováno. jelikož vážnému pojímání lépe se hodil tvář starší a přísná, zobrazuje na př.
i Krista „jako krále a vládce spre jako starce
nezli muže, slavnostně vážného a přísného. Ktěto

fánni) zdobené, chované v poklá u chrámu svato

vkltsého vvPraze (víz [Jad/alla- f_i/ler Chrámovýpookladu Víta l. vněž tak zdařilými
výtvory b-evplastik jsolu deskyvreliefově. z bronzu

litě anebo ze stři ra a zlata tepan yzanccepocházejí bronzová vrata (viz l 510) některýchkostelů v italii. — 3. Ma ířstvi. b'-ě malířství
vyvinulo se z mallřstvi starokřestanskěho. jež
v době svého úpadku nabývalo charakteru typi
ckého, a to nejen pro jednotlivě postavy posvátné,
nýbrž i pro líčení výjetův & události biblických
Tyt otypx převzalo &.malířství a ustálilo je ještě
více; individuální, samostatně tvořeni umělcovo
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bylo tim ovšem značně obmezeno. Ale &. maliř
stvi právě svým přísným klidem, jednoduchosti
forem a typickou přesnosti a srozumitelnosti slouží
dobře svému účelu: znázorň ovati posvátn ě 'o-p

stavy a výjevy. Z antického umění přejalo b-skěmali ství smysl pro správné a pěkně proporce,
vkusné vrženi rouch a krásně obrysy tváři. Kto mu
pojila se bezvadná technika spo ená se smysolem
pro vkusné volení barev. Speci icky byzantským
elementem byla pompésni přepychová nádhera
vliveem nádherymilovného dvoravvneeisená
Iiřstvl, jež zejména počalo napodobovati nádherná
vyšlvaná a zlatem bohatě zdobená roucha. Odmě
řenost dvorské etikety jeví se i v komposlci ma

631

na měšť. škole působí katecheta; 5915 katol., 15
akatol., 42.9ž.;o

Bzenskl Rud fvS.1.,byl ve Skalici (Szakolcza)na Slovensku 1631, půso ljako missionář v Šed
mlhradsku, kde mnoho nekatoliků přivedl do lůna
cirkve; z. v Kološi 1715; ». „Bipartita historia
Transylvaniae et Soc. Jesu", „Deo rigine et pro

gressu cultus et lammiiaseaprodigiosis claudlopolitanae iconis B V
Bzonowski Do minlk 0.a's. Fr., kazatel polský

v XVlll. stol.;x „Umzbrasplendorów swiata orazpochodnia P. arya zambony pokazana“; „Po

řoňczyk Antoni šw. z ambony pokazany“ (Toruň723), „Majestat pokazany na prymlcyach trzech

Obr. 93. Seslání Ducha svatého. Monika \' chrámu Boží Moudrosti v Cařihradě.

liřs vi b-e'ho, kde převládá rozvržení symetrické;
a savnostni klid. —-Veškeryvuvedené známky jeví
se ak v obrazech mosaikových (viz obr. 93 ), tak
in zístěnných a deskových a rovnniěž iniatu
ác1. Zminiti se jest ještě o krásných malbách

emailových,jež náleželi ksnejskvělejšim v tvorům5. n.
u/m, ichte delr Bau unst l.,311.: týž.,oGeschichte desrcPlastik! ,297 n.; týž

Geschichte der Maierei 1,130 n.; andakon, Hist
de l'art byzantin considěrě principalement dans les

rniniačnres92(Š'ař. 1886——91), Už, Les émaux byzantns t
Bez e,c f. deiL olomm., v dekanátu hzeneeko

kyjovskěm, přip. již ve Xlll. stol.; byla kdysi prae
bendou kapituly brněnské; patron: majitel panstv1
bzeneckěho; duch. správu obstarává farář s koop.;

mlodych kaplanów“ (1723).
dzziejów kaznodziejstwa ll.,

zovius (Bzo ski) Azbraham (křest. gmStanislav), Prased.,n. 1567v Proszowic ch,

v 15 letech vstoupil do řádu, odv přegstavenýchposlán za účelem dašiho vzdělání do uma; vy
učoval na učilištích řádových ve Ferraře a v Mi
láně; vrátiv se do vlasti sob ! jako kazatel v Po
znani, později jako ředitel uřádové školy v Krakově;

nějaký čas byl představeným konventu varšavskěho, načež sta se gen komisařem ve Slezsku;

2Srvn. Pelczar, Zarys

1611laodebral se do urna, kde u přání papežeV. řevzal pokračováni annálů Baro
nlaovlých(v. ,935) a zpracoval dobu od r. l|98

do 1572 (7 sv.,1 V Římě 1616-29, V Kolíně 1621-30,8. sv. vydal r. 1641; po jeho smrti: vydán v Rimě
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sv. 9. mm; pořídil také výtah řečeného Baro'niova

díla ve 2 svazcích pod titulem„„Historia ecclesia
síícaoexoCaesaris Baronii Annalibus" im 1616)mim oxy.. „ on iex Romanus" (Kolín 1619),

„Trilo tlum B. M. V.“ (Ben. 59F?, „Thesaurus lauduum parae V.“ (t. 1598). „Forida Marlana' (t.
1612_,vKolíně 1617,1620), „Conciones octo ín rae
cipuís Deiparae festivitatibus“ (Ben. 1611), „ lores
aureí supe totiu anni evangelia collecti“ en.
1601,st.), „Propago D. Hyacinthl, Thaumaí urgi

_,

Bzožowski — Cabet

Poloni“ (Ben. 1606), „De vita rebusque B. Ceslaí“
(Krakov 160 ), „Silvester ll. Pontifex a calumniis

vindlcatus“_( ím 16%), „Paulus V. Burghesíus“ (t.1624), „De jure status“ (Kolín-11600),„Nomenclator
sanctorum e professione medicorum“ (Řím162
B..z 1637 vxŘim

Bzožowski, malíř polský : Poznaně vXVlíl. st.;
vletech 1753—54provedl freska na klenbách cist.
kostela v Obrze

G

c, zkratka—
C zkratka rdin

zakrtka v nápisech starokřestanských, značí
tolik co Consul, Cum, Cajus, Concubina (a.).

— caput, canon, causa.

a.
Caamiřlna Placido, špan. architekt v Santía o

dí Compostela 71.172), .1812, íráteer laik v l.
S.Mart1n Pinarlo, působil při novostavbě tohoto
konventu; vypracoval také návrhy k několika oltá
1"l'1ů1a k yzod bě kostela i sakristie; pracoval

v duchu Slinzhuklassiclstického.Caathv

vCabadés z(Cabtados)yMag'1Augustín 0. M.de Merc., prrot. theol. na univ. ve Valencii, :.

1797, &. „lnstitutíones theologicae in usum tironum“ ( alenciel
cabala viz kalbbála.

Caballerrjolsě, špan. architekt, „ v La jana napoč. XVlll. stol., od 1733m ich kl. S. Miguel de
los Reyees ve Valencii 1, .1. .111117148;dle eho návrhu
proveden hlavní oltář v kostele řečen ho kláštera
z mramoru a iaspisu , a také několik vkusných

nádrži:iina svěcenou vodu pro farní chrámyvValen
Caballleero 1. Bernardo, 71.1774 v Madridě.

1817—24 bisk. urgelský, stál v čele „apoštolské
junty“ (vizi., 531); 1824 stal se arcib. saragossk' m;

pro svojí věrnost k cirkvii musil prchnout1;z. 843v Bordeaux ve vyhnan — 2. Fernandez viz

Fernandez Caballero. — 3. y og z Vicente. sochař u. 1838 vM rí e, z. 187 ve Val
ladolidě; vynikl zvl. jako sochař ornamentální 1859

ři restauracii ckostelda S. Vicente v Avile.aymon do 5.1., 71.1740 v Palmě-(Ba
leary), vstoupil 017528do Tov. jež., byl prot. v Ma
dridě; po zrušeni řádu deportován ydo Italie, kde
oddal se činnosti literární, z. v ímě 1829;.r:)
„Bibliothecae scriptomm Societatls jesu supple

menta" (2 sv., Rím 1814421 18161, Commentariola
critica: De disciplína arcani; e lingua evan

ellca' (t. 1798),814"GloriaDeposthuma societatls jesu.
ars prima“ gpagraphiae hispanicae aetatet s1
Cabo r, a, 0.87 gB),u 1673,-. 1736,

vydal sbzirku kázání
Cabaan Ondřej, slovenský spls, u. 1813 v Sel

cích ve zvoleňskě stolici,1837 vysv na kněze, od
1844 far. v Komjaticích, z. 1860; hájil neohroženě
práv svého národa; přispíval do slov. časop.,přcl.

. ayera „Prostonárodni výchovo
slovi“ (Budín 1847).

CabanelAlexandre, malíř,n vMontpellieru
1823.1840 vstoupil do parařižské Éooleddes Beaaux

Artsa aisbaylěžákem Plcožtiovým,1893 stal se prof. nazprvu věnoval se
maÍiřstsvíaněáboženskěmul(„Kristus vzahradě Geth

rirri7
seeimeni“ tó

semanskě“ 1844, „Smrt Mojžíšova“ 1855, „Glorííl
kace sv. Ludvíka'), později pěstoval malířství por

traltníaprofánnt (obvrazčmjehonztětonperiomciěyíboplývají nuditami);v fra c. ní

značný. ač nikolivbpňliiš příznivý.
Cabasa víz Cab as isitanensis díec.Cabasilas víz Kaba
Cabasltanensísdlec.,siilé1cads.bisk.Cabasa (Ca

bassa) v prov. Aegyptus ll.; Cams, Series 461

uávádí dva biskupy z let 431—451; nyní bisk. titu
áCabassut (Cabassutius) jan, oratoríán. „.
1605 v Aix--en- Provence, zprvu advokát, vstoupil do
řádu1626; 1660provázel kard. Grimaldiho do Říma
do konklave, v němž zvolen byl Alexander Vll.,

; fr). „Notltia concílíorum S. Ecclesiae, in qua
elucidantur exactissíme tum sacrl canones, íum
veteres novique Ecclesiae ritus, turn raecípuae
partes ecclesiasticae historiae" (Lyonl ; někoo
likrát zno uvyd.; vnov mzpracování podtitulem
„Notítía ecclesiastica historlarum, conciliorum et
canonum vetcmmque rituum" t. vroněž často
vyd., posléze v Tournaí 1581; jest to spis kritický
ayužitečný); „juris canonicí íheoria et praxis ad
orum tam sacramentale quam contentíosum tum

ecclesiasticum turn saeculare“ (Lyon 1675, něko
likrát znovu vyd.; ve spisu tomto spisovatel za
chovává stanovisko umírněné, vyhýbaje se celkem
ri orosnosti i laxiostl, dle svvědectví sv. Alfon

íguori byl 6. ako" moralista
byl stoupencem probabilísmu), „ raitě

Cabello de BalboaaMígue .
Španělsku,světskj kněz, 156)ode b
:p. edílo „Miscelanea Antarctica“ (v rkpse).

Cabet (Kabé) ]. Etienne (Štěpáěn),hlasatel moderního kommunísmu, u. v Dijonězl788, v St.
Louis (Missour r. snyem dělníka, po

rávníckých studiich stal se advokátem a po revo
uci 1830 geneerálním prokurátorem na Korsice, pro

svůj radikalísmus byl však sesazen R.11831zvolen

Eoslancem a bojoval v řadách krajně radikálníhořídla proti ministerstvu Thíersovu a Guizotovu.
Odsouzen jsa pro novinářský článek ve svem časo
pise „Populaire“ do vězení na 2 léta, uprchl roku
1834do Londýna, kdež se seznámil s kommunistou
Owenem a program kommunistický přijal. Vrátiv
se do Francie r. 1839, vzbudil pozornost r. 1
svým románem „Voyagevenlkaríe“ (Cesta do lka
rle). V románě „Cestta do lkarie" vykládá C. kom
munistickou svou theorlí povldkovou formou, líče
blahý život obyvatelstva v lkarii, kdež panuje _spo
lečne vlastnictvi všech výrobních prostředků i ží

votnlch vgotřeb. Není soukromého majetku aneipeněz, lchni občané jsou si rovni a pracují
prospěch svě republiky, která je majitelkou všech
továren a podnikatelkou veškeré práce, za to však
občany vyživuje a vyrobené tovary rozdili. Láska

_sřpís.klassicky',n ačde l'usur e“
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k vlasti ejlepružinou čilé a příjemné práce ve prospěch C. odsuzuje sice soukromý majetek,
ale přejeelrodině a ukládá za povinnost monogami
cké manželství, což mu bylo důslednými kommu
nisty vytýkánno jako nemístná úsluha staré civili
sací Lidový parlament v 1kar11určuje všecky nejen
veřejné, ale i soukromé potřeby občanů, jednání
parlamentárního nesmí se účastníti žen, ač jinak
jsou romy mužům, úředníci jsou li em volenní

nuze na rok a nedoostávají za svou práci žádného.platu. Svobbody tisku v ikarli není) nýbrž vydávají
se pouze oficielní listy státními uředniky, v nichž
kritika není dovolena Náboženství v ikarii nemá
žádných určitých dogmat nýbrrž pouze morální
poučky a veřejný kult. Kněží a také kněžky lld
pouze vyučuji a utěšuji, dětem se však nábožen
ská nauka do 16. roku nesmí předkládati, aby se
mohly při zralém rozumu rozhodnouti pro jakou
koliv formu náboženskou. Ačkoliv C. ve svém ro

máněboužil myšlenek starších kommunístů (Morovy topie“ a j.), přece poutavým slohem a pak

agitaci .ve svém asopise„Popu1aire“ získal velmíonmho přívrženců (kolem (130), kteří se nazý
vall lkarovcl („icariens“). Z„příspěvků svých při
vrženců zakoupil C. million ak.ů půdy v Texasu
a r. 1848 vypravil se tam s 69 stoupenci. Avšak

založenou osadu v Texasu musili opustiti, protoževražedné podnebí mnoho osadníků zahubilo. Druhý
pokus učiněn s 280 mu vosadě Nauvoo (Illinois),

kterou C. koupil od Mormonůr .1849. Osaspivala, ale C. řísnymsvým řízením vyvolal ne
spokojenost osadníků, tak že ho obžalovali ve Fran
cii ze zpronevěry Byl odsouzen v Pařížíz asve
nepřítomnosti do vězení ale dostaviv se k2soudu
uzznán byl za nevinna Ř. 185 vrátil se do Arne

riky, kdež vš fory mezi 1mladšímia staršímičleny osady neust aiy, tak že posléze starši č1e
nove za vedení C-ova r.1 . e z Nauvooovy

stěhovali počtem 170 mužuv, a Žzaložili si osaduv Cheltenthamu u St. Louuis, zemřel
a soudruzi. pro dluhy dobrovolněŽse rozešli. Mladí
nemohli rovněž pro dluhy osadu \ Nauvoo udržetí,
proto se přestěhovali do Adams County ve státě

jo Zde sice žilimnějaký čas v klidu, ale poznovu vznikl sporm zt mladýmia starými, což
vedlo k odchodu mladých. Nastaly spory o majetek,
a úřad nařídil liquidaci. Osada ikarovců se sice
poměrně dosti dlouho udržela, ale C. sám zakusil

neudržítelnost lidské společnosti bez autor?-_;na roste rovnosti a volnosti jednotlivců
jet tě některé spisy: Histoire populaire de la Re

volution (1789—1830), 4 sv.; La colonie 1caríenune(1856) aj. (Sm/er, Gesch. d Sozial u. Komm
in Nordameríka ipssok Shaw, lcaruia,
1884; Lenz, Socialismus, 138093)[RÍ.]— 2je an
Baptista Paul,řrira.nc sochař,71.v Nuits (Cóte
d'Or) 1815, žák Fr. Rude, :. vPařižží 1876; zho
tovil alleg. sochu „Theoloogie pro pařižský chrám

sorbonnSlrý; 1846—52d1e1 v Petrohradě, kdež provedl 8 basrelieíů pro kathedrálu sv lsáaa.
Cabezalero juan Martín, špan. maalíř, 7:vAl

madenu 1633,z. vMadridě 1673,jeden z nejlepších
žáků juana de Carreno; několik zdařilých jeho
íreskových maleb náboženských v někter ch chrá
mech madridských, jakož i v kartouze l Paular

I.lCašezias ]osé (kl jménemFralncisco), španarchitekt, u. v Engueeře 1709, 729 mnich v kl.
dela Corona. z. ve Valencii 1773, vypracoval návrh

hl. oltáře Brobkostel írantišk. kl. v Alcoy a zbudoval k1. S. arbara v Alcíře; dle jeho plánů byla
r. 1761 započata stavba chrámu S. Francisco ei
Grande v Madridě.

Cabezon don Felix Antonio de, vynikající
špan. varhaník a skladatel (slepec od narození),

Ceský slovnik bohovědný il.
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11. 1510 v Qastrcřljieirízauu.(Bzurgos), bylĚ varhaníkem
při dvoře krále hpali v Madri 1566, jehskladby instrumentá ni sebral jeho syn a nástupce

ernanu do z.Cabez do Didacus Nuno O. Praed., „. ve
Vlllalonuuv Kast1,1iiv.16 roce vstoupil do řádu,
po skončených studiích b 1 prof. v různých kon
ventech řádových, zvl. ve alladolidu; :. v Segovíi

; J). „Commentaríi ac dispuíationes 111tertiam
partem Summae theologiae D. ThomaeeAquinatis“

(2 sv.,Vzalladolid 1601 vyd. několikrát znovu; vevydání ndány čtyři dlssertace: 1. De
auctorítate summippontiíícis et concilíorum, 2. De
induigentiís, 3. De auxiliis divinae gratiae, 4. De
bulla Cruciatae dictaa; vydání 1663 má titul:
„.D Thomas explanatus, sive Frz.Didací Nuno Ca
bezudo commentarla scholastica in tertiam partem
D. Thomae de sacramentis“); po jeho smrti vydán
jeho sp1s„ Tractatio in tertiam partem ummae
theologicae D. Thomae nunc primum in Iucem edita
cura et studio Fr. Antonií Cloche O Praed. “ (Řím
168%2 sv.). jako moralisla jest C. „auctor gravis

robabillsta“.

1 ablllonensis diec._ — franc. biskupství Chaon-su
cabischolaris, cabiseolus, capischolus (: caput

scholae), tak v některých pramenech středověkych
nazývá se ka ítulni dignitái, zvaný jinak scholasticus (v.t

1768 v Najeř_e_

G

anra cisco javiier, „.
u Valencie, od 18116varhaník, od 1830 kapelník přikathedrále t., z. 13 jeden z nejznamenitějšich
novějších špan. církevních s_kladattelů, jenž veeVu
lencií udržoval tradice staré školy a capella XVI.

1. stol.; z jeho skladeb vynikají: „Miserere“ ,ÍCXredidi' a „vBeatus

Cabotl 6Vincenc, přoí. na univ. v Toulouse, :.1621n ; „De beneficiis', „Variarum' urís

publici velt6opritvati dispudtatlonum libri duo" ( ařiž1598; oid le jed .j. o volbě biskupů).
Cabral František S.'.nj, . 1528v Portugalsku,

vstoupil do Tov. jež. 1554, působil s velikým úspě
chem jako missionář v]a ns,ku získav veliký

gočet tamního obyvatelstva ;křestanství; pozdějiyi rektorem kolleje v Goe,k 16
CaAbraiy uado Manuel, n.vSe

ville 1818.prof. na Escuelad e zprací
jeho vyniká obraz: „Procesí o Božím sTělezv Se

ville“ (1858), vystaven v Madridě aozakOupen pro
.Museo Nacional"de Arte ModernCa br é Anto S. 1., 71. v TarragOně 1829,

vstoupil do řádu 1851,yl prot íys. a math. v Leoně
Havaně, kdež byl prvním ředitelem observatoře,
zabýval se také numlsmatikou; z. v ě
mimo různá díla z oboru íysiky a geografie .rp.

Tratado deim odo de gobilerno que nuestro SantoP. lgnacío tenia“ (Madrid 1878 , „Ejercicios espi

rituales de acio d7egLoyo & explícados por elP. Luis Bellecio“ (t. 18"
itoons P.,:aed u. v Kordubě

Bref. theol. na univ. v Osuně, kazatel Filipa 11.ailipa 111.,z. v Madridě 155;98 xp. „Tr aat do de los
escrupulos e sus remedios" (Valencie 1599.
Barcelona 1%)6; spis tento přel. do vlašt. Basile
Campanella vPalermu 1612, do franc. Pavel Duez
S.a_|.vP' 'ži 22). — 2.Cant,ó Fernando
ou malíř, n. a usedlý v Alcoy (prov. Ali

cante); učiteli jeho byli Lorenz Casanova a Casto

Plasencia v Madridě z obrazů ljeho)vyniká: „Unvoto ala Madonay aufraago“ —.3F ran
tiš ek S. j., „. 1724 vAragonsku, z. 1799: přeložil
do špan spis Caes. Caliniho (v. t.) „Lectiones in

Scrípturam: , překlad ten vyšel v Madridě 1787v 105 4. Miguel, mexický malíř, 11.1695

v Antequeře,s. v Mexiku 1763, provedl řadu obra

'%anrtesmalíř,



634

zů pro rťšzne kostely mexické. — 5.Mo ales
Fr šlgan kěn: na oč. XVll. stol., theologkardinála etra Dezy vŘ m,ě akolyta papeže Kle

a.;Vlll dokončil Chaconovo (Ciaconovo) dílo
mVitaeet res gestae summorum pontificum roma

norum et S. R. E. cardiinalium' (v Římě —1602),
zpracovav část o oKlemcnta1 Víllí.; imgm
to9! „Vit)aet gestaCoelesotiniPapae II.“(v6. Petr člen řádu sv. jeronyma

v Cordulbaě .nComme taaria et disputatíonesm in2. partem D. homaee“(2 sv., Corduba 1602)„
mentaría et disputatíones in 3. partem .lhomae

de sacramentis ln genIere, de auxilio praevio etdebaptismo' (Madrid 1611). — 7. špan. k,něz člen

kongr. školských bratři, odpadl k protestantismu,byl pastorem v Seville, později v Madridě; hlás11
se k presbyterlanlsmu, r. 1885 přestoupil kepisko

pŠalisněuslma stal se biskupem episkopální missie vepaul
Cabrinl František 5.j., „. vCeree 1811,vstou

pil do Tov. jež. 1835, z. v Benátkkách 1862;.r:.;

„Raccoltadi pratiche divote ln onore delSS. uoredi Gesu“ (Mod 1856), „11 sabbato dedicato a

María“ (t. 1861,přel. do franlc. pod tit. „Le Samedlconsacre a Marl,e“ v Bruse u.1862
seau Miku ás, „.|v Rétthelu 1680,kněz,

požíval velike vážnotsti arcibiskupa remešskeho LeTelliera, ale odn tupce jeho arcíb. Meíllyho byl

ýronásledován jakožto „appellant“, byl uvězněn ve
mcenses, načežvvypovezen do Tourrsu, kdežz

;..rp „instructions courtes et íamilíeres sur le
Symbol"(Pař.12.,sv) „Díscourssurles
vies des Saints7 de lAncien 'lestament' (t. 1732,

6 sv.7)3,6„Raefléxions morales sur le livre de Tobie“(1 17331
a ro Fernand dO. S. B., 1855v Marseillu,

vstoupil do řádu 1878, vysv. na kněze 1884,ipřevor
v Solesmes, od 19030opat ve Farnboroughu (v An
glii); vydava „Dictionnaíre d'Archéologíe chréti

enne et de Liturgie“3)(1907n n.:) . „tl-ilsoire du
Cardinal Píira' (189 „Étude sur la PeregrinatioSílviae" (1895)), „L 3)livre de la priěre antique“
(1900,loíturg1i prvnich století; do němč. pře.1

Pletl, „Die Liturggoicder Kirche“ 1905), „La Priěrelitur. “ (3 sv 1n.), „Les origines liturglques“
(konnerenční řečí 1906), „Introduction aux études

liturgišjnuess“(1907), „L'_Angleterre chrét. avant les()1,909 rediguje sbírku „Collection li—
tur

Cabseel viz Kabseel.
Cabuchetl. Emil, franc. soehař, 71.v Bourgu

(Aín) 1819, žák Símartův a Flandrinův; z jeho

prací uvádíme: „Sv. Vinccenc de Paula“ (sousoašiv bronzu pro chrám St. Sulpice v Paříži,)
donna“ (z mramoru, v kostele Ste. Croix v Nantes),
Kris us“ (z mramoru chrámu lourdskěm),„
Marta" (v kathedrále marseillské), „Sv. Filuména
(basrelíef na hl. oltáři kostela v Arsu), poprsíA
LCauchycho a poprsí abbéa Latreillea.

Cabul viz Kabu .Cacavelas viz Kaka
Caccavello An nibale, neapol. sochař, 71.1515

v Neapoli, žák a spolupracovník Merlianův (v. t.),

pšgyedl h_ojněprací pro chrámy neapolské, z. kol.
caccla vz canon v hudbě.
Caccia Guglielmo, ital. malíř, eklektik, „.

vdMontabone (Acqui) 1568, inny v Monferatto a593 vit toncalvo; z. 1625, provedl pro kostely
vdokoli Monferatta a pro mnohé severoitalské ko
stely vůbec řadu oltářních obrazuv i íreskovy'ch

Cac'cialupia (Gazalu is) jan Křt., ital. práv
ník v XVI. stol., prrot. pr vavvSienně, konsistornl
advokát při římské kurii; x;.: „Repetitío de summa

Cabrinl — Caddroe

Trini'ŽtBeun(Pavia 1508),„Modus studendl' m utroque
Cacc PetrT máš O.Carm.,n.1693,p

theol. naaPropagandíěovnřžímě,z. 1768, vydal „OperaS Leonis" (3 sv., 1175 —,5znovu otiskl Mígne,
LL.V.)_, ab čelil tendenčnímu vydání Quesne

lovu spisů lěc; vy také „Ecclesiastlcae histo

gaeláusebll Pamphilaillibri 1x Itutíno interprete')
Caccanlaniga Francesco, ital. malíř, n. 1700

v Miláně, z. 1781 v Římě, provedl radu obrazův ol-
tářních; nevynikal sice geniální silou tvůrčí, ale
vyznamenával se svédomitou technikou, byl stou
pencem klassickeho eklekticismu.

Cacciatori(Cacciatore)1. Benedetto, ital.
sochař, u. v Carraře1794, 1860 prot. na aka

demii v Miláně; : 1871,aprovedl několik soch svatých pro dóm milánsk — 2. Ca r,lo italský
sochař,n. v vypo. XV.lll stol., žá'k Fran
cesca Schíaííina v janové, dle jehož modelů pro
vedl šest basreliefů v mramoru s vyjevy ze života
P. nic pro kostel piaristůt., salmostatné jeho
práce zlet 1776—78 sou: socha sv. Filipa Nerej
ského se dvěmaanděly nad vchodem kostela to_

hoto_světce ts Idva andělé s obrazem sv. Domnikav kl. S. lvestro t., Madonna se dvěma an!—

děly v sakristii kostelaySb.Lorenzo t.acciguerra jer n. vSienně,pritel
Filipa Nerejského; sp.: „Trattato della tribolatione

(Benntákyl562), L„Letteres spirituali“ (Rim 1575, Bcnátky 1584), sopra a írequenzia della

santissima communione“ (vytišt. spolu s předešl.,přel. do lat. a franc ), „Medítazioni“ (Řlml5 83)aj.
Caccini(De Caccinis)Giovanni Battista.

sochař a architekt, u. 1556 nepochybně ve Flo
rencií; první jeho prací jest socha sv. jana Guai
berta nad hrobem tohoto světce, zhotovená 1578,
potom provedl různé sochy a relieíy světců pro

kostely ve Florencii, v Pise, v Orvietu a j. , :. kol.

aš.

]

1Caccioll1. Giovanni Battista, ital. malíř,
71.1623 v Budrlo u Bologny, z. 1675, byi to umělec
dobrý, ale nesamostatn' ,vzorem mu byl Cignaní,

provedl hojné oíktářnio razy i freskově malby prokostely bologns ppe Antonio,

ital. malíř, syn předešl., 71916752cv Bologni, věnoval se malirstvi treskovému a byl v rodi ti Svěm

Hinde hojně zaměstnáván výzdobou kostelů; :.

cCaceress, biskupství na Filipínách, viz Nuevaace e
Caceree,s de, Didacus, kněz řádusv. eronyma;

519.38„Summa theologica' (pouze 1. část alamanca„ e Noe et arca sacra relectio“ (t. 1635),

„ln Quadra _esimael6e35tAdventus evangelia catenasacra morais“ (t.
Cadaeuus (Cadeli) jan Ondřej, oratorlan, u.

1596 v Brescijsku, 2.1670;vdal výtah Sanche
zova díla „Des. matrlmoníi sacramento“ (Brescia
1656, Bergam ).

Cadalousm(Ca1da1us,Cadalaus),vzdožropapež,od 1045 bIsskup v Parmě; po smrtippapežeeMiku
láše 11.1061 zvolen od protivníků reformy na sy
nodě v Basileji pod ochranou císařovny Anežky,

matky nezletilého lslindřicha lV., proti papeži Alexandrnll. (v. t.) ial jmeno Honoriall.; hlavnim
přívržencem jeho vpnittalii byl biskup albský Benzo

), ale arcibisku kolínský Anno (v. t.) jakožto
Foručnik jindřich & V. a správce říše vyslal dotalie biskupa Burcharda (v. t.) halberštadtskeho,
aby záležitost vyšetřil; na velíkěs ynvodě Man
ově 1064 rozhodnuto ve prospět.—istyAlexandra II.,

načež:lC. vrátil se do Parmy, ač nároků svých senev7 al; 72
Caddroe (OCadroes) sv. 0. S. B., ». ve Skot



Cadeac — Caerealis

sku, vzdělal se v Irsku, přišel do Francie. kdež
stal se mnichem ve Fleury, později opatem ve

Waussoru a kol. 950 opatšm klášt. sv. Klementav Mettách, kdež z. ko . 97
Cadeaac Petr, franc. skladatel XVI stol., 1556

ředitel sboru chórových hochů v Auchu; vydal
„Mtssae tres“ (Paříž 1558), „Missa cum __4voc. ad
tmitationem modull Alma redemptoris.. “(t. _1556),issa 4 voc. super Les haults boys“ (t.1

jine jeho skladby aZůstalyv rukopiseadcl viz Cad
Cademoth, Cedaimothviz Kedímot.

Cadenet de, Petr : rvu dvořanavoljín, otomoratorlán; _přel.žalmy o franc. (Paříž1660.gCadessviz K
Cades l. Gíuuseppe, malíř, 11.vŘímě 1750,od

1786 člesn akademie sv. Lukáše 1799: učitelem
jeho byl Domenico Corvi; neo čemě zručně do
ůedl napodobovati manýru velikýc1 mistrů (Raf
faelaa j.), čímž ovšem trpěla jeho orlglnallta:
inejlepší jeho výtvory jsou napodobením vzorú
cizích; provedl několik oltářních obrazů pro různe
chrámy v ímě,Turině a j. 2.,]oseí archltekt,
11.1855 v A_ltheimuu Biberachu, stud. vŠtuttgartě,

pracovalgn stavběmtlnsteru lemu, potom varci
blskupskm stavebním úřadu ve Frýburku Br.,samo

statně _jhst činnýmo hlavně jaaožto stavítel_ c rámů (chráníi sv Alžběty ve tuttgartě90,1 kostel ve Waldstettenu 1905—6,chrám

nejsv. Srdce Páně v Bregenzi 1907—8, chrám P.Marle v Coennstattu 1909—10 aj..)
Cadíz (Gaditan. n. Gadicen. dioec.), bi .

ve Španělsku, v círk prov. sevillské. existovalo
snad již před dobou Maurů, obnovenno 1263;

1851 jest biskup at—skýspolu apošt. vikářem cadtsky'mm; 149.1:577 ,300 akato l., 6 dekanátů, 32
fary, 153 kněží svět 2 klášt. mužské, 7 ženských.

Cadoc (Cadocus) sv.. řeěeený také Cathmačl,

s n glamorganského krále Gundlaca, nabyl vzdělní u irskych asketů,navštiv1ím,jerusalem,
lrsko a Skotsko, zal. opatství a |školu v Llancar
vanu, načež uchýlil seedo samoty v diec. vanneské

EVBretoňsku); :. kol. 490 prý v Beneventě v Italiidle jinych v Bencvennc—_ Wedonu v hrabství
northamptonske'm).

Cadonici jan, 71. v Benátkách 1705, kanovník
v Kremoně, z. 1786; spisy jeho vyznačují se volí
kou erudíci, ale spolu i zálibou v miněnich odváž
ných a zvláštních, .rp. „Víndiciae augustinianae ab
imputatione reg_r_11millenaríí“ (Cremona 1747); ve
spise tomto připisuje sv. Augustinu mínění, že
svatí Starého zákona již před smrtí Spasitelovou
požívali oblažujiciho patření na Boha; na obrannu
své kni|hy vydal „Dialoghl tre ln dlfesa delle Vin
diclae agostiniane“ (Roveredo 1753) a později
znovu novými důkazy hledi opřiti svoje mínění

e.S Au ustini de píorum statu in sinu
A_brahaeante hristi mortem sententía“ (Benátky
7 ); mínění C-ovo v_yvrátil Mamachi (v. t.),

sal ]ešztě l,De dicto Augustini: Ecclesiam

servituram sub regibus huuáus saecu(v Pavii 1784);v espise tomto podkl dá výrokům
sv. Au ustína jiný smysl a církev ve mnohem pod

řizuje oíbovůli vladařův.nCaduinum), někd.cist.klášt. v diec.
périg'neuxxsk, za.l 1119, s krásným románnským
kostelem (nyní farním), v němž chová se ohřební
roucho Kristovo, nalezené prý r. A emarem

Pu_ys_l_šým_21(v.01. 79) v Antiochii; v C-u chovanéasxco y_j'a n0Křt.,
zvaný Darcy, kněz jalnsenistlcký,r u. 1680 Trezu v Provenci, od 1718 kaa

novnikv Laoonu ' z. v Savigny-sur-rOrgc l7 ,vydal
několik spisů proti bulle g„Unigenitus“ a jejím ob
hájcům
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vCaducanus (Cadogan, Cadwgan11)Marrtin,1200—1214opat benedikt. klášt. ve Whitlandu,
od 1215 biskup bangorský, r. 1236 resignoval a

gioupil do cisterc. k.lášt vD;ore z._11. dubna" a
' .r). .SpeculumdChristianorumCadumin: vlz Kad mml

cCadurcensls nebo I'ICIJHaturcensisdloec. vizah

cadus, slovem tím t,ve Vulgt.l._1_.|k.166přeloženo
řecké ,'fá'm; = hebr. aet (\LÍ 1.8)Caecília viz Cec

mCaecilla, německýičasopis pro katol. hudbu chráycházejiicív eVratlslavi, illustrovaný mě
sičník, ofticiellní orgán vratislavského a varmljského
d.lec spolku cecilského, jakož l cecilského spolku
hrabství kladskeho, zal. 892 ant. Gocrlichem;

od11910sjest redaktorem arcikněz Pavel Flascha.— Oč chaavr as.op ecilie" v. .
Caecelllenverelnsorgan, úřední or án obecného

spolku cecilského, měsíčník pro zveeebení a pod
orováni katol. hudby chrámové, zaal. 1866 od dra

apod názvem „Fliegende Blátter filrkath. Kirchaenmusik“;odr 90 jest redaktorem
dr. Heřrman Mlíller v Paderbomu; řilohy: „Der

Chorbote“ (od 1911) a „CaecílícnvereínskataíogťCaecilianus '. viz .,
eden z mučedníků saragosských (v. t.)2; Martm R.

dubnaa...

6Caeclllus 1. biskup z Bllty (Biltensis)v_Africe,súčastnil se 255 synody karthaginské (viz l,. 136),

kdež první vyslovil se proti pzlatností křtu udíleneho bludařl. — 2. Natalis zClrty jest ve spise
Minucia Felixe „Octavius“ učeden jakožto obhájce
pohanství; v nápisech u Cirty 1880 obje\ ených vy
skytuje se tríumvir C. N.v době Caracallově (211
až 217); snad jest to táž osoba. — mě.
biskup, posvěcený od sv Petra a PavlasvvŘlínmě
na biskupa, 58 poslán do Španělska hlásatv evan
gelium, byl spolu smnohy'mi jinými průvodci umu
čen, Mart. Rom.15 kv. — 4. sv. mě., kněz v Kar
thagíně ve 111.I“stol., jehož sv. Cyprián obrátil ke

křestanstvoí; Mart. Rom..3 čna.aed n(Kaedmo n) sv., první křest. básník

anglosaskýsl;l dle l_,Bsedy (Hlst. Eccles. IV. 24) byl
pzrvuppor tým stšřem ve službách kláštera veWhitby (Streoneshal ); ve snách obdržel pokyn
velebiti Boha písněmi, vstoupil jako bratr-laik do
zmíněného kl., opěvoval ve verších příběhy S. íNZ.,
a složlli íně náboženské pisně. Zachoval se však

ouze krátkýhy munus v northumber. jazyku. oe—
ůcké zpracováni některých částí Písma sv. S i NZ,
jež nalezl přítel Miltonův Frant. unius v jednom

rukopise knihovnněsbodleyské v xíordě a vydalvAmsterodaamu 1 ajež připisováno bylo 6-o-vi,

dle mínění novějších učencův kotliněho_gggochářni,
111_ýbržz doby pozdější. C. s

ún. (Acta Ss. Febr. ll., 5t52).01Caelestinusviz Coelesti

Caelianus Psy. mě. v Africe.“spolu se sv. Faustinem (v. t.).P os.
Caellus Mons vlz elio, Mo

AodCaeppelmalr(Ostermaier) Volt jžlzmggo. S.A.g. maBavor, dr. theol. prot. ve itemberce,
učitel Lutherův, později řevor kl. v Mnichově,
horlivý obhájce víry katol cké z. 153.1

Caercalls Cere alís)1.vsv. rnč. v Alexandrii;Mart. Rom un mě. v Římě zaH

driana, spolu se sv.|___Geztuliem(v. LM), Rom
10. čna vŘí mvěvpronásledovániDeciově, spolsu sevsvn.1Corneliem (v. t.);M rt.ornR

zřái.— 4. biskup castellský(v prov. Mauretanima
Qqaesariensis),měl disputaci s arian. biskupemmMa

ximinemD__vKarthaln.ě(kol 478); trest její podavl vespise„ fide s rínitatis“ (Migm,P . LVl,ll
757—768).

_.
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caeremonle víz obřad.
caeremoniale viz ceremoniá
Caers janK řt. S. ]., 71..1679leentu, vstoupil

do Tov. jeež. 1699, prof. theol v blsk semináři i.,
později missionář v Amsterodamu, kdež :. 1762;
47) „Veritas et aequltas constitutionis Unigeniitus
theologlce demonstrata seu 101 Quesnelli propo

sitionest contutatae' (Gent 1723, 2. vyd. t 1726,
5. vyd. 30); he es theologicae de actlbuus
humaníst et beatitudine“ (t. 1795), „Theses theologlcae de Deo uno et tríno“ (t.1

Caerulatius (Kerularlos qunuMmoc) Mi1
cbael, patriarcha cařihr_adsky 1043—59, přivodil
trvale odloučení cirkve řecké od cirkve latinské;
1053 dal v Cařihradě zavřiti všecky lat. chrámy a
kláštery, způsobil, že bulharský arcib. Lev ochbrid
ský poslalilist bisk.janu vTrani (v Apulll),vněmž
obsaženy dávné vytky vůči lat. cirkvi (užívání
nekvaš. chleba, sobotni posty,požíváni krve audá
veneho, vypouštěni alleluja v době postní) Papež
Lev 1X. opdověděl obširným vyvrácením a vypra

vil do Cařihradu poselstv1,v jehož čele byl kard.Humbert (v.t. )Cisař Konstantin Monomach přijal

poselstvi vlídně, avšak C jemu se vyhýbalaazaázal oosléze členům poselstva sloužiti v Caři
hradě mši sv. 1 položilo poselstvo 16. července
1054 na hlavní oltář chrámu sv. Moudrosti bullu
vyobcovaci a odcestovalo. Naproti tomu zase C.
a několik jemu oddaných biskupů prohlásili nad
legáty klatbu a vydali proti cirkvi lat. urážlivý sy-_

nodálnl list. Pro politické přehmaty (olsobovani sistále větší moci na újmu císařovu) cí

iajřeehlsaka omnena vypovězen do Prokonnesu,

Caesalpinus1(Ccsalpino,Cesa1pini)0dřej, 71.kol. 1519 v Arezzo vToskánsku, byl prof.

medicíny v Pise, doby sobě slavně !pověsti aposléze povolán do lma papežem Iementem

V111.,jenž udělil mu protessuru v Saagienze a jmenovval jej prvnim svým 1ěkařem.čtšina spisů
C--ových náleži vobor věd přlrodních. Ve filosofii
(,. zabředl do metafysických subtilnosti a odváž
ných výroků, tak že byl obviňován i z atheismu,
arcijáhen canterburský Samuel Parker vydal proti
němu spis „Disputatio de Deo et providentia di
vina“ , rovněž tak Mikuláš T,aure1 lékař v Mont
bělíardu,spis „Alpes caesae, hoc est Andreae Cae
salpini monstruoosa et supr do mata discussa

et excnssa' (Franklurt 1.r197).1nkvistce.(_již tito spisovatelé se dovolávall,neodsoud1|a , ., považunc
odvážně výroky jeho za ducha lne hřicky, nikoliv

vážná tvrzení. Ve spise„ aemOnum investi
gatlo peripatetica, in qua explicatur locus Hippo
crat.. si quuld dlvinum ln morbis habeatur“ (ve
Florencii 1580), jejž složil k žádosti arcibiskupa
pisského vzbledem k udavšimu se případu posed
losti, (' dovozuje, že proti posedlosti jakožto
zjevu nadpřirozeněmu mediincaje bezmocna, a
že nutno užití proti ní prostředků církevních.

Caesarl. Aqui linus (křest.jmenemjulius),
11 1720, řšhol.ukanovník sv. Augustina v kanoniiVorau ve tyrsku , z 1792; .r). „Staats undK rcben—

Ěescbicbtesň—desHerzogtums Steiermark“ ( tyrskýradec188,7$v. ., jest to dilosestavenésve
llkou pili, ale bez žádoucí7 kritičnosti), „Annalesducatus Styrlae“ (t. 1768— sv.; sahá
toliko dor 1519); „Nattonal--Kirchenrecht Oester
reichs oder Verbindun der k. k. Verrordnung

in publico--ecclesiasticisn mit dem pápstl. _IRechteaus den DekretbilchernGregors 1x.“ (t.1—91
Gsvazků); „Die Clerisei hat vermtjge ihrer Ein

setzung Gdeas Recht Gesetze zu geben“ (Vldeň1787), „G aken von dc Rechten und Frei
helten dere ůsterreichischeu Kirche“ (1787), „Skiz
ze der Aufklarung“ (1788), „Abhandlung von der

— Caesarea

Erscheinun der Gelster" (Mnichov 1789), „lst

die NichUti eit der Zauberel ganz erwlese ?" (t.1789), er Verbindlichkeít zu tasten und? vom
Brevier'p (Vídeň 1788),„Bedenken von Besessenen“
(1790)„, edankeu von der Unzertrennlichkeít des

kathol. Ěhebandes“ (t. 1787),go„Geschichte der Nuntiaturen Deutschlands“ (17 underwerke der
christi. Kirche in den drei ersten jahrhunderten“
(1.790 .Jan Fabritius O. raem.vKnechts
tedenu,_ 2. kol. 1657, vydal 1616 v Kolíně kroniku
Martina (v. t.)O avskeho, :)9. „Catalogus praepos.
in Scheida et eddinghausen, priorum tremonli
et antistitum ad S Catharinam“ (v rk e). 3.
F ilip, zprvu pastor bremský, 1630 konvertoval;
žil v Bonnu, kdežz 12; vyd. ze starého
kodexu hamburského „Triapostolatus Septentrionis
sen vita et gesta s.Wi11ehadi, s. Ansgarrii, s. Rim
berti, trium prínclpalium ecclesiae bremensís epi
scoporum, Septentríonis apostolorum“ (Kolín 1642).

Caesaraugustan dioec. viz Saragos sa.
Caesare, de, Bonaventura Amade sO.

Min. Conv., u. v Castrovílari v Kalabril, dr.utheo
logie, muž vynikajici učenost1,konsultor kongre
gace indexuu; I.:) „Ecclesia víndicata slve haere
seologia, in qua omnes errores baeresesque a
mundi primordio ad haec usque tempora bistorice,
cbronologice, crítíce, dogmatice referuntur et re
tutantur' (3 sv fol. 1673—37), „Due dissertazíoni
contro 1'Ateismo“, .,De critices in re praesertim
sacra recto pravoque usu" (1741), „11 Metodico
sul predicare a bracclo con l'arte memorativa per
corroborare la memoria naturale,1mparar Prediche,
la Cronologia e le linguc forestiere“ (17281, „Vita
di . ntonio di Paddovastorlca, encomiastica,
critlca" (1752), „Bc Deiparae Virginls Sanctissimae
conceptus mysterio“ (1751v.

Caesarea — Kataágua (císařské město, Císařov),
jmeno vlastni několika starověkých me zerých zejména zasluhujízmlnkytato Ctaesarea
Paneas (Paní as) čili Caesarela Philippi.
TóHátetoyslula původně jeskyně na jižnímúpatí
Hermonu, zasvěcená Panovi, bohu ze
které vyvěral jeden ze tří znřidel ]ordanu (viz jeji

popis u joseta Flavia, Stalrožitností,O válce zidovské,l.1.;3 111 7) Tak slula též

skála, ve které jeskyně ta byla (Eusebius, Dějiny
církevní, V11.17) Nejstarší zminkuXjeskynletě za
choval nám Polybios (XVl. 8; X.V111);ldlcjeho svědectví Antiochus. přijmimVeliký (222—187),
porazil tam r. 1 8 přeed Kr. ptsského vojevůdce

$kopn. V prvních dobách Hero ových patřilaiokolní
krajina, zvvaná [[m-tác nebo Naave'a'cd,'akémus enodorovi; po jehoosmrti, r. 2) před r., dasroval ji
Augustus Herodovi, který vystavěl nedaleko jme
nované jeskyně nádherný chrám ke cti císaře Au

iusta (Josetus Flavius, Star., 3; O vállcel. 21. 3. sad,a která byla nedaleko

jeskylnnč Panovy, slula Paneas či Panlas. Filip,syn erodův, tu osadu velikolepě vybudoval a na
zval ke cti Augustově Kuwágua (Starožit, XVlll.

2.1; 0 vá12cežid., 11 9. Od ědoby, t. j. odr. 3. nebo 2.před Kr. (751 nebo 752a. U.), počínalo
město svů nový letopočet, jak patrno ze zaacho
vaných m stských minci. e Caesareu Filip tolik
povznesl, sluje také již v prvním století křesťan

alaágua 1) dalli-mov ( 16, 13; Maá.l
27; jlolsetus Flavius, Starož. X.. 2. 1). Po smrti Filipově (r. 34

oKrl.)| dostala se Paneias do správy římské, pak
pAgrippovíl. (z. r. 4po Krr.)o, opět římským ro
kuratorům, konečne pak Agrippovi 11(z. 100p r.).
Agrippa město rozšířil a přezval ke cti Neronově

Nsowwág(Staro . 4). však název ten ]seneujal. Úřednl'ežsluje město na mincích druhého
stoleti křesťanského: Kaw(áosla) 25,3(aonj) íeo(á)



Caesarea

zui ůovaoc) ůnů Haydn)
město prostě Paneas (také v rabínském
nictvl: ping) Od IV. století bylo Paneas biskup

ským srdlem,12godřizeným antiochijskému patriarchátu. zmocnili se města křižáci r. 11
dobyl hoRvšlakTadž el-Mulúk Búrl R. 1139 poda
řilo se křesťanům město zase zabrati Biskupství
které tam bylo znova zřízeno, bylo podřízeno
arcibiskupu tyrskému. K městu patřil také mo
hutný hrad na blízké skále (hodinu cesty na sever
od C.) zvaný dnes Ec-Cuběbe. Núreddln uvedl
r. 1165město trvale pod vládu mohamedánů. Dnes

Jvalé veleměsto muslimskou vesnicí mající asi
60 omkůvapřipomínající slavnou minulost as oňsvým jménem Bánijás (Panías) Ve výši 32
nd mořem rozkládá se mezi dvěma údolími při

cházejícíml od východu, z nichž severní slujeUádi Chašábe a jižní Uádi Za' áre. Bývaá
jeskyně Panova je zasypána zvětralým kamenným

klenutíml_(ptřlrozeným),Nkteré se sesulo. Sluje dnesMugr tsRásen eba' (= jeskynězřídelní.
praamenná). e naNskalní stěně možno dosud
viděti stopy čtyř votivních výklenků do skály vytesaan'ch. Na skáe se bělá ue'li šech Chidr
(Sv. ňřl) Všudy plno zbytků ze staveb starého
města různých dob; nich nejzachovalejší je
portál starob le tvrze, do kterého vede přes Uádl

Za“árre rovně starobylý most. ježto je tu go celý
rok hojnost vláhy, je tu hojně rostlinzstvo. iblickyje to místo zajímavo:
starozákonný Baalga ad 1,1 17;Z12, 7), který

ne bez důvodu bývá ztotoožň)ován s Baal- Hermonem (Sdc. 3, 3; je to nejsever

nější mivsto, kam Spasitel přišel (Mat. 16, 13, Mar.8, _2_7).V edáme-li si v okolí této Caesareje při
měřené yllhlÍSIO,se kterého lze viděti vysokou
skálu (Ec-Cuběbe) a na ni móhutnou tvrz, zdá
se nám, že máme tu velikolepou illustraci ke slo
vům Spasitelovým (Mat. 16, yjssi Petr (t. j.
5k,á|a) a na té skále vzděláni .lcírkev svou, a

brány pe elně jí nepřemohou. (Nedobytnátvrz na skále!) :) Podání (podvržené evangeium

Nikodemovo) kladlo sem sídllo krvotoké ženy,
kterou Pán uzdravil (Mat.k9,2 nnn..) Že
kteří se domníva11,že nak opciIQEC—ubébe1nalezlimísto, kde se Spasitel proměnil(Mat.1—13),
jejich důvodům však nepodařilo se otřásti hlěžny'm
podánímže je horou proměněniTabor dnešní Dže
bel el-Tór, vzdálený 10km východně od Nazaretu. —
Biskupství cesarejské (řecko--katolické ) r. 1886
obnovené má sve sídlo v El-Džeddeide (v nížině
Merdž 'Ajún, severozápadně od Bánijáse). — Li

t a: R,:lami Palaestina ex monumentis ve
teribus illustrata. Ultra“ecti 1714 Norimb.1716).
str. 918—922. Rauma, alaestina, ipsko 150,4
vyd., str. 245. [tu/m, Ueber die Entstehung der
Stádte der Alten. Lipsko 8178 [(u/m, Dies tad
tische u. búr erliche Verfassun des rómischen

Rleichesbis au die Zeitenjustlnianleipsko11864.,n1.334 Raóínmn,PalástinaHailel111.612nn.
526—630. Rahman, Neuere biblische Forschun

en ln Palastina. Berlín1857, str. 520—538. )?,itter
ie Erdkunde ím Verháltnisse zur Natur und zur

Geschichte des Menschene Teil XV. l. Berlín 1850,str 195-7.20 Th oi Western Palestine,
Memoirs b it:/zener, [. London 1881,
str.95,10— . tomu viz velikou
anglickou mapu Palesti ylist 2. au-lyWin-ma.

Real--Enzykllopádie der klasslschen Altertumswissenscha 194 nn.,lll.1290 Thom-m, Loca
1. 1907, str. 75. K středověkým dějinám

Éaesarcjesrvn.těžZeitschrlít )desrdeutschenPalástlnavereines,x.(188188n. Van
Bert/zem, Le cháteeau de Banias et ses lnscriptions
v journal asiatique 1838 t. Xll., str. 440 —470. y'ž,

C under an.-_Wde3

Od čtvrtého stoleti sluje
issem

itu nalezají.
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lnscriptionr| rlarabe de Banias v Revue bibliquc,_,42 Bríinow und Domarzewrki, Die

vincia Arabia, 249. Další hojnoud eliteraturusebral Emi St:/trimrv Geschichte lidi

e okes lm Zeltalter jesu Cher-istiall.,
Lipsko 1907 (4. vydání), str. 205 2.sarea Palaes nae jedeme-linze dnešníjáfy
poděl mořského břehu půl druhého m),

dorazimeok rozsáhlé ssutlně, částečnědoby lené odr. 1884 osenskými mohamedány, která slu' e dnes

Qaisárí'e e. Byla tu původně asi osada oinickánazvaná Ie Stra tona, -krále sidonskěho (lV.
století před Kr.). V době hellenlstictté vystavěna
tu tvrz a pojmenována Emázwvo; núgyog. Pr vní
zeměpisec, který to místo připomíná, jest Artemi
dorar (kolem 100 přeed Kr). akéjřar. Flaviu:
svědčí (Starož. Xlll 11,12), že jmenovaná tvrz

exuistovala již r. 104 před Kr. za dob AristoIa 1. Vprvních letech vlády Alexandra jan

nea (102—76 řed Kr.) byl pánem „Sltra2t0n0vyvěže“ jakýs Žollus (Starož.X111., 2); Alee
xander si ho odrobil (Starož. Xlll., 12. 4) a proto
jmenována „ vžě“ meezi Alexaandrovými
městy (tamže XIII., 15. 4) Pompe' us udělilosadě svobodu (iamže XIV., týž, válce žid.

7,)3Augustusežji daroval4H4erodoví (Starož.žid. l., 20. 3), Herodes dal jí
vybudovsati ve veliké, nádherně město a zřídil tu
velikým nákladem výborný přístav. Se stavbou
započato r. 2: (před Kr a po dvanácti letech

pilně práce bylo město5 slavnostně posvěcena(Starož. XV. 9. 6, XV1.5 O válce žid. 1.21.
5—8_; Plinius, Hist. natur. V 13 59) Na počest
císařovu nazval Herodes nové město Kawáosm, při
stav p Proto sluje město na

: aiaagta 1) J! 09 6 0010)
11,145“(Bel/ey, Mémoíres de l' Academie des ln
scri tions et Belles-Lettres, stará řada, sv. XXV.,
175, str. 440—455) Tu
Zajsan-n) (Starož. XVI. 5.3.1)

však Kmaágeia Zzgárwvo: (Plaka/natur jvydal DidotolV. 16.2 V111.20. 14 a ji.). vyskytá se

vaoágaa ;.Ualazozóvqg)O(ZEm-ebxiOnamart.[vydal Klostermannj str. 2 Po smrti Hero
dově obdržel kvetoucí Caesareu sjudskem
chelaus (Starož XV111.4; 0 válce žid. 11.6.
3). Když byl Archelaus sesazen, dostala se C. spolu
sjudskem do správy římskýchprokurátorů

(od r. 6 po Kr.), )pozdějí Agrippovil., o němvšak (. 44p ět římskym rokurátorům.

Tito sídlili trvale |„ředagrippou ipo n m (ne vj3erusalemě, ale)v aesareji (Starož. XV111.
O válce žid. 11.9.2 [Pílatus]; Starož. XX. :S).4;

O válce žid. ". 12. 2 [Cumanus]; Skut agolšt3, 23—33 Felixl; 25.1—13[1=estusj;Staro
4 íin 15, 6 in 17. l [Florousl; jen mimořádně, ze
jména na židovské svátky, kdymmnožství shromáž
děných židův ukládalo místodržiteli zvláštní _poli

ceiní dozor, dojížděl do78jerusalema). Proto jmenuje T'aatu: (Hist. 11. Caesareu hlavnim mě
stem judska „ udaea7e ca puut"). Mezi oh-an
skou většinou obyvatelstva a menšinou židovskou
trvaly stálé třenice o rovnoprávnost, či on
vládu ve městě; skončily tim, že Nero r. 61 židy

rovnočprávnosti zbavila pohan 288výhradně pány
ve m stě3prohlásil (Starož. X a9; O válce41. 4. dyžv yukla7 r. 66 „židov

ská“ Ilválka,7byližžidé caesarejvttí pohany většinou
pobiti (0 válcle cLl.l 18.1;Vl.18 7). Ve snaslan prommnělCž-u v římsko uksolonií;

doby sluje na mincíchcolíonia) prloma Fl(av la)Aug(usta) Caesarens Alexandra
Severa má název „metropolis' (provinciae Sy

riae Palaestinae). — Písmo sv.Jmenuje několikráttuto Caesareu. V C-ji byl posá kou setník Kornel,

><.:
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kte sr ovolai z Jop e _psvaPřtra s(Ski 10,113—4238).Tury'zemřpelHerodengnp "5k(

Sem přišel několikrát Žapoštol Pavel (Sk. 9,30;
18,22; 21, 8—16).ok epřed Felixem vedl svouři, tu byl dva vězněn. odtud za vladaře

esta odvolal se krcíksaři(Sk. 23, 23—323;254,01—13).SI'VI1.
Také Filip působil váCaesarei Šk. 8,2
21, —9). — Poiz káze lerusa ema (r. 70 po Kr.)zřízeno v C-jib iskupství, to povýšenno později na
arcibiskupství a jemu podřízena ostatní biskupství

alestinská. Vletech 195—198za arcibiskupa Theo

ila konán tu církevní sněm. Ori enes založliptukolem r. 232 slavnou bohovědec ou školu

zdešogna nl působil také sv. mučedník Pamiila Eusebius (z. 339). Tu založil sv. Pamfli
první křesťanskou knihovnu (A. Elu/mrd, Die gríe
chische Patriarchalbíblíothek von jerusalem v Ró
misclíe Quartalschrift ttlr christliche Altertums
kundeuudn ru: Kirchen eschíchte 1891, 217 nn.;
329 nn.; 383 nn.; 1892, 3911n.). R. 636 zmocnili
se C-je musslímové. Křizácni zase města dobyli
(Bohumír z Bouillonu slavil tu . 099 letnnicce),
Balduin obnovil r. 1101 zaniklé zdejší bisku ství.

Bibars, sulgánbyegyptský, zniťíl město r. 1že od z se nevzkřísllo. jak ze zacho
vanýchtézřlcoeninměstských hradeb patrno, zabírala
římská C. as 150 ha. Herodova chrámnz acho

vany jn základy; na jihu p_atrnystoopy Her„devdivadla, které po'aalo20.000 divv;áků na jihovýchodě
zbytky závodní ízdárny; na severu jsou zříceniny

dvou potrubí, kteáráupřiváděla vodu do města oddnešníhoMijam a od Nahr er- Zerq
Středověká C. zabsirala toliko střední část áC-je
římské. Měla podobu obdélníku jehož strany byly
550 m ods everu k jihu dlonh m od v
chodu k záspadu široké. Na jihu ateto plochy lze
pozorovati zbytky velikého kostela o třech lodích
z dob křižáckých. Ve zbytcích středověké tvrze
vystavěna nyni vládní budova (serail). — Hojnou

[literaturu snesl E. „Sc/túra; Geschichte, 11.4,str.— rvn. též Immanuel Benxinger, Palae
stina u. Syríen, Lipsko (Baedecker) 1904 str. 206n
sSt/twter-Holzammer-Sc/zájcrr, Handbuch zur bibli
sehen Geschichte, ll.,7 Frýbur vB. 1910, č. 601.;
Zettschriftdes deutschen Palast navereinesXXXVll.,
194 r62n. — 3 esa rea v padocíi.
MěstoSslulopt_ivodnčMazaka (také Eusebeia);

žTi beerius r. 17 Kappadocie dobyl, bylo
m sžtoke cti císaře Augusta nazváno Caesara ea.
jmeno zachováno v dnešním Kaisarí, ležícím
|_:aseverním svahu hory Erdža š (4000 m vysoké_—Argaios). Biskupství tu zřízeno již ve ll. stol.

a p_ovyšeno záhy na arcibiskupství. 'l'am sse narodil a studoval sv. Basil (kol r.330), taam ese
známil se svým přítelem Řehořem Nazianzsskýma
tam pusobil jakožto arcibiskup deset let (370—379)
H. z.r,z Die drei groszen Kappadozier, Brauns

berg 1872). Dnes jest Kaisaríe sídlem rozkolni
ckého biskupa řeckého a od XIV. století také ne

sjednoceného armenského. Papež ehoř lX. zřídillu sídlo biskuupa sjednocených Armenů. Dnešní
Kaisaríje či Kalsarl je hlavní město stejnojmen
něho sandžaku vilá'etu Angorského (72.t1)0v
obyvatclúv, z nich 6 „„I m 20'/. c

15'-. menů) česuitě tam majíumissijní stanicí.Zříceniny staré aesareje jsou jihozápadně dnešní
Kaisanje (Eski Kaisarije). — -4 Caesa ea,
Kmaagerug A:,Bovvou, sluje na penězích již zdob
Marka Aurelia město, které dříve bio známo
jménem rka, severov 'chodně od ripole na
severovýchodním úpatí ibanonu. Narodil se
tam Alexander Severus (Salim-zr, Geschi cthe 1.4,
Lipsko 1901,str. 594 n.). Z dějinnrozptýleného
židovstva (diaspory) známa . aesarea
(_julla) v Mauretansku (mezi Kartennou a

caesareopaplsmus — Caesaríus

íkosiem) (Sc/zůrzr, Geschichte III.,“ 1909, str. 55).
ato C.bbývala metropolí provincie „Mauretania

Ca,esarlensis' již podřízeno bylo asi 40 suiír..;

nyní je titul biskupa „juliae Caesarlensls sloučens arc biskupstvím alžírským
caesareopapismus viz caesaropapism usi..aesareus sv. vNikomedíiv Bithyniív pro

následování Díokleciánvcnvě MR. 20. dubna.
Ceeesa ria 1. sv., sestra sv. Caesaria (v. t.) Are

iatskěho, první abatyše založeného jím r. 512 kláštera v ' a529; vynikala ctnostmi
ivědomostmi; pod vedením jejím bylo asi 2 e
holnic jež zabývaly se vyučováním a vychováváním
mláde e, jakož i péčí o chudé, vdovy a sirotky;
Řehoř “Taurský (Hist. Franc. lX., 40. 42) nazývá ji
„beata“ a „sancta. Pam. 12.aledna. Srvn. Acta Ssjannururiil., 729 2.as(C arl), druhá abatyše
téhož kl. (529—559; napsala jeptišce Richildě a

královně Radegund krásn' elist o povoláni řehola pra\ě askesi (Mon. er.m Ep. lil.., 4—50453);

biskupa Cypriana Toullonskeho pohnula k sepsáníživotopisu sv. Caes
caesarini, caesara-ozveviz níže Caesarius zc

Š

PYCaresarínusvíz Cesariní
Caesaríns 1. sv. mě. v Ar abissum v Armeníi

za pronásledov_áni2 Galeria Maximina (336—311).28.p rlesu, Arelatský, sv.,
71.469 (die ojsiných4701nn471) ze vznešené gallsko

římské rodtny v krajině chalonské (Chálions surSaone, Cabíllonum) v alii, 9 v kl.
Iérinském, r. 498 vyžádán od biskupa arlellatského

Eona za opata kl. na ostrově rhonském; opro mnichytamní napsal C. pravi la „Ad monac s“ (Mí'gue,
1097 n.). jež přijata bylaoode všech

klášterů v jižní Gallií a teprve v době Karolingů
nahrazena byla pravidly sv. Benediktta. R 503 sta
se C. biskupem arelatsk' m a vykonával po čtyřicet
let horlivě svůj úřad; je o kázání, vyznamenávající
se uhlazenou formou a bohatstvím myšlenek, horlí
proti mravní zkáze, světáctví a pohanským zvykům,

přiggsována byla mylně sv. Aulgustinu (leígm, P.1735naLXVlI.,1041 n.). Vbojích
mezi Burgundy a Vísaigoty ujímal se utiskovaných
a zajatých, byiu krále Alaricha očerněn, 505 do

vyhnanství poslán, po prokázání neviny jeho zpětváol u; 506 slavil národní koncil v Agde (viz 1.,
147). Po dobytí Arlesu Ostrogoty 510 byl u Theo
doricha Vel. neprávem osočen, 513 do
dopraven, ospravedlnil se však a získal si důvěry
kralovy. (,'. ode brat se do ima, kdež od pa eže

Symmachsaobdržel pallium a prímaňciální moc v allíia pan . konal synody 524 v Arlesu. 527

v Carpenstrasu, 529 v Oranjlgi (odsouzení semipe
lagianismu)M,553 vMarseillu Z. 27. srpna 543v Arlesu. M.R 27.vsrpna: „Arelate sancti Cacsaríi
episcopi, mirae sanctitatis "et pietatis viri“ Živo

topis jeho, složený brzo po elho smrt_i od jeho

Eřátenl,Lvyd.o v Acta Ss. Aug.
SW 04 lMalnary, „Saint Césaíre. evequed' 7Arles“ (Pař 1,894) C. "F. rno/d, „Caesarius

on Arelate und die $gallische Kirche seiner Zeit“(Lipsko 1894).— esarei v Kap

padocíívv pronásledování Decíově; MÍR.3 listop.mě. v Da u.uMR1 st.:op „Da
mascí spassio sanctorum šCaesarii, Dacii et aliorum

qui qu.e“ —5. : Hoedislterbachu 0. Císt., n. kol.
1170q]vKolíně n. R., mnich v Heisterbachu;1240. jeho hlavní dílo „Dialogus miraculo
film“, sbírka duch0\ mch anekdot s tendencí nábo
ženskou a morální, určená především pro novice

(tisk. vyd v Kolíně 1475,51341 a1591; nově vydlalJosef Strange, 2 sv. 5ij), kol i jeho
libri miracuiorum“ (zachovaly ase toliko 3 kníhly,
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jež vyd A. Meister 1901), jsou důležity prož kulturní dějiny Xii. a Xili. o.l Mimot
topisy sv. Engeiberta Kolínského („Vita etmmira
cula s. Engelberti“, otišt. uSuria Vl.) a sv. Alžběty,
dále „CataloĚísxxarchvíepisgczoporumcoloniensium“(Mon.Ge —,362) „Homiiiae sive
fasciculus moralitxatulm" (Kzolln 1615) a . Srvn.

Kau/mann, t„Caesarius von Heisterbach“ KolínZ); Mei: „Die Fragmente der lihri Vili mi
raculorum desČaesarius von Heisterbach“ (Frýburk
901. Naziansský,s v., iadšib ratr sv.
ehoře Nazianského, „ kol. 330,1ěknř při dvoře

cařihradském za Konstantia a juliana , od Valensnse
jmenován vysokým finančním úředníkem (quaesto
rem)v Nicei, k radě svého bratra a sv. Basilia
hodlal uchy ití se do života soukromého, zemřel
vakš 368n dveří než úmysl svůj mohlu

tečnitl; přičítanéjemu [Ióawc' („Dialon quatuor')otišt.vvinMgne P. G XXXVili. 851—1153,od

nepocházejí, nýbrž odenějakého mladšího blíže neznámého soujmeno jo.eh rvn. Burrian/zmar,
Gesch. d. aitchrlstl vLit l.," 174). Pam. jeho přip.

MR 25. února těmito slov: „Nazianzi sancti
Ceaesarii,fratris beati Gre orii heoiogi, quem idem

Gregorius inter agmína eatorum seo vidissse testatur.“ — 7.0. S. B. 2 Milendonkuu,

ský od 1212, vzdal se 1217 svého důstojeznství auchýlil se do cist. kl. Heisterbachu, kdežl 1222 na

psalzvyšvétiivky k urbáři prtimskémuz r.r88. py'ru (Spirensis), první rovinciál řádu
Bratří menších sv. Františka v ěmecku a do

mnělý zakladatel Caesarinů, nstrany řádové; 71.ke konci Xii. stoletíve pýru )"nem, stud. na
universitě pařížské, kdež byl žákem Konráda z Rei
nbergu ; vrátiv se do vlasti věnovalse ačteprve
podjáhen, se vší horlivostí úřadu kazatelskému.
svym bezúhonným, přísným žívotcmavýmluvností
kazatelskou působil tak mocně, že mnohé vzne
iené pant odiožiiy své ozdoay a oblékly nu7.né
tající roucho. Timo všem byl opuzeni manželé
ejichaobžalovaii C. u biskupsx ho soudu jakožto

podezřelého z bludu manicheiského, jenž tehdáž,e v těch končinách a jm mov ujímal. Před
soudem C. hájil své zásadyeasketické tak horlivě,
ale při tom tež tak neopatrně, že by byl málem
býval odsouzen k smrti upálením. Než tu se ujal
mladého nadšence jeho bývalý učitel Konrádz Rei
senberga. Konrád, byv sám již dříve kazatelem a
duchov. vůdcem křížové výpravy proti biudařům
albigenským, působil svou výmluvností i vlivem
osobní-m tak mocně, že C. byl osvobozen C., unik
nuv takto nebezpečí ve své vlasti, odebral se opět
do Paříže a odtud paak 1217 za pátou výpravou
křiŽ0\ou do Svaté země. Tenkrát (1218) vyslal též

na východ sv. Frantsišekibratra Eliáše snněkolikařehol. soudruhy. ohnut jsa kázáním
bratra Eliáše, vstoupilrl ldoCřgdu Bratří menších.
Tamtéž setkal se .se sv. zakladatelem řádu sv
Františkem, jehož zásadám byl později tak věrné
oddán Kddyž František 1220 vracel se ze Syrie do
italie, provázel jej na této cestě mezi jinými též

Šho novy soudruh bratr C. V Italii zatím v řádě
rantiškově udály se působením zvláště vikářů

Rehoře Neapolského a Mattouše z Narnie změny,
jež přičiiy se intencím zakladateiovým a ježr řád
přizpůsobovaiy řádům starším, zvláště zaváděním
nových postův a prívilegiemi římské kurie. František

udstra nil třto novoty, nače sepsal novou řeholi
prostiěk 'm slovy a dal i bratru C., theologicky
vzděian mu, abyv ji_ utvráii a ozdobil přihodnýmicitátyzzPísm 221 slavena byla t. zv
„rohožková“ kapitui u Fortiunulky, kdež řehole
byla po některých změnách schválena, a též usta
noveno, některé bratry vyslati do Německa. již
dříve se udála podobná vyprava, leč pro neznalost
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řeči německé skončila neblaze, ba mnozí z bratří,
cestě nemoouhuce se domluvili, byli i zblti.

Odtud jistý bratr se modiival,ř1ak praví kronikabr. ]or dana a Giano, aby ho Bú chránil před ná
kazou blndařů lombardských a prřed odpadem od
v_iry„per terocitatem '.l'eutonicorum“ Při kapitule
této se přihlásilo na 90 bratří podniknouti novou
cestu do Německa a získati si, jak doufali, „jisté
palmy mučednické“. Vůdcem této výpravy byl usta
noven br. .a též eventuainím rovinciálem řád.
provincie německé. Z devadesáti přihlášených vy
volil si C. vcelku jen 12 kleriků a 13 laiků pru

vodci na této důležité VĚDpravě do Německa. Bylito obzvláště fr._l_lan de lano di Carpíne, kazatel
latinský a italský, Barnabáš Němec, výmluvný ka
zatel, znalý italského a německého jaz ka, Tomáš
z Celana, později pisatel legendy sv. rantíšira, a
ír. jor dan a iano, spisovatel důležité kroniky, a
jiní. Vypravlvše se a obdrževše od Františka po
žehnání, vydali se na cestu. Nejdříve byli vysláni
napřed jan de Piano, Barnabáš a jordan jako před
voj duchovního vojska Františkova k pokojnému
dobytí Německa a celé severní Evropy. Na svátek
sv. Michala Arch. sešli se všichni v Tridentě, kdež
byli od biskupa tamějšího velmi laskavě přijati.
Fr. Barnabáš kázal lidu a C. kléru. Rovněž laskavě
byli přijati v Bozenu a Brixenu. Odtud vydala se
vý rava těchto chudých do Sterzingu a dále za
ve mi namáhavé a obtížné cesty přes Brenner až
do Matre ,a odtud po staré cestě římské do Aug

š.gurku de přijal bratr) v jejich neobyčejném av eobecný údiv vzbuzujícím šatě biskup augšpur

Ská'ždiSiegfried iii.velice laskavé. V Augšpurku shrodíl C. 16.řrijna téhož roku své bratry, jichž
počet se již rozmnožil o bratry na cestě noové při
jaté na 31, a slavil s nimi první kapitulu řádovou
v Německu. Při této kapitule posláni bratři jan

de Piano a Barnabáš do Viršpurku; odtud přišlido Mohuče, Vormsu, Špýru, trasburku a Kolína,
všude kážlcce a připravujíce cenobia pro bratry
příští. Bratrjordan s dvěma jinými soudruhy určeni
do olnohradu, jiní tři s br. josefem opět posláni
do eazn C paks m jako provinciál nové vzni
kajici provincie šel za ostatními, všude dotvr7uie

slovo svych předchůdců slovem vylmluvným i skutkem. jc žto pribylo do řádu v ěmecku mnoho
bratři, svolaip' onnsu i: pravidedelné
veliké kapitule provinciální. A ježto útulek bratří

ve městě byl příliš těsný, než ab) pojal tak velikýpočet bratrí, yi jímnnabídnut kathedralni kostel
ke slavení kapituly. Také při bohoslužbách kněžím
řádovým laskavě poskytnuta roucha i nádooby bo
hoslužebné. Den ode dne množily se skrovné útulky
synů sv. Františka v Německu 'iéhož roku ještě
přijali několik ccnobií v Kolíně, Špýru, Mohuči a
jinde. Než těmito úspěchy missijnimi rozšířením
rádu ve své vlasti C nebyl spokojen; toužil po
životě tichém, pohřiženém v rozjímá'tní o lásce
Boži a asvéceném evangelické chudobě. Proto
hledal přzíležitostzbavili se důstojnosti provinciáia
Německa. Příležitost naskytla se mu k provedení
svého plánu brzy. již 1223 ustanovena řá
dová kapitula v Portiunkuli. C. ustanovil svým
náměstkem Tomáše Ceiana a vydal se s několika

průvodci do italie. Na kapitule předioživ své přáníyl zbaven úřadu provinciáia a Albert z Pisy stal
se v úřadě jeho nástupcem. — Tím končí též zpravy

n-ém ve zmíněné kronice ]ordanově. Též jm
chronísté řádoví XIII. stol. o něm již mlčí. Teprve

=lítvinégelusCiarenuls,51jlmak zvaný „ e ,knize- „De septem tribuiationibus

Ordinis Minzorům“ (uveř. v Arch. f. Lilt.u. i(. -Gesch.lí. sv. (] Ge “ vypravuje
o-mnoh' ch bratřich, jeižse ohoršili nad&tím, že E áš
tehdejší generál řádu,hrubým způsobem porušoval
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Éstě ho k tomu nepohnuly šetrnost a ohledy na
líášeí, rljlehožnodpůrcem byl zrovna jako eho p'r'itel

by bylo možno sit)vysvět iti mlčeníSalimbenovoné Nebot Saiímbennbe yl 1238 v Assisi
přijat do řádu. Žil v Assisi s bratrem Bernardem

stal se z Quintavalle, úhlavním odpůrcem novot Eliášových
. a předním zastáncem čistoty původni observance;

i s br. Lvemsse seznámil. Ben ard i Lev meškali
tenkrát v Assisi, kdy Eliáš dostal od papeže onu
moc, aby pronásledoval horlívce,a byli asi oba tež

obětí Jeho pronásleddování. Přece se Saiímbennenezmí uje o C-ovi ani jedenkrát, ani ve své obsažne'
kronice ani ve své knize „iLber de praelato“ v níž
zvláště pojednává 0 nehodněm generálu Eliášovi.
V níaobvinuje Eliáše z třinácti rovinění. Mimokby bylo možno, aby Eliá, který tedy by
byl hlavní příčinou zavraždění C-ova, byl toliko
sesazen z generalátu a pověřen hned při téže ka

pitule v Assisi důležitým a čestným úřadem ku
stoda a guardíana kláštera „Sacro Convento“
v Assisi? opřece se stalo,ajak tomu nasvěde pamětní listina 227. květn 1.239 Ztoh
ŽŠÍisté dostatečně plyne, že domnělý zločin Eliášův
a jeeho přivrženců na 6- ovi spáchaný není leětten
denční pexa geraci tak zv. strany s_píritualistické.
Tato totiž, souc v době Angelově napadána stá
lým odezřřváním z bludařstvi se strany kommu
niiy rádové, zajisté chtěla spláccti stejnou měrou,
že vinila, kdem ohl,a stranu konventualistickou a
jejího duch. vůdce Eliáše ze všech možnnýcch i ne

možných zločinův, a k tomus eái zdála vhodnouzvláště doba generalátu br. =l;:Ěliše, jenž byl po
ádzán za duch.otce strany mírně, konventuali—

stlicke. Tak na jeho vrub kladli již novoty v řádě
ještě za života sv. Františkaa, za jeho meškáni
v Egyptě aSyrii, což jest zřejmá nepravda (Conir.

hr. fr. jord aG.), nebot Eliáš byl sám poslán
dříve ještě doaS rie a vracel se se sv. Františkem
do italie. A tak ěž i ostatní zla, jež vyskytla se
po smrti zakladatelově, připisovali Eliášovi, jehož
posléze chtěli vyličiti jako zločincea hra. Ne
správnostaazv.l neupravd vraždy C-ovvy uvedli
po prvě na světlo Benoiii (Compendio di storia Mi
noritíca, Pesaro 1829) & Azzoguidi. Srvn. yardu"
a Gianna, Arch. franc. ]. 1. etc. těž uveř. vV.

Wilolog. hist. Klasse der k l. Šilchs.uGesellsch. sd.
issen těž zvláštní otisk i sko 1870;oWadding,An. Min. ad a. 1221,1223,19— dle vyv.d. A.

Min. 1., ll., iii.;A . M. Azzogma'i, Notae in Sicconis
Polentonli commen. de vita et mirac. S. Ant. Pat .,

Notax )(.XVl., (Bdononiael11757); An el. Clat., llist.
sept. tribul., iydv Li.t u. .-G ll.(18861
odP. )Eh—rleg.skla)/Ad, Gesch d. iFnranziskanerord.(Vv vTerra vKampanií,
jáhen,)n. v Africe, vmpronásledováni Tra vanověspolu

s knězem Julianem už" do pytlevaeuvr elndo moře.MR 1. listop. $rvn.A cia Ss.N 341—1-30

caesaropapismus slove poměrmmoci světskék moci cirkevní, dle něhož c sař (zeměpán) je zá
rovcň nejvyšší hlavou církve ve svvém území. —
1) C. objevuje se na západě zvl. v době císařů
z rodu Hohenstauiskěho za Bedřicha [. Rudovousa,
jen poznal osobně despotickou vládu řeckých
císařů i sultánů na východě a od dvorních práv
níků byzantské názory doby justiniánovy, dovo
lával se zásady Antonina Pia: Ego quidem mundi
dominus a: Quodp rlncipi placuit, legis habet vi
gorem (Dig. 2, tit. 4, lex l.). Papež měl se státi

jen patriarchou říše. císař chtěl vládnouti právěv církevních záležitosttech iaako ve státntnic

Zaásadč tyto dal rohlásiti císař na sjezdě říšském'ch roncalskýchr. 1158 dle návrhů boloň
n_a ských uristů Bul ara, Martina Gosia, ]akuba de

ve svych pa- Porta avennate, de Porta nebo de Alberico
vypravuje. Za- take Hugollna zvané o. Výsledkem těchto snah
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byla řada vzdoropapežů (1159—1180) Viktora IV.,Paschala lll., a.,lll lnnocencce íll. ýraz

těchto zásad je lSachsenspíegei(l.a.3,1. Ill.,
, , 60,63), Rh ořem Xi.:roku 1374zavržený 14. 5článek (Mansl XXIII., 5.). 2)

C. objevuje se dále v zemích protestantských, kde
zásada oneviditelne' cirkvia ovšeobecném kněžsví
je úplně nevhodná pro positivní ústavu náboženské
solečností, nebot neviditelná církev nemůže býtl

v dltelně ustavenaavšeobecné kněžství jekcírkevníanarchie. Proto bylo třeba hned na počatku t. zv.
reformace obojí zásadu upraviti: doznatí, že neví
dítelná církev je obsa na ve viditelně a tedy

schopna ústavy, všeobecné kněžství že všem řísluší,se vykonávatí ustanoveným úřadem. 'aděie,
že by většina biskupů katolických odpadla, se ne
splnila, zatím osobili si moc biskupů ve svvém
území knížata, zeměpáni, hl. v Německu. Proto

wpovstala v Německu veliká společnost nábožen—territoría neobdržeía souvislostí, jako b la na
př. v ústavě tehdejšího císařství římského. apíto
ve spise Respons 10 de Missa, matrimonlo et íure
magistratus in religionem, Štrasburkk1540,1 98, vý
slovně praví: Kristus obdařil zeměpány moudrostí
k vládě a ustanovil je za hlav svých církvi na
světě, tito mají právoověstl a trestatl kazatele,

předpísovatí způsob služeb Božích, potlačití starézvyk osti a zavésti nově učení. Melancht on odů
vodříoval :. na sjezezdu v Naumbur ku 1554 slovy
lsaia'še 49, 23: erunt reges nutrítií tui & žalmu 23, 7:
Atolllte portas, principes,vvrestas. zmemě an

skou ve věcech církevních stvrzuje Apologiali onf.Augustanae art. 9, Coni. cotícac 24, An
37, Belgicac. 36 atd. V Německu byl :. v sv tllovárí

bu t. zv. soustavou episkopální, dle erézcmocbiskupů řešla míremaugšu mnlS55 mě

pány, ane mo0soustavou terrt toríální, dle níž půzvodnínej eměpána nd clrkvl po odstranění
výsad t.!írkveckatolické opět se vrátila, nebo po
zději soustavou kollegiální, dle níž obce samy pře
nesly na ně tuto nejvvyšší moc. Zeměpánl a magi
stráty prováděli moc nad církvi ve svém území
neodděleně od moci světské ve svém ůzemív tom
též obsahu jako dříve biskupove'. Konsistoře jejich,
nejvyšší úřad státní ve věcech církevních, složeny
byly z pastorů a laiků, jednotlivým obcím na nej
výš bylo dovoleno učiniti projev při obsazování
obročí. C. jevil se nejzře mějl prí zavádění nového
učení dle názoru zeměěpríoííva, tak žen apř. ve Falcí
Fridrich 111.1563 zavedl kalvinství, Ludvík 1576
zase lutherstvl, Kazímíír 1585 zase kalvinství, ne
hledíc k násilněmu zavádění protestantismu skoro
všady z rozkazu zeměpánů, kteří potlačovall svo

bodu svědomí lidu poddariíeho hrubým násilím, zvl.v Anglii. Tento : jnenovějl prof. heidel
berský, dr. Arnošt Troltisch, Die "lrennung von
Staat und Kirche 1907,49, doznávající, že jen po
hromadě udržuilcí a vyrovnávající vliv státní moci
nad církvi (protestantskou) a celý zájem státu namírnění nábožensk' ch snahs lečností náboženské
spojuje a tím umo nuje jejic trvání. — 3) C.:zove
se obyčejně moc cara ruského nad ruskou církví,
která zavedena byla teprv Petrem Velikým od r.

1700—1721. Carové žár-lilkídna velikou moc patríarchy moskevského, zvl. odřízena mu
byla také metropole kijevkskyá.Petr eliký po smrti
jedenáctého patriarchy Hadriana 1700 nedal obsa
díti více stolec osiřelý; aby lépe mohl prove'stí
opravy, dal řídítí církev ruskou některému metro
politoví za souhlasubuiskupů v Petrohradě přítom
ných, v důležitých věcech bylo žádatí carova schvá
lení. Statky církevní byly zdaněny, odstraněny ti

tule a hodnostivvůysocevážených prelátů ruských,
pravomoc biskup ybla omezena, až r. 1721 svolalsynodu a předložil j za pomoci Theofana Proko
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poviče ustaven' plán ústavy církevní, formulí pří-_

sežní & pravíd &, čímž ne vyššsívamoc nad círk\i
ruskou přešlanac ara. $t1y„ysynod“' ŽVÍCBdlií řídí lépe nežli jeden, řekl sPetr) jmenov n je
carem, car má moc ústavu církevní měniti, usta
novuje laika za svého zástupce (obrprokuron v sy
nodu, bisku ové jsou si rovni, práva 12 metropo

lítůva4 arcibiskupů byla zrušena a zůstaly jen ti
tule, duchovenstvu p edepsána pravidla životní,z tajemství zpovědního vyňata velezráda a veřejnně
pohoršení, které jest odstraniti, sliby klášterní do
voleny mužůum po 30., ženám po 50—60. roku,
stanoveny podlmnky pro udílení svěcení, určen
počet duchovních pří kostelech, a kdyžněnkteří bin
skupové se ohražovali že přece moskevs ý pa
triarcha byl schválen caříhradským, odvětil Petr,
tluče sen . váš atriarcha! Ostatne,
cařlhradsk' patriarchadeJeremíá 111.123
potvrdil. ate ma 11. p;ohlásila statk
v Rusku za korunní. C. se na usi b hem času
nezměnil a v novější době podporoval Mariavity

proti katolíkům a tyto 1sjednocené Malorusř sou
starvně nutil k odpadu, nedbaje zákona o to!e_ranci
zCaesaropolís,Caesaropolitanensísdioe
někd. bísk. vprov. Makedonií, vcírk. pr.ov Filippi;

úvodní jméno tohoto biskupství není známo; nyníísk. títulám
Caeseena vlízMichael z Ceseny.
Caesenatensis dloec. viz Cesena.
Caesidius sv. mč., kněz umučen v pronásledo

vání Maxíminově spolu s několika1jinými v Transaccu, vnynějšimNeadpolsku; MR.3 szrpna „Trans
aquís in Marsis dlacum Fucínlum natalls san
ctorum martyrum Caesídíí presbyterí et sociorum
qui ín persecutione Maximini martyrio coronatí

Caetaní Mlchelan elo, sochař, malíř,kreslíř
a spisovatel ital., 71.1 ímě. :. 1883, známý
hlavně svými literárními studiemioDantovč „Bož

skě komedií“,k níž takéaprogedl grafická znázore“ll

(l)
:

nění „kPe1a“„0čistce“
Cafaro l. Filip, rodem z Neapole, prot. kanon.

práva vCataníí; m.„ Delecta jurís canonicí capita“
(Catanie 1793,17,9425 v..)— 2. (Ca ífarro) Pa
s,chal hudební skladatel, u. 1706v San Pietro u Ga
lantlna (Neapolsko), :. 1787 v Neapoli, složil ora
toria, kantáty, soltegggía; zvl. zmínky zasluhuje

„Stabaatrmater“ (tiskem vyd 1 85).na de Caschísiellone rněšíanjanovský,.1a „Cronica della príma croclata

Silon„AttGíedellllaŠocíevtáI"Láěure di Storia patria“ 1859,erm. Ss.X 55); „Annales januen

seč" (1099
1163).V

Haro Frant., theatln, rod. ze vznesené rodiny
sicilské, vstoupil do řá 1666, revolucí vypuzen
z vlasti odebral se do Paříže, kdežz. 1720; napsaal
list 0 divadlech, jenž vytištěn byl v čele divadel
ního kusu Boursaultova pod titulem „Lettre d' un
théologien íllustre par sa qualíté ou son mérite
consulté par l' auteur p0ur savooir si la comědie
peut ětre permise ou doit etre absolument defen
duě“; proti tomuto listu, hrám divadelním příliš pří

znivému, napsal Bossuet „Maximes et reflexionssur la comědie" & oratorian P.L run .Discours
sur la comědíe“,načež C. mínění svě odvolal listem
„LettreáMonsel neurl'archeveque de Paris“ (1694)

ensís n. aphens is diee.,c někd. biskupství
v Xlli..—XVstol. v janovské kolonii Katfě (Feodo

síjí) na KrymuCam Franucesco, ital. hudební spisovatel,
1780 vBenátkách, byl do r. 1827radou appellačniho
soudu v Miláně, potom žil v soukromí v Benát
kách, zabývaje se studiemi v oboru dějin hudby;
z prací jeho vyniká „Storia della musica sacra

<=
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nella gta cappella ducale di San Marco in Venezia
dal 1318al 1797“ (1854—55,

aliarl (Caiaris, Calaritan. díoec.), blsk.
d l .—-Xl.sto.,i potom arcibiskupství na ostrově

Sardinií(suiir.: Galtellli--Nuoro, ltgllesisasaOgllíastrandata statíst. (1905): 42.400 katoi. flar, 11 ko

6 eiů Ža ka li, 1152ngkněží světských8 38 řeholních,mu
Cagliola Fiiiop g(_l-lurt.Nomenci. aj. nesprávně

Caglioca josef)0_. in. Conv., n. na Maitě, byl lek
torem theol. v různých domech sveho řádu; :p.
„La iettera di Messina in dilesa dí Maria, cioe
l' lmmacoiata Concezione della gran madre di Dio,
provvata e dífesa per nove discorsí su detta let
tera" (Messina 1643), „Almae Slciiiensis provinciae
minorum conventualíum manifestationes novissimae
sex expiorationibus compiexae“ (Ben. .

Cagii-Pergoia(Caliien. etPer ulan. dioec.),
bísk. v ltaiii, v círk. prov. urbinskž, zřiz. velV. st..,

data statist.: 30.000 katol., l151farm,uížozkost. akapli,95 kněží světských, 34ř a5 ž. kon
Cagnazzo _Ian'_ rc ., „.mvžTaggíi (Tabigar)

v Ligurii, byl ředitelem ge_n.studii řádu v Bolognia gen. inkvrsitorem t. 14 1,513 152l; .r).
„118umma summarum Tabíena“ (Bologna 1517; 2.
vyd. pod tit. „Summa summarum, quae retormata
dicítur de casibus conscientiae“ 1. 15 ).

Cagnoald (Chagnoald) sv., bratr sv. Fary (v.
t.); byl zprvu. mnichem kl. luxeuilske'ho, provázel
sv. Koiumbana do Bobbía; vrátiv se, zal. kl. fare
moutíerský; 625 zvolen za biskupa iaonského; ?.

gg716334;pam. 6. září. Srvn. Acta Ss. Septembris ll.,

Cegnola Lu igi Marchcse, ital.varchitekt, 71.v Miláně 1762,lstud. v Řimě;veri_g1.t_ u Mi
lána 1833; z eho prací uvádíme: zvonici vUr

gnanu, rodinnou krřptu kníž. rodiny Metternichů
v CKynžvartě,koste v ConcorezzCanogoni Antonio, hudebníZskladatel, „. 1828
v Godiascu, od 1859 byl kapelníkem při kostele
ve Vigevaně, později při kathedra'iev Novale
1896 v Bergamu; z církevních jeho skladeb vyniká
„Requiem

Cahannes lan, dr. fil., prot. náb. v Churu ve

Švýc.; Arp. „DzausKloster Disentis vom Ausgangedes MA bis mTode des Abtes Christian von
Castelberg 1884“ (1899).

ah r| Sa miuel, franc. židovský exegeta, „.
v Mettách 1796, ředitel židovské školy v Paříži;
.a 1862; 47).„La Bible, traductíon nouvelle avec
i' htěbreu en regard, accompagné des points- voyel
les et des cceeuts toniques, avec des notes philo
logiques, geographiques et littéraires et les rín
cipales variantes de la versionndes Septante et du
texte samaritain“ (Pař.l 5l.)

Cahensly Petr Pavel, 77.1838v Limburku
nad Lahnou, komerční rada, resident spolku sv.
Rafaela kochrané ka.tol vystě ovalcu, od 1886vyd.
St.- -Raphaeelat-Bit“ ; :p. „Der S.-tRaphaeis_-Vereín

z. nSchutze kath. deutscher Auswandercr, sem WerWirken und Kdmpfen \viihrend des 30jáhr.
Bestehens“ (1900), „erD Auswandererapostel P.
Lambert Rethmannu. d. Anfange des St.--Raphaels

Vereins“ (11909.Caheens iisrnus, americké označení snah spolku
sv. Rafaela, utvořené dleejměna jeho předsedy (viz
či. předch.), směřujících k tomu, aby lépe bylo po
staráno o pastoraci neanglických katolíků v Ame

rice; když v té věci Cahensiy jměne spolku učínil v letech devadesátých kkro vigilmé, vyvolalo

touvsamerickém tisku značný odpor a prudké dlsk
Cashera Iiayel, administrátor kalíšně konsistoře,

narodil se v Žatci z chudých rodičů, maje otcem
řezníka. Studoval na universitě pražské a stal se
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r. 1516 bakalářem. Dal se vysvětíti na knězeastal
se duchovnímsprávcevaounech. R. 1518povýšen
na mistra svobodných umění a brzy na to jmenován farářem v Litoměřicích. Byl post avy maiě,n
úhledné ale v nikal učenosti a obratnosti, které
využíval k hiu ně demagogii. V Litoměřicích roz
sel mezi měšfany veliké sváry, až konečně r. 1522
byl nucen pro svou hašteřivost prchnoutí z města
spověsti nechvalnou. jsa smýšlení radikálního.
obrátil se do Witemberka, aby se lépe seznámil
s učením Luthehrovým. Svo pvočítavou úlisnosti
dovedl si získati veliké přízn Lutherovy. Pobyi
ve Witemberku čtvrt léta a sliboval svému vyni
kajícímu příznivci, že bude “eho nauku v echách
šířiti. Luther dle návodu -ova dal vytisknouti
otevřený list k Pražanům, jak si mají ustanovovati
a voliti kněze beze všeho biskupského svěcení;

ovveň (,'--u vřele doporučil Praze, kde již jiní
zk přilí pro lutherské novoty půdu i v rozhodu

jíc ch kruzích husitských. iiavei přinesledo Prahysám povzbuzující Lutherův list. Bylo edy C-o-vi
23 vlivem husitských radikálů bez dlouhých

rozpaků svěřeno prvvni místo v konsistoři podobojí a farářstvi týnského kostela. Nový admmíni
strátor měl dobrou oporu 1v jiných členech obno
vené husitské konsistoře. — ssestraně vlád
nouci zavděčil, mluvil Havel o cirkvi katolické co
nejpotupněii, jakoby chtěl římskou stolici „vyvrá
titi a rozt'tsápai Neustále vybízel lid s kazatelny,
aby se „za slavného doktora Martina Luthera wi
temberskčho“ modlil. Nazýval jej mužem svatým;
skrze něho prý Pán Bůh mnoho dobrého učinil,
osvítiv okolním národům „pravdu zákona svého“.
Ve spolku sprvnim purkmistrem pražským janeni
Hlavsou z Libosiavě Havel pronásledoval kněze
konservativni vší mocí, tak že tito odpadávali od
staroutrakvismu v značnt tu. Postup novo
tářů b i však příliš náhlý;n iiněji usilováno o ru
šení ř dů star ch než o enotn ostup v novo
tách; tak byl pleten lid bludy nejrůzpněišími. Nastal
prý hotový babylonský zmatek. Dle stesků kališ
ných odvažovaii se v kostelích kázaíí í laikové;
katolické svěcení na kněze pozbývalo úcty—vždyt
prý jest zbytečně, nebot“„volení a ne mazání kněze
čimi“ Mše sv prý není žádnou oběti; večeře Páně
jest jen chlebem posvátným Bůh v monstranci
ne.ní Oltáře nazývány potupně verštaty a ohni.šti
V některých chrámech byla zrušena zbožná pro
cesi, nestavěl se tam o svatěm týdnu Boží hroby,
Svátost se nevystavovala, křize 7 missáiů se vyře
závaly anebo vymazával. Docházelo ke scénám
velice rouhavým, novotář tí jízlivcí dráždíli kon
servativni většinu zpusobem krajně drsným.
Strana lutherská snažila se co nejrychleji některé
novot zabezpečiti novými zákony. Vlednu r. 1524
obcsl n sněm strrany pod obojí. jestliže již za

sjezdu předešlého byly přijal-ňavsartikulet příznivěnovotářstvi, nyni působením C-y

jtžichišstoupenců přijaty čiánky smyslu jestě raydíkiě šrh.o C. sestavil artikule ty slohem velice
obratným, aby se konservativci přiliš nehoršiii
Usneseno tedy, že se má dbáti Otců svatých, Husa,

Rokycarg a jiných jen potug). „pokudb y ses ezáožim srovnánvaii“. Ovšem C-ovi platil za
zákon Boží výklad Lutherův.) Učinčn útok na ka
iíšné podávání Svátosti nemluvňatům aspooň čá
stečně-. „Po křtu, bylo--|i by děťátko způsobně a
rodičové s kmotry žádali by toho, aby Svátosti těla
a krve áně děťátku poslouženo bylo, můž jem_u
podáno býti, avsak s rozváženim kněžským spasi

tedlným.“ Fry„ mše svatá, poněvadž nicjiného nElkiÍ,než hodne těla a krve Pána Krista ožíváník
poištění viry naši a na památku umu ení a všech
dmrodíni jeho, tak podle smyslu a ustanovení
Pána Krista držána býti má“ C. odstranil i po
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zdvihování a dodal, že „některé prózy“ (snad cír
kevní graduáliaatrakty) se mají čísti potud, pokud

b se „es zákonem Božím srov nsávval“.y Kdekněží přestali vystavovatí Sváto af nejsou za
to tupení; kde by lidé exposící žsádalí, „ti těž aby
od toho kva ně nebyli utiskování, dokudž by čte
ním Krlstov m poviovně vlás ztoho nebyli vy

ed.ení“ Ceremonieea všecekcyssvěceníny necht se
umenšují. „jiné svátosti, kterak řízeny a přijímány

by býtiíbměly, administrátorovi s radou jeho náležeti bude, aby podle zákona Božího se dalo."
Kněží se nemají pro odchylné názo vzájemně
tupíti; mají své spory „na administr tora a jeho
radu vznéstí, a on s radoussvou má je ot oslyšetí
apodle zákona Božího spravedlivě rozeznaje upo
kojitl“. Ačkoli novotářl soudili, že v Hu_sových spl
sech jsou bludy proti zákonu Páán,ě přece z opa
trností znovu stvrzeno, že se má světlti mimo jiné
svátky též den Mistra jana ll.usa C. doce apo
dával návrh, aby bylo dovoleno kněžím ženělní,ale
to zamlttnuto. — 2 amtíkulů patrno, že se mělaapro
vádětí pronikavá přeměna řádů husitských v rády

lutherské. Kde se bál Havel pokročiti příliš radiukálně, tam si nechával otevřená dvířka k dalším
novotaření velice ch trými klausulemi. Lutheršrul
nečekali, až král Lu vík artikule schválí, ale dali
je ihned vytisknouti a předložili je národu jako
zá.kon Když však strana lutherská, jsouc opojena
zdánlivým triumfem, počala převraceti staré "rády
se zaslepeným chvatem, stoupalo por konserva
tivců jak v e tak na venkov — alíšni
starověrcí vzchopilí se brzy k dobře promyšleně
obraně, která vyvrcholena v bezohlednou ofensívu.
již dne 14.března 1524 při volbě změněn charakter
radnice pronikavě. Z osmnácti dosavadních kon
šelů zvoleno do obnovené rady jen šest. Mezí opo
mínuty'mí byls sám jan Hlavssa; jeho místo zaujal
bystry mistr jan Pašek z Vratu, vůdce mocnné ka
líšné oposíce. Nyniu stala rázem ínkvisíce prote
stantská, jsouc vystřídána ještě bezohlednějši ín
kvisicr kalíšnou. Zíštněmu C-ovi nešlo ani tak
o protestantskou propa andu, jako o zajištění
osobní existence a moci. “nahou jeho bylo zabez
pečili si vynikající hodnost i za poměrů změně
ných, proto rázem obrátil a stal se nejúslužněj
ším pomocnnmíke v reakční náboženské olitíce
Paškově. Někteří novotářšti faráři byli o svých
kostelů vyhnán jiným se děly různně potupy a
ústrky na veřejných ulicích. Když se rozbroje stup
ňovaly, tu velice obratnou intervenci Paško
11. května na radnici sestaveny artikule, které obvyly
zdánlivě jenom výkladem lednového sjezdu strany
podobojí téhož roku. Ale všecko to,co sjez
schválil ve prospěch konservativců, b 10 šíře roz
vedeno a zřetelněji utvrzeno. Obsah ě ánků radnič
ního dekretu vlastně ostře dotírat na kněze ! laíky

novotářské; tpripojeísíytaké hrozby velikými trestyrotl těm eřl bys edle., výpovědl“ nezachovali.
utheršti, z tnichž neejráznějsí byl farář betlemský

Martinek, nemínilí zahájiti rychlý ústup.Když dne
17. května byl učiněn na shromážděné duchoven
stvo dotaz, zda chce zachovávatí výpověd, dl C.
ve jménu jiných odpověď kladnou. Martinkovci však
protestovali a vyžádali si odklad. Dne 24. května
pak Martinek odevzdal purkínistru a radě ostrý

protest, opatřený devatenácti podpisy. Ale pokusyo podporu lutherských v plné obcí tehož dne byly
příkře odbyty. Martinkovci nedostali na svůj spis
žádné odpovědi, pročež se vystěhovalí \: následu
jících dnech 1 měast — Praha tehdy za nepřítom
ností mladistvěho krále tvořila téměřsamosprávnou
republiku; vliv jeji zasahoval do ústrojí celého
království velice značně. Měla tudíž na další utvá
ření poměrů náboženských v echách veliky' \lív
ta okolnost, že Paškova moc v Praze den ke dní
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stoun.pala K utvrzení despocie starokališne' užíváno
iprostředků lstivých a násilných; ínkvislce byla
v permanentní činnostL (Tak se také odemstívalí

starověrcí za l|;řikoří, jaká na nich nedávno páchala strana H vsova.) Když král povšechně roz
kázal, aby bludařstvi bylo v Praze potlačeno, vzali

si z toho ka|lelšnídespotové záminku ke stupňovaným bezoh donstem. Stranna kalíšná navázala
s katolíky talk přátelské styky, k jakým do té doby
nedošlo za celou dobu minnulou od vypuknutí bouří
husítských. Taková situace byla vhodná ke sjedno
cení staroutrakvistů s církví, o které papežská
Stolíce usilovala toho roku snažně. Legát papežský
Vavřinec Campegíus _(LorenzoCampeggi) pracoval
právě na říšském sněmu v Norimberce prot íLu
theroví; po skončení sněmu (18. dubna) prosltl'ed
nictvím svých duchovních důvěrniků snažil se

echy získati pro Ř . K červencovemu sněmu
do Prahy dostavil se olomoucký bisku Stanislav
Turzo formálně jako zástupce králův.
nesl vyzváni královo, ab kališníci se sjednotili
s církví katolickou, prohl sil administrátor Havel
spolu s předními mistry a kněžími své strany, že
jsou ochotni smiříti se s církví na základě kon-.
paktát. Katolická strana tuto snahu ovšemmo—podp
rovala, ale strana lutherská vyvolala tak prudký
odpor, že sněm zmařen. Ale starokališníci, kteří

zasazovali novotářům rány stále palčivější, nemi
nllí ustoupitl oposicí luthersk' ch jen tak zhola.vté věci racoval úsilně d le již proto, že se
chtěl státi su ragánem příštího arcibiskupa Zatím
Pašek označil některé schůze strany protivné za

spiknutí proti vlastní osobě, dal počátkem srpnaněkteré vynikající odpůrce uvězniti, ujal se vlády
nad celým městem v čele toliko jedenácti konšelů,

jich z osmnácti zůstalo go uvězněni aneboútěku jiných. (Pašek spojil tarě í Nové město
v jedinou obec pod jednou správou, aby svou moc
více utvrdit. » — zpět v kosttele „Te Deu
laudamus“ jako po odvrácení velikého nebezpe
čenství, zvoněno po veškeré Praze k oslavě vi—
tězství na novotáří. lnkvísíce zostřena, prote
stanté a Leští bratří pokutováni, žalařování a
z města vypovídáni. Lednové artikule novotářské
zvráceny 31. října 1524 odhlasováním 26č lánkú
konservativních. — Luther ovšem byl velice pře
kvapen náhlým obratem C-ovým. Dne24 října 1524
dal výraz svému žalostnému podivení dopisem,
v němž praví o nevěrněm příteli: „jak velikým
ůsílím mne k tomu řlnutil, jak velikou horlivostí

a esnažnosti nabádal, abych knížky své spěšně doposlal! Potom cožkoli jest napomínání—
v těch knížkách. to jsem z jehor ruky měl; out
jest přeplsovaL — Takt jsem já oklamán jeho ne
věrou! A nic není v těch knížkách mého, 'edině
toliko to samo naučení a způsob í písemn roz

mlouvání; jinethvšechno jest Havlovo.“ A13.lístopadu psa rC—ovi prřmí ' „Obrat se, můj
Havle, dokudžhčeas jest. .1 co jest tobě, služeb
níku slova Božího, do váÍek, do mordův a do vě
zeni? jestliže mne uposlechneš, budut' se radovaíi
zbratra nalezeného; pakll zatvrdllý jsl, své tělo
sám poneseš, a já budu míti výmluvu, aniž vakš
skutku tvého u potomnlch lidí zamlčim z daru Bo
ží 10 “ — V lednu 1525 na sněmuj ednali kališníci
s katolíky 0 porovnání, jak by stáli jednostejně
v poslušenstvr církve na základě kompaktát. Kněží

g_odoboji spolu s mistry pražskými konali v té přííně několik schůzi v kolleji Karlově za předsed
nictví Havlova, vždy o mši sv. 0 íchu sv. Po
velice chytrěm manevrováni Paškově příjata smlouva
o sedmi článcích. okonání smlouuvy 10. února
osvlaveno zvoněnním a zpivvnmáí um po
vsech kostelích pražských. Tohoto ujednání bylo
potřebí k vůlí tomu, aby Campeglus, který přijel
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do Uher, smír Čechů s církví dokonal. Kdšž sedověděl o přípravách strany -ovy a Pa kovy
rostoduchý předchůdce Lutherův v Čechách Matěj
oustevnik, obořil se l7. března 1525 na C-u do
isem velice rázným. Psal Toho považ, mlstře

Blavle, jakým způsobem a příěinou prišel jsi v ten
úřad administrátorský, upřímným-ii úmyslem a
dveřmi pravými skrze Pána Krista, čili podvodně
a pod prikrytim?“ Připomněl,že Havel „dotýkal se
na kázaních svých papeže, biskupů, pravě: že jsou
antikristově a šelmy i falešní proroci, &že nemáme
jich nálezkův a ustanovení držeti a jltní se spra
vovati“.—Havel prý pří'imal administrátorský ttřad
s pláčem, „přiřtkaje v most a stálost Pánu Bohu
i lidem, při pravdě zákona Božího i čtení Kristova
státi'.- Proto Matěj přísně kára: „i pohlediž nyní,
bídný Havle, kam jsi od toho všeho zašel a kde
jsi se octli Ano, než tomu sněmu (strany kališné)
ctvrt léta minulo, až (již) jsi všecko to dobre
i artikule tebou vydané sám kazil a bořil,tomu jsi
se posmíval, z toho žerty měl, proti tomu kázal,
mluvil,kaciřstvím. bludem pikartstvrm naříkai, lidem
to—ošklívíl í haněl.“ C. m sto odpovědi na důtklívé
pokáráni snažil se učiniti Matěje neškodným. Po
zval prostomyslněho kazatele kněžských zlořádů
k rozmluvě hned na druhý den (18. března) na
týnskou faru. Havel počal s Poustevmkem přátel
sky hovořiti, ale již vstoupil rychtář s právem;
Matěj vsazen do sklepa určeného pro vězení oby
čejných zločincú. — V slavnostní deputacl, ubíra
jicí se v květnu do Budína ke Campe iovi, na
cházel sei C. Když bylo v proudu jedn ní s legá
tem o zkonfiskované statky duchovenské, přibyli
z Čech (23. května) poslové silne oposlce české,
uesouce protestní listiny (s velikým počtem pečetí),
v nichž upíráno právo straně Paškově a deputací
katolické jednatí ve jménu celé země. Pak došly
ještě jiné listiny téhož obsahu. Cesta Paškovy
strany zkrátka byla marná, protože nastaly roz
pory mezt legátem a Čechy i v příčiněnové upravy
kom ak . hleděl vzdorovati lépe zemské
oposlcí příiuženim kázeňskěho řádu jak pro kněž
Stvo pražské, tak pro laiky v Praze pobývající.
A tak 18. července 1526 při schůzi všeho kněžstva
strany kaitšne .vloženy do obecních knih artikule
namírené prott kněžstvu novotářskému. Ráděni
pražské kališné konsistoře a autonomie bylo ne
snesitelné. Kdo byl obviněn z bludařství, rnusíl se
před C-ou ospravedlňovati. Nedokázal-lí jasně
svou nevinu, byl nucen odvolávati způsobem velice
ponižujícím a potupovatl kazatele radikální, kteří
z města vyšli. Když obvinění se podřídili všemu
pokoření, administrátor s konsistoři jím vydával
list potvrzující, že jsou dobří a věrní křesťané.
S t mi listy šli rehabilitovani měšťané na radnici,

kde je konšele zase rukou dáním přijímali za sousedy; některým však přijetí bylo uď odepřeno
anebo odloženo. Uplatky v inkvísici C-ově hrály
velikou roli. Bartoš Písař, který sepsal otom pro

následování obšírně po ednání, b i pro své novotářske nazory nábožens é také z lyra y vypověděn ;
nežli odešel z města, chodili tři židé —-každ'
zvlášť — za Bartošovou manželkou a mluvili !( ni
tajně, že zustane manžel při svém statku bez pře
kážky, dá-li jim 15 kop českých grošů, prý ostatní
sami v jednají. Bartoš odepřel a proto po čtyři
léta tr vil ve vyhnanství. Někdo prostřednictvím
židů dal 50 kop, jiný více ; někteří pro hanbu ne
chtěli ani ovědětí, jakým ůplatkem se vysvobodili
z udavačs ých a konststorních p0ut. Denuncianti
pod orováni a povzbuzováni často hlavně k vůli
vyd račství. Došlo také k několika bolestným po
pravám. — jmenován C. rektorem univer
stty. — Když nastoupil vládu Ferdinand l., očal
obratným způsobem oslabovati hrůzovládu -ovy
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konsistoře a Paškovy radnice. R. 1528 obnovena
konsistoř, za administrátora zvolen Havel znovu.
C-ova strana k vůli získání přízně panovníkovy
stavěla na odiv svůj konservatismus. svoje přátel
ství k zámecké kapitule. Ale Ferdinand nedal se
másti; sáhl ke krokům přísnějším a zastával se
občanů pronásledovaných. Tu v srpnu kněží ka
lišttí prudce kázalí proti vyhnaným sektářum a na
pomínali lid, aby stál při svých dosavadních zá
vazcích. C. sám kázal nejbouřlívěji; připomínal
posluchačům. 'ak Pražané předešlé panovníky při
pravovali sobě k vůli, kdy chtěli. Ať se tedy ne
bojí žádného člověka! Budou-li všichni za jedno,
anl nynější král jim nebude moci škodití. Tak
vlastně štvai prott Ferdinandovil — Když řádění
Paškovy družiny nepřestávalo, byl Pašek pří ob
novení městské rady králem pomínut. Pádem Paš
kovým bylo valně otřeseno í postaveni C-ovo.
Když na zakročení královo v březnu r. 1529 de
putace vypovězených měšfanů přišla do Prah pod
glejtem jednali ve prospěch všech vyhnancu, něž
ská družina C-ova utekla se k prostředku velice
odpornému. Kněží tí totiž na Květnou neděli (21.
března) a ve dnech následujících vyhlašovali po
kostelích na vypověděně jakousi klatbu: Kdo by
s vyhnanci jedl, pil, s nimi vůbec obcoval a jim

omáhal, ten necht nepřistupuje o svatém tétndttí
příjímání Svátosti podobojí! — Takové počínání

budilo ůtrpný úsměv, vypovcděnci po předběžných
informacích se do Prah vraceli. Protože C. proti
vrátívším se osobám it zal prudce, král ho přísně
napomenul ale tím administrátora k rozumu ne
přivedl. KonsistOriáné psali farisejsky králi, abv
nevěřil istivy'm pomluvám proti C-ovi. nedči
18. července někteří kněží znovu očali s kazatelen
vydávatí klatby na vypověděné. rál tedy z Budě
jovic poslal Staroměstským řísnou důtku, proč

proti jeho zákazu nechávají -u a jeho kněze dáleáditi. Nařídil důrazně, aby druhý den po obdržent
listu C-u obeslall a oznámili mu vůli královskou:
aby administrátor bez prodlení do západu slunce
opustil Prahu a v šesti dnech království- ve čtr
nácti dnech mttsí opustili všecky země Ferdinan
dovy. jestliže .se dle příkazu nezachová, bude sa
ženo na jeho hrdlo i statek. Ale ve čtvrtek 5. sr na
několik kněží oznamovalo ve “měnu administr to
rově, že C. chce na den sv. avřínce konati dě
kovné procesí „ke cti a chvále Boží“, že domnělé
spiknutí r. 1524 bylo potlačeno. Ale protože krátce
před tím (snad 4. srpna) obdrželi konšelé králov
ský list, tázaii se krátce na (,'-u. Poslové řekli,
že tu chvíli C. není doma. Odevzdán jint tedy
přepis Ferdinandova listu vypovídacího spolu s roz
kazem, aby jei dodali C-oví; nechť se pak admi
nistrátor die listu zachová. Zároveň konšelé zaká—
zali děkovné procesí. Havlovi odevzdán list na
faře u sv. jilií. C. nyní musil oslechnouti a obrátil
se do Míšně. Krátce na to (i . srpna) shromáždilo
se kněžstvo i laikové kališní v kolleji Karlově
k vůli urovnání palčivé kríse; k sjezdu došlo psani
sesazeného administrátora, který se představoval
jako ubohý mučedník, snažil se získati si mocnou
protekci stavů. Však také jeho náhončí ze stavu
duchovenského hned počali u stavů světských
prosítí, aby se C—yujali; necht se za něho pří
mluví u krále, aby mu dal glejt a popřál slyšení.
Stavové však odmítli, poukazujtce na malý počet
účastníků. Dne 3. října byl znovu osazen úrad ad
ministrátorský, tak že C-oví zhasla naděje na ná—
vrat nadobro. jakmile markrabí míšeňský jiří b ]
uvědoměn. jaký nepoctivý muž v jeho ůzemíhle á

útulek, vypověděl C—u ze všeho svého panství.Havel ode rai se odtud (nejspíše ještě téhož roku
před vánocemi) do Norimberka; ale útočná o
vaha násilníkova i zde se projevila v tupeni a
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zatelů. Když Havel rozvířil některé nepokoje, byl

obeslán na radnici; tam mu ůoloženy otázky, odkudjest a co v Norimberku děá Pokrytec se před
stavoval jako mučedník pro Pismmo sv., ale radove
mu řekli bez dlouhých okolků, aby jejich město
opustil do západu slunce. C. tedy se utekl do mě
stečka Švabachu, dvě .mile od Norimberka, kdež
strávil delší čas. Konečně odešel do města Ans
bachu, kde si vedl po luthersku; sám se r. 1531
oženil. Živil se dosti bídně jako hospodský a ze
mřel 12. dubna 1545,zanechav pět ditek a těhotnou

ženu. V archivu roudnickem zapsáno, že „do smrti
se ničemu daobrému nenaučil“ al.CahierK erl 5. ].n, 1807vPařiži, vstoupil
do Tov. _leKž.1824, z. 1882 v Paříži, vynikajici ba
datel v oboru křest. archaeologie středověké; :p.

společně s P. ArthurBeml_Martínem „Monogra phiede la cathědrale deB ge.s Premiere partie. Vi—
traux du Xlil. siěcle" o(Paříž 841—4), „Mělanges
d' archeologie, d' histoire et de littérature' (4 sv.

1848—56); po smrti svého spolupracovnika sepssal:
i,N70uveaux mělan es d' archěolo ." .,4—7), „Caractérlstiques des Saint's“ (2 sv., 1867).18Cahoors Cadurcennsisn atur ensis dioe
cesis), franc. biskupství, náleževšic kdysi k círk.
provincii bourgesskě, od 1676k cirk. prov. aibskě;
románská kathedrála z Xll. stol., s nástěnnými mal

bamlze XlV stdoL; chová se tu pohřební roucho

—.'

Kristovo. — abís ku ů poěiná lvl.:sttol.— Datastatistická: 210.200 kato íků, 60008 o.tl 33 lar,
46 sukkursalii, 55 míst vikaristských; 614 kněží
světských

Cachee Beda O. S. B, u 1702,bíbliothekář a
archivář kl. ochsenhauscnskěho; z. - „. „Spe
culum in aeni mate, in quo Deus cum suis attri

13111188;perfectonibus spectandus proponitur“ (Kostnice 143
Cacher)ano (Cacheranus) Iosef, barnabíta,

n. v Turin ěl 1635, 5. 1,685 .r). „Praelectiones theo
iogicae m tractatus theologicos“ (Turin 1673)„,'1heo
logia -assertiva“ (4 sv fol l 73— ,„Summula
Summae angelicae, seu selectiores Divi '1homae
assertiones.“

Cacheux Narcissus, u. 1789. prof. na univ.
v Paříži, z. v lssenheimu 1869; .r). „Essai sur la
philosophie du christianisme, considěrěe dans ses
rapports avec la philosophie moderne“ (2 sv., Paříž

1839—41), „Phíelosophie de I' histoire des conciiestenus en Franc “t.( 1844), „Études philosophiqnes

surl' Église c(et.185-1)1,„La philosophie de saintThomaas d' Aquin“ 858)
Odchy(Aquae, Aquisgranuin,něm. Aachen,

franc. Aix-lha-C apelle), oblíbené sídlo Karla
Vel., jenž tu zbudoval dle vzoru ravennského San
Vitale osmibokou svatyni (kapIi; odtud franc. název
města ,Aix-ia-Chapelie“), jež pbylave spojení sjeho
sídelním palácem, a v níž také byl pochován, v le
tech 813—1531 b ly C. korunovačním městem králů
německých. R. 1 1 zmocnili se protestanté správy
města a drželi jí do 1614, kdy potrestáním náčel

níků a vypovězenim přistěhovalců zjednán pokojR. 1801 zřízeno tu biskupství, jež trvalo do 1821;
od 1825 jest tu místo něho kollegiátní kapitula
skládající se z probošta a 6 kanovníkův. —
Karolíngů konalo se v C. hojně synod; nejdůle
žitější 7 nic rvní syno a r. 789, n iž

Karel Vel. přeci-lsožuilpkapitulare skládaťticí se z 81kapitol (většinou opětování starších ánonů), jež
za souhlasu kleru vyhlášeno bylo zaazákon cir

kevní. Na sg'noodě r. 799 odvolal Felix Ur elský
svůj blud (a optíanismus);s na synodě r. 80 bylodogmma 0 vycházení také ze Syna ob á
jeno a oprávněnost dodatkvu iioioque“ v Credo
uznána. Na synodách 816, 817, 818.819 prohlášena
t. zv. cášská pravidla (v.t.); na synoděrr.836
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obnovena kázeň kleru; na třech synodách kona—
3862 provedena byla rozluka manžel

ství krále Lothara 11.s: Teutbergou.Caiazzo víz Cajaz

Caignart de Stanleyzviz Salulciys.aígny P ]. de, s.cuč theol..: :p. Apoolo
getlca de aequiprobabilismo Alphopnlsianohistorico

philosophica dissertatío“ (Tournai a a. 1.894)Caích Moel sluje interpolator vzácně liturgické
slarolrskě památky „eTh towe Missale“, obsa

hulici původni kánonGelasiův. — Stowský missál
65 per menových listů, které však nejsouvšechny stejně pergamenově barvy ani stejne po

doby, nýbrž devět jich bylo později vsunuto, jine'
byly částečně vyškrabány a znovu po sány. Listy
vsunuté. slepené, vyškrabaně a poz ějl popsané
pocházejí od Moela Caicha, jenž se ke konci : ěvu
připřijímání jmenuje pisatelem:Moe1 Caích scr psit.
Zil v polovici Vlil. století, byl biskupemaproto se

měl za ..-právněnačiniti v liturgilz mny. C.p ochá
zel zrodin králů z Cashela (nyní malé město liroszkně,Keerry a unstcru íprovincie vlrsku
ván v dynastii pozdější za svatého upředka a proto
„eTh Stowe Missale“ dědil se jako vzácná rodinná

pammáttaka. — Původní text ižnterpolacemi Caíchovýmíneutrpěl, poněvadž i kdž nich něco vyškrabal,
zase to napsal, ale uč nil jen nějaký přídavek.
Mnohá původni mista dají se zjistiti tím, že jen

prostředekIfismen byl vyskrabán,spodek a vršekzůstaly ěži zde tedy o obohacení textu, hlavně
u latněnim irského nacionalismu a vlivu gallikán

0ého vposavadní _řimsDkělitsurgii. gar. Jos. Kupka,mši sv., - Stowe ssale von S.
Báumer O. S. B., Zeitt—Pchr.iíir kath. Theol. 1892,
str. 446a n; Bikeli, Zeitschr. ftír kath. Theol. 1879,
str. 620; Grisar, Zeitschr. f. kath. Th. 1886,
a;ž.35 Probst, Abendlándische Messe voom V.—Villl.
Jahrh. str. 40aa.n Transactions of the Royal irish

Acadee'my vol. XXVll.. The Stowe Missal, ŘMacCarlhy, Dublin 1886).pag 135—258)

Caígnet (Cagnet) Antonin, kanovník/(ašen.
yělšář, z. 1669; :). „Praedicatíons tamilíers" ( ař— SW.)

Calllau Arívnand, Benjamín, u. v Paříži 1798,

vysv. na kněze 1818, vstoupila“dsoedružiny kněží prodomácí missie, jež přeměnil vokorngeeaci mi
losrdenství (Sociětě de la Misěricorde), načežC
jmenován assistentem generálního superiora; C
působil sneobyčejnou horlivosti jako kazatel i spi
sovatel hl. v oboru patrologie a hagiografie; z.
v Paříži 1850; :p. „Thesaurus Patrum iloresque
doctt“orum (8 sv Paři 1823— ; v posledním

tomto díle jest„ lntrodulctio ad 55. Patrum llectio
nem“,jež vydána la také samostatnět.něe aainte, oubinstruction dom atique eltpra

tsignensur le jubilěe“ (t. 1826); ollectio selectaEcclesiae Patrum, complectens exquisitissima
opera, tum dogmatica et moralia, tum apolo etica

et oratoria“l(spolu sGuillonem, sbírky té, je roz
počte_na8b la na 2008 vyšlo toliko 133 svazků—1842); daslši vydávání bylo zastaveno,

když MllŽvnezagočalmvydávati svojí „Patr'ologíij' );„Rhetorica SS atr ,qua eorum tempora, vita,
opera operumque praecipuae cditíones et concio
nandi modus ac praedícandi praecepta describun
tur' (také toto dílo,jež mělo obsahovati ssv., zů
stalo nedokončeno, vyšly toliko 3 sv., . 838);

.Tertullien, Sur les spectaclcs, analysě et traduit“(t. 1835); poslednim a nejdůležitějšim patristickým

ilem Č-ovým Lest vydání druhého dílu spisů sv.ehoře Nazians ého, připravovaného benediktiny;
C. dokonal rukopis, přehlédl a doplnil jej a při

pojil zdařilý lat. překlad; vydal jej spolu2 s novýmvydánmnim prvvěho svazku ve (1. vndá (
jeho otiskl Migne v P. Gr. sv. XXXVll. a XXX iii.).
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C. zamýšlel také "v dati sbirku„B1bliotheca SS.Patrum Mariaana“ 0 sv., ale nedošlo k uskuteč
něnl tohoto záměru; část hotově práce vydal (,'.
ve spíscích: „La louange dela B. V. arie, tra

duite de saint Bonaventure" (Pař. 1 ), .Priěresde saint phrem,d iacre d' Édesse en l' honneur
de la Měre de Dieu, recueillies ettraduites“ (t. 1837),
„Contemplations du pieuux idiot sur la sainte Vier
geeMarie, traduites du latin“ (1.1838), „Opuscules

esaint Bonaventure sur la trěs salnte Vier e“
(51839) Několik spisů C-ových jedná o mari n
ských poutních místech: „Histoire critique et r_eli-.

euse de Notre-Daame de Roc- madour, suivie
u'ne semaine d' instructions et de prlěres“ (t. 1834),

„eL rde Marie, on le guidedu pělerin de Roc
Amadourr“ (t 1836), „Histoire ecritique et religíeuse
de Notre-Dame de Lorette“ (t. 18433),„ es gloíres
de Notre-Dame du Puy" (t. 1846). Mimo to společně

s gen. vikářem rouenským justem vydal: „Histoirela vie des saín des Peres et des martyrs,

d'aprěs les83bollandisstes,Godescard. Croiset etc.“(4 sv., vy.d v 5 sv 1.863

Caillaud, gen.vikářvvuBicetres, :: 1866; :p., Manuel des dispeuses a sage du cure, du contes
seur et de i' offic1a1“ (Bicetres 1865).

Caille Ondřej,t he.ol franc. na konci XVI.stol.,

„3.03„De sacrillclo Chrlstl semel perac;o“ (b. m.oCaimo(Caimus de Chaimis)1lo
měj, pocházel ze šlechtické rodiny milánské;;vstoupil do řádu františk. observ 1496; 11.„

gatoríum sive Coniessíonale“ 2(v Milálně 1474;(1477,1478, v Mohuči1478, v Ben. 14480 .

2. Bernardín, bratr 1předešlého,;rovněžafrlantiškán, kustos Sv. Zem 1487—90; návratu zbu
doval na Monte Varallo u Vercell napodobení Bo

žího hrobu — 3. Jos elf, varhaník při domě mi1áuském;výdal vlet echl —854 knihy 5hlasých
lhukni 8—hlasých madrigalů, jakož i 2 knihy

4hllasšch uka5nzonettCaner josef, tředitelkůru a círk. skladatel, n.
29. srpna 1 raze, absolvoval za ředitelství
K. Pietschova r. 1857 pražskou varhanickou školu
s vyznamenáním. Po nějaký čas zastupoval svého
učitele K. Pietsc e jako varhaník u sv. Mikuláše
na Malé Straně. r. 1859 byl pak jmenován varha

níkem u sv. Šiěp na, kde působil Vjatkaředitel kůruskladatel Zikm.Kolešovskký. již ědo běs epo
koušel 6. ossdklabu. Pobyv něaktý čas jako zá

stulpce ředitele kůru u sv. těp_na a sv. Haštala,
biyd 878r ediiielem kůru při hlav. chrámu sv.řlcha v Pra,ze kde dosud půssobí. C. záhy

'Eřnilnulk reformě Ěudb cirkevnl a s prvními prů
opniky jejími svk hech ch, Msgr. Lehnerem, ]os.Foerstrem. F. erským a j., působil v duchu

jeljim, a skladbys jeho, plynné a vážně byly mezzinimi, ktere ruch Cyrillský v Cechách vyvolal.
Zr četných. skladeb jeho buďtež uvedeny: 22 mše,
mezi nimi 8hl. s průvodem M nh. 13.M. V., M

Familiae jesu, gilt-OV4hl. smiš. sbor s prův. M. Pu.rificatiomsB B. M. . de bono
Gonsílio, sti. Vencesiaí,nSt. Angelorum Custodum,
sti. Aloisii, stae. Juliae, in feriis p. ann -dur,
D-mol, s. Michaelis Arch., Hodie Christus natus est

(též s prův. orchestru), M. 11.in temp. Nativitails,4hl. smíš. sbor a capella in hon. Ss.N ominis jesu,

s. Josephi, s.šoannis Bapt., s.anjoTriniiaiis, dv mše instrumentální; nněkteré tyto
mše zpracovány také pro jedno- nebo 2hlasně s prů
vodem. Dále napsaal 4Te Deum, : nich Bhlasě ro
smiš. sbor, varh a žest'. nástr., 8hl. Salveregína, e

ina coeli, Ecce sacerdos, moteteait koltářůmo

1mTěle fra muž. sbor (třikrát) Zvláště praktickájest velik sbirka jeho motett (Liber motettorum)
zpracovaná pro 1,2, 3 | 4hlasy, pro sbor smíšený,
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mužský. Ze skladeb jeho vyšly tiskem: mše B.M

V., Purificationis, sti. Vence,s1a1 s. AngeL Cust.,Ss. Nominis jesu,s t.josephi (v Cyrillu), rovněž
některá gradualia, oiflertoria,motetta, Pange lingua
(v Cyrillu, Česke hudbě); mše Hodie Christus natus
est s prův. orchestru vydánavvarillu r. 1913

Requiemcl. uF.A .Ur bánka. Ze skladeb světskýchnapsal 2 ouvertury pro orchestr, ísně tria,
sbory, klav. skladb (Životop. viz Ka endár čes.
hudebníků roč. XXV) Mir

Cairensis codex, označovaný značkou N“ ; jsou
to dva zlomky řec. rukopisu unciálního psaného
zlatým pismem v V1. sto etí: Mar. 914“, "22
10-a2' “: náležely patriarchovi alexandrijskému,

sidlicímu v Kahy'ře; 1850uveřejníl' i? Poriyr Uspen
v cestopisu svěm vydaném v euohradě 1856sk&alus vizC aju

B.ané sekta, protivníci křtu vodou, o němž
tvrdili, že jest bez účinku, že od Krista Pána usta
noven nebyl a že apoštolě si ho nevážili; sekta
ta zvána C. neprávem dle gnosiika Caja, ač gno
stickou nebyla; zakladatelkou jeji byla nepochybně
montanistická prorokyně Quintílla, pročež správ
nějšim názvem sekty jest název „Quintillané“

vCajazzo (Caíazzo, Cajacien. dioec., sbiosk.
v Italii, ci.rk provinciíkcagluiské; zal. vl .,data statistická: 24.215k ,36far, 27koste1ůova
kaplí, 78 kněží světských, 03 ženské nábož. kon
gregace

Cajes, Less, bísk. na asi r Haiti, v círka provinciiPort au Prince, zřiz. 1861; data statist.: s:.300000
katol., 22 fary, 35 kněží, 95 kostelův a kaplí

Cajeetan (Cajetanus, Kajetán) 1. z Bevrgama(a Bergom o)0 . Cap, 1660,z. 735 evčku
93 17. „Riflessioni sopral' opinione probabile“
(Brescia 1739, 1753); „L'u omo apostolico istruito
neella sua vocazione al confessíonale“ (Bergamo
1726, 1749), „L' uomo a ostolico istruito nclla sua
vocazione al pulplto' Ben. 1729), „Aggiunta all'
uomo apostolico cioě avvertenze a' confessori es
tratte dagli opuscoli di s. Bonaventura“ (Bergamo
17444,) „Riflessioni sopra la contrízione e l'attri

zlone“ (e 753)64a()několik spiskův asketickýchSrvn. Hur.nl,V. 164 —- 2. ni) Hanl
baldus (dc Ceccano), kanovníkva Paříži, dr.
theol.,provisor Sorbouny, pozjděi ar.cib neapolsk
posléze kardinál a biskup susci ský (13301. něko

likráte pověřen ukolema apošto ského legáta; z.otráven1350. ( eta ni)jakubd eSte
faueschi, kardinál, pocháze1 z římského šlecht.
rodu, stud v Paříži filosofii, v ltalii práva, 1295
jmenován kardinálem- 'áhnem, působil jako legát
na různých místech, od1334 protektor řádu mino
ritského; z. v Avi noně 1341; složil 1316 „o us
metricum“ , v něm liči život Coelestina V. a o

niiáce Vili., jakož i kanonisaci Coelestinovu (Poithast il, 631 n., Acat Ss., MajuslV. 437 n.); se sal

také ceremonial „OrdinaritaumS. Ř.E (Mabíllou.Museum lial., 243 443, abande, „Le ceremonial“
v BÉCh. 54[1893j,45——74).— 4. jindř ich (Hen

rico, kardinál, dn. 1550 v Sermonetě u Velletri,tud. v Pavii, d1585 patriarcha alexandrijský, od

1585kardinál, 1586legát bolognský, 1589oiadet iV.pos1án.do Francel, aby půssiob am k udržen

posílení katolictví, 1596poslán do Polskavšjednat
spolek proti Turkům, bz, v 1995dinál, vlastnějaku b.(kl jmenemTomáš) de
V100; 71.1468v Gaetě, vstoupil 1484 do řádu do
minikánského, působil od 1494 ako magister, po

zději_áako lektor v různých řádových kollejich,byl professorem na Sapienze, stal se
prokurátorem a 1508 erálem řádu; byl jedním
z nejrozhodnějších odpůrců konciliabula pisanského
(1511—12), 1512 na 5. sněmu lateránskěm zasazo
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val se horlivě za uznáni práv papežských, účast
níky sněmu dovedl získati pro neomylnost pape
žovu a pro svrchovanost jeho nad koncilem, 1512
stal se kardinálem-knězem titulu S. Sissto, 1519
'menován arcib. palerms kým, o několika měsících
vzdal se tohoto důstojenstvi, osáhnuv od Karla V.
biskupství gačtskěho; 1518působil jako legát v Ně
mecku ve prospěch tažení proti Turkům, súčastnil
ŽŠ 1518 říšského sněmu vAugšpurku; vyjednávání
jeeho s Lutherem nemělo výsledku, za to zdařila
se jeho intervence ve prospěch volby Karla V.; za

papeže Hadriana Vl. o ět legátem
hrách v záležitosti tlažleni protl urkům, odKlementa Vll odvolán, žil —30v Gaětě, potom

vRimě jakožto rádce papežlův;sstál rozhodně proti
angl. králi ]indřichu V111v záležitosti rozluky jeho
manželství; 2. 1534 C. b 1 nejen vynikajícím
státnlkem nýbrž i znamenítym učencem, sepsal
kommentáře k několika filosofickým spisům Ari

stotelovým, zvl. ke mo duši (Řím 1512),výklad k Porfyriovým „Přaedicabilia“ (Ben.1.)87)
klassický kommentář ke splsu sv. Tomáše Akv.
„De ente et essentia“ (Ben. 1506), znamenitý vý
klad k jeho Summě theol. (nejlepši vydání v Ben.
1596); řadu spisův exegetických: „jenlacula Novi
Testamenti: expositlo literalis sexagínta _quatuor
notabilium sententarum \oovi 'lestamentí in Xll
capita distincta“ ( im 1525 a č.), „ln quinque li
bros Mosis juxta sensum Iiteralem connnentarii"
(Rím 1531), „lnl llbros jehosuae,]ud1cu Ruth,
Reegum, Paralioomenon, Hzre Nechemiae et
Esther“ (Řím 1 ), „ln líbrum ]ob“(i 1535), „in
psalmos“ (Ben.1530), „ln parabolas Salonioni,
Ecclesiasten, in Esaiae tria prlora capita“
1542), „In Evan elia Matthaei, Marci, Lucae, joan

nis“ (Ben. 1530, „ln Acta apostolorum“ (t.1532)a j. Sebrané jeho sp. vydány vL oně 1639 všsv.
ovládal mistrně filosofií aristotelskou, při

držoval se věrně s stemu sv. Tom e.,Akv vyni
kalhlubokým speku ativnim důvtípem;enaléhal vůči
protestantismu na prohloubení studia ísma sv.
u katolíků, překlad Vulgaty pokládal za nedosta
tečný; v některých výkladech zastával názor vol
nější proti dosavadni tradici. — Byl malě postavy
a nevzhledného zevnějšku, vyznamenával se ne
úhonností mravů, okorou, neúnavnosti, svědomi

tosti, jakož 1i_lprostotouživota. Srvn. Ujg/tzl/i, Italia
sacra, Ben. 7,1., 543; ():áe'tif-[.cc/mrd,Scriptor esord. praed., 1Pař. 1719, ., ;.A Cim/o 11cardmale

Gaetano e la riiorma,6Civi_dale190;2 r-No
menc1.11.2,1' ln .(Žt ae tant) Konstantin
(Costantilno) 0. S.B 1560v Syrakusách,od1586 mnich v kl. S. lžíccoló d' Arena (v Catanii),
k přímluvě příznivce svého Baronia jmenován od

pap. Pavla V.Skkustodem vaotlk.biblíotheky; založilv ímě uk a.S Benedetto in Piscinula stu
dijní kollegiumtebaenediktinské, jež však brzy za
niklo a sloučeno bylo sPropagandou, jejímž príním
konsultorem C. byl jmmenován, později stal se opa

kl. S. Barontio (v Pisto' sku) a př vorem kl.
S.mMaria in Latina (na Siciii); :. v imě 1650.

Proti P. Rosweydovi hájil C.Plana Gersena akožtoautora „Následování Krista “(„Ve .viri ioannls
Gerrsen O..S B. de imitatíone Christi libri uatuor
recensití. .Accessít defensio pro hoc ipsoli rorum
auctore“, v Rímě1661). lllavnim jeho dílem Bestvydání spisů sv. Petra Damianského (S. Petri a
miani monachl O. S. B., 5. R. E. cardinalís epi
scopi Ostíensís et doctoris anctissimiae disser
tissrmi Opera“ (4 fol. sv., v ímě 1606 40, otiskl
Mígne PL. CXLlV, CXIV.); dále :p.: „.B Amalarii
Fortunati 0. S B. cardinalls et archiepíscopl Tre

virensis vita“ (t. 1612), „Pro joannee DiaconoE. cardinali deS. Greregorií M. eiusque discipulorum
monachatu benedictino libri duo" (Salcpurk 1620),
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„De religiosa s. lgnatii sive s. Enneconis funda
torisS. ]. per_Patres Benedictinosinstitutione deque
libello exercitiorum ejusdem ahexercitario Císnerl
desummpot“ no kongr. indexu

vynesením z 18. pro 1646). ervrn. Armdlinz',2Bl
blioth. benedictino-cassinCnss1731, sv 1,7123;Zi:gelóaucr, Historia rei literariae 0. S. B. 41,254

Hurl/eur, Nomencl. [II."—',109. — 7. (G7aetano)
Octav S. )„ u. 1566 v Sylrsakusách; vynikalučenostíu a svatosti života; z. - :p. .lsagoge
ad Historiam sacram siculam'(Pa16eznno 1707), .ldea
operis de vitis saanclorum Siculorum famave san

ctitatls illustrlum; (tMIarltrolo lum siculorum in singulos anni dies“ t. 1); . itae sanctorum Sicu
lorum“ (dilo to po slmrti autorově dokončil P. Sa
lernus, t. 1657, 25 v.). — 8.1 ny, rodem z Vi
cenz'y, zprvu lékař a _jllosot, potom kanovník; z.
1462;stoupenec averroismu; zanechal výkladykně

kolika s iisům Aristotelovým. Srvn. Hur. 11.,2893.—9. z y(Gaetan o da Tienne, Ca' et a

nust )Thieeprasoeuvs).s_v., spoluzakladatel theatlnůicenz e z benátské šlechtické

rodiny; 15354dosáhl v Padově stupně doktora práv,stal se v ímě protonotářem a 1516 vysvěcen na
kněze; vrátív se do Vícenzy vstoupil 1519do bratr
stva sv. erony vněoval se sneobyčejn_ou hor

livlgsti s utkům alásky bliženske; od r. 1521 dlelímě, kdež společně s biskupem chietským ja
nem Petrem Caraffouu(\.' t. advěma tnýml kně
žínl založil kongre aci řeholních kleriku („thea
tinů“ nebo „kajetánu"), jež yla r. 1524 od papeže

potvrzena. Vypuze n11527 z íma dle 1 C. 1527—30
v Benátkách; od r“ blšl přeeadstaeným svěho
řádu v Neapoli, 0215401v enátkách, od 1543opět
v Nea 011; z. 7. srnag 70; p.ap Urbana V111.8. října 1629 prohlá en za4blahoslaveného, od pap.
Klementa X. 12. dubna 1671 za svatého; M. Rom.

Capetdaní(Kajetaně) viz '1heatini.
ard john, skotský anglikánský theolog, „. r.

1820, od 1862Zprof. theol. na univ. glasgowskě;

:p.: „Introduction to the Philosophy ot Religion“ ;„The Fundamental ideas of Christianity“ (25
v tomto díle doznává, že jest stoupencem liesgve

lovým, tBaurovým a Pileidererovým).
Cajot _lna jose 10. S B. o.ngr sv. Hidulta,rodem z Verdunu, :. 17 ; :). „sLesPlagiats de

Mo.ns ]._j. Rousseau de Genove "suti-rl'ěducationz“(1766). . e . . ., rpředešl.,
1 7; : „Recherches historiques rsaurl'esprlt
mltit et les anciens collěges de l'Ordre de s.

noit d'ou rěsultent les droits 2de la sociéte sur les
biens qu'íl possěde" (Paříž,

rí

Cajus(Caius)1. sv mč. vAlexandrll, Mart.
Room. . února. — 2. sv. mě. v lexandrii

v dojbě pronásledování Valerianova; Mart. Rom.4. — 3. meii ve Frygii
v době Marka Antonia, Mart. Rom. 10. března

4. sv. mě. vl loognl vsdobě Maxímianaově,Mart. Rom. 4. mě. za pronásle

dováni Decmiovalea nValerianova, mMart. Rom.&.3 října.
Krinlěz,_aMart. 30. červ nc.e —7. rat-„ŽŠ něhož sv. Pavel b dlil

(Rim.162$5)_aniž; také npokřtil (1. Kor. 114). art
.4. nj na ěkteří ztotožňujín jací-_s Crajem (v.t.),n'lemuž lsvědčí třetí list sv. jan

v N elitině v Armeníi, Mart. Rozm
9. sv. mě. v Messině na Sicílii;
řijna. . v.vyznavač, biskup milánský,
v době Neronově; Mart. Rom 27. zán „Mediolani
s. CajíEpiscopl, discipull beatiBarnalbae Apostoll,

qul m_ulta in persecuuone Neronis passus, rinnepacequievi “ . ., vojín, v Niko idi;
Mart. Rom. 21. října. — 12. Palatinus, sv.e.,mč
Mart. Rom.4. března. — 13. (Gajus) sv., papež
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—296, o němž málo jest známo, v doběp
následování nucen byl ukrývali se v katakombách
(odtud zván „confessor“; mučednikem však, jak
se zdá nebyl, ač v Mart Rom. se o něm praví,
že za biokleciana „martyrio coronatus est“); po
chován v coem. Callisti. Jemu řičítá se podvr

,1;zapovídající sv cení per saltuni
Mart. Rom. 22. dubna. Srovn.— l'ái'o;, Í'íl'n

muž ulčefišsjinakl neznámý, psal dle svědectvísEusebiova ( 1.320) jeronymova (De vir. ili.
59) v době Zeřyrlnově (202—2188) proti montani
stovi Proklov (Atáloyog196; Ilgo'nlav), při čemž

vydal znameuiltě svědectví vo rofejích sv. Petra aPavla, jež za jeho dob ím se spatřovaiy;
jelikož však apokalypsu sv. jana rohlašoval za

dilo Cerinthovo, potirátžbyyl od Donysia Alex. a
Hippolyta; také list k idum odpíral sv. Palvlovi.Spisy jeho se nedochoval, toliko dva zlomky

u Eusebia. Někteří novější badatelé připjnsujíC--ov_í(neprávem) „Philosophumena“ zlomek
. rv.n Baram/wm, lřatrol.2 (1901_),110—111,183, 187; Huť/(f, Nomencl. 13,91—

5. sv. mč. vSa lerně zar pronásledování Dmioklecianova, Mart. Rom na. — 16. sv

v Saragosse. MartmRom.s16.dubnaCalabozo (Cal ab so,) e Venezuele,
v círk prolv. caracaské, zrlz.1863, ale teprve 1881310000 katol., 38 kněží, asi 70 kostelů a

Franco O. Cist., opat kl. villcrského
485; xp. „Monumenta historiae

—1459“.
Preti.

Min. Obs. v provincii
dějiny Syrie a Svaté

et Cal
v cirk.
r. 1236

arci
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někd. bisk.
jsou z let

vyni

ptský kl., jihozá
lavra u jordánu; dějiny

(jerus.1
někd. biskupství Retymo (v.

t.) na
calamus(canna, cannula, listula, virgula,

slp hon, arundo, rourka stříbrná nebo zlatá, již
se pužívalo k přijímání ncjsv. Svátosti pod způso
bou vina. rdo romanus" čeme: „Diaconus
tenens calicem et ílstulam stet ante episcopum,
usquedum ex sang-ulue Christi quantum voluerlt

-— Calasia

sumat; et sic calicem et í-istulam subdiacono com

endet.“ V inventářích chrámových l_vř'lskytujaísuezmínky o c—uod 1 .stol. Uživánni dlo
v zapomn,ut| kd 1 v církvi katolické zavládlo

obecně přijímáni ldu pod jedncou způsolbou.Calandra [. David íta sochař,n. Tu
riné; umělec vynikajici, jenž má značný vliv na
rozvoj ítal. umění monumentálního, zjeho prací

uvádíme pomník ctih. Cottolenga v Turíně a náhrobek Sccchiho iovanni Batt., mosai
cista, „ 1586veVercelli, z.1644vŘimě, přišel

oŘíma, kdež byl žákem mosaicisty Marcella
Prove nzzala; zodkonalll malbu mosaikovou po
stránce umělecké í technické. Z jeho praci nejzná
mější jsou mosaikové obrazy čtyř sv. učitelů cir—

kevních, sv. archanděla Michaela, sv. apošt. Petraa Pavla v chrámu svatopetrském
Calandrelll josef, kněz, astronom lta|.; n. 1749

v Zagarole, od 1773 proref. mathem. na Collegium
romanum, od 1787 ředitel hvězdárny při téže kol

llqššl;v1825lm£menovánkanovníkem Iateránskýin; :., společnně s A. Contím vydal 8ss.v
„Opuscoli astronomici“ (v Římě 1803), kdež uložil
výsledky svých pozorování o astronomické refrakci,
o trvání soumraku, o kometach z r. 1807a 1811aj.

Calandrlní Filip, kardinál, 71.kol. 1403 v Sar
zanč, nevlastní bratr pap. Mikuláše V., 1440 ka
novnik a arcijáhen katupíly v Lucce, 1447 biskup
boiogns ký, 1448 kardinál, 1468 iskup albán sýk,

1471dportský, z. 1476, získal sobě velikých zásluyh
11.0 8. Aug., u. 1584

vChuquisace v Bolívii, definifor a sekretář pro
vincie řádové, převor v Limě, 1654; :p. „Coró

nica moralizada de1lasvorden dez N. S. gustin en el 1.1,638 2 sv. 1653,dilopro
dějiny peruánské velice důležitée.)

alanlcus sv. m v Eleutheropoli vPalestině,

v době cis. i-lerakliarood Saracenů spolu s jinýmizabit. Mart. R. 17.
Calano viz ChaFa'h3
Calanus juvencus nCoelíus, řeč.Dalmaata,

11—881218 biskup v Pětikostelí; za zásluhy své
o potírání sekty patarenův obdržel pro sebe i pro

svoje nástuepce1právo pallia, .r). „Attila rex Hunnorum“ (e 1502.

Calarítannndíoec._— Cagliari.Calasjan n.1698vLanguedocu,kupecchou
lousu, vyznání kalvinského; když syn jeho, pře
stoupivší ke katolictví, nalezen byl 1761 m skla
dišti oběšee,n byl C. obvinén z vraždy vlastniho
syna, spáchané z nenávisti. kviře katolické, a 1762
popraven, a_ětrval na tom, že jest nevinen, Vol
taire užil pripadu toho proti katol. cirkvi, dokazo
val v listech a spisech (zvl. ve spis „Sur la to
1érance“)nevinu C-o-vuavymohl zrušeni rozsudku.calasantlní viz kalasan tiin'.

Calasanzy,z, josef viz josef z Calasanzš'.Calasla (Calassía), :, Marius (nazván tak d e
svého rodiště u Aquily v Abruzzách), . S
oldda se v řádě studiu biblickému, zvl. studiu
orientálních jazyků, v čemž vynikl tak velice, že
jej papež Pavel V. proti obyčeji jmenoval čestným
doktorem, povolav jej do Říma za proiessora he
brejštiny a studia starozákonního. Snahou jeho
by100, aby mezi kněžími byla větší znalost hebrej
šflny, jakož i větší a bedlivějši studium biblické.
Praví se o něm, že nezameškal v studiu tomto ani
chvilky; když byl mezi jinými spolubratry při re

kreaci nebotenauprocházce. brával :! sebou Písmovrheb. ačetl — a před smrti (24. ledna
1620)modlil tsexžalmy hebrejsky. — Sestavil v tomto
oboru mnoho velmi cennýcch děl: rammatiku, ca

nones générales linguae sanctae (he rejštiny), slovník he rejský avelkou konkordancnPísma sv.h br.



Calaianisiaden. dloec. — Caldarinus

textu ve 4 svazcích fol., v nichž jest též chaldejská
a aram. část Esdráše a Daniele, k nimž připojeny

též kořeny, arabské a syrské a doslovný prekladlatinský. yšla v Římě 1622. Jest to dílo velmi
cenné a též od učenců bíbl. studia velmi vážené,
zvl. vyd. lond'nské : r. 1747. Srvn. Huf/er, No

. 111.3,51 ; Halzaýfd, Gesch. d. Franziskaner
ord., 575. (Frb. in Br. 1909. ynf.

Calalianisiaden.dloec. : Catanissetta.
Calattayeronen.dioec. = Caltagiro ne.
Calmiayud 1. ctr S. 1., 71.1689 v Fafalle ve

Španělsku, vstoupil do Tov. jež. 1710, ne'slavněj'šílidový míssionář španělský v XVIll. stoll. k je o
kázáním sbíhalo se častokr t prý na 40. lidí ;
po potlačení Tov.j ž. ve panělsku deportov n
do italie; z. v Bologni 1773; :p. mnoho oblíbených
asketických spisů: „incendíos de amor sag'rado,
respiracron amorosa de las almas devotas en et
Corazon de jesus“ (1733), „Seutentías varias, sa
cadas de los prophetas, y de los líbros de la sa
grada Escritura, para entrar predicando por las
calles . .. ad n e se vá a mission“ (1734), „Prac
tica de la vlda dulce y racional del cristiano“ (1734),
„Tratado sobre conterir los beneficions ecclesia
sticos' (1734), „Corona de doce estrellas en doce

elošitos deprecaciones ala santíssíma Virgen“(17 ), ,fulzio de los sacerdotcs, doctrina practica,
yAnatomia de sus consciencias“ (1736), „ enuidos
del corazon contríto“ (1736); „Doctrinas racticas
que suele esplícar en sus mlssíones elV. .Pedro
de Calatayud“ (2 sv., 1737, 1739), „Compendio do—
ctrinai, uttl ara esplicar saber ia doctrina chri
stiana“ (176 ), „Catechismo practico“ (1742), „ e
thodo praciíca y doctrinal para la instrucclon de
las religiosas en las obligacíones de su est do“
(149 a . -—2. Vincenc, u. v Albaidě ve pa
nělsku, prof. fil. a theol. na universitě ve Valencii;

' ace sv. Filipa Nerej
. „ ' homas cum Patribus

ex prophetis locutus priscorum et recentium erro
rum spurcissimas tenebras m slicam theologiam
obscurare molíentes augelice issipans“ (5 sv. fol.,
Valencie 1744—52); „Opusculum mystico-dogmati
cum pseudomysticorum anathematizatas propos:
tiones coniodíens' (t. 17: , „Apologia pro melli

llťolšišlesio aliisque vitae splritualis magistris“
calatores sluli sluhové jednotlivých členů po

hanských kollegií kněžských, jež chtěl by Harnack
í ber den Ursprung des Lektorates 40) okládatl
za predchůdce křestansk'ch akoiythů. ajít tito
_c:s křest. akolythy spole no jen to, že služba je
jich co _dorozsahu nebyla přesně vymezena, nýbrž
že se jich užívalo ke všem službám pro příliš
zpočátku zaměstnané jáhny. Avšak “inak posvátná
služba akol thú zcela se různí od služeb c-ů. (Srvn.
Tirat/tofu, itur .", II. 3 n.

Calatrava, nžkdejší maurská tvrz v Manche
(v nyn. rovincii Ciudad Real), 1146 od krále Al
fonse V l. dobytá, 1158 Sanchem lll. cist. opatu
Ralmundu z Fitera k hájení odevzdaná; kolem
Raimunda shromáždilo se hojně nadšených bojo
vníků,z něhož vznikl rytířský řád calatrav
sky, jehož členové řídili se řeholi cisterc. a užl
vali také i oděvu cisterc. Po smrti Raimundově
(1163) zvolili si členové řádu velmistra, setrvavše
v ve slojení s řádem cisterciáckým; opatu
kláštera m_or|mundskéhopříslušelo právo visitátora.
Rytířové rácu meli kaplany a konvrše,kteři podří

zeni_byli aprcvoru. R tířové měli oděv světskýs_bílym pl štěm, na 11mž na levé straně vyšít byl
knž_zvláštn-ho tvaru (ramena zakončena na způsob
styilsovanycm nm; viz obr. 94). Rád c-ský osvědčil
se znamenitě v bojích s Maury, pozbyl však vý
znamu svého po jich vypuzení. Roku 1523 spojil

Český slovník bohovědný ll.

649

Bapež Hadrian. úřad velmi
stra navždy s ko
runou španěl
skou, j e
připadly spojené
s ním důchody.
O ' jest
řád c-ský ou
hým záslu ným

za oženy byly
velmistrem řádu

také ljepilšky [ské, ež měly 2
kláštery: v Bar
riosu a Burgosu ;
pozdě i však by

zru en
.— “<

calceati (obu

tíš, označení odv iví některých
řádů (augustini—
anů, karmelitů,
trinitářů, servitů

a j.), jichž členové nosí obuv, na rozdíl od bosáků(d scalceati).
Calco lakub 0. Ca

odebral se za příčinou v šších studií do Paříže,
kdež však při 0111se k 11kolika theologům, kteří
stáli na stran angl. krále jindřicha Vlll., začež byl
internován v konventě rouenském; k zakročení
franc. krále Františka [. a vyslance anglického do
volil generál řádu karm. C-ovl odejítl do Anglie;
am byl C. zahrnut přízni dvora, ale generální ka

pitula řádová konaná v Padově 1532 vyslovila nad
ním těžké trest , C. z. v Londýně morem 1533;
.r). „De genealogia Christi“ ; „De filío hominis“;
„De purgatorií Ioco“; „De primatu pontificis roma
ni“; De dívortio Henrici Vllí. Anglorum regis" aj.

Caidara 1. Antonio, svého času velice vážený,
nadmíru plodný skladatel; u. 1670 v Benátkách,
žák Legrenziho, 1700 violoncellista při chrámu sv.
Marka v Benátkách, kolem r. 1712 diel ve Vídni,
potom v ímě, nějaký čas v Madridě, posléze
opětně ve Vídni, kdež 1716 jmenován byl dvorním
mistokapelnikem; r. 1723dirigoval v Praze velikou
operu provozovanou pod širým nebem při koru
novaci Karla VI.; 2. ve Vídni 1736; z jeho hudeb
ních skladeb vyníkajl 4hlasé mše s nástroji (tišt.
1748), 16hl. „Crucifixus'; 2—3h1.motetta (tišt. 1715),
„Stabat Mater", „Miserere“; 32 oratorií („Tobía“,
„Davidde", „Morte (: sepoltura dl Crisio“, „Ven

ceslao', „Giuseppe“ :provozováno s vellkš'm úspěchem 1723 v jesuitskem kostele u sv. alvatora
v Prazel, „S. Elena a Calvario“ [provozováno 1736
v kostele křižovníckém v raze] a j.). Srovn.
Rímaun, Musik-Lexikon 214, Dlubal, Kilnstler
Lexikon 259—2 [. — 2. Polidoro, ital. malíř, dle
rodiště svého zvaný také Polídoro da _
vaggio ; vynikajici malíř italský, u. v Caravaggíu

01. 1490—1500,nepochybně žák Giulia Romana a
Giovanniho da Udine; pěstoval s velikým _úspě—
chem chiaroscuro; pracoval na výzdobě Vatikánu;
hlavní jeho dílo jest obraz „Kristus nesoucí křiž“,
zhotovený kol. r. 1534 pro kapli katalonského bra
trstva; mimo to pozoruhodny jsou dva výjevy ze
života sv. Maří Magdaleny, v nichž hlavní váha
položena na krásné krajinné pozadí, tak že zmí
něné vý'evy jsou pouhou stailáží; z. v Messmě

Obr. 94. Rytít tádn celekm-ského.

rm., u. v Laudi v Milánsku,

.—

7.—

Čaldarinus(Calderonu s) 0. Min.Conv.z Mes
síny, dr. theol., bisku antiochijsky; z. 1440; .rp.
komentář k pror. Ose šovi.

42
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Calldas Antonio Pereira de Souza, básnik
brazilský, u. 1762 v Rio de janeiro, vysv. na kněze
\;,Římě působil ve svém rodišti, vyníkaje zvláště
jako kazatel; z. 1814; jeho básně „Poesias sagradas
eprotanas'(251820—21) obsahujívedle prací
původních, křestaunským duchem prodchnutých,také preklad „mal

Caldecott Alfred, u. 1850,prof. mor. filosofie
na univ. :p.: Phhilosophy ol Religion
in England“ , „The Being "of God in the Light ofPhilosopl i.“y

Calderllno(Calderinus) 1. jan,s slavnýkano
nista,z:. vBologni, adoptivní synKbraloňr/lskéhoprotessorlajana Andreae (v t.o), jme
nován „comes palatinus“, což papež Urban V. po
tvrdil; pro svou učenOst v oboru práva zván
„doctor decretorum famosissímus“; .r . eerp
torium (dictionarium) jurís“; „Consiiia et reso
lutiones casuum“ (y n1550), „'labula auctorl
tatum et senlentiarumo bibliaecum concordantíis
decretorum et decretalium“ , ra

ctatus super materia interdlctl eccrlesiatici“(Pavia1488), „Repetitiones in jus canonnicum“ (Ben tky

1496), „Tractzaáysnde haereticis“ (t. 1571). (ervn.Sam/tc ll., — 2. Kašpaar starší, 0
logny, doktozr7kanon pr a, člen sboru soudců,
požíval veliké vážnosti u Bonifáce ix, od něhož

obdařen ble zlatou růži od něho požehnanou; :.1399.— rmladší, syn předešl.,rovněž
doktor kan Kpráva,rprof. boloognsky; od něhho za
chovala se některá „Consilia“.

Calde on 1. Anttonin, u. v Baece (v diec. to
ledske). l.pr.oí filosofie \e svém rodišti, později
v Salamance, kdež stal se kanovníkem theologem,
později v témž důstojenstvi přešel ke kathedrále
toleds ké; b i povolán za vychovatele dítek králov
ských, od ilipa lV. jmenován arcibiskupem gra
nadskýni; avšak 1654, před posvěcením na bi
skupa; ;;.: „Pro titulo immacuiatae conceptionis
beatissimae Mariae adversus duos anonymi libellos
liber unus“ (Madrid 1650), „De las excelentias del

5102050 apostel Santla o unico, y sinngular patrone E. anar entre losB emas apostoles“ (t. 1657).ed e la arca, slavný špan drama
tlck2y'básnikokatolický, n. 17. ld na 1600 v Madridě,
stud. v jesuit. kollejít . a 1615—20 v Salamance,

od 1625 sloužil několik let jako důstojníkb ve vojštěš an. v Milánsku a Flandersku, l628 (nebo na poč.
1 29) od krále Filipa IV. povolán ke dvoru jakožto
dvorní básnik pro král. divadlo v paláci Buen Re
tiro, 1630 jmenován rytířem řádu sv aktiba, v l.

1640—42 zúčastnil se válečné výpravy v Kataloníi,1651 posvěcen na kněze, obdržell 653 beneficium
při kathedrále v Toledu, stal se 1663 čestným ka
p_lanem při král. dvooř , 1666 velkokaplanem dru—
žiny „Presbiteros naturales“ v Madridě, :. 25.května

—Z velikého počtu C-ových kusů diva
delnich („Commedias"; první částečné vydáni po
řldil C-uv bratr ]osé 4.sv, Madrid 6401—72,

prvé úplně vydáni jich obstaral juan Tassis y Villamel, 9 sv. obsahujících 108k
nověj.lj(_i.eK iv.lve4s 182727— aÉ.Hartzen
busch, 4sv., Madrid 1872—74)vynikátařináct dramat
naboženských (přeL do němč. Loroinser, „Calderons

_grósste Dramen relig. lnhalts", 7tsvazečků, 1875n,vy 1190—7 obstaral E. Gilntelmr); mezi nimi

proslulá díla mistrovská: „Ei mážico prodigioso'(. Divotvorný kouzelnik“, zpracov nl legendyo sv.
Cypriánoví ajustině; do čest. přel.jos. Král,Sborník

světové poesie l892)„,131 pulrgatorio de San Pa
tricio“ (přel.tj. Vrchlický), „l.os dos amantes .delcielo“ (přel. tžy devocion e a l
principe constante“ (přel. ]. Vrchlický), jarkozži-dů
myslné symbolické dramaz-„Lav a es suef'ío
(prel. týž). Svého vrcholu dosahuje (,'-ova.poesie

Caldas — calendaticum

ve hrách Božího Těla („autos sacramentales“-,španělské úplně vydán v Madridě 1717, sv 5 72
kuusy, a v Madridě 1759 n., 65sv.s 73 kus _;uplné
německé vyd. od Lorinsera, ,Calderons geistliche
Festspiele't 18 svazků, 1856—7, 1882—87,

OPrvni květ Karmélu“ , přel P. V.ydBělohlávekOCr, v Prostějově 1914), v nichž ve vždy no
vých důmyslných alle oriich nádherný lesk nej
vznešenější poesie a v echna slla l hloubka věřící

katolické mysli, ve spojení s důkladným theol. afilosof. vzd lánim obráceny jsou k oslavě nejsv.
Svátosti jakožto středu náboženského života v

koupeného lidstva. Výbor z drakmat C-vých vy alvletech 1904n .jar Vrchliccký (Dáma skřítek,
Kvas Baltasarův,n ivot jest sen, Lékar své ctí,
Posvátný Parnas, Velká Zenobie, Socha Prome
theova, Korunovanápokoraro stlin, Dceravzducliu,

Mojeddmá naden všecko, Veliké divadlo světa,a jiné). — E. GlŽrlÍ/lflef, 2. svaz l
Darer, „Dle Crflderon-Lit. in Deutschland“ (1881),
Madridu y P:!ayo, „Teatro selecto de Calderón“

4asv.., Madrid 1881), Farnam/jz, „Calderon de la
a“ (1881), týž, „Calderon in Splanien“ (1882); 'Rašín/, „Drames religieux de Calderon' (Paříž

11. reymarm, „Callderon-Sludilen“ l., 1Vlš!MlývMOOru“M8V(l157;_"ř.l'l:;
kdček ve „Vlasti“ XZVI.6(1899-190(.))l,718; Bibi. čer.kat.!it. tr 110č 16.—D.

Calderonova společnost založenal:byla r. 1906k podnětu P. Expedita Schm aO v..Mni
chově k pěstování umění divadelního dle uměle
ckých zásad a v křesťanském duchu; vystoupila
na veřejnost popprvé v ČEI'VItu 1907 v Mnichově

provozováním Calderonova„ Elumáglcoprodigioso'ť
Celderonus viz CaldnatringsCaldonazzl Kons ta S..j, 11.1692v 'lri

dentu, vstoupil 1710 do české provmcie Tov. jee.,ž
byl 3 léta prof. grammtatiky al rok poesie, 25 let
italským kazatelem a ředitelem vlašské kongregace
v Praze, potom byl 6 let dvorním kaplanem v Dráž

nech; :. v Prazel - „Wahrhaltes Eben
bild Gottes durch eine neue Geburt im h Aloysío

onzagauund h. Stanilslao Kostka. Aus dem ltalienischen“ (v Praze
Caldonius, africkeý1biskup, k jehož dotazu 5\.

Cyprian r. 250 v slovll se o kleslých v pronásle
dování Deciově ep. 25).

Caleb viz Ka le b.kCalecas viz Kale
Calegari l. Antonio, 71.1757 vPadově, pobyl

nějakaý čas v Paříži, vrátiv se do svého rodiště,
byl tu varhaníkem a kapelníkem při kostele San
Antonio; :. 1828; složil 6 žalmů, po jeho smrti
vydalNč.Blallbljehos is „Sistema armonico“ (1829.—2.( eari) Branceesco Antonio 0.

r., 11.(ČaBleen t,kách kol. 1702 kapelník při frant.
chrámě v Benátkách, l703—27kkeapelnik v Padově,
potom zase v Benátkácách; :p. „Ampia dimostrazione
deegli armoniati musicali tuonl“ (zůst v rukopise)
a několik skladeb chrámových.

calemes\izu sudek
calendne vizukalendae.
cnaledarlum \iz kalen ář.

Cfalendarium Bucherianum. též „Římský chrono
get-at“zvaně, jest nejstarší římský zachovaný ka

ndář cirzkvevní(sezcnaemsvátků), pocházející z roku
anyB eriovým dle svého druhéhovydavantelev li jiho uBouchera (v. t.) r. 1635 v publi

kaaci jeho. De doctrlna temporum“ (Alltatverpý31635);
Káně vydáno častěji, na pr Migne P.L.ommsen, Uber den Chronographen vom _lahre6354

(Abhandl. der phiL-hist. Klasse der nsachsischerGesell. der Wis.,-senl 1850,str. 63ln
calendaticum zvány ve středověku dnary,jež kNo

vému roku kostelům a duchovenstva se dávaly.



Calenzio

Calenzio Generosus Or.; :p. „Documentiine
diti e nuovi iavori letteraríí sul concilío dl Trento

(Řím 1874), „Fsame critico-ietterarío delle oggrerl uardantl la storia del conc. di Trento“ 9),
„ iss. intorno varie controversie dí storia ettarcheo—
logia eccles. “

Caieepinus (Calepino, Caleplinas) Ambrož,zvaný dle rodiště svého Caleeiap v _Bergamsku
v italíi, kdež 11.kol 1435; 1451 vstou il do řádu
august; z. 1510,dle jiných 1511, :p., ita b. joan

Boni, eremitae 0.5 "(orotíšt. cta S

()lclol)ris l,X. 748 677); snejdůležitější vjehio pracíjest „chtionaríum_ linguae latinae“ (R 1,502
řečasto znovu v rcprac. a připojovvánímle

xikografického materiáiúpl15ggýchsejazyků rozhoiřiován;basilejské vydání nváze Arombsli
de apíni dictionariuni 1undecímlinguarum: nespon
lenta autem latínís vocabulís hebraica, graeca, gal
lica, itaiíca,germaníca, belgica, hispaníca, polonica,

ungríca, anglica
Calldepodius sv. mč., kněz v Římě, za cís. Ale

xandra Severa sťat, načež tělo jeho po městě vle
čeno a do Tiberu uvrženo; ozdčji nalezeno a od

i:)kapežer22Calixta pochováno. art. R. 10 kv.; nalezl,
Cal ari2víz Vero

Calici jan Křt., itals etheolog ve Florencii; :p„Discorso apologetíco, ovvero ripost a ad un con
to u'n avvoocato che ha preleso di provare

che sla invalido 11batteSimo dato contra ia volontá

de' genitori infgdeli ai bambini mancati dell' uso)
dí ra ioane“

cel ůvodsněBobuv6vojínů římských, pozdějieŘeg ), dostisvoDká( lalogí mnic ů (e
1. sv. ehore),s_široká a ne říiišyst,ažená bý

vala k holení přivazována. létě nosili mniši
nalehčí obuv: caiigula (Reg. S. Ben. 41). Záhyo

čována slovem t. jen část hořejší, pokrývající zho
leně caltíones, sotulares, soculare, hosz, nkčde
i cám agi) a dělena od sandálů; v imě do X. stol.
užívalo se spíše slova udones nebo odones místo
:. C stal se záhy ornatum apostolici vestimenti,
patřící predevším papeži; také římští jáhnilmčli
právo nositl calceamenta cum udonibbus i. e. can—
dido línteanime. C. se rozšířily zahy, při pontifi
kální mší sv. užívali jich bisk;upové opatum

kanovníkům dovolovánny : o vyznamenání?také římský císař při korunovaci je oblékal C

byly z plátnaá bílého, ne tkaane, v X. stol. zhotovovány z hedvábí jako ostatní paramenta, ve XIII.
století se vysk tují ljiné barvv, vyjímajíc černou, po—
něvadž na Ve iky páttekaapří requiem se jich ne
uživalo. Pří konsekraci je obléká biskup nový hned
na počátku obřadů nebo před íntroitem. — Před
pisy: :. mají býti barvy paramentů 37292,biskupa

v ně oblékati je povínnosltí podjáhna,ikdyž tentoje kanovníkem9„, nese eod kredence kbisku

poví na podnosu zakrytém ve výšce očipvddáoběkdy biskup počal modlití se žalmy,a
kleknuv obléká biskupovi c., zatím co akolythť:lklečí
kolem; dle nově'šiho rozhodnutí 40152 dovoluje
se, aby :. oblékal lskupovi komorník, ale podjáhen

mu má assistovati. Podobně est l na konci mšesv., Caer. Ep. 11.8, 7; ; 263 načí dle
Amalaría kázeň nohou, aby nechodily k ziénlu; dle
lvona napomínají biskupa, aby kráčel cestou pravdy;
: se přívazuji u kolennuo, aby posílily nohy mno
hými aedbalostmi oslabené, quia praedicator pe
díbus suis rectos debet facere gresSus suos et genua
debíiia roborare (Durand Rationale 111.8, 4; braun,
Die pontíf. Gewander 89. C.značí lpunčochy
od kleru užívané(t a,m kde nosi klerus nízké stře
více). Duchovním řiditi se jest zv kem diecése
32683(neužívatí bílých); :. barvy fia ové zakázány
jsou i kanovníkům 2805, pokud nemají výsady. Dle

_.
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motu proprio 4154, mají právo nositl L'.ííaiovéprotonotá i apoštolští a 4154„ i domácí preláti.
Sta

Calígari jan Ondřej, 11.kol. 1527v Brisigiieile,
z rvu sekretář nuncia Commendon,a potom imo

rdný vyslanec papežskýpolke králi portug. ebestíánovi, 1578 nuncius pr lskem dvoře, 1579 bi

skug bertinorský, podporoval snahy krále ŠtěpánaBát oryho k posílení k tolicismu, 1581 odvolán a
jmenován nunciem ve t. Hracdi u dvora arcikní
žete Karla, od 1587byl tajemníkem kardinála stát
ního sekretáře Alexandra Montalta, otom sekre
tářem papežů Urbana Vii., Řeh lV., Klemen—
ta Vili. Ve vysokém stáří uchýlíolrse do svého bi
skupského sídla, kdež zanechal požehnanou pa

matkum .k;1613 v rodném jeho mčstč postavenmu
Calimeirlus sv. mč., biskup milánský, ochazel

pronáze vznešené rodiny řecké, umučen v dob
sledování Antonínova; Mart. Rom. 31. čce. Srvn.
Deml. lkonogr. '

Calinen. dioec, biskupství Carínola v Neapolsku, zřiz. v i., r. 1818 sicučeno s bísk.
sesským (Sesssa.)

VCI Ferd. S. j., u. 1713 v Brcscii, prof. Písma
.; :))."„Storia della vita e degli scriltti di s. Agostino“ (7 sv., Brescia1775—6, Ben 779); „Díss.

sopra clo che rimane come detto |llcialleSíbille_ in
toomo la divina persona dí G. Cristo, cercasi se

guanto si legge ne' librí Síbillíní per riguardo allalvma persona di N. _. . . in conto di apocrlfo
a\er si debba“ (otiskl Zamma v „Raccoltadí diss.
díStoria ecclesiastica“ 11,186—331):„Dissert. sopra

il tCianone degli Apostoli che si legge al c. 15. degli
“(t. iV., 227—264), „Corvupendío della Storiaecclesiastica (Ben. 1798,

hRo,bert 71.133s4v17Níederlriedersdoriu
v Lužici,c 0:1 1863 astor v Saské Kamenicí, od r.
1782 hl. pastor v lamburku; :. 1 tp.: „Kammp1
und Unter ang des Melanchthonismus ín Kru

sachsen“(l%66),„ Zwei sachsische 7Kanzler' (1868),„Der Naumburger Fíirstentag“ (187)a
Caliníus, Mutíus (Ca lino Muzío),l ze šlecht.

rodu brescíjského, od 1555 arcib. zaderský, zúčast
níI se sněmu tridentského, postoupil svoje arcibi
skupství kardinálovi Cornaroví, stal se 1566 i
s pem v Termi; byl členem komise k sestavení
římského katechismu, k opravě brevíře a missálu;

i" 15708jeho listy vydal Mansi v „Míscellanea Bauzíi“

Calino Cessare S. ,I., 6170 v Brescíi, vlstoupíl
do Tov. jež. 1684,lpůsob'Íil26 let jako kazat iv Bo
llogní; potom bylt 4let prof. círk. právea; z.t.9; jeho asket. a exleget. spisy vydány souborně
v7Benátkách 1759 v 93 .(obsah 1. sv.: „Trattení
mento ístorico ecronolngico sulla serie dell' Antlco
Testamento“ ;2. s.v: „Lezíone sacreemoralí sopra

ll primi cinque ca i ;del libro 1. de Rc e Lezioní
sopra il Giuoco “ „Lezioní |scritturaii e mo—rali sopra gli altri cinque capi ' ', v.:

„Tralienimentoistorico, teologico e|scritturale so rlai sami Vangeií“ ; ostatní sv. obsahují rozjím
řeči, kázánía p.).

Callppe Karp,e1 soucč.knčzasp. franc., dr. theol.Lees lendames so lales des catholiques libé
raux'; „L' Attitude sociale des catholiques francaisau X1X.slecle“; „Saint Paul et la Cité chrétienne“ ,
„L'education chrétienne de la Democratic. Essaí
d' apologétique sociale".

Calísse Carlo, ital. právník, a. 1860 v Civita—
vecchía, od 1886 prof. vMaceratč, od 1892vSieně,
od 1895 v Pise, od 1895 státní rada v Římě
mimo jiné: „La costituzíone della Chiesa“ ě(Flor.

1902), učebnici círk.aprávaaCalita víz Kaiít
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calíx viz kalich.
callx mlnísteríalia. Vprvních dobách středověku

užívalo se při mši sv. vedle kalicha menšího (c.
minor, v němž se konsekrovalo vino, kalicha vět
šího c. major) sdvěma uchy (c. ansatus, scyphns),
do kterého se vlévalo při offertoriu víno, které
věřící jako obětní dar přinesli. Při přijímáni při
liío se do většího kalicha vína konsekrovaného
: mešního kalicha, a pak se víno s krví Páně smí

chané podávalo lidu,tkterý tehdy přijímal pod obojí(ministrare, podávat — odtu nzáev c. ministe
rialis). Požíval pak lid podobně jako kněz krev
Páně tím způsobem, že ji ssál z rourk (lístuía,
pípa, canna), která byla opatřena drža lem, jako
posud tak činí při slavné papežské mši ap_ež a

jeho áhen a podjáhen (srvn. čl. calamus. Srvn.il'hallofer, Handbuh der kathol. Liturgik vyd. Dr.

Eisenhoier 482; Cabral, Dict. d'arch. chrét. 11.,PIM

t(Ca11isen) J Iří, protestantskýetheolog,11.015186v Medelbye v Šlesviku, vzděla na um
versitě helmstedtskě, kde vládl volnějšíl theol. směr,
odchylný od přísného lutheranismu, jakož i čtyř

letýmí studijními cestami v katol. iprotcst. zeemich,stal se 1614 prof. theol. v Helmstedtu, jals
stovati zprostředkující theologii Melanchthonovu
vůči reiormovaným a katolíkům a hái'l jí písemně
i ústně (na náboženské rozmluvěv Éllorunir. 1645)

řes prudký odpor přísných lutheránův, z.vl
Pova (v. t.), v tak zv. sporu synkretistickém. C. byl
od odpůrců svých obviňová.nz „kryptokatolícismu“

„rypo aismu“. Jakožto základ pro smíření
všech tří křesťanských vyznání navrhoval: Písmo
sv. a symbolum apoštolské, neboli víru prvých pěti
století (. consensus quinquesaecularis“). Různosti
v ostatním učení pokládal za nepodstatné. Z. 1656
v Kčnigslutteru. Sp. „De praecípuis religionis chri
stianae capitibus“ (1611), pitome theologiae“
(1619), „Apparatus theologicus“ (

theologiae moraalis“ ( 634), „De duabus quaestionibus: num mysterium Trinitatis e solius V.
libris possít demonstrarí, et num ejus temporis
patríbus Filius Dei in ropria sua hypostasi appa
ruerit“ (1641,650)„lge51derium et studium con
cordiae ecclesiasticae“ (1650), „De tolerantia re

formatorum" (1 8 33.Ca'íxt : Neapole .S. Fr. 0bs.; :p. „De trí
plici statu animae humanae juxta theologorum ac

philosophorum ptincipia'c'i( im 86)calíxtíní víz kališn
Calíxtus(Callistus, Clalllxtus,Ka1ixt),1. C.

l.e,pap c,ž 2,17—222, 71.kol 155v imě, zprvu
otrok cís. úředníka Carpophora, od něhož měl svě
řeno vedeni peněžního obchodu; pro nezdarv něm
odsouzen k nucené práci mlýnské; k přímluvěsvých
bratří osvobozen; k obžalobě římských žldův od

Obr. 95. Papež Cnlixíus 111.D10 souč. modaiíle.

calix — Calixtus

souzen byl od prefekt—aTusciana k deportaci do dolůna Sarddní11(kol. 186 p,r ropuštěn na svobodu

bylokol.190—198posl_án8od papežeŘViktora do Antla,od papeže Zetyrína povo án do Říma, jmenován

arcijáhnem cirkve římské a správcem' pohřebištěu vla Appia, kterež nese od dávn tdob jh
jméno: katakomby sv. Callíxta (viz "čl.lkatakombyš),
měl účastenství v řízení cirkve rimske v dobách
velikých ne okojů, způsobených haerctiky, zvl. mo
narchiany. o smrti Zefyrinově zvolen byl C. 217
za pa eže. Odpůrce jeho presbyter Hlppolytus (v.
t.)ve svých Fílosofumenechr objevených líčí
C-a miru nepříznivě, impultuje mu bludně ná
zory christologické (patripassiánskě) a zavrhuje

jfho opatření v oboru discipliny kající. C. všakyl v učení svém zcela orthodoxnlm a měl zřetel

kčpožadavkům doby kdy v kázni zavedl zmírt.Jeho edikt, jimž zhřešivšim proti čistotě udé
líl nodpuštění („Ego et moechiae et iornicationis
delicta poenitentiae functís dimitto“), uvádí apotírá
Tertulliaan (De pudiccitia l). Rovněž tak vzhledem
k oměiům umožnil církevní sňatek žen vzneše
něo rodu s neurozenými muži, čehož římský zá
kono.nedopouště1 Akta o martyriu C-ově jsou sice

smyšlenka vzniklá v Vll. l_stol., avšak 'ako mučedník označuuje se 6. od LN. s 01 v kalen
dářních martyrologiích a liturgických knihách řím
ských; také údajeeartM .R. 14.řl'n že b 1 km
kazu císaře Alexandra (Severa) daelšido uv ža
láři hladem trápen, každ' knyji bit a posléze
z okna domu, kde byl v zněn, svržen a do stud
nice vhozen, moohu býti pravdivy. Srvn. Dóllínger,

„Hippolytus u. Kallistus“ (11—53),žBardeállgmzer,11.,501,549,574.— 2.6.,11. Guid rodu
hrahat hurgu ndskýc h,opd1088žarcibiskup vienn

ský, 1106 legát ve Francii; byl rozhodnýivn odpůr
cem lprivilegia ínvestitury, jež JindřichV.na papeží aschalovill. byl vynutil vystoupil proti němu
na synodě v Římě 1112,jakooiž asy,nodě kterouž
téhož roku svolal do Vienny, kdežainvestitura laická

prohlášenaKza haerersi a kdež cisař byl exkommunikován. Kždy 1119 dne 2. února v Cluní

zvolen za!papeže ukazovala se naděje, že dojdeke smíru. rvní pokus slce selhala synoda remeš
ská 1119obnovila exkommunikaci císařeas
kommunikovala protipapcže Řehore V111 bratnou
akcí politickou v záležitostech anglicko-f-raneouz

ských upevngc svoji moc a vážnost, byl přijatv triumfu v imě i v Italii; obyvatelé sutri ští vy
dali v jehoomoc vzdoropapeže Řehoře Vlí., jenž
uvězněn v klášteře. Opětovná vyjednávaní, k nimž
německá knížata na sněmu vircpurském 1121 ci
saře přiměla, vedla k žád oucímmu cíli. Vorínský

konkordát (v. t.). dle 6- ataké „Pactum Callxtinum';zvaný, uzavřený 23. září 1122, jimž ukončens
o investituru v. t.), tvoří největší úspěch p0nift
kátu C-ova.1avnostni prohlášení jeho stalo se
na 1x. všeobecném sněmu lateránskěm 1123, na
němž vydány četné kánony reformní. Do dávného
sporu mezi Arlesem a Viennou o právo metropo

litní zasáhl C. ve prospěch svého arcibiskupství,
jež ještě dor .11121bl sobě podrže. Cz
nebo 14. pros. 24.Je o listinlyluvleřemh Ja all780—11.,7351;Migue, CLX
Robzrrz 1Bullaíre du p. Calíxte 111.ll(Plař. 18911,23v.);

a(L'-olvipřičltIají se spisky (uveř. u Miguel c., 13691415):iracu1a s. Jacobi“, „Sermoones 1Vin
5.žJacobum't; „De obitu et vita sanctorurn“; T„h-e
saurus pauperum'“, „Vita Jacobi, ep. primi taren
tasiensisp“.—3.cC 111.pa,pež Alfons (Alonso)
de Borja (Borgi,a) „. 1378vxXativě uValencie,
doktor obojího ráva a prof v Leridě, 1429 od
papeže Martina \? jmenován biskupem valenckým,
od papeže Eugena IV. jmenován 1444 kardinálení
v odměnu za to, že způsobil smír mezi nima krá
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lem aragonsko- neapolským Alfonsem V.; žíl od té
doby při kurii římské, poživaje veliké vá'žnosti pro
bezúhonný život, prostotu života a vlldnost; z
papeže zvolen 8. dubna 1455. Vůči novému huma

nistíckemu směru v umění a literatuře byl lhostejným, kdežto jeho předchůdce Mikuláš V. byl vel
kým příznivcem humaniststúv. Veškero úsilí C-ovo
obráceno bylo k odvrácení nebezpečí hrozícího od
'lurkú veškerému křesťanstvu po pádu Cařihradu
45.3 Ale u panovníkův' l národů setkal se v té věci

5 lhostejnosti, když již r. 1455 vyslal kazatele a
legáiy pohnouti je k výpravě. křížové; _lhosteinost
vzrostla ve zjevný odpor ie Francii i Německu
když papež uložil desátky naiměni duchovenstva.
Sám tedy vystrojil loďstvo, jež pod velením kard.

carampa sice dobylo vítězství u Metellinu 1457,
přispělo ohroženým Rhodýzským a obsadilo několik
ostrovů v Archipelu, ale bylo příliš slabě, než aby
mohlo docílili trvalých uscpěchu jeho egátu ar
vajalovl, hrdinskemu uh. králi janu Hungadímu a

janu Capístranovli jest děkovati, že 145 uBělehradu dobyto bylo skvělého vítězství naduTurky.
Využitkování těchto vitězství zmareno bylo likna
vosti panovníků západoevropských, kteří nccnali
bez podpory také albánského knižetejiř-ho Skander
bega, jejž papež všemožn podporovati hleděl.

hybou C-ovou bylo, že slepě podporoval svo e pri

buzně, především Rodriga, pozdějšího Alexan ra 7Vl.z. 6. srpna 1453. brvn. ada/', 14, 631—77
jeho bully a decreta uveř Ít'ayrlald,1l'AL/lary, Spí
ci.l Ill., 796—804, Harrinuin, IX., 137 —1373. — 4,
C. lll.,v roop ež, někdeši opat jan : ma
cedonskěhod benediktinského kl. trumy, potom kar
dinál-kněz til. S. Silvestra et Martina, pozdeji kar
dinái--bískup albánský, jakožto třetí vzdoropapež
od strany císařské proti A1exandrov11111168 zvo
lený; při uzavření míru benátsk ho 1177 zřekl se
svých náiokú, podrobil se Alexandrovi a obdržel
od něho spíávu Beneventska; z. 179. 
(Callistus) sv. mč.vKorintě; Marti.R.16.dubna.
— 6. (Callistus) sv. mě. vSyraak;usách Mart.

R25 dunbna. — 7. (Callistus) sv. IIlČil,ibiskupv Tudertě; Mart. R. 14. srp. (Ca its us)
sv. inč. vŘímě; Mart. R. 29.13

Callcotl. john Wall, hud.psksl.angl, u. 1766
v Londýně, byl varhaníkem při různých chrámech

londýns kých, 1800 povýšen na doktora hudby v Oxlordě, o 1806 byl lektorem hudby na Royal lnstí
tutíon; sl. anthemy, ódy a j., 13.1821v Bristolu. —
2 eorge, hud. skl angl, 71.1821 v Lon
dýnč, bl varhaníkem při ruzných chrámech; :.

N

1895 v eddingtonul; si. několik chórových písní.
— 3. hud. skl.tlanBŽ., syn johna Wlalla, ». 1807v Londýně,z sl anlhemya

Callebaut s'Gtodfr2idso. Praem. zAnltverRl,z. 1719,
13531717proti protestantům. Srvn. Huf/er omencl.

sCallešĚyiyPaGiuseppe, kardinál,biskup padovdové; podporoval horlivě studium
sociologie.

Callen jullus, u. 1835,čestn. kanovník a prof.
homiletíky na theol. fakultě v Bordeaux, .r).
Damase et les trois prérogatlves de la papauté“
(Pař.1872); dokončil dilo Lop'esovo„ L' glise mé
tropolltaine et primatiale S. Andre de Bordeaux“
(Bordeaux 1882—

Callenbach (Kallenbach) František S. j.,
1663 v Dittwaru v Badensku, vstoupil do Tov.

jež. 1633,bb\xl prof. mathem. a filos. v Bamberku,
pottom ve 'etzlaru; :. 1743 v Bamberku; :,o.8
sat ríckých I_oblíbených komu eií.d

allenb 1. lan in,dřicli prot. theoltůg, u.1694 v Goth ,prof. theol. a orient. jaz ků v alle;
.6017 z.a| l728v Halle míssijni ustav pro šl

řeníkřesťanství mezi židy a mohamedány, kterýž
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r. 1791sloučen byl s nadací Franckovou; :p.: Fl-e
menta linguae arabicae“ (177;291 „Anl'neltung zur

jíid.-deutsch.„Sync—he"2(1733), „Grammatica lin aeGraecae“ Kša ar S ., r.678?
v Kastrupul v Brandenbursku, vstoupil donTov. jež.

1696,bylbprof. fílos. vMiínsteru, potom profes. theol.vPaderb ornu, Milnnsteru, Trevíru a Qáchách; z.
72 ;.r.p „Divus Stanislaus Kostka, variis íconismis
depictus“ (1714, 2. vyd. 1716), „Demonstratignes
chronologico-h-istorico-juridico—canonicae“ 3434),
„Apologia pro suprema romaní pontificis auctorl
tate et pro iuimunitate ecclesiastica“ (l

Calles Zlk mund 1695 v Aspachu v H.
Rakousích, vstoupil do Tov. jež. 1711, byl prof.
dějin na univ. ideňskě; :. r. 1761veVídnl; :p.:

dAnnalels Austriae" (2 sv, Vídeň l750e; dílo to jde); „Series Misnensium episcoporum“

(Videňa ezn08175_2) „Annales eccl. Germaniae“(6 sv., Vid (s;ě'd oto jde do xm. stol.)
calllculae n(Martignyodvozuje slovo to od xáizog),

okrouhlé, na ramenou a na okraí antickýchg &
starokřest'anských,rouchnašítéozdo y„( segmentaš',dísci“). Srvn. W'zpert, Malereíen der Katakomben

Řoms 90,3 94;_Lalcrtq v Cabrolově cht. d'.archchrél., II., 165.
Callien. ldioec. viz Cagli.

22C?,llinica,sv. mučednice vGalacu Mart. Rom.r
Callinicensís dioec., někd. bisk. Kallínikos (Le

ontopolis, arab. Rak a) v Mesopo tamií, v círk.
prov :desske, nyni bisk. titu

Calunícíus, sv. muč. v Gangře v Paflagonil;
Mart. Ronm. 29. července.

Calllnicos víz Kallinik
(2:1an na 1. sv u.č voApollonii v době cis.

Decia; lIlMart. R. 29. led ua — .rp. kol 490
životopis sv. Hypatia (v. t.), jejž vydal |nel-úplně
Papzbrachiiu v Acta Ss. junii 111., —349, uplně

členové filolog. semináře bonnskeho v Lipsku u1895.
allinicus viz Callinicieusíasr dioeCallíopa, S\. muče nice; . R. dc června.

C_alliopius, sv. omuč. vuCilicii zaa praeřekta Maxímiana Mart .
Callímpmeniis"dioec., tit. bisk. CalCalllpolís,

lipolis (Gallipoli) v Thrakií, v círk. prov. hera
klejsk é.

Call sen viz Cali

Callsta, sv.Ziiiřuč.,tspolu s Evodiem (v. t.);art. .
CalhsthenesZ \zřizlKall ist
Callnstratus, sv. muč. v imě,evs.)pronásledování

Dioklecianovč; Mart. Roo.m 26. září.
alllstus, Callixtus víz Calixtus.

Calllot jacques, vynl ajici rytec franc.; u. 1592
v Nancy, vzdělal s orencii; :.

vmwal%1635;zvlieikěho počtu jeho prací (více
) uvádíme tyto rytinyk nlábožens kzě „Madonna“ (dle Sarta), „Sv. Mikuláš káže v lese“,

„Zázrak sv. Mansveta“ výjevy z podobenství
o marnotratnčm synu, „Průchod židů Rudým o

Šem“511.3“„Pokušení sv. Antonína“, „Umučení sv.es tí

Callya(Čaill y)Petr, ». vMesniI-Hubertvdioecséez (:,1660 prof. iíl.a rhetoriky na univ. caeuskě.
farázřsru sv. Martina v Caenu; z. 1709; přivrženec
filosofie Descartesovy; :p.: .Universa_e philOSU
phíae institutiones“ (2 sv., C 5; mnnoho

práce věnoval k obráceiní protestantů, za kteroužtopříčinou vydal takes „Durand commenté, ou
accor de la théolosgieset de la philosophie tou
chant la transsubstantiatíon de l'eucharístie“ (1700),
věněmž však ncsprávnčvvkládal transsubstancianci,

&řípouštějepouhou trans ormaci; biskupabayeuxskýesmond vydal 1701 proti této knize instrukci pa
storální, v níž odsoudil 17 vět v ní obsažených,
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načež C. se podrobil a knihu vzal z oběhu; mimo

„Discours en forme d'homélies sur lesNmysterea, sur les miracle etsur les paroiessed -S.
].--.,C qui sont diasnsI' vanglle“ (Caen 1703); vydal
také Boétiův sp „De carisolatione philosophiaead usum Delphpinl“ (Caen .

Calmes '1h. Praed., lsoučassný spis. franc.,

prof. Pisma sv. , .r). „Épitres catholiques. Apocay.pse Traduction etconimentaire“; „L' tat,s ana
turre et ses fonctions" ; „Commme se sont forměs
les Évangiles“; „Qu'est-ce que I'Ětcrlture saiute ?“;

„LftApocalypse dcvant la tradition et devant lacritique".
Calmet 1. Au ustin 0. S. B., 11.1672vMěniI

la-Horgne dep. euse v Lotrinsku), stud. v Breuilu
ont-á- oussonu, vstoupil 1 oulu,

vysv. na kněze 1696, r. 1698 prof. theol. afilosofie
v Moyen--Moutieru; 1704 prof. exe ese v Miinsteru

v Elsasku, 1715 převor vpI..ay-St 1žlhristophe, 1718opat kl. sv. Leoopolda v Nancy v Se
uones (dep. Vosges), kdežz 75177,8mužatučenýa

neuúnavné Žpiliiý, znamenitý exegeta (ač spiše kompilátor ne 11bystrý kritik) a historik. Z exe eti
ckých jeho spisů nejdůležitější jSou: „La Sie- ible
en latin et en fra ais. avec un commentaire litt.
et crit."(Pařiž17—16,23s.;v 2. vyd. 17 4—20,

25 sv.; 3. [nejlepší] vyd. ingo—6, 9fol. sv , latinskyzpracoval Mansi. Lucca 13 —38, 9101 sv. a č.).
obsahuje vedle franc. řekladu Sacyho zvláštní
úvod ke každé biblické iinize, kommentář poznám
kový a 114 cennýchorozprav k nesnadným místům;
rozpravy tyto vyšly také o sobě (Pař. 1720, 3 sv.)„'Hlsto.re de l'Ancien et du Nouv .et des uifs“,
jakožto uvod k Fleuryho cirk dějinám (Pař.1718.
2 sv., často vyd. a překl.); „Dictionnaire historique

et critique, chronologlque, geograiiquc et littéralde la Bible“ (Paříž 1719, 2 sv. 3 2 sv. dooiplňkové,
1728, 2. vyd. 1730 4 sv. a č.); z historických jeho
spisu dosud cenu ma'í: „Histoire eccl. et civile de

Lorraine“ (Nancy 17 , 4s a.č), „Commentaiarelitt., hist. et moral sur la rěgle de $. Benoit'(a
1734); menšiccenu má „Histoire universelle sacrée
et proiane“ (Strasbm-k l735n rovn.
Harrar, Nomencl. W.,“ 1418—1424. —-2. Martin.

71. 1794,l člen konr regace picpuskě, rot. theol.
mor., z. 8;: c reali praesentia N;.Chin SS. Elucharistiae Sacramenton (Rouen 18 7) aj.

almette an .J., 7: 1693v Rodezu ve Francii,
vstoupil 17 do Tov. jež., missionář ve Východní
lndií, kdež :. 1740; byl znamenitým znalcem lite
ratury sanskritské, zvláště Věd, izpůsobil obrácení
mnohých braminů; sp. sans ritskou báseň „Ezúr

Veda“AEjlmŽ obsahem jest mravouka křesťanská.Srvn. a/tlm l9—
Caio (Calotius) Petr 0. Praed., hagio f,

u. v Chiozze v Benátsku, z. kol. 1301; .r itae
sanctorum“ (2 sv.),„ Vitas. Dominici“, „ ractatus
de divinis mysteriis, uae in dominica coena re

praesentari solent“,t „ ermones quadragesimales“,„Sermones de sanctis“ , „Sermones varu“.

ocerus !.úsv., vyzn.v biskup v Ravenně.Mart. Rom1.1. — m.č. v Brescii; byl
obrácen sv. Faustinem a ]ovitou, v pronásl. Ha
driáuově mečem proboden. Mart. .1.8 dubna.

,eunuch, rdem zArmmenie, komoři
choti císaře Decia jelikož zdráhal se obětovati
modlám. umučen ; pochován v coemeteriu sv.
Calixta kdež znázorněn ve freskově malbčz lil. stol.

Macrt. Řom. 19 kvCaloe (Caloen.d10ec), někd. biskup. Caloe
(Kalo'q)tuv Malé Asii, v cirk. prov. efesské; nyniblsk.

Cialole'i'ilvan 1. Gera rd O. S. B. v opatství ma
redsouském; :p.: „Miss 1 des ilděles comprenant
letexte du missel romain avec traduction francaise

Calmes — calumniae iuramentum

et notices explicatives,
(Tournaí 2 sv., v 'ttah

181.vluBruggáchT1614, eprof.

liturgiques et histuoriqlues“1882).— 2.
theol. v Lovani, z vBru

sde Verbi Divini incarna
tione“ (Lovan 16531),s„Theses de sacramentis in
genere" (t 1654)

oergr.,sv byzantský anachoret,putovalzCa
řlhradu ke hrobům sv. knížat apoštolských, usadil
se na Slcllli na vrchu Gemmaro uSaccy; 21.6 čna

18. čna, žákem jeho byl sv. Sie

|inulii 112.589 591.
erá) Angelu s t(křest.winx:[
. ově, z.'.1766, vy

nikajici a pilný filolog, _zasloužilýoloadě iny litera

. Rm
rius. Acta Ss.

tury svými publikac mi: „aRacoc i opuscoli
sclentlfici e tilologici“ (Beu. 1728—57, 51 sv.);
N„uova racccol.ta 755 65, 14 sv. -; „Gior
nale dei Lctterati d' l::uropa per servire di conti
nuazione alla Storia Letteraria d' buropaa“ (t. 1726,

27, sv. ), „N302ve11edella Republica delle Ietteredell' a. 1729— 4 sv emorie per servire

alla Storia lettůrsaria“ (t.51752—58, 12 sv.), „NuoveMemorie“(t.15,—9615..sv)
Calognomon7viz Kalo nomon.
Calona Tom. O. Cap. z alerma,n.1599,vstoupil

do řádu 1620, z. 1646; xp. ,Commentaria moralia
super duodecim prophetas minores“ (Palermo 1644),
„Sacra aristocraiici princi atus idea sive Samuel

exprositus in(l. historialem udícum una cum catenal 4
Calov (Calov: us, Kala u) Abraham, lute

ránský theolog,urozhodný odpůrce Calixtův (v t),6112 v Mor gách (Mohrungeu) ve Východním
Prusku. od 1637g.prof theol. v Královci, od 1643
rektor gymn. deansku, 1659 prof. ve Vitemberku,
později kons rada a generální superintendent t.,

včetných spisech brojil proti synkreti
stickým snahám C_alixtovým a jeho stoupencům
a polemisoval proti všelikým protivníkům lutera
nismu; ze spisů jeho vyniká dogmatické dilo „Sy
stema locorum theologicorum' (12 sv itemberk

» -77) a dílo exegetickě„ Biblia illustrata“ (4 sv.,
Frankfurt 1672—6); mimo :).: onsensus re
petitus lidel verae Luiheranae“ (1665), „Historia

syncretistica“ (1682),„Mataeologia papistica'l (1647;proti jesuitům);„ heoool ia aposttolica romana“
, „ iscussioTcontroversiarum' (1665 roti

ret'ormcmanj'vzm),a„Socinianismus profligatus" (1652)
Cal agirone Calata Hiieroni lS (Cala

yeronensis dloec.), biskupství v Sicilii, vcirak.
prov. syrakusské, zřiz. 1818. data statist.. 115500
duši, 25 far, 112 kostelůakaplí, 199 kn. světských,
48 řeholních, 2 rmrž. a 3 ženské řeh kongr.

CaltanissettaCalathanisium (Calatani
sr'.aden dioec.),bisk. na Sicilii,v cirk. prov. mon
reaiské, zřiz. 1844; data stat sit.: 1.d45000uši, 17far,
82 kostelů a kapli, 212 kněži světských, 22 řehol
nich, 1 muž., žen. řeh. ongr.

Calubi viz Kale b.
cnlumnia znači všeliký úskok na poškozeni bliž

niho, zvláště voobžalobách a procesech; zvláště

pak značí slovo to zlomyslně obviněni nevinného;v morálce pomluvu (vv.
calumníae lurarnen (řísaha bezelstnosti)

zavedena byla jakožtoprostřP dek proti procesům
vedeeným ze svárlivostl nebo k vůli škádleni od
půrce. Jak žalobci tak žalovanému přísluší právo
žádati po „sepřeui“ (litis contestatio) na odpůrci,

aby složil "Jařisahm ze ená z řesvědčeni a že
vede sporh le nejle šiho esvého v domi asvědomí.Kromě toho může soudce sám žádatl vzhledem
k některým úkonům procesuálným ode stran ta
kovou přisahu. Strana, ktera přísahu tu složiti ne
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chce, ztráci tím i spor. (Srov. tit. X. de juramentocalumniae il. 7 in , l. .. Přisahu tu skládati
může také zástupce (procurator), a to jednak „inanimam suam" že totiž bezelstně konati bude
svůj úřad jednak, je-li specielně k tomu spino

ocněn, „ín animam constítuentís" , t. j.
svého klienta. Dnes ovšem přísahy bezelmstnosti
nikde skorem se neužívá. (Srvn. Loga, „De judiciis
ecclesiasticis“ ]. 1. str. 406—4141.0 1).

h caiumniare auducter viz semper aliquidae
Carluppanus sv., kněz a poustevník v Melatu

(Auvergne), n. 527 7576; pam. 3. března. Srvn.

Deml, íkonočr. 2'27.alusco ( aluscus)Tadcáš OS Au.g
v Miláně, 1699 sekretář řádu, proslulý kazatel;
:. 1720 ve věku 63 let; :p.: „Varle notizie molto
utíll per facilitare i'íntelii enza et 10 studio dalla
sacra Scríttura, con una issertazione sull' ultima
ps ua di Giesů Christo“ (Milán 1708), „Esame
della religione protestante o sia pretesa riformata“
(Benátky 1720), „Lettera ad un amico che contiene
una rísposte enerale a tutte ie ragnoui, che iurono

addotte in di esa dei ríti della Cína“č.(b im. a r.).Calvaert Denijs (Díonysi us),řeč. onislo
Fíammingo Fleming), tlámsko-italsklymalíř,
11.1540 v Antverpách, vzdělal se v Bologni, kdež
byl žákem Prospera Fontany a potom Lorenza Sa
battiniho; se Sabatliním odebral se do ima, aby

utam pommáhal při pracích v Sala de' Re ve Va
tikánu, studoval tam díla Raftaelova, Michalange
lovu a Barocciova. 1572 vrátil se do Bologn , z.

t. 1619; z jeho školy vyšli: Guido Reni,MA bani,Domenichíno; jehoovelike obrazz:y „Sv Michael"
v kapli Barbazzí při kostele S. Petronio v Bologni,
„“,Očístec malovaný pro kostel „Alle Grazie“t.
(nyní v ímoie), „Ráj“ v kostele ai Servi v Bologni
jsou značně manýristíckě; zdařilejší jsou jeho malě,
na mědí malované obrrazy.
Calvanese viz Strobach.

Calvaria viz Kalvarrie
Calvenzano jan Antonín, člen kongregace

oblatů sv. Ambrože, založené v Miláně sv. Karlem
Bor., posl ti se třemi druhy do kantonu grison
ského ve výc., aby tam čelil proti vzmáha ícimu
se protestantismu, z. v e morem 1 ; :p
v dialektu krajiny, v níž působil: „Curt mossament
et íntrovidament e quellas causas, las quales
scadin tidevel cristian ě culpant da saver, soventer.
che mossa la san a Baselga catholica romana“
(Milán 1,611) „Bref apologetica enten la quai
l'auctur renda le raschun perchei havend bandunau

la doctrina di Calvin,haígi ratscherd la credientscha
cathollica“ (1.1 1.2)elvrtjames, angiik. missionář, zprvu knih
tiskař, působil jako missionář na ostrovech tidži' 

ych), :). „Filji and the Fijians“ (Londýnl
Caivet j., souč. katol. kněz a spis. franc. , :p.:

Les ldées moraies de Mme de Se'evígne“, „Petit
uidc du Candidat á la Licence ěs lettres et du

jeune Professeur“ , „La Bruyére. Des Esprits torts".

Calvettijose 5. u. v Turíně 1819,rvstoupil
do Tov. lež. 1835, byl prot. tilos. v Nam viBel

ii, povolán dloŘíma do re ečasop.u„ v'ltaattolica“ ;: - vedie mndohýchčlánků do zmí

něného časop.Šřispíval také do publikací „Rivistadella Stampar onaaca temporanea“, „Annales dela Philos.c
Calvil cjačn Kařt., laik v Miláně; xp. „Veritas

romanae lÉccleslae quam brevissime demonstrata
catholícis in conspectu religionís protestantium“
(Milán 1758 Karel, 0. Praed., prot. na univ.
ticinské, .r). ,Rlcerche sul Divorzo fra' cristiani“
(Ticino 1790), v němž hájí roziuku manželství;
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proti němupsalMarcuzzt(v t).— 3. (de Caarbio,Cur rbio) Mikš 0 Min.,zpovědníkpapežův,
Eozdějí bisk. vassísi z. .životopis Sini

alda de Flisco (Fieschí), kterýž vydal Baíuzz'ur,Míscellan. sv. VII., str. 405. . vel, .
Carrn., n. 1716.11 17di;.r „Bibliothecaao storia

di quegli Scrittorí cosi5del a cittá ocome del terri
torio di Vlcenza' mgeo , ital. malíř,uu.
1v806 Miláně, :. 1884 t., žáok 10V.Migliary;
nikl čďo ohledů a intericurů chra'aom yv;řive vídeňském elvederu jsou jeho obrazy: „Vnitřek
kathedrály v Mon (1838)a
dráiu milánskou“

alvi (Caivensís dioec.), ital. biskupství,

v círk. prov. I1capujskě, zřiz. v V. stol.., 1818 slouč.s bisk. Tea o(v. t.);d s..:tat 16.294duší, 17
far, 50 kostelův a kapli, “a kněží světských, 2 kn.

řeholní, 2 ženskě řeholní kongr.
alvin (Cauvín, Chauvín, Kalvín) jan, reformátor, n. 10. čce 1509 v No onu v Pikardíi,

biskupského sekretáře a syndíka dómske kaažpituly,
nzáhy Pro stav duchovní, obdržel ji jakohoch 12lety 521 duchovní obročía k němu jako

hoch iBletý r. 1527 ještě beneficium jině, stud. od
aříži grammatiku, filosofii a theologlí;

od 1529 ku %řání otcovu studoval práva na univ.orléanskc a ourgcsskě; humanista MelicharWol
mar z Rottweilu vyučoval jej řečtině a seznámil
jej s reformátorským hnutím v Německu. Po smrti
otcově (1531)v rátil se C. do Paríže, věnoval se
studiím humanistickým a bohosloveckým a přilnul
ke směru reiormnímu. Roku . vzdal se svých
obročí a odebral se 1535 přes Štrassburk do Ba
sileje, kdež věnoval se studiím theologíckým a uve
řejnil 1536 hlavní svoje dilo „institutio reiigionis
christianae“ (jest to systematický výklad a odů
vodnění nově věrouky, s předmluvou adresovanou
králi Františku I.), navštívil protestantsky smýšle
jící vévodkyni enatu Ferrarskou, sestru krále
Františkal., a hodlal potom, navštíviv na krátko
svoje rodiště Noyon, odebrati se přes Genevu do
Basile e; byl však v Genevě Farelem (v. t) dožá
dán, a y tu zůstal a byl mu pomocnnikem v práci
reformační. V Genevě od drahně doby připravována
b la půda pro reformaci bojem měšťanstva proti

bskquvl a s ojenněmu s nim Savojsku, jakožíspol em jejž enevaně uzavřeli r. 1526 sBernem
proti svým utlačovatelůmm. Z Bernu řišli do Ge

nev 3první šířitelě reformace. Farel, enž tu již odr. 13 utočll na starou viru katolickou, přenechal
organisaci nově církve c-ovi C. ůsob'l horlivě

jako kazatel; sestavil nový katee ismus a novouormuií koniessní (1536) a zasadil se o zavedení
onvého řádu církevního a měšťanského (1537) Brzy
však rozmohl se ve většině občanstva odpor proti
těmto novotám C. a yli sesazení & vypo
věz ní (1538).C .odebral sle k vyzvání Butzerovu
do trassburku, kdež vedl duchovní správu nově
tam založené obce francouzských emigrrantú a mimo
to přednášel na universitě. Vešel vprátelskě styky
s něm. bohoslovci evang., zejmména s Melanchtho

nem. R. 1541 zastupoval město Štrassburk na náboženském kollokviu v ezn trassburku
uzavřel sňatek s vdovou ídelletou z Bilrenu Když
kardinál Sadoiet. biskup carpentrasský, dojemn_ym
listem vyzval Genevany, aby vrátili se do luna
cirkve katolické, napsal C. 1. září 1539 ve jménu
Genevauův odpověd odmítavou. Tím získal si opět

ejllch1sympatií í povolán zpět. Přišel na podzima idhne soobě poočiími jako neobmezen
vlaldařl.Zařídíl církevní a společenský život úplně
ve smyslu theokratickěm, vydav za tím účelem t.

„Ordonnances ecclěsiastiquleš“ (1541), vypracoval nový katechismus (Cat. ne.v) a novou ll
turgil. Zřidll pro duchovnit. zv.ekongregaci, vntž

„Pohled na kathe

.—

“....
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se každý pátek shromažďovali, vyslechli přednášku,

niž pak veden rozhoovo, také projednáványotázky náboženské, mravní a ptastoráln úkolem
kongregace bylo také zkoušeti kandidáty pro úřad
kazatelský a uavrhovati radě městské uchazeče
schopné. K provádění a udržování církevní kázně

C. t. zv. konsistoř, skládající se
ze šesti městských farářů a 121laiků, t. zv. „star
ších“ , byl to tribunál inkvisični,jenž bděllnad ve

_škerš'mživotem občaanským i rodinným a dohlíželina ečiaminění jednotlivcův; provinilé pokutoval.
Každý soukroomý dům mu lbýtí vždy otevřen t.
zv. visitaci konsistorni; visitace musila býti \ yko
nána aspoň jednou v roce. Proti rozsudku konsi
stoře nebylo odvolání. Konsistoř vynášela sice jen
rozsudky duchovní: důtku, pokání, veřejně odpro
šcní, vyobcování, ale mohla vínnkíy odevzdatí
i světskemu soudu k potrestáni. nTrestní zákony
byly zostřeny, i na provinění spadající v obor ná
boženský a církevní ustanoveny tresty občanské.
Byly vydány přísné předpisy proti přepychu; diva
delní představení zakázáá,na hostince zrušeny. Ju

sticelšbšlabylvykonávána drakonicky; v letech 154110 v enevě, kdež b 10 celkem asi
160000 v., vyneseno 58 orttieů smrtia 76 roz
sudků vypovídacich. Humanista ŠebsestiauaCastellio

byl 1544yy'povězen, jelikož vedl si stížnost naaživotduchovních, rue za to, že sepsa mílet
proti duchovním, stat (1547), jer. Bolscc v. t.) pro
opdorrvůči alvinovu učení o praedestinaci vypo
vězen (1551), Mich. Servet ro antitrinitálřské ná

álen (1553). Hrůzovi da konsistořea
ni měšťanského práva franc. emigrantům

zpúsotbilyde vítiletý (s některými přestávkammi) boj„rtlibemu“ze starousediého měšíavnsta(1546— 15)
posléze došlo ke vzpouře, která skončila se úplným
vítězstvím C—ovým. Všeliký další odpor byl tím
nadobro potlačen. Geneva stala se theokratíckou
obcí se zasmušilou vážnosti, ale ovšem i se vzor
ným pořádkem a mravností. C. založil 1559 v G_e—
nevě akademii (střední a vysokou školu), jejiž ří
zeni svěřeeno Th. Bezovi a kteráž také od cizinců

hojně jsouc navštěvována mnohospřispěla k utvrzenía rozšíření nového učení. .27. května 1564
v Genevě ve stáří 55 let. — 6. byl neobyčejný

?;Fanisátorský talent, neúnavně a všestranně činnj,rmátor státník a zákonodárce, neohlomně du
ale spolu i krutě tvrdý a bezohledně fana

Byl důsledně(jší nežli Luther, náboženskmravně vynikal na Zwingliho. jim stala se e
neva „protestantským Římem“, jakož i 6. již i od

vrstevníků svýchCnazýván „protestantským pape
žem“. PIS! C-ovy jsou velice četné (59 sv.)Vedle ustavtčn ho zpracovávání zminčněho hlav
niho jeho díla „institutío reli ionis christianae“ (třetí
C-em sasamým poři'l[.eně vy áni jest 7. r. 1559, ež

jest nejznamenitějšim theol. dílem r ormátora (doešt. přel. Jiří Strejc 1595, nově Fr. ebes ta 1890),

zasluhují zminSkyIjel-i;"uoexegetické spisy $téměř kuvšem knihám mo to zannechal C. značný
počet polemických spisů, hojná kázání a četné listy.
'-—V ucení svěm opírá se C. 0 Luthera aZwin
1iho;různi se však od nich hlavně zdůrazněnm
absolutní praedesti'uace a učen'mm o večeři Páně
on také první z reformátorů postavil v čelo svě
soustavy učení o nejvyšší autoritě Písma sv., ato
každého slova, ano každého písmene ';eho on jest
tvůrcem učení o verbální inspiraci ísnía sv. C.
rozvinuje Augustinovu theorii o ú iné závislosti
i svobodných tvorů na neobmezen moci Bož1 až
k haercsi, a učí nejcn praedestinaci kc spáse
zavržení ante praevisa merita vel demerita, nýbrž
i předurčení jak k dobrému tak i ke B
jedny určil k věčně spáse, jiné k věčně záhubě,
aby v nich různým způsobem oslavil jméno své.

'U

pújoovgn'

slednný,

9)

Calvin

Tu musí veškeré lidské city a pojmy, jako spra
vedlnost, soustrast a smilováni, umlknouti, jelikož
jde o Boží majestát a čest; ani zavržení, ani vy
volení ncsmí naříkati na bezpráví. Toto svobodné
předurčení jest svobodný čin Boží, neodvíslý ode

všeho lídského konání. Nespočivá naopBředvěděnílidských činů,jelikož jenoto se děje řed

tu'čil. C.s bezohlednou neohroženostižšřuijlinjiůáhveckydůsledky tohoto svého názoru. jakož jedny vy
volii beze všeho zřetele na jejich hodnost, tak za

vrhuje jiné, dříve než činili dobre neboí zlé, zatvrzuje je, pud je zlemmu. Ale uvod
cem hříchu; člověk klesá, jelikož Prozřetelnost tak
určila ale hřeší přece vlastni vinou. ak není de
cretum Dei aetemrn,um snámnar.ývá „horri
bile“ prosto záhad, ale krátkozraký člověk má se

v pokoře podrobiti majestátu Božího slova;mnemáhloubati o tomto tajemství, tim méněo mp0

clLybovati vzhledem k jasným výrokůmo Pnísma sv.měllv úvodním stavu jen síly přirozené,
jimiž by vša věčneho života mohl dosáhnouti
(názor pelagiánský, protiiutherský). Měl také libe
rum arbitrium ; nicméně stal se hřích nutně,jelikož

bylpraedestinován svoboda vylučujerouzebvnějšínucení, nikoli však vnitřní nutkání. rcíhe
lidská přirozenost zcela pokažená: liberum arbi
trium ztraceno (asp oň pro obor náhožensko--mravuí ,
člověk pooddává se nutně silnějšímu vlivu buď mi
losti buď žádostivosti; sám ods ebe může jen hře
šití; tudíž veškery činy nevěřících jsou hříšně;

samy o sobě jsou hřísnými také čiuy věřících,jenže jim nejsou příčítány. Ospravedlněni jest
dobně jako u Luthera prostá imputace zásluh Kri
stových na důvěru uchem sv. způsobenou. že
hříchy pro Krista jsou od uštěny; imputace ta jest
uvšech stejná; ospravedlnující milost jest neztra

tuitelna Dobré skutky jsou nutným ovocem víry.ale nikterak příčinou spásy; rovněž tak pokám
není příčinou, nýbrž účinkem ospravedlnění. Svá
tosti (pouze křest a večeřee) nejsou prostředky,
nýbrž zárukou božské milosti, podporami víry,
známkami úcty Boží Každý přijímá elementum,
ale pouze vyvolení alimentum (mílost). Křest ne
působí, nýbrž pouze ruučuje odpuštění hříchů (a
to pro celý život; není tudiž ke spáse nevyhnu
telně potřebný. cčeře Páně není pouhým zname

ním na épamátku (Zwingli), aniž spolu s chlebempřítomn tělo Kristovo (Luther), nýbrž skutečná,
ale pouze duchovní účast v_ěřicíchna těle a krv
Kristově; včřící přijímají při požívání smysln' ch
hmotnosti sílu a milost vycházející z nebesk ho
těla Kristova. Církev jest společnost věřících, vy
volených, předurčených; theoreticky jest nevidi
telná, prakticky viditelná, ústava církve jest repu
blikánská; stav kazatelův má býti ve vážnosti;
církev vůči státu má požívati úplně samostatnosti.
— Calvinismus došel značného rozšíření, ovšem
namnoze ve formě zmodiííkovaně, zvlá tě vzltjedem
k přísnémupojmu o praedestinaci. Ve výcarsku
nabyl vrchu nad zwin lianismem: v „Conseusus
Tigurinus' 1549 řial ullínger, nástu ce Zwing
liho, celkem calv ns é učení o večeři áně; Con
tessio helvetica posterior z r. 1566se zmírněným uče

ním praedestinačním došla obecného uznání nejeauve v "carsku, nýbrž i v jiných zemích. C.

byl o hugenottů ve F ranc112(Conf. Gallica 1559)a,od protestantů v Ang líi (4 článkyz r. 1552
39 článků z r. 1562 vyjaddřují v podstatě calvinisa
mus, ale s podržením episkopátu, jejž pouze přísní
calvinjstě, nonkoníormistě, presbyteriáne n. puri
táně zavrhovali, ve Sk sk,u kde fanatický lan

Knox (v. t.) hl s:;qlillzeipžiakrejšícalvlnismus (Couf.Scotica 1560), vN mí (Conf. Belglea 1562,

syynodý v Dordrechšuz 1574 a 1618). Calvinismus zatlačil utheránství i v několika německých sta
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tech: ve Falcl 1562 (zprostředkující heidelberský
katechismus stal se vedle „.Confhelvet. posterior"

nev'důležitéljší symbolickou knihou reform. církve),'assavs u 1578 (dillenburgská synoda), vBré
mách 1584, Anhaltsku 1595, Badensko- Durlašsku
15—-991604, v hrabství lippském 1,602 v Hesessen
Kasselsku 1605, v Braniborsku 1614 (Cont. Sigis

mundi s.brandenbur%1ca).VPVo lsku Eůsobllj.Laskí (z 1560) s usp chem pro calvins ě učení,

v Uhersku přijala s nodac czengerska 1557 calvinskě vyznání víry ( ont. Czengeriana s. Hunga

rica), synoda debreczinská 1567 Co11t.l1e1vet posten r; v Sedmihradsku dávali maďarštípro
testantě rovněž přednost reformovanému vyznání.
V echách jednota českých bratří navazovala
5 C-em styky, vyprav1vš1 k němu poselstvím r. 1540
Matěje Červenku ar 1560 Petra Herberta. Calvi

nismus šířil se 1 v čelchách hojně a dostoupil tuna krátko svého vrchol1.1,když calvinista talckrabí
Fridrich 1619 zvolen za krále českho. Patriarcha

c_ařihradský Cyril Lukaris pokuisil se zavésti calvlnismus do církve řecké (Cont.t1 dei 1629,řec. 1631)

Bajus a ilansenius hleděli zavésti calvinské učenímilost apraedcstinaci také do církve katolické.
Přítažnost calvínísmu jeví se posléze také vt.z
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1900); živvotop1s C-ův napsali Bazz: ( Histoire de
la vie et de la mort de nC., Geneva 1564)
Colladrm (t. 1555), Sta/„ana I1(2s'v 1863), Kaamp—

:::/mire (1869— 899),[ Buzzmagu: (11899 1902).Calvinus (Kahl)1 jan 1614; rp.:„'1hemís
hcbraeoromana“ (llannovviae 1605); ve sprise tom

srovnávámprávníctvl hebrejské isuprávem kanoni
ckými n1ským_; „icLex1conjun mjurits caesareísimul et canonici,teuda1is 1tem,civllis etc “(1600;
dáno na index 9. pros. 1 — ustus. pO

také Baronius zvaný, konveertluta 11.kol.1

1576 v Xantenu ve vévodství klevskěm, byl synem
kalvinského kazatele, seznámil se jako student
v Hcidelbcrku s učením katolickým, polmut četbou
spisů sv Otců, jakož 1 SpiSů Bellarminovýcha
Baroníových, přestoupil 1601 kvíře katolické, ode
rsa11602 do íma,kdež od samého papeže

obdržsel rsvátost sv. biřmování, při čemž mu Ba
ronius byl kmotrem; z vděčnosti přijal C. přljmí

aronius“ ; u_veřejnílněkolik apologetických a po
lemlckých spisů („Praescriptionum adversus hac
reticos perpetuarum ex ss. orthodoxis potissimum
Patribus tractatus lV“, Mohuč 1602; „justi Calvini
Veterocastrensis pro s. cathol. Romana Ecclesia,
proque sua ad eam transmigratione apologia“
Mohuč 1601 :|) po

Calvisius r(Kllallwitz) Sleth11s,hudební skl.německý, 11.r. 1565 v Gorschlebenu v Durynsku,
stud. v Helmstedtu a v Lipsku, stal se 1581 ředi
telem hudby při Paulinském kostele v Lipsku, r.
1582kantorem v Schulpfortě, 1594ředitelem hudby
při hl. cl1rámuvL1psku;zz.t.1615, zjeho skladeb
uvádíme: „Hymni sacri 4 v." (1594), „Der15_0.Psalm'

(3111.11),„Harmonia cantíonum ecclesiasticarum aLuthero et aliis viris piis Germaniae composi
tarum“ (1597

Calvbr Kašpar, 1uther.theolog, u. 1650 v Hil
desheimu. en. superintendent v Klaus halu; z.
1725; :p., e musica ac sin illatim de ecclesiastica
eoque spectantibus organls (1702),„thuale eccle
slastícum“ (1705.

Calynda, něk. b_isk.v Malé Asii, v círk. prov.

IT'yLSRÉtuIr. 458p rip se biskup Leontius; nyní15

Calyvas viz Kalyva
h Canada,-t)bisk. ve Španělsku, sloučené s Calaorrou

Calzolaí (tČalzolarí) Petr, řeč. také Petr
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Ricordatus n. Florentínus O. S. B. v klást

P. Marie ve Florencii, potom převor kl. sv. Pavlafuori 1e mure, :. 1580, :p. storia monastica

gvero575Trattati per modo di Diallogo“ (Flor. 1561,
Calzoni František; .r). „Esposizionl in forma

di catechismo del dogml e precettl della cristiana
cattolica rellgione difesí dalle principali calunie e

ĚPFSizzonli(789)sino ad ora publicate da loro aversari"o ogna
Ca,maian18Pietro de', nuncius,n. 1519ze vzne

šeně rodiny v Arezzu,1546—49 orator vévody tlo
rencskěho na sněmu bolognském, 1549 jeeho vy
slanec v Benátkách, 1550 jako papežský nuncius
poslán do Německa ke dvoru císařskému, 1551

jakožto mimoř.vyslanec papežův do Parmy a jinýchseveroitalských statůva , 552 nástupcc
v..t) v nunciatuře u císařského dvora,

téhož roku jmenován biskupem 11šolskym odpap. PlaV. poslán jako nuncius do panelsa, od
1566 biskup v Ascoli, kdež na vlastní útraty zřídil
seemínář ve smyslu sněmu tridentského, a kdež
i jinak blahodárně působi|;z

camail (z provencalského capmalhg: pokrývka
hlavy; lat. camelaucum ..t),.řec. xayqlavmmv),
límec církevních hodnostářů v chóru; v. mozoza.ett

1v1z Kamaldullští.
Camarg (Camera, de la, Marek, 0. Min.

v Alcale, :p. „Quaest1onarium conciliationis Ilocorum difticílium s. Scripturae“ (Compluti115871
y Cash-0,11? biskup

salamancký, jeden z nejznamešnitějš ch spisovatelůšpanělských novější doby;n 1847 v Torrecilled e
Cámar sv( prov. logroňské), vstoupil do řádu
1862 ve Valladolidu, 1870 vysv na kněze; pobyl

nějaký čas v missiích na Fil1lppinách,ubyl lektoremtheol. v august. kollejích v uBurgosu a

ve Valladol1du; 1883 auxil.biskug toledsky, 1885bisk. salamanckýn ontestación á la
historia del conflicto entre la religión y la ciecia
de S.G Draper" (Valladolid, 2. vyd. 1880, do češt.

re.l A Fra ,Nábožen ství a věda. Odpověď na

DraplclrovyZdéDějiny konfliktů mezi náboženstvím avědo“ [. knih. sv. XXVI., v Praze 1902),

životogis blah. Alfonse : Oroska (t. 1882, do němé.Kellner 1885), „Víad de S. juan de Sa
hagun“ (Salam.1891, do r1.ěmč přel 189-)); C. dal
také podnět k vydání theol. spisů básnika Luisa

de León (Salam. 1891 —aQ5,70svvPr)aC arad Ant. Se t., d., 1 Messiny,
zpovědník pap Benedrdžta Xlll.Pbiskup reatský,z .

54,5 57,3%.:„Ro.111pontiiicum decretalium synopsis“ím 1715), „Constitutionum apos “umcae
remoníali gregoriano et pertinentíbusa adlllelecti

onem papae synopsis“í (t. 1732, 1737.
Came r,et de, 6482-1'11'v Avignoně 1626,vstoupil do Tovv.ježVl by prof. humanior,

rhetoriky a filos., rektore64m2noviciátu v Avignoně,

superiorem lv9Lyonně, 1poslézectprovinciálem; .tperfait christia

A—
it?—1

v AvígnonělG e pure
aisme169(Pař 1675), P„La Morale de ]ěsus Christ“y011693,.

Camar o, de, lgnác S. 1.71, 1650 v Sorií,
vstoupil go Tov 1699, prof. theol. v Sala
mance; ". t. 1 22;. „eRegula honestatis moralís,
seu tractatus theologicus tripartitus de regula mo
raliter agendí“ (Neapol 1702; v díle tom jeví se
býti rozhododným odpůrcem probabilismu); „Discuíso
teologícosobrelost eatrosy come este
siglo (Salamanka 1689, Lisabon 1690).

Camargo y Sa aldo, de, Hernando O.
Aug. v prvé pol. V11.století, vedlec spisu theol.napsal heroickou báseň 1 „El sannto

211235050 augustiníano, S. Nicolas vde Tolentino“)

v.jež.
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Camaríota viz Kamar
Camartusjllji, .erilmaz.1624; :p. „Elias

Thes beytes sive commentarius de rebus Eliae"pro
phetae' (Pařížl 31).

Camasseí Filip o řáaria, lat. patriarcha jerusalemský, imě vysv. na kn. 2,
ředitel semináře Pio Nono, r. 1890 rektor kollíeje
Propagandy, 1904 arcib. naxoský, 1906 patriarcha.Camateros víz Kama treros.

camauro, cam aura, bílou kožešinou (hermelí
nem) vroubená červená pokryvka celé vlasové
části hlavy (v létě z hedvábí, v zimě ze sametu),
kterouž papež místo biretu spolu s mozzettounosí , původně asi jako camelaucnm (v. t.\. i:.k

Cambacěrees, kněz francouz., vyníka ící7kazatel(kázal také před králem Ludvíkem X
1721 v Montpellieru, z. 1802; :p. „Sermonsz 5(1781,
3 sv., 2. 88.

Cambalu (Chán-bálik), čínské město; lat. arci

biskupství (Cambalien. dioec.),,„gravlované minority,bylozdevletech13071838.
Camb so Luca (Luchetto, Luqueto), špan.

malíř původuv italskéhoc u. 1527 v Moneglii u janova- :. 15 dríde. kdež od r. 1583 pracoval
pro krále Filipa, aoci něho jsou obrazy v různvcch
kostelích janovských (úchvatný., Pohreb Kristův“
vSta Maria di Carignano) ave mnohých galleriich
evropských, na př.: v Mususeo del Prad

dina“, v Římě v jsíůilleriinBorghese, Sv.oler onym“,v museuvHaagu., arozeni.P Marie“a „Madonna“,
v berlínském museu cis Bledřicha „Caria

ar-nzíblak(Ca,mo|ak Camvlak,Czamb1ak, Samblak,
Zamablak,Simblak.Zlmblak)Řeho r, metropolita ki
jevský, rodem Bulharr, stud. v Trnově, byl hegu
menern kláštera Pandokrator v Mullánsku a v kglá
šteře Visoki Dečani v Srbsku. Začáátkem XV. stol.

odešel do Ruska, kde se právě chystalo rolzštěpenímetropole v moskevskou a kijevskou. Rl

C. od biskupů jižního Ruska zvolen za metrolšolitukljevského a 1416 od nich též vysvěcen taral
seounii scirkví římskou; podnikl za tou příčinou
cesty ke sněmu kostnickému i do Říma
jako spisovatel patři Srbům, Bulharům i Rusům.

SŘ). životopis srbského krále sv. Štěpána Dečan—ého, sv. Paraskev z _Trnovy,trnovskeho metr'o
polity Eutimija, vy al řeči pri různých círk. slav
nostech, oíticium sv. Štěpána Dečanskěho atd.

Žrvnfafar'ik, Gesch. d.sílds1. Litill. 119.243;unum, Povj. knjlž. hrv. ísr. ssq. Dčkl.
Cemblat Bartoloměj, kn z kongregace vyu

čováníkřesť; .r). „lnsňtuttonestheologiae angelicae,
in aureamdSunmmam$. Thomae“ (Par 1663,1664)ža.

Cam n. víz KambdboCsmbolas de, Jakub , dr. theol., kanovník při

aturnína v Toulouse, :p. „lán-:(Šnanatloz

.—

chrámu sv.
epistolarum s. Pauli et canonicarum“

Csmbonnet de la Mothe, de, johana (Marie
joh an a told sv. Vooršily), voršllka v Bourguv XVíí.s .01; J!. „journal des illustres religieuses
de l' Ordre de Sainte Ursule“ (Bouurg 1684, 4 sv.).

mbraí (Cameracensís díoec.), biskupství
ve Francii (dep. du Nord), vzniklo kol. , jaaok
první biskup uvádí se sv. Vedastus—(500 540),s
sídlem v Arrasu (v. ), po smrti sv. Vedulía (545

až 589) přeloženo sídl'o93lbb o.,C načež bisk.arraské zaniklo, ale 109 zase bono.oven
C-ský biskup Odoo(1105—l3 lslavil 1105 synodu;

une |_přlvtělenC. keirk. provmcií kolínské; biskupRo lí. Genevský vystoupíl jako protipapež

(Klement VIII.). Z eho nástu ciůkvynikl kard. Petr
d' Ailly v t., .'1 —l420). ksup Robelrt5oCroy
súčastnil se sněmu tridentského azkolnalkl Olsynodu díecésní. ullou Pavla
povýšeno C. na metropolí, iž vodzř'ízleriakbyla bí
skupství: Arras, Tournai, tďm cr a Namur. Za

— Cambron

arcíbclaMaxa zl Wolhaímu konána 1563 první prov.
Jimi dlša synody slaveny 1567,1586 a 1631.ejslaviiějším arcibiskupem t-ským byl Fénelon
(1695—1715). Vdobě revoluce arcib. c-skě zaniklo,
konkordátem zr 1802 znovuzřizeno jakožto bi
skupství naležejíci kcírk. prov. pařížské, 1842po
voýšen opět na arclbískupství, jemuž podřízeno
biskupstvt arraské. Data statist.: 994 duš',
6! iar, 599 sukkursalií, 157 míst vikaristů, 2kongr.
mužské, 25 kongr. žennskýcch.

Cambridge (ve středověkuCa ntabrlge) vedle
Oxfordu nejznamenitější vědecké středisko v Anglii.
Původ unwerstty jest nejasný. Dávno řed zřízením
prvniho kollegia měli tu kanovníci u sv. jíljív Ox
iordě školu,jež se znenáhla vyninula ve „studium.

R. 1224 usadili se v 6-1 františkáni, o padesát letpozději dominikáni. Kolem r. 1230 bl vC- -i již
zorganisovaný sbor učitelský s kancl řem v čele.
R. 129a 1231 rozmnožil se jeho točel příchozími
z Paříže a Oxfordu. Nejdůležitější opatření k za—

lzožení2'Iěaevnékaorganisace byla tatoo: 1. ustanoveníkaždý, kdo chtěl býti uznaným žákem
Ž-ským,během 14dní po snvérívstoupení podříditi
se musí určitému mistru; 2 zřízení kollejl, jež svým
chovancům oskytovlay b t, stravu a vyučoování.
První kollej, eterhouse, zai'1281—4 Hugh Balsam,

biskup z Ely; následovally:1323 Michaelhouse,1336King's Hall (obě v XV. stol. sloučeny s Trinity
Colle e), 1326 Clare Colle e, 1343— embroke

Hall čprvni z kolle'í, ježvm la vlastní kapli v budově ústavní) 13480 11ea Caius College; ve
směs pro studenty světsklé; 1350 Trinity Hall pro
studenty světské ikleriky, 135.4 Cor us Christi
College jen pro kleriky. — Ve středov ku stála (,'.
co do vyznamu za universitou oxiordskou; vXVl.
stol. však ji předčila. Reformační hnutí nalezlo zde
dříve ohlasu nežli v Oxfo R. 186 ylí přípu
štěni také studenti, kteří nenáleželi žádnbéyzkkolitií;

1871 byly náboženské přísahy odstraněny a tímumožn no katolíkům dosahovaii akademických
gradů; 1881 byla poslední zařízení přlpomínaníci
duchovní původ zrušena; nicměnějestanglikánský
element v řízení universitním ve značné převaze.
— Organisace C-e odchyluje se značně od zřízení
universit na pevnině evropské; jest charakteriso
vána zvláště tím, že universita a kolleje jsou sice

navzájem samostatné, přece však zase lvnzájemspolupůsobí. Správ veede senátem vo ená rada
„Council of the Senate', skládající se : kancléře,
místokancle'ře,4

|ředstavených kolláejí,4$kProtessorůuniv. a 8 jiných lenů senátu. Sen ádá se ze
všech doktorů, bakalářů a magistrát:t (1908
přemnozí graduovani zůstávajíí ooocdhodu zulnli
versit člen placením ročního príspěvku). Kolleji
jest l; ka da má svoje stanovya svojeeenadac ;

ročních příjmů svých odváděmjíurčitou část uni
versltě. Poskytují svým člen byt, zaopatření aznačnou část odborneho vyučován, jež se udělue
tak z.v tutorya lektory. Největší část studentů p i
náleží kollejím; všichni členové kolleji jsou záro

veň člentyluniversity. Z kollejí pochází 10 zeXi
ÚVIS?nejstarších stala se 'iž svrchvuzmínka),t 6leze 1(Downin C011 e5 1 r. 1800.

Mimo to jsou tu: „Hostel (Se wyn College)" zal.1882 pro členy angllk. církve, 2 e's Colle
ges“ (zal. 1896 a 1871—S); katolické kolleje jsou
pouze dvě: „St. Edm sl-ío use' pro kandidáty
světského stavu duchovnlhhoa „.St eneťs House“

Bro studující z řádu benediktinského (zal. 1896).—očet učitelských sil 1908: otessorů, 9 mř.

Boot.l(.readers“ ), 66 lektorů, 40 učitelů; mimo to
lektor v kollejíchl'e"počet ímmatrikulovanýchstudentů 1907: 3463;č 4.0

Cambrils viz 1 nácl eau(Žalmbrlls
Cambron, něk . cist. opatství vsbelg. Henne



Cambry — camerlengo

gavsku; sv. Bernard sám uvedl sem 1148 první

mnichy, za jejichž ogata ustanovil Fastreda (v. t.),
za josefall. 1789izru eno, 1791 znovuzřízeno, vre
valuaci franc. zan

mbrry de, lohannaL,aangustlniánka,n.vTournai,az.v Lille 1629; :p., Ruine de“l'amour-pro
pre ct le bíltiment de l'amour divin

cambus víz úro
camelaucum (calamaucum, srvn. či. camaail),

byla pokrývka hlavy papeže, dle Papie pilleum ca
lamaucum cx bysso rotundum quasi sphaera, caput
tegens sacerdotale, jako popisuje sv. jeroným klo
bouk velekněze Micnefeta a Paapias v Životě pa.p
Konstantina l. (z. 715), jenž r. 711 v Cařihradě
vyšel z paláce cum camelaucla, ut solitus est Romae
procedere. C. slujeedle Wil erta píleus phrygius,
() němž se mluví v donaci onstant inově. S tímto
:. znázorněn jest Sergius 111.(911) a Benedikt Vll.
(983) na mincích, ano :. přichází již dříve na fre
skách u sv. Cecilieaau sv. Klementa v Římě. Slul
tak, poněvadž byl ze srsti velbloudí, nebo že za
hříval hlavu, calorem machinans. Odtud odvozuje
se původ mitry, tako liturgické pokrývky hlavy,
itiarv. Wu'n/tar-Bccc/zi,R.Qu-Schrift1899, 103.

al.:,uaůxwv nebo:: (J.Awtaúzwy jest obyčejná
válcovitá, nahoře krajem opatřená pokrývka hlavy
řeckých jáhnú a kněží, dřírtve asi prostá plstěná
nebo z měkké látky (černě vlny) zhotovená čepice.
jako jí nosi dosud mnichové rečtí. Podobnou ob
držel sv. Jeroným: pileolum textura breve .senilí

capítí confovendo libenter accept (list 85.56)..h.
Camelin Antonín. dr. fil., prof. seemináře kra

kovského ; .rp.: „Aclus theologico-scholasticus de
Sanctíssitno Mlssae sacrificio, de rltibus sacris ac

de rubricis“ z(Krakov 1773).Camellv |.
Camenecezn. dioc. viz Kamen

5C8arnení_jan František z Pelruggie,- 1557n.xp. „Dialooogorum libri 4“, vjíchž knize l.
(lj5ed8ínéjež "vyšla), nadepsane' „Theophanus“, ljedná

ohu, o předurčení, a' j. (bez m. a .
Š-Cam nzind Benjam O.Cap. v Lúzernu vue
Švšc., u. 1861 v Andermattu ve vav.c, :.;1. en Unserer Lieben Frau“ (1891, d. vy.d 1892),

„'í'heopltor, Briefe ankstud. jůnglinge“ (1892)„,ben des sel. P. Didakuss" (1894.

caršteraskapostolíca (pontificía) viz komoraapo
camera colledg'ií Cardinallum viz k o mo r akolie gía kar _
camera Cleri Romani viz komora kleru

říms
camera Rommana víz curí a R0
camerarlí auditor (Uditore generaleadella Ca

mera Apostolica) víz č1.audltoři l., 7 2.
camera us S. Rom. eccleslae víz camer

lengo.
cameraríus (: cameriěre)viz komoř
Camerarius 1. Bartoloměj, právníkíitalský,

rodemmz Beneventa, prot. kanon práva v Neapoli
1529 president král. komm.;oryt odebral se pozdějj
do Francie, kdež král Franti ekl. jmenoval jej
státním radou; 1557usadil se v rn,ěkdež Pavel lV

jdmenovaljej gener. komisařem armády; vrátiv sedoNeapoie,z. .1 „De matrimonío“ (1552),
„De praedicatíone“1556)„,De raedestínatione,

libero arbitrlo et gratia contra Calvínum" (1556),„De jejunio, de oratione et de eleemosyna“ 1556),
„Depurgatorloí ne“ (1557)—2.(Kamermeister,
Kámnmerer) oachilm, humanista, přivrženecMelanchththonův; n. );,Bamberku stud. od
1512 v Lipsku, od 15181v500Erfurtě, od 1521 ve Ví
tembercc, kdež připojil se k Mclanchthonovi; byl
1526 prof. řečt. a lat. na gymnasiu v Norimberce,
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1535 prof. v Tubínkách, 1541 v Lipsku; zúčastnil
se sjezdu naumburského (1554), říšsk ho snněmu

v Augšpurku (1555))&urovnání sporu Osiandrovav Norímlterce (1506 vLipsku 1574; byl vyni
kajícím humanistou, )filologem a aedaagogem :).
životopisy. Melanchthonův („_De hilippi Melanch
thonis ortu“, acč.), svého přítele Eo
bana Hessa (Norimberk 1553)a vévody Jiřího z An
haltu (1555), vydal Melanchthonovy listy (1569,

avšak nespolehliil/ě, prováděje v enich libovolnéěy cm2 zChalm

iCamerino(Camervinum,Caemeri isnen isc.,) bez rosrř. arcr'.hísk v někd. cirk. státe;pr
zřlíz.ejako biskupství ve 111.stol, 1728 sloučeno
s bísk. _fabríanským, 1787 povýšeno na arcibiskup—
ství. při čemž oddeleno Disk. Fabriano- Metelíca;
1816 bylo novězřizené bisk. Treja s arcíl). c-ským
spojeno. Data statist.: 84.900 duší, 174 far, 498 ko
stelů a kaplí, 236 kněží svět., 40 řeholních; 8 muž,
6 ženských kongregací.

Cameri,nus sv. muč. vSardínii za pronásledo
váni Diokleciánova; Mart. Rom.2l. sr na.

cnmerleng'o (lat. cameraríusm=komori) est titul
některých úrednlkú v církvi římské.

ngo dí Santa Rom ana Chiesa (komoříči
pokladník svaté římské církve) jest řednosta ko
mory apoštolsské, t. j. centrálního úradu pro ne]
všší finanční správu církve a církevního státu.

a počátkuu.lV stol. a za panování sv. Meichíada
císař Konstantin Veliký nedal cirkvi kaloiicke pouze
mir, nezbudoval jen basiliky a povznesl důstojnost
papežskou, nýbrž daroval sv. Stolicí i palác late

ránský s _hojnýmí příjmy. Správou celeho palázcei osob při něm ustnnovených pověřil)papežt .
vícedomina, zpravidlavyníkajícíhokněze,mnohdvy
i biskupa. R. 544 zastával úřad kněz Ampliatus,
r. 590 za sv. Řehořel. Anatolius; poslednim, o němž

zachován jsozuazprávy,b |arciiáhen Benediktzvolený r. 124, aupapežu_Ívnna aBene
dikta lX. Pozdzějíse nečiní o vicedominech zmínky
zddá se, že na papežském dvoře nastaly veliké
změny; za to vystupuje v popředi t. zv camer
lengo, jenž nastoupil místo t. zv. vestiaria
církve římské, suúkolem s ravovati její příjmy.
(Vestiarium i camera nazýv no bylo zvláště na
dvoře francouzském místo, kde se řechovával)
posvátné oděvy, drahocenné věcíi pen ze ve větším
množství.) Jemu připadlo též předsedati při slav
nostni papežské hostině na Zelený čtvrtek, izváti
k hostinám dvorní preláty a jine úřední osoby,
které náležely dříve pod správu vicedominovu; po

obně vden konsekrace a korunovace noveho
apcžc,v jemuž podal pamětní penize k rozdělení

mezi kardinály, preláty a jiné osobnosti, načež mu
přísluhoval pri slavnostní hostině a po ní jej do
provodil do jeho komnat. V době avignonského

vyhnanství zdá se, že byl :. sprostěn povinnosti
přebývatiocvpapežském paláci. ebot v této době,e1305, setkáváme se s jiným úředníkem
Iaikem,toczv. maestro del sa cr o ospízzio,
jenž nahrazoval částečně c-a. 'lýž odevzdával

u večer papeži klíče, vyjma byl-lí :. přítomen, vekterémžto případě byly klíče doručeny'jen .aeM
stro del sacro osplzio vedl téžuučty nižších úřed
nlkúv a měsíčně je předkládal c-ovl. Po návratu
papežů do Říma nezdálo se již slušným, aby před
sedal v paláci laik (maestro del sacro ospízío),
tak že na počátku století XV. zaveden bylt. zv.
preeef kt posv. paláce apoštolského (mae
stro di casa del Papa). A tak mizel ponenáhlu

i u c-a vliv na papežsk ýUpaiác a úřednictvo, ažpřenesen byl konečně od bana Vlll. na papežského ma ordom ate cirkve římskké

připomíná 1 arcijáhna římského. Představengmapoštolské komor) býval totiž první jáhen, ili
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arcijáhen, jenž byl kardinálem. Po r. 1073 vliv jeho
zmizel a uřad prešel na kardinálaa.zv :. Pozdě
vzrostla moc :-a ještě více; bylf prvním úředn 
kem apežským, a proto spočívalo na něm hlavní

bříměPpolítíckě spraivayi správy majetku sv. Stolíce,
k čemuž se přldruž al) péče o zapravení tax odnových bískupúv a představených řádov 11,2)pře
hled darův od věřících,desátkůvajínýeh cpoplatků,
31 vrchní dozor na ražení peněz, 4) hájení práv
majetkových sv. Stolice. Úřad c-a b 1 doživotním.

ůznáo rávarncdátna, případně restr ngovánAa bylac-ům Kle aV., Urban V(kons t„ Aposto
latus ofíícíumrncz 12. října 1363), Urbana Vl. (konst.
„Apostolicae Camerae“ z 13. září 1379). ehoře
Xll. konst. „Similís“ z 13. července 1407), Evžena
lV., allista 111.,Sixta IV. a j.; pnodob ě od Lva X.
(konst. „Lícet“ z 12. června 15l7p),Pavla lll. (konst
„Romani Pontií'icis'I zl pros 1544, a „Lícetea"

z 10. dubna 1547), jšulia lili.:1cPavla IV., Pia lV.(konst. „Providentía omani“ z 13. listopadu 1560,
a „Romanum decet z8. ledna 1561), Klementa Vlll.
(konst.„ ln coníerendís“ z 8. prosince 1599, „Quum
in litteris“ z 25. února 1600), Řehoře XV. (bullou

manum decet ze 6. března1621), innotence
Xll.(bu11a Ad Romani Pontrhcrs ze4. srpna 1698)

lnnncence Řlíl.( (z 11. června 1721?, Benedikta Xlll.z 30. čerrvna 1724), Klementa X1. (konst. „Nuper
ad nostra m" z 30. lednna 1734), Benedikta XlV.
(z 13.srpna 1741 a bullou„1nter conspicuos“ z 28.
srpna 1744). C-ovi svěřena péče a nejvyšší dozor
nade všemi záležitostmi, které se týkaly práv a

zájmů přťežskěho„„poklaadu, í světské správyúzemí p slušiciho sv. Stolicí. Úřad c-ův satlse
v XV1.století i prode ým. Tak koupil jej r. 1521
kardinál Cibo za3535.003 sk_ndů,kardinál Vitellozzi
zaaPia 1V. za7 0.000 skudů, sv. PiusV. ejj svěřil
kard. Luigi Cornarovi za 70. ud,ů které vé
noval papež na válku proti Turkům, Řehoř Xlll.
pak kard. Filippu Guastavíllanimu za 60.000 sk.

po něm svěřil kamerlengát Sixtus V. bulnlou„Praeclarae sui generis nobilitas : 23. bře a1588 za
50.000sk. kard jindřichu Gaetanoví.1nnocenchl.
bullou „Ad hoc unxit“ ze dne 25. října 1692 zrušil
prodejnost úřadů. Camerlengát svěřoval papež
vždy v konsistoři slovy: Che ne pareoa Voi? (Cose Vám zddá??) Uděloval pak mu cpřeendáím
zvláštního žezla. C. přijímal též přísahy různých
nejvyšších úředníků papežských. Mimo to přísluší
jemu výlučně celebrovati slavnou mši sv. v papež
ské kaplí, ato při anniversaríu za zemřelé papeže
dne 3. listopadu (Alexander W. a Benedikt XIII.).
a v půlnoci před H. Božím vánnočním. Ta kém
právo voiíti jednoho kněze z těch, kterým papmež
ymje nohy na Zelený čtvrtek. —Za papežské sedis
vakance bývala s ráva církve římské svěřena pů
vodně arciknězi' ílí nejstaršímu : kardinálů kněží,
který se nynín azývá kardinaleem děkanem), arci
jáhnovi (jehož místo zaujal pozděj'it.) a prvm
z protonotářův apoštolských. Pozdějipřešla spránva
a až osud tomu tak, naasbor kardinálů, repre
sentovaný nejen nejstaršími z jednotlivých řádů,
t. i. prvním kardinálem biskupem, nejstarším kar
dinálem knězem a áhnem, ale i kardinálem c-em.
jakmile papež zemře, odebéře se kardinál r:. pro
vázen čestnou stráží do papežského paláce a stává
se jeho správcem. jemu přísluší potvrdítí též smrt

papežovu a dáti zlomítí rybářský prsten, jakoži bdíti nad přípravami ke konavkl Po uzavření
konkláve jde v průvodu čelných kardinálů (biskupa,
kněze a jáhna) prohlédnouti mistnosti, a převezme
vnitřní klíč od bránny. Po dobu sedisvakance jaksi

representujenna venek souveerěna a míval i právodátvl clobě té raziti peníze zlaté a stříbrné se
svýmVznmake rodným i se znnmakemt-a dva skří
žené klíče pod rozepiaty'm padiglíonem [jako slu

Camerloheru — Cameroníani

nečníkj). Nově zvolenému papeži odevzdává při
prvním holdu kardinálů prsten rybářský,jakož | po

udělení prvního požehnání klíče od soukromýchmna 2. 6.1) vátnéhos boru kardi*O

náls kého. Za pontifikátu Lva X. rozhodl sbor
kardinálův,aby každoročně jeden po druhém(vyjí
majíc nepřítomně a churavé) převzal úkol jejich t-a.
Kdyby :. b ] nucen ode' ití z Říma, měl sbor určití
zástupce. a ež Pavel 11.(zvoleny r. l534)u

sent to schv Iil. Počíná se nejsltaršim kardinálembisskupem po řaddě až k nejm adšímu kardinálu
jáhnovi, načežsse počne znovu ]od dkaě . Tato
volbla se děje v první konsistoři poxNarození Páně
tím že papež odevzdá kardinálu, který je na řadě,
měšec z fialového hedvábí, zlatem ozdobenéhn.
Nový a. pak přísaha u přitomnosti sboru kardinálů,
že bude svědomitě spravovati příjmy kardinálů při
kurii. Tento :. slouží Reequiem za zesnulé kardi
nály, jakož i anniversarium dnes5.in topadu v pa
pežské kapli za zesnulé členy kardinálského sboru.— - . ského duchovenstva. lýž vonle

jesti tajným Imilasovánini v den před Nanebevstoupen mPáně v sakristii vatikánské, u_přítomnosti
arcibiskupa vicere enta, a sice ze tři kandidátů
navržených kardin lem vikářem. Střídavě pak jsou
voleni kanovník některé menší basiliky nebo kol
Iegíátní a některý farář. Nikdo nemůže býti před
uplynutím tříletí znovu volen. Zvolený dostane od
odcházejícího c-a kříž, širokou štolu a roucha pro
duchovenstvo při průvodech, t. j pluvíály, rochety
(kotty), svícny aj. emře--lí : před ukončením
svéhooroku, jmenuje kardinál vikář jiného a sice
ze sboru kanovníků nebo farářů, dle toho, k jakému
sboru zesnulý náležel. Úřad c-a pozůstavá v tom,
e se účastní se širokou štólou všech procesí

(o Božím Těle, sv. Marku, prosebných dnech, ju
bileích, při sedisvakanci a pod..) Není-li kanovni
kem, jde bezprostředně za ním Ustanovuje též,
kdo půjde při procesíeh v pluvíálech, kdo ued
intonovati, zpívati litanie atd. C. kleru má býti
přítomen dvěma schůzim římského duchovenstva

uoknčením sveho uřaud ma shromážditi
faráře v jejich kostele (s. Salvatore delle Cappelle)
u přítomnosti kardinála vikáře, kde nejmladší tři
faráři, určení c-em, řeší tří případy ze zpovědnice.
Týž rozhoduje spory, na ř. o praecedencí, při
pohřbech, a má byti Z\áll ke všem slavnějším po
hřbum, nesmí však ničeho požadovaati.

Camerloheru, z, Placidus, 11.kol. 1710v Můr
nau v Hor. avorsku, vychován v rytířské aka

demii v Ettalu, vysv.ělchna kněze 1748, stal se kanovníkem ve Fris.n h, kdež z. 1776; hudební
skladatel, vyd. „Sinfonie da camera“ (4h1. 1760až

M
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Cameron 1. jan, protest.theolo, u. 1580leas

ově ve Skotsku, odebral se do rancie, 1604 do
enevy a Heidelberku na stud. theol. 1608stal se

duchovním protestantů v Bordeaux, později prof.

theolTveSaumuru a v Montaubaanu kdež 1626;es de gratia et libero arbitrio disputatae
(1618), „Amica collatlo de ratiae et voluntatis hu
manae concursu“ (1622), „ raelectiones theol. in'

selectíora unaedam loca N.T. una cum tractatu deecclesia"(126 —28).—2. Richard (Archibald)
víz Cameron ian'.

Cameroníani nebo Car illité, tak zvaní dle
sv 'ch náčelníků Richarda Archibalda) Camerona

onalda Cargilla, přívrženci církevní stranyv
Skotsku, kteří okládali soustavu presbyteríální za
výhradně od oha ustanovenou a potirall tudíž
rozhodně soustavu episko álni & Karla ll., jenž ji
do Skotska hleděl zavésti. jevná vzpoura C-ů byla
porážkou u Bothwellbridge lpouze cástečně potla

na. Cameronnpaaudi Aird's Moss (Ayshire) 1680,
Cargill skončil na poupravišti 1681. C. přidržovali



Camers — Campanella

se přes krutá pronásledování houževnatě svého
přesvědčení; 1743byli státně uznání jakožto „církev
refoorm. presbyteria" neboli „aseprovaných presby
teriánů“; r. 1876 splynula tato strana téměř úplně
st tak zv „Free hurch."

CameřnaslnRicutiusVelli nus3.0 Min Conv.,
vynikající humanista, byl prof. filosofie v Padově,
potom prof. theol. na univ. vídeňské, kdež před—
nášel ve smyslu jana Duns Scota; byl osmkrát
děkanem theol. fakulty; byl rozhodným odpůrcem
iutheranismu; psalp roti Pavlovi Speratovi, jenž
první ve Vídni jej šířil (15;24) po několika letech
vrátil se C. do vlasti, kdež z. 1546 ve stáří 981et;
vydal některé spisy sta 'ch klassiků s učenými

pglzgámkami; mimo ně„ laudianí opera“ (Vídeň

Camertes jsaon0. Min.,.prof theol. afilos. v Krakově v XVI. .; „Commentariolus in Cebetis
'lhebani Socrsattilsquediscipuli tabulam vitae totius
humanae“ (Krakov 1523).

camestres viz ůsude .
Cam Alberto, „. 1871 v Ří,mě žák kon

servatoriai Caecilské akademie t., jcst varhaníkem
franc. chrámu sv. Ludvíka, člen Rehořské společnosti
a komise pro církevní hudbu a ustanovené pa eiem
Piem X.; r).: „Cenni storici di ales
trina“ (1895), l melodrammi bíblici all' ospizio di

S. Michele ín Rom 899), „11pocta melodrammalico jacopo Ferretti1 (1898), „Donizelli Bellini
e Mozart a Rom “(1907); několik círk. skladeb.

camíllí, camillae u ímanů sluly dítky zrozené
z občanů svobodných, a zvláště mladiství služeb
nící kněží pohanských, nazvvání tak nejspíše dle
Kadma. V mysteriích samotráckých nesl :. jakousi
nádobu s tajnými věcmi pro ženicha; u Tusk ů b i
Merkur zván c.; Flaminíus :. sloužil flamíni Diai.

—Kaufmann sWil ertern pokládají štolu za pokračováni liturg. ru níku, jehož jáhen po příkladu
antických ooětnich jinochů (camilli) a služebníků
při stole (delicati) při přípravě oběti sv. užíval a
jejžn alevém ramenlnosíl.

Camiliiané viz Kamillia

Camillis de 1. souč puroíakanon lpráva, :p. „in
stitutiones juris canonici“ (v Římě .3 sv.; dofranc. přel. is 882. jan na Čhiu
1641,1656 vstoupil do řec. kolleje sv nAthanáše,
1664 dosáhl diplomu doktora theol. a filos, bý
prokurátorem basílíánů, 1690biskupem scbastským,
později bísk. munkáčským v Uhrách; z. C, .r)
„La vita rltrovata fral termini del tutto e dei nírlla“
fv Římě 167

Camillus viz Kamil.
Caminen dioec. viz Kam
Caminero Frant., u. 1830, kněz, konservátor

nár. bibl. madridské, jmenován bisk. leonsnským; :.
však před ujetím se hodnosti té 1885; a
nuale ísagogicum ins. Scripturam“ (1868), „ studios
crltlcos sobre il N. T.“ ), „ adivinidad de
|. Cristo vindicada control los racioanalistas _(1878).

c,amisardi pojmenování nejasného původu;
vzniklé snad ze slova „camise' , „chemise“ : ko
šile, biuza, dle jiných : „camisards“_—_modly spá
lené,nnebo z „cammisade“": no..ní ůtok, při němž
ůtočíci vojáci oblékali přes oděv košile, aby na
vzá'em se poznali, účastníci povstání protestantů

vennách pozzrušenni ediktu nantského 685
Podporováni byli angl. králem Vilémem Nassav
ským; náčelníkem jejich byl Claudius Brousson;

vzpoura však byla potlačena gen Brogliem a Brousson popravenn1.698 válcce o posloupnost špa
nělskou vypuklo poovstání v Cevennách znovu;
arciknéz ccvennský František deenLan lade du

Chayla byl od povstallců zabít 24. čce l 02. Po0—vstalci, k nimž přidávali se mnozí vojenští dobro
druzi, rozdělení v tlupyaobeznall dokonale s hor

_.
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natým terrainem řádili s neobyčejnou krutosti
Hlavnímjejich náčelníkem byl jan Cavalier. Proti
povstalcům vyslán byl r. 1703 maršálek Monírevel
a ponénrn r. l704m aršálek Vi.llars Tento vyjed
dával s povstalci; Cavalier se podrob:i,l kdyžm
slíbena byla svoboda svědomí a zajištěno přijetí
do vojska královského; ale jen malý počet po
vstalců ho následoval. Ostatní pokračovali v boji;
náčelníkem jejich byl Laporte řečený Roland, byl
však poražen a zabit. Ti, dož se podrobili, ob

drželipamnestii. Nástupce Víllarrsůvvévoda Berwlckpotlačil nové pokus vzpou a dal náčelníky
vzbouřenců Catinata a Ravanelraodpraviti. Cavaller
zatim desertoval a prchl do An lie, a přijat jako

plukovník do vojska angl., hled l svými emisarypodporovati c-y, ale mir uzavřený 1711 s nglií a
1713 s císařem a jehos pojencl zmařil poslední
naděje c-ův. -— C-1 přiznávali se k franc. kalvi-_
nismu; mimo to však podněcování byli různými
_.proroky“, sám Cavalier byl nejen velitelem, nýbrž
i„emprorok

camis1a_— alba ()(v.t.), komže (v. t.).Camon viz Kam
Camp(Campus vetus. Altenkamp) uRhein

hergu v Porýnsku, první cist. kl. vNěm ec,ku osa
zeny z Morimunda, zal. 1122 arclb. kolinským Be
dřichem. Z G--u založena většina cist. kl. severo
německých. Kl. několikrát zničen, na konciXVll. st.
velikolepým způsobem zbudován, 1802zrušen, 1806
až na kostel a faru zbořee.n

Campadelli Jan Křt., far. v Padue; .r). „Dis
corsí sacri morali“ (Ben.11740, 1744

gn&Girolamo, ben. sochařaarchitekt,7: 154in50 ve Veroně, žák sochaře Danesa

nCattanea, zhotovil 1577 relief na hrobě sv. Antonivna adoově (vzkříšení jinochavvLisabonč sv.
Antonínem), sousoší „Zvěstování“ pro fasádu Pa
lazzo del Consíglio ve Veroně, bronzové sousoší
na hl. oltáři v kostele s Giorgio Maggiore v Be
nátkách: Bůh Otec na zeměkouli nesené evange
lisy, „Ukřižovauý" v kostele ll ss. Redentore t.;

veslíkolepý oltár v Capella dei Rosario v kosteleSGiovanniePaolot. aj.; :. kol. 1626vBenátkách.
Čampagno (Campanicn dioec.),nčkd. bisk

v ltalzii, zřiz. 1525, slouč. 1818 s bisk. conzským
A
0 28)

Campa nola (Campla noio 1. Domenlco,ital. mallrga rytec, n. g482_th Padověnebo
v Benátkách, hl. jehokpráce: freskyvve Scuola del
Santo v Padově (scény : legendy sv. Antonína) a
veScuoIa del Carminet. („NarozenlPáně“, K„laněni
se sv. tří králů“ a „Obětování ve chrám ě“"); 2. kol.
1562— 2. Giulio, ital. mallřamědirytec, u. 1482
v Padově, od 1507 zdržoval se v Beri,átkách více

znám jako mědirrštec než jakorn 1ři; mezi jeho
rytinami jsou stak některé náboženské („Tobiášs anndělem“, Sv jan Křtitel“aaj.).

Campana Pedro, vlastněPieter de Kempe
neer, bruselský maíířa sochař, 1490 v Bruselu,

přišel mlád do italie, vzldělal se na výtvorech Rafaelových a Michelangelo vých, racovai v Seville

a v Bologni; spoluzakladatel sevillské školy a nizozemského romanlsmu; z. v 1588; hla
jeho díla jsou: „Obět mP. Maří-:elvkapli Ma

riscal veSeville (1553), „Snímání s kříže“ v kathedráles isllké.
c—mpanator, zvoník, služebník chrámový, který

pod dozorem kanovnika-strážce při kostelech ka
thedrálnich a jim podobných, nebo pod dozorem
duchovního správce a rektora kostela zvonění

a:
Campanelia Tomáš, dominikán, italský filosof

&hlasatel kommunismu v XVll. stol etl; n. 1568v
Stilo v Kalabril; z. v Paříži 1639. Campanelia 'ako
filosof projevuje odpor proti filosofiíAristote ové

O O'
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aje stoupencem sensualismu ve vědě. Obnovuje
starou myšlenku o dvojím poznání člověka pro
střednictvím viry av y. Bůh zjevil se dvakráte,

o prvé v živé knize přírody, po druhé v Písmě sv.
heoiogie spočívá na víře,v se C. přidržuje

dle tradice svého řádu sv. Tomáše Akvinského;
na vnímání ze zkušenosti smyslové zakládá se i

losofíe, věda. Ves solových vjemech spatí'ujaevC.jedině pevný zákiasdvšeho lidského poznánia
dění a ze smyslového poznám vykládá jednotlivé
iormy poznávací, jako pojmy, soudyazávěry. ato
činnost smyslová je základem seebevědomi našeho,
z něhož dle C-i přicházíme k poznání světaa Boha.
Sebevědomí poučuje nás nejen ovlastni existencí,
nýbrž i o ovaze přrirozeností naši, která záleží
ve třech schopnostech (prímalítách) mohoucností
(posse), vědění (cognoscere a chtění (vel_l_.e)Clo
vek je však bytost obmezen ,proto tyto třischop
nozsti moc, věděnía áska jsou vždy v nás smí
eny se svými protivamí bezmoci, pošetilosti a
nenávisti. K bytnosti Boha dospějeme od své tím,
že si odmyslíme všecky své nedokonalostí, a zá
kládni své schopnosti posse, cognoscere et velle
stupňu íce do nekonečna, atak dostaneme třiprima
lity bo ství: všemohoucnost, nejvyšší moudrost a
nejvyšší lásku. Ale takéo světě nižším než líd
ském lze soudítí dleeanalogíe svých základních
schopnosti. Sensuallstlcká filosofie C—ovakloní se
k monísmu anedošia pro svou mlhavostvalného
povšimnutí. Pozoruhodnější jsou G-ovy názory
sociální. V každém indhiduu jsou dva pudy,
jeednak egoismus, směřujíciksebezachováni, ajednak

associační,který 'ednotlivce pudí ke společenskémustyku s iín assocíačního pudu vzniká státní
společnost,ykterá je také ovládána snahou sebe
zachování a tíhne kjednoinému středisku, ke státu
slunečnímu (Civitas soils), jenž má zobrazovatl
královstvíBoži na zemi. jednotlivé státy podřizuje

C. jedné provincii, jednomu království, jedné (šafněiské) monarchii světové, tuto posléze univers iní

říši papežové. Církev má býti nadřaděna státu,pape knížatům světským. Uspořádání této jed
notné říše představuje si dle vzoru Platonova:
odstraňuje majetek a život rodinný. Kommunismus
svú vyložil C. obšírnějl ve svém spise Hel lo
po is čiii Slunečné město, kde do podrobností

|___íaěl<_reslilkommunistíckOu společnost. Mužové' [ ženyužití pospoluv obcích pod přísnou kázni, která
byčlukládala slib chudoby a střídmostl. K práci b

bi každý vázán,která by trvala čtyryhodínyedennt,zděláni bylo by všeem stejnéa nejvzdělanější byli
by voleni za vladaře, jimž přísluší neobmezená
moc i nad životem poddaných. Majetek je všem
společný, jakož i ženy, protože dle názoru C-ova
lidé proto usilují o soukromé jmění, protože vý
lučně mají své ženyaděti. Zvýlučného manželství
plyne prý pramen sobectví, líchvaanezřízený shoon
po majetku. Styk mezi obo ím ohlavím je úřed

níkyu ravován,_abyzabezpe cno ylo enom zdravéa Siln pokolen C. domáhá se eugen ky cynismem
Lykurgovým anPlatonovým. Vedle nezdravýchn

zorů kommunístických progevii C. dosti zdravýchmyšlenek ksociální reform navrhuje spravedlivou
berní soustavu, která by zatěžovala všecky vrstvy

společenské rovnoměrné a postihovalgkvíce předmět luxusni nežli životn 1. C. bylc kem bystrý
duc ,pro mnohé upříiišněné požadavky budil vašk
nedůvěruusvých vrstev níků. R. 1599byl obžalovan
ze vzpoury proti vládě španělské a také u
čení k doživotnímu žaláři odsouzen, v něm0
trudný život do 1626. Zakročením pap. Urbana Vlll.
posléze ze žaláře 'sa vysvobozen, uchýlil se 1634
do Paříže, kdežz. 1 39. Ze spisů C-ových _vynikají:
„De sensu rerum et magla“a„ Civitas solist'. Sou
borné byly vydány spisy jeho"vTuríně 1854. Srvn.

campanile — Campbell

l'ah'ěmócrg, Dějiny novověké filosofie, 1899; Lenz,ocialismus, RL
campanilej zvonice v ltalii, u větších kostelů až

do doby renaissančni zpravidla volně stojící; vízzvonínce
CampanO(nCampa us) jan Antonín, biskup

a proslulý humanista, přítel papeže Piall, 1429

v Cavellu v Campaníi (odtud Campanus), zprodpastýř dobytka otom sluha chudého kněze
něhož se příuči latině, stud. v Neapoli a Římě,

stal se prof. v Perugii, kproslul výmluvností a vzornou latinou; přišels kard Calandriním 1462 do
Mantovy, od Pia il. povolán ke kurii a jmenován
biskupem cotronským, jež si 1463 vyměnil za bi
skupství teramské; jako dvorní básník Pia 11.v

níkal ne tak vážným poiímánbímlživota, jako spí evtipem a eleganci; 1421 odeb skard. Picco

lomínim na sněm do_ Rezna; ___liasltřl“jeSHO'Síeniežé odtud
psai, jsou velice za' iemavPiíll. .M. vita“-, „ e ingratítudine fugienda libri
tres“ ; „De dignitate matrlmonii“; „Vita Bracchi
Perusini et Gesta ab a. 1368- 14 4“ aj. jeho sebr.
spisy vyd. v Benátkách 1484, v Rímě 1495, v Ben.

532; výběr z jeho básní vyd. Mencken v Lipsku
_... _.

campanullalviz zvonek oltářní.Cam 1.jan, prote.st sektář, u. v Maesey
cku v diaeculutyšské (zhusta zaměňován s odpad
lým mnichem janem Wulfem z Campenu), přišel
1527 do Vitemberku; na náboženském rozhovoru
vMarburcc 1529 chtěl přednésti svo 'e nové učení

o euchaaristíi, byl však utherem o mítnut: takév Tor 15:130deošel sluchu. Vystupoval s ná
hlédylíantitrinítářskými a novokřtěnský mi; i jal se

šiřiti je vjulíšsku; byl však od vévody julišskěho
1553 uvězněn, strávík o\_'_ic____n7ež20 let v žaláři; pomaten na rozumuz — 2. jannnA toonín
víz Campa k3.1'La7nVodňanský, 71.ve
Vodňanech kol 1572, od 1590 studoval na univ.
v Praze, 1593 povýšen na bakaláře, 1596na mistra,
byl rektorem školy v Hradci Králové do 1598.
potom u sv. jíndřícha v Praze 1600a vKutně Hoře
do 1603; stal se prot. na univ. pražské, kdež měl
čtení o jazyce řeckém & o poesii latinské, časem
také o historii české; r. 1621byi rektorem; pře
stoupil k víře katolické; z. 13. proos. 1622, pocho
ván b i s velikou slávou v kostele Božíhop Těla.

C. by z nejplodnějších a nejpřednějších lat. básnikůo ně doby v Č mimo jiné vydal ře
básnění žalmů(„Psalmi poemteniialesLl ct CX X.“

v Praze 1604, „Psalmmorum secundí et septuage_slminom paraphrasts metrorhythmica",tt.1605; „ almo
rum aliquot Dei rovidentíam et in piis conservandís

curam celebrant um _paraaphrasísrhyt__hmometrica“,t.1606; „Psalmí XXXli
borně přebásnění všech žalmů pod ttít. „Odarum
sacrarum liber prior, psalmos Davidicos continensh
t 1611)a básně náboženské (.De giorioso D. Nostri
jesu Christi ad iudicium adventum odae“, vPraze

„De melitíssímo lesu nomine aliis ue Serva
torís nostri appellationibus odae“, ), „Odae

sacrae de ecclesiae cruce etconservatione“, t. 16088;„Odae de ]esu Christi nativitate“, t. 1608„,
Paulo, gentium apostolo odae“, t. 1611; „Odarum
sacrarum liber posterior“, t. 1612; „Elegídion de
Domini epiphanía“, t. 1618). Srvn. Truhlář, Ruko
ět 180 . Přibarveně vydal o něm knihu Zia

Winter pod názvem „Mistr Kampanus“ (Praha

“.

|_

Cainpbell 1 Alexander, zakladatel severe-_americké náboženské sekty,n 1788vlrsku přišel

1809 se svým otcem do Ameriky, gřipojil se 1812k baptistům, odloučil se však 182 zase od nich
a založil vlastní svoji sektu zvanou „Church of
the Disclples“, jinaktaké„Christian-',é' nebo
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„Campbellité". Učenítilštlimshoduje ]se celkems učením unitářův a bapt .-C. 86.6 —2.

Georges, protest. theol., u. vis,Abudeenu 1719,t. 1796, prof. theol.; :p.: „dA nation on mi

racies, containing an lzxamination5of the principles
advanced b David Hume" (1763),„ The) our ospels, trans ated from the Greek (1'119, 1814). —
3. joo,lnt n. 1776,z uzkupec, zl. 1793společnost
kvydáváni theol. spisů protest., podporoval missie
p.rotest v jižní Afrii,ce jež i vakráte navštívil

(1812 & 18i19); byl jedním ze zakladatelů Biblickéspolečnos — 4. Levis, filolog angl., „.
vysv. na tkněze. 1&)7, 1858 vikarista v Millordě;
stal se prot. jaz. i liter. řecké na universitě v St.

And ' mimo gráce filolog. :))—.,,The Christianldeal' (1877) a s írku kázán i. ".5
john, u 1867, kongregacionalistlcký duchovní, od
1903 při City Temple v _Londýně; hlásá jakousi

monisťickou theoioOš" spojenou s radikálně sociál
ními názory; sp.) Faith for to day“ :) „The NewTheologg“y (1907

Caampbell- Morgan G. pastor při Westminster
Congregationai Church v Londýně, u. 1863, jeden
z nejle šich angl. kazatelů; :p.: „God' Methods
wh en“, „Parables of the Kingdorn", „God's
Perfect Will“, The Crises in the rsi“.

mcg Joachim Jindřich z). 29. Eervna 1746v brun vické visce Deensenu u Hoizmmdem: stu

dovai gymnasium v Holzmindenu a v rlelmstledtě,od evangel. bohosloviv Hale

chovatelem v rodině jiřiho z Humboldtu, pakl 1773až 77 vojen. kazatelem v Potsdamu, kdež se
oženil, 1775 byl opět vychovatelem v rodině Hum
boldtově (slavných poté synů Viléma a Alexandra),
ale již 1776 přijal zase misto kazatelské v Pots
damě u kostela sv. Ducha, v hověi téhož roku vo
láni ,Výchovné rady“ aoode ei do Dessavy, by se
věnoval výchově ditek jako rada vychovatel. a uči
tel na Filantropinu, založil r. 1777 vlastni vycho
vávaci ústav v Biilwárderu u Hamburku, jejž Ar
noštu Trappovi postoupil a sám odešel do Trit
tova v Holštýnsku (3 mile od Hamburku). R. 1786

govoián od vévody Karla Viléma Ferdinanda dorunšviku k provedení reformy v Brunšvieku, jež
však narazila na odpor, ziskal tam r. 1787 kmh

kupectvi stiskárnouařidile ]evpod názvem „Brunsevškolní knihkupectví“ (nyní„ iewegovo“ —View
měl jeho dceru za ženu r. 1787 jmenován vévo
dou kanovnikem a r. 1305děkanem při štiftus
Cyriaka; r.1809 jmenován od theol. fakulty vHelm
stedtě čestným doktorem Z. 22. ři'nna 1818 S)

velmi četné knihy obésahu v 'chovn ho a tiioio ického. jsou to zejm obinson Krusoe

jiingeere“ (Brunšv. 1779, 2sv., přes 100 něm.vvyd.;řeiož. do všech evro .iaz ků, česky od M.

rameriusa v Praze 1 pábořeajlndř. Hradci1836; v Kutné Hoře 1797, VP e1838; vHradci
Králové1827,) „Theophron oderaderertahrene Rat

šeber fiir die unnerfahrene ]ugend" Brunšv. 1783,sv llv vdy. 1843; řeprac. od W. rause, Berlin

1871),1„Váter11c1herRat fiir meine 'lochter“ (Brunšv.1832), „Brieete aus Paris zur Zeit
der89Revolution“ (Paříž 1790), „Allgemeine Revision
des Schul- und Erziehungswesens' (Brunšv. 1785
až 1791, 15 sv.), „worterbuch zur Autkia'rung und

VerdeutschunV der unserelr Sprachewauflgedrunglenen
fremden Aus rtlcke“ (t.1 81131),
šWórterbuch der deutschen Šprache' (l.1807—11,5.sv ), „Geschichte der Entdeckun Amerikas“ (do
češt. přeložil Karel Muller, jindř. radec a Tábor

), „Sámytliche29l-(in32der-iund lu endschriften“(137s —C. est vynlka tci

spisovatel vmezifilantrošnsty s_pisjeho„ Ali.vision“ ohbsau án o různých ot zkách
paedagogických. Zepspisů jeho vybrati možno tato
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pravidla vychovávaci: Vioh -a síly člověka at se
vyvinuji volně dle jeho lidsk přirozenosti, dle jeho
individuality asspoleečen posstavení. Při tom jest
nutnn zabrániti, by nenniěly škodliv éhn směru ani

ro ného ani ro iné. Od nejútlejšího miádi ať

celá čin—nosthehocsměrujeek prospěšnosti jeho i jin 'ch. nské stanovisko jeho jest sou
hlasné se stanoviskem Basedowwovým a Rousseau

ovým. Zamital všeliké určité 'vyznání víry a připouštěl jenom „mravoukuu.“ nebyl ve věci té
důsledným. Srvn. LQIGI', joachim Heinrich Campe,

runšv. 1877, 25sv., [Ia./Ita; ]. H. Cammpe's Leben
und Wirken, Soest 1862, Tira/Izafzr, v Lexik. der
Paedagogik, 1. 620 nn., KDÍ'OHÍ, Dějiny vychova
telství a j. l'pcdz.

Campegg'l1 Alexander (Alessandro), kar
dinál. 71.1504, syn Loren/.a C-ho, 152)biskup hn
iognský, příznivec věd, podporoval činnost kapu
cínů a augustiniánů, zavedl do své diecése T.ov

jaežž.; v jeho aiáci konal se koncil v letech 1547
ažlgll9;ě150d54uiia 1121.jmenovan kardinálem 1551;: iovanni Bat
tista), syn5Lorenze C-ho, bratr předeši., 1533
biskup maiorcký,resign. 1560; měl v Tridentc v XV.

sezení sněmmu 25. ledna 1552 pozoruhodnou řeč
„De rleligione tuenda“ (otišt . u v/abbf, "ConciliaXIV., 851 n.), :. 1583. 3. avř (cLo
renzo), kardinál rá legát, u. 1474 v Milšncě (dle

žných v Bologni), 01499slynznamenitého právníka janaachariáše C-ho, 990pr .práva v Bologni;
po smrti své choti vstoupil do stavu duchovmho,
vysv. na knězee, stal se auditorem Roty; věnoval
se diplomacii; r. 1511 vyslán kcis. Maximilianovi.
aby mu ohlásil sněm lateránský a aby odvrátil jej
od konciiiabuia pisánského. V odměnu za zdárné
vykonaný úkol jmenován od julia ll. biskupem tei—
tresk' m a 1512 poslán jako nuncius k Maxximiilia
novi iorzovi, vévodovi milánskému; odl va X.jme
nován 1513 stálým zástupcem u císařské o dvora,
jmenován kardinálem 1517 vrátil se do ima, po
slán jako legát do An lie 1518—19, aby jindřicha
Vlll. ziskal pro spolek řestanských mocnosti proti
Turkům; od Klementa V11.1524 vyslán jako legát
k říšskému snému norimmberskému, dal poodnět
ksspolku řezzenskem hvru rctormačnimu
byl potommdo 1525 činnýav Uhrách, 1528—-29 jakožto
legát u jindřicha Vili. bezvýsledně jednal v zále

žiotosti roziuky jeho sňatku, odebra i se o čtvrté\'čmecka k augšpurskému říšskému sn mu 1530,
kamž doprovázel Karla V. po jeho korunováni na
clsaře v Bologni. jelikož vyjednávání s Melanch

thonem, jejž hleděl ziskatir, se nezdařilo, zasa ovaloužitim oci a byln sněmu v ezné
1532 proti l“povoleni odklradu;cods pap. Pa\1a lll..
jmenován 1538 prvním předsedou sněmu do
cenzy svolaného; z. 1539 vŘimě. jeho listy a rel
lace, roztroušené po různých sbirkách, obsahuji
hojnédůležitýchzpráv.— 4. Tomáš (Tommaso ,
bratr předešl., n. r. 1481v Pavii (dle jinýclm)1500
v Bologni), byl průvodcem svého bratra na jeho
diplomat. cestách; r 1520 obdržel biskupství fel

treské, kteréž mu od leho bratra bylo postoupeno;byl papežským delegí em při vormském koilokviu
1540, zúčastnil se vynikajícím způsobem sněmu

tridentskehoo; :).t: „De auctoritate sanctorum conciiiorum“ (Benátk 1), „An romanus pontitex
possit dirimere matlrimnnium ab haereticis con
tractum“ (t. 1562), „De coelibatu sacerdotum non
abrogandon (t. 1554), „Bc beneficiorum piuralitate“
(t. 1555)a j: :. v ímě 1564— 5. Kamil (Ca

mili o), O. raed ,a. v Pavvii,žen. inkvisitor vévodstvi terrarského a mantovs ěho, theolog pa

gežeeilPa V. na tridentském sněmu, roku 1568iskup nepijský &sutrijský; :.. 1569; De aucto
ritate et potestate romani pontificis“(Ěen.1555),



664

„De primatu romanorum ontificum contra Mat
í'hiam Flacium lllyr“ (otit . v Rocabertiho Bibl.
max. ontif 16975 'l,l.) r. 1567 v dal apoznám

kami opatřil dilo „Deihanereticis', jež sepsal Ugol-no Zanchini. — 6. u,nd z Ankony advokát;
íp. „Enormita inaudizteknuovamente uscite in luce
conlro il decoro della ap. Sede Rom.“ (Frankfurt
1649).

Campeche (Campecoren. dioec.), biskupství
vMexrku. v círk. prov. yucatanské, zřízen 1895;

da?i stat.: asi 100.000kka.,10123 íar, 30kostelův a
kaClampeii Oldřich. u. 1509 n. 1510 v Silszu

voEngadinu, od 1550 evang. farář v Klostersu, pov Stlszu, od 1570 v Churu; z. ko. 1582v
Scmhleinsu (v Graubúndensku); .rp..
Raetiae" (vyd.v „Q ell. z. Schweiz. Gesch.“ Vll.,
884), Historia Raetica" (2 sv., vyd. Plattner t. sv.

Vlll. a'ÍX. nářečim dolnoengadínským
napsal sbírku duchovních zpěvů (z větší části pře
básnění žalmů) a náboženské hry divadelnl.

mpello marrchese Enrico,di, ital. theolog,
„. 1831 ve Spoletč, vysv. 1855 na kněze, 1868ka 
novnik u sv. Petra, po sněmu vatik. půsoobillk 7.a
loženi od sv. Stolice neodvlsle národní cirkve
italské; 1881 vystoupil veřejně z církve, vydal
starokatolické vyznání víry a založil časopis „-La
baro"; byl exkomunikován; úspěchy C-ovy byly
nepatrné: náboženská obec římská jim založená

brzy sebrozpadla uv Umbrii podařilo se mu založití 80 510 vními a asi se 7 čleeny —

tot b la: clelá „italsko- katolická církev“. C. zvolenod n iskupa
a;] r. 1902 však smířil se s církvíkatolickou. Srov A.Raózrt_.rvu, „Graf Cammopell

und die kathollilsche IJReform iu Italien“ (1900).
mggnv mp sis), exegeta, 11.kol. 14. v Caampeřiu (Ovaeryssel), stud. p eu

chlinem hebrejštinu, byl 1519—31prof. hebrejštiny
v Lovani potom pobyl nějaký čas v Krrak &
e;Lvov 2. ve Frýburce Br. 1538; .r). paraírasi

kežalmúm („Psa morum omnium juxta hebraicam
veritatem parapnrastica interpretatío“ 1532), jež
byla velice oblíbena, často vydávána a řel. do
franc., nčmč. a angl., jakoži ara rasi ke

cclesiasten“Kazateli („Parapnrasis in Salomonís
1 ; mimo vydal „De natura litterarum et

punctorum icarumo ex variis Eliae Levitaeopusculis libcllus“ (1520
e|1houtvanFratie,.škn1v779 Bru

selu, z.31848,t., hudební skladatel; složil mše, Tedeu
(Jamaester Lambert, O. Praed., mag. theol,

rodem ěmec, usadil se v Lyoně, kdež vydával
spisy starších autorů, zvl. členů svého řádu; tak

všdal: „Raynerii Plsani 0. P. Pantheologia“ (Lyon119 2 sv.), „Legeenda SS. jac. de Voragine“ _(t.
1516), hlavní theol. dila sv. Tomáše Akv. a j.;
mimo to .at—.:„Apol o ia in M. Lutherum haereseos
acephalorum et sacri egorum antesign_“anum(Paříž

1523) a „Heptacolon in5su)mmam scripturae sacri
legaemM. Lutheri“ (t.1pet(Campetti5)P)etr CalixtusO Cap.
vstoupil dlořládu 1638, působil ako lektor a kazatel;z 71; :p.: „Pastor cat olicus sive theo
logia pastoralis in tres partes distributa, catechi
sticam. moralem et sacramentalem“ (lyon 668_1),
„De praeceptis Il'lIDecaloglet Ecclesiae, De peccatis
se tem mortalibus et censuris ecclesiasticis“ (t.

mCompharo (Campo ra) jakub O. Praed., z laoav, :). „De immortalítate animae in modum dia
lo

%amljfhausen Matyáš S. J., z Ddsseldorfu, z.
1703; :p. „aPassto D. N. ]. risti explanatio in
concionatorum utilitatem“ (Kolín 1704,2 sv.).

Campeche — Campione

Camphusen(Camphuisen)DirkRafaelsz,
nizozemsk básnik, ». 1586 v Gorkumu (Gorin
chem), predlkant armlnlanú, sesazen ze svého
úřadu vedl život otulnný; :. okkumu;

jeho náboženské básnáě„Stichtelijke Rijmen' (Hoorn825,v než 30kr tištěny) vyznačují se pro
stotou,vsilou a vroucntosti

Camp111. Antonio, malíř,sochař a architekt
italský,p syn a žák GaleezazaC-ho, provedl řadu
maleb pro chrámy v Cremoněa Miláně ; z. kol.
1591. —-2. Bern ardino, maliř ital., 7; kol. 1522

v,Cremoně žák Giula C-ho a lap. Costy 1590,
rztggodobovatelzprvu zgůsobu lulia Romana, po
6131-91Corregia; prove 1 r 1570 fresky v kupolimu 5. Sigismuundo v Cremoně, r. 15 fsre ky
vl'lpresbytáři chrámu S. Prospero v Reggiu; z. kol.
1595. — raleazzo, ital. malíř, u. 1477 v re
moně, z. 1536t ;napodoboval Peruglna a Boccac
cina; provedl řadu obrazů pro kostely v Cremoně
av oli. — 4. iulio, syn & žák předešl., ital.
malíř, 11.kol. 1502 v Cremoně, :: 1572, pracovval

pod vlivem Romanina a Pordenona; hlavníd íazlMadonna v kostele S. Sii smondo u Cremony
(1540), fresky v kostele S. argherita & v dómc

vi Cremoně oltářní obraz (z r. 1527) v 5. AbbonraMaria, :p.: „lstoriaecclesiastica

(31sv., Piacenza 1651—61), „Vita Greorii X“ ( im 65').-— Vincenzo, ital. malíř,

bratr ředešl, u. v Cremon č 1536, z. 1591;
zensk obrazy jeho pracoyány povrchnmpiaanus viz Cam on.

Campifontis viz Sprielngfield.
Camplllllum—__ Lilien feld (v. t.).

ZřCampinas (Silo Carlos de C.), biskupství.1908, v cirk. prov. 8110Paulo; 482.1(900

;rCampion (Campllan), Campianus 1. EdS. u.č bla 25. lednaa1539 neb
1540 v Londýně“ stud. vhOxfcrlrdiě,anglikánský dia

kon, složil supremačnip ři;sahu Eoznav pravostviry katolické odebral sepdo angl. olleje v Douai,
smířils s.katol církvi, vstoupil r. 1573
v iměsdor ov. Jež., noviciát vykoonal v Brně a
vPraze, působil po 6 let jako prof. rhetoriky a

filosofie v Praze,á kdež také 1578 vysv. na knězeroku 1580p ndo Říma, odku_dž poslán do
Anglie, kdežoneuúnavné půsoobil taajně a v přes
jeni k posílení katolikův i k získání odpadlých;
vynikaje úchvatnou výmluvnosti, dosahoval neoby
čejných úspěchů; pozornost vzbudil jeho spisek
„Rationes decem, quuibus fretus certamen angli
canae eccleslae mlnistris obtulit ln causa fldeí“
(1581, často vyd. [vPraz e1592] a přee.;kl do češt.

1. ?P. Ondřej Modzestin8.1. v Praze 1601,znovu Ant. Re 7ek S. ]. pod titulem „Desatero
dúvodův o pravosti viry katolické proti sektám
novověkým“, t. 1888, 2.vvyd. 1890; upadl zradou
v ruce pochopů 15. července 1581, byl kruté zmu
čen, obéšen a rozčtvrcen 1. prosince 1581 v
dýně, za blah. prohlášen 9. prosinc
Ria/1. Simpwn „Edmund Campion“ (Londýn 1867),

Nieuwe"ÍWÍ )(Lille1896), Sópr'llmalm, Engl
Š(2.vy 1900 ]„ „l.Bahosl Edmundampían“I (v) Brně 16895; 87-17"Hl/lldř, Rukověť 226;
B1".óhagr čer. katal. liter? str. 956, č. 482—485. —
2. Hyacinth O. S. Fr., v Budapešti, prof. filos. a
theol.; :. 17677,- 1,9. .Animadversiones physico

historico- morales de baptismo non natils abor
tivis et projectlis conferendo“ (Budapešt 761).—3 , . ; :p. „On the catholic ldoctrine
of transsubstalntion against Dr. john Oosin“
m. a r..

Campione(Campioni)1. František Maaria,
ital. theol., u. v janově, zprvu člen kongr. Matk'
Boží, r. 1699přestoupil k trinitárům; později však

_.

9.
dl Placenz“

nábo
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zase vrátil se do zmíněné kongregace; :p.: „Di5
sertaiio theologlco-scolastíca de necessntate ali—
qualis saltem imperfecti amorís D_ci,propters
dílecti, ad im etrandam ratíam in sacramentls
mortuorum“ ( im 698); „ siruzíone per 11ordi

nígřndidel clero clavate dg concilio dí tento"( lm 17202BBenátky 1703, ím 1712). jan

KCarn iaoni1. Frant. Maria viz Cam lone 1re An t,onín dvorní kapelni ve Flo
rencil 1764 80, hud. skladatel (rekviem, oftertoria,
responsorí a.)

eCampls Novis(Champsneufs) Pet r.Sj.,
„. v Nantes,e z. 1675; „Psalml Davldlcl et sacracacanti qua in brev ario romano occurrunt; ex
planatlo“ (Paříž lt48 aj.

campltae, označen donatístů (v. t.), jelikož pronedostatek chrámů bohoslužby namnoze v šlrém
poli konali muss.ill

Cammpivallen,viz Valleyti i.e1d
Campo del 1. Luddv ik O. Carm., podal papeži

Innocentlovi X.: „ludiciuum de imimaculata bb.
Mariae conceptione et pro 1lllus ultíma diftlnltlone
et apostollca canonizatione“ (1650)—
S. Aug.z ranad , 5.1 ; Jý. „Historia general
de los Eremitanos de la 13.5 "(1640)

Campo de' Flor-1(ital. pole květinově, též P azza
de' Flori, náměstí květinové), malé náměstí v imě,
téměř ve středu města. ve čtvrti Vl.,Rione dePa

rione. Každý den ráno odbývá se zde hlučný trhna zeleninu a ov již starém ímě bylo
místo toto důležité cbylat tuvdle rozděleni Augn
stova čtvrt Circus laminius, na severu a západě
počínal Campus Martius, na východní straně byly
slavně stavby: divadlo Pompejovo Porticus

urie, kde zavražděn C. ]. Caesa '.a'. slou
žilo těž až do nejnovější doby za |'inísto popravní;
zde na hranici upálen Giordano Bruno muž

proti protestům papeže a katolíků postavena tn1889 bronzová socha. Pro obor právní mělo ad
tu důležitost, že pribitim zákonů a nálezů církev
nich na nároží tohoto náměstí (a některých jiných

afneyžským kursorem byly dříve zákonyty publikovn Kasský.
campo santo (ital. svaté pole — hřbitov). 1.

Hřbitov čaisto pokrytý zemi přivezenou s Kalvarie,s arrka'damlpo stranach pro hroby znamenitých
osob neb rodin Známé jesest Campo santo v Pise,
které dokončil Giovanni Písano r. 1283,130m
40m šír., vedle dómu, nyní vyhrazené slavným
mužům. Arkády jeho jsou ozdobeny vzácnými mal
bami, cennými to amátkaml starého umění. Srvn.
„Piiture a tresco el C. s. di Pisa“, Florencie 1833;
Dům/ike, Antike Bildwcrkc in ()beritalien, Bd. 1.,
Die antíken Bildwerke des .s. zu Pisa,Leipzlga

1874. Po dobné c. :. v Bologni, Miláně, janově, jižníhřbitov v Mnichově, v Praze na šehra dě. — 2.
Nacionální nadace německa v ímě Sancta Ma
ria in Campo santo presso San Pietro,

ampo nto de' ',iedeschi či krátce
„Caampo santo“. Počátek jeji spadá do staarých
dob křesťanských. Císař Konstantin Veliký zřídil
na jižní straně Petrskěho dómu hřbitov a svatá
Helena prý se postarala o zemí s Kalvarie. Karel
Veliký získal tu i koupí i darem papeže Lva lll.
velike území s kosteleem (S. Salvator in ossíbus)

a hřbitovem,97a postavilz zde hosspic pro poddanésvě říše(r. 97.V)Vněm byla proslulá schola Fran—
corum, o niž však po 1x stol. neni zpráv. Za ap.
Euugena lV. „nobilis peregrinus Friedericus T eu
tonicus" postavil zeď kolem hřbitova. V době moru
1448 a 1449 shromažďoval na hřbitově německý
zpovědník u sv. Petra jan Golderer (později svě

ticlkbiskup vlrcpursk ý,z 1475) německé krajanykázáním a zřídil bratrstvo, které by pečovalo.
eČeský nlovník bohovědný 11.

665

o důstojný pohřeb krajanů v Rimě zesnulých a
o modleni za duše v o istci. Bratrstvo, roku
1579 povýšené papežem ehořem Xlll. na arci—

bratrstvo (srvn. l., 598), vzmohlo se tak, že vy—stavělo v 1.1475—150 kostel Mariánský a roku
1509 nový hospic. Později opět zanikalo a r. 1798
Francouzové vyplenili kostel i hospic. Ve století
7le počal hospic opět vzkvétatí, r. 1847 půsoobc
ním kard. Schwarzenberga obdržel nové stanovy,

856připojeno k němu bylo německé bratrstvo
obuvniku a r. 1 rdiružen i cech pekaařů. Roku

187 za podporv císaře rakouského restaurovántéž 1kostel. Konečně pap. Pius 1x. 21. list 1876
zřidil při hospici sbor kněží, vněm se pmohou

vzdělávati dějCFS“ a archaeologuvě německých arakouských bis ství. K tomu cili dále ustano

veno vedle mist placen'áChátěž 6 beBg7atn ch mistkaplanských. Sborv lšíul'mmíscche

Quartalschríft" pro krest. aarchaeologií a od 1„Oriens christianus“ pro tudium křesťanského
východu Dále má knihovnu 8o7000 svazcích &mu

mkřest. archaeologie (popsáno v Díctionnaire
d'archěologie chrétienne et de liturgie, Paris 1909,
fasc. XVIII.). V hospici nalézají útulku ! kněží (6
lir denně, při delšímmpobytutu5 lir), jakož i dopo

ručení laici (7 mg; chudí poutníci bývají po třidny zdarma poho tění. V kostele jsou staré malby
německých a italských mistrů, sochyo chter

hmarina Pieta, Matka Boží, Vzkříšení, dále var
ang darované německou rodinou císařskou, v pokla u chrámovém jest kříž věnovaný císařem ra

kousk' m. Na hřbitově nalézá se uprostřed bron
ový řlž Achtermannův, dáleejsou tu hrob kon

vertltky Charlotty Fríederiky,krá|ovny matky ánskě,
kard. Hohenlohe, arcíb. a pap. ministra válkyd
Mérode, bisk. Anzera, prel. Scchaepma nna, něko
lika členů vyslanectví atd Arcibratrstvo čítá mnoho
členův l v krajinách německých. Ustav jest jako
Anima pod světským protektorátem císaře rakou
ského. Význam hospice pěkně vystihuje tamní
nápis: Ein Schwalbennest am Ríenes om —-Ein
deutsches Helm im gold'nen Rom. Srovn.: A. de

Waal,ERompilger, 1911, A. dc Waal, Campo santo,
1897,Ehm, Festschrift 1897a j. KwCampo-Verde de, jn roi. au.niv alcalIskě
u. 1658, z. 1737,.r .traktátr o vtělení (Complutl
1711—12,35

Caampra Asndlré,hud. skl. iranc,n.1660v(Proocvenee), z. 1v744eVersai11u; byl kapelníkexm
při kathedrálách v Toulonu (1679), Arlesu (1681)
a Toulouse (1683),p om od 1694 vPařiž i kapel
ni'kem ři kostele jesuitskěm, posléze při chrámu
Notre- ame; skládal hlavně opery; zoboru církevní

hudby vydaal 5 knih motet 1—3h1. s nástroji (16951720) a 4th miš 1700).
mpus Augustín, it. knězk 1580,.r). ital

sky aživot sv. Marie Bagnesie, jenž v lat. překl.

uvčřejněnv Acta Ss. Maji Vl.,Coroll.1|3—1tZ8a ..V 1.m s ar ienkamp (v.

2. : Marienfe1d(v. t.).e —-k3. Pre ettz (v. t.).
Campus Novus ;: Ne mp(vCampus Princlpís_— Fůrsktaen eld (v. t.).
campus sanctus viz hřbito
CampusSolis-_ bonnenkamp (
Camuccini Vincenzo, ital. malíř, u. 1771 v Řínmě,

jeden 1 hl. representantů slohu klassiclstickěho

gen. Inspektor papežské galerie a mosaikové továmmy,: vimR 1844; hl. jeho díla: „N věřící
'l'“omáš vvchrámě sv. Petra v Římě, „.Sv mon

a juda“ t. (1822), „Obrácení sv. Pavla“ (1835),ka
slele S. Paolo fuori u Íma)'"notKri5tl8c1111vprcedpekli“(18 ro krasoumnou ed ech hv ob
razárn Rudolfinskě vPraze, nčís.katol. 693), kpod
nětu papeže Lva XII. nakreslil 84 listů k životu P.
ježiše pro litografii.
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Camuel viz Kamu e.!
Camus 1. Aemilius Paulus, Le, u. 1839,

zúčastnil se jako theolo sněmu vatikánského, byl
kazatelem vpřednich m stech franc.,podnikl cestu
na východ, byl gen. vik. carcassonnským, 1901
bisk. rupeílským; s. 1906; .r). „La Vie de
Christ“ (Pař. 1883, 3.v 1907; do němč. přel.

Kepgler 1893—5—)„ \louvelle vie de_N.-S. j.-Christ_“197), „Preparation e_x_ěgětiqueá la Vie de N.-S.
.-Christ ou Examen critique des récits de l' Evan

gile“ (t. 1869),„0riglnes du christlanisme: L' oeuvre
des Apotres“ (1891, 2. vyd. 1904), „Notre voyage

au pays biblique“(189090.;,35v 2. vyd. 189-1), Voyageaux glises de l' Apocalypse“ (t. 96:13)

Loisylmu napsal: „Vraíe et fausse eli—lěgězseB(Pař.
3) a ;Fausse erxaěgese' t. 904). naventur . . anc., quardián kl. v Tou :)

„Eucharistiae sacramentum explicatum“ (Toull"1659).

-—3. ,v_yda1 „Senlecta opera Patrum“ (2 sv.,1788,1789). jean Pierre) de
Pont c:,arre spis. theol. asket. a belletristický,

1584 v Paříži, 1608 jmenován biskupem believ

k',m byl vysvěcen od svého přítele Sl. FrantiškaSalessk eho 1609, vedl vzorně správu své diecese
resignoval 1629,stal se opatem aunayskym, později
gen. vikářem rouenským, uchylrí se1651 do špitálu

pro nezhojitelnévPaříží, jmenován bisk. arraským,1652. Vynikal velí kou zbožnosti, ale byl povahy

drsně a tvrdě; byl veeíikým odÉůrcem žebravýchmnichů (vydalp roti nim několi jizlivých spisů);

z jeho přečetzšpeh (na 200) spisů dosud cenu má„L'espritd t oFrancois de Sales“ h(6 sv., Pařížolemických spisů jeho uvádíme:
„Confrontation des confcssions de l' Église romalne
et de la rotestante avec l'Écriture sainte“ (1639)
L' avols enrnent des protestants vers l' Église ro—
maine' (1640); napsal také řadu duchovních ro
mánnú _(nemlné literární ceny), aby lmi čelil proti
románůmsvětským —5. Štěp (gtiicnnev, Le,
arcibiskup grenobleský, kardinál, nn. 1632 v Paříži,
1658dr.the ,almužnik, vedl světský život až do
svého jmereiolváni arcibiskupem 1671, l_jsahorlivým
jansenistou vedl od te doby život přísný, byl od

ůrcem jesuitů a probabilismu, ravoval biskup
ství svě bedlivě, pečoval o chudsg založil seminář
kněžský a chlapecký; 1686 jmenován kardinálem,
.,1707 vydal spis na obranu ustavíčněho panenství
P Marie (Lyonl ) a „“Ordonances (Pař.1690).

Camusat Mikuláš, "kanovník tricassinský, z.
1655v 80. roce sveho věku :). „Promptuarlum
sacrarum antiquitatum tricassinac dioecesis“ (Augu

staea tricassinae 1610.mu,set franc. učený kněz, 1: v Chalons-sur
Marne 1746 prof. vkollejiMazarinoně; :. kl. 1800;
psal proti nevěrcům, spisy jeho byly ceněny i odjeeho odpurců " :).: Pensées antiphílosophtqucs'
(Pař. l770r.odpověď na Diderootovy „Pensěes phi

losophiques“ ), „Principes contre 1' incrédulltě ;)í'occasion du systěme de la nature“ (Pař.1 771),
„Saint Augustin vengé des jansénistes“ (t. 1771),
„De l'architecture desccorps humains.ou lem até
rialisme rěfutě par les sens“ 1782), „Pensaées
sur le thěismc“ t. 1785).

tak viz amblak.Cana viz Kana.
Canaan viz Kanaan.
Canada viz Kana

11 josě dediaa, Aug. Er., u. 1768v die
cesclasantanderskě, vstoupil do klášt. v Burgosu,
. 1845; pokračoval v díle „Espana Sagrada“, jež

započal vydávati Enrique Florez; díla toho vydal
s.v 43.—46. (v Madridě 1819—-—-36);nas v4. 1144.
pracoval spolu s ním jeho spoluřehoínik Antonín

erino; mímot o:).: „Manual dei crístiano“ (Ma
drid1813,1841)av.yd„ínstitutiones theologiae

Camuel — Cancellieri

dogmaticae“, jež byl sepsal augustlnlán EngelbertKlíiptel (Madrid 1,836 25V. rel. do špan. několik
apolog. spisů francouzskýchr (od Měraulta, Ar
noulda, Ban-ul a aj.). — 2. Pietro, abbate, u.

v Crespanu (v Benátsku)m,usprof. klass. řečív Padově, z. 1883, „eDlla cain Manto
11881,výtah z archivů), „Osservlastliouied ag iunte
alle blogra e etc.“ rovn. Haberl, Kirchenm.íahrb.
1886,31n. C. sebral mnoho cenných starýchp rak
tickych a theoretických děl hudebnlch (katalog

v.yd 1885).sbírky tvé

analel Bartoloměj, ctih., barnabita, 71.v Mon 1, muž vzácn učenosti a neobyčejně
zbožnosti, .r). několik spisůvuasketických(„ 11dlarlo
spírituale“ , „La veritá scoperta al cristiano“ a j..)

Cana es (a Curríbus) in., : Ferrary,

1450 prof. na unlvers íttě ' z.llivBologni11462, a)..„Liber de celesti vita“ (Bent ky 1494), „Opus
quadragesimale“ (Florencie 1494), „Sermones“
idenátky 1539)a j.

Cana111. Benedikt Aug. Maria O. Serv B.
. V.,a . :„Cu rsus phlíoso hícus ad mentem do

ctoris solemnis Henrici de andavo“ (Parma 1715),
„Disputationes theologicae juxta genuinam Henrici

nodav mentem“; vyd.„ octrina catholica de
sp ern sacraamentls conscrlpta ab Antonio Maria
Casttelli“ (Benátky 1734), „lstoria dell' origlne dell'

de' lservi e de' fatti i_llustride' pr1m|7 beati“(Parma ori an, varhaník v Brescii,
v d. knihu 4hl. mší, lntroitův a motett (1588), 3 kn.

acrae canciones“ (1581,16J2, 1603), „Psalmodia
4—5vv.“(1 575 .

Cananaeus (Kananejský)i lvizŠimon apoštol.Canaparius viz Kanapar
Canarien. díoec. viz Laz lPlalm

Canlario, de, Antonnín, : Ravenny, advokát,:). některá pojednání z oboru kanoni
ckélholpráva.

Canath, Canatha vizcKianath.Canavesl viz Can

š Calnceállarlaapostolíca viz kancelář apoto
cancellaria romana, episcopalls, consistoríalís,

parochialis etc. viz kancelář římská,biskupsská,
konsistorni, íarnia .

cancellatío manuum, složení rukou křížempřes
prsa (prave přes levou), užíváno bylo ve středo
věku na různých mistech (a u kartusiánů aj. posud
se užívá) se strany celebrantovy při modlitbě „Sup
pllces te rogamus“ ímž celebrant naznačoval, že
se pokládá za ubohého, smrtí hodného hříšníka,
aprojevoval největší úctu Bohu, nač 1 s :. !.
spojený hluboký úklon těla poukazoval, _spolu též
na vlastním těle svem smrt Páně: na kříži oz
čuje. Srovn. Ku)ka 496, 'I'lta/lmfer, Líturgikž, ]. 3531.

cancellaríae a ostol. regulac vlz regule
kanceláře apo_ tolsccancellaríus vr“z

cancelll, mřížka oddělující presbytář od lodi, vizmrra.žk

vgancellíerí 1. Františekjeronym, n. 1715imě blbliothekář kard. Leon. Antonelliho, ljejž
provázel do v hnanství a později ke konklave
v Benátkách i e korunovaci Napoleonově;
stal se praetektem tiskárny Propagandy; z. 1826,
r).: „De secretariis basilicae vaticanae veteris ac
onvae“ (Říml'l , sv.), „Notizie dell Carcere
Tulliano detto poi Mamertino“ t1788), „Descri

zíone delle funzioni che si celebrano hel,;a89CalpellaPontificia per la settimana santa“ t. 81,8)
„Storia de' solenní Possessi de' Sommil7Pontefici“

.Le due3 numoveCampane di Campídogliobenedette dalla di P. Pio Vll. e descrltte

con varie notizle$ sopra i Carnmfianili (: sopra ognisorta dl Orologí ed un appen íce di monumenti“



Cancellotti — Canevale

(t. 1806), .Memorle storlche delle sacre Teste dei
ss. Ap. Pietro e Paolo e della loro soienne rico—

nizion'e nella Basilica Latcranense tatta da
io Vll.“ (t. 1806), .Lettera al 8. Ab. D. N. .

Saverio Dormi sopra i ori ne dellehparole Dominuset Domnus e del titolo iDon che suol darsi ai
Sacerdoti“ (t. 1808 „Soplra l'origine e l'uso dell'
anello pcscatorio e degli altri anelli ecclesiastlci'
(t. li823)aaj. — 2. Orfeus 0. Min. .v
logn 'Iejílo „De habitu mulierum" -Bologna 1528.Canc tti jan Křt. S. j., zpovédnik papeže
Alexandra(,.,i'il .1670; .r). „Annales mariani, qui
bus hístor la ss. V. Mar Dei Genitricis in sin

guios annos dlstribultur et oHposltls su inde humanarum rerum successibus ! lustratur“ ( im 1661;
vyšel pouze [. svazek).

Cancer de Barbastro Luis 0 Praed., n. v Aragoně veŠ anělsku, působil horlivě ako missionář

m5ezl Indi ny ve Vera Paz a ve loridě; :. kol.
15Candace viz Kanda ke.

Candelarum festum, název svátku Očišťováni
Panny Marie člll Hromnic, protože se toho dnesvětí svíce a druhd

Candellarius Godfrid O. Carm.,"lektor tilos.& theol. v Kolíně n. R.; . „F.xpo

SIÍÍÍO\I,I1“LSaplčnÍÍBČ“ a ÍlDe conceptione B. Mara
Candia viz Kandi
Candidetr,tkeP t deWitn.ideWte,

flamský malíř a sochař, u. 1548 v Bruggách dosttal
se 1570 se svým otc mEliásem, jenž byl kovo
litcem, do Florencie, kdež vzdělall sc nepochybné
u Vasariho. pozdě i byl t. ve službách velkove
vodských do r. 1586- toho roku od vévody Vilé
ma V. povolán ku dvoru mnichovskému, kde za
Maximilianal.dosah1 postavení dominujícího; :.
v Mnichov 1628; jemu připisují sŠenávrhy k náhrobku Ludvika Bavorského, k soše Madonny na
mariánském sloupu v Mnichově aj.: z oltářních
obrazů jeho buďtež uvedeny: „.Sv Rodina“ v kapli
sv. Antonína v Mnichově, „Navštívení P. Marie“
„Klanění sv. tří králů" . mě ve Frísinkách,

adoonna, sv. Benediktaa sv. Franatišek“ vkostelesv. Oldřicha a Atry v A gšpurkua

an dida 1. sv. mě. všimě, mansžellkasv. Arte

misahv t..) Mart. Rom. 6.č na. — 2. v. nič. pann
ímě; Mart.R .29. srp Dusil, ikonogr. 2283.

sv. Neaapolmi,první osob jež tam od sv.
Petra byla obrácena a pokřtěna; Mart. Rom.4. září:
„Neapoli in Campania natalis sanctae Candidae,
quae sancto Petro ad eam rubem venlentl prima

occurrit atque asbveom]balpštlizata,posteia sancto finequievit.“— Neapol ,Mart. Rom.

4. zaří: „lbidem sansctae Candldae junioris. miraculis clarae.“ — anna, mě. thart a_gině

za pronásl. Maximianova. Mart. 1Rom.s'zO. září.6. sv. mě. v Římé, artrtoR

Candldae Casae dioec. vilz4Glallooway.Candido viz Candidu

Candidusl. svv.iímě. ve“tmě; Mart. Rom. 2. ún.m.č. ti, jde e40 vojínů kapado

ckých, kteřímvdobcěll cis. Liciiiizaev Sebastě b)A'líumu
čení; Mart. Ron 9 bř. — 3.5 .čmč. \' Alexandrii;Mart. Romnll. bř. — 4. sv .jedennzmuě.
thebanských (v. t.) v pronásl. M xmimianově;Mart.

Rom. 22. září. — 5. sv. m těm Mart. mRo.ni3. října — 6.3 v. mě. v Africe; Mart. 15
pros. — 7. blíže neznámý spisovatel arlanskěhospisu, De generatione divina“ a listu adressova
ného C. Maríovi Victorinovi (Mz'gnt, P. L. Vll.,l

1013,1035.).— 8. (Blanckart)0 Alexander O.Carin. u. v Gen tu, od 1551 pro theol. na univ.
kollnské; jakožto theolog Markéty Rakouské, viaa
dařky belgické, zúčastnil se sněmu tridentského;
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2.155 v Kolíně; mimo 2 na zmíněném sněmu ko
nané řeči a dvě pojednání o úctě sv. ostatků vydal

nově zrevidovanýe llániský překlad bíble: „DieBibel. wederomm egrooter neerstlcheyt oversien
ende ghecorrigeermt. “(K0ioilnl1547).a— 9. Bruun,mnich tuldský,viz Bruu 10.1 ursky', křest.
dějepisec doby od Lval. |'ldo Anastasia (457—491);

obsah jeho 3 kn. obsahujícího dila znám jest pouze
z výtahu Fotiova.IZlomkyv Migas, P. G. LX
1741—17.5 — (Weisss) antaleon, xprof.theoi og, n. 154-0Iv bbsuu, tu.d ve Vitemberce a
jené, stal se 1571 snperintendenteni ve Zweibriik
kenu a dokončil 1588 calvinisacl Falcka; z. 1608

ve Zweibriickenu; :_t. kázání básně a annály (vesměs 1at.).— x,t kněz utrakv.., n. kol.

vPraze, pro rozmišĚy v náboženství vypovězenza Ferdinanda ! z ech, usadil se ve Velikém
Meziřičia hleděl tam založiti zvláštní jednotu ná
boženskou; pobyl krátce jako děkan v Litomyšli
av Pardubicích. 1586 stal se arciděkanem v Kutné

Hoře, zBůsobív tam životem svým pohoršení odešel do elhřimova kdež :. 1594, :p. „Výklad na

rnodlitbuVPáně“ (5 Kázání o zemětřesení“(1588),„ Výklad na život 'Tobiáše't, „Diurnál, jinak

celodenní yuěedlníka 5 mistr em rozmlouvání p0_bož ně" (11588. Srvn. Ji,reček Rukově

13. as. Theresia viz aDOi'fljlaš'er. 1,14. (Can
dido) Vincenca O. Pr , 73 v Syrakusách,s.lud v íme, pežský poenitentiář při kostele
Sta Marla Maggiore 1617—42,několikrát pri vor kl.
Sta Maria sopra Minerva a provinciál; 1645 jme
nován od pap. lnnocence X. magiistrem s. Palatii;

1654 v líhně; 47). „lllustríorum disquiSitionummooraliumt milV —43); byl váženým
moralistout(o robabilistoum; od některých vinen z lax
nosti). — 1. básnické jméno anglosaského učence
Wiz

Cizind(ottit an Křt., u 1809v Cividale del Friuli,
z. t. 1876, ředitel kůru kolieg. chrámut; si. na
círk. skladeb; :p. „Pensieri sul caratterc della rnu

sica da chiesa“ (Milána 18.71).Canea viz C
Caneios a adcas, aapošt. vikariát v Ecuadoru

v_ližni Americe, zřiz. 1886; duch. správu vedou
dominikáni.

Can p,a kauci nik, „iuris canonici instituti

ones“ (Bu eilae [Bielajp1846) Fr., zprvu
anglikán, přestoupil kcirknvikattol; vstoupilvDouai

ořádu; vrátiv se do Anglie horlivě hájil zajmů
cirkve katolické, z. vLondýně 1672, xp. „The e
claimed Papist: or a Dialogue between a Po ish
Knight a Protestant Lady, a Person and hi ife“
(1655), „Fiatl or A General Conduct to a right

unterstandlnšand clarity in the great Combustions,and Broils out Religion here in England, betwixt
Papist and Protestant, Presbyterian and indepen
dent. To the end that Moderation and Quietness

mamuy at length happiiy ensue after so serious Tu
ts in the Ktingdom“(1662), .,lnfallibillity“ (1665),mAh Epistlet othe Authoro tAnimadversion on

Fiat Lutx“ (l664)aaj.Can G., kněz, dr. fil. univ. lovaňskě, prof.
vrůznych seminářích jsoucích pod správou kongr.

sv. í_Sullpicia;479.„La libreepensée contemporaine"(a 885), „La Pacification intelectuelle par la
libertél“ (t. 1901), „Nature et histoire de la Iiberté

de consclence'„(t. 1901) —- 2. Vi or, prot. nakatoi. univ. vL „Un denmi--siecle de notre
histoire[18_18—-1900j“(Lille 1901). „jean ne d' Arc
et sa m18810nnationale“ (Lille a Parr|z 1896), „Si
mon de Mn ort et la croisade contre- les Albi

geois (t. 1892), „Clovis ]_etles origines de la Francechrétiennc“ (t.
Canevale Marek Alntonín, stavitel, u. 1652

.

-0.
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v Lanzo d' lntelvi u Coma, činný v Čechách, 1680
nabyl měšť.práva v Novém městě pražském zbu
dovlal 9416—96 kostel sv. Kříže v Liberci, 1701—4

kostel Voršilek v Praze; 17_l9-—22 kostel Sv. janana hoře Makové u Příbram
Canevesí (Canavesi) lilero n,ym sochařz Mí

lána, od 1562 v Krakově, kdež provedl 1562—74
v dominikánském kostele nádherný mramorový

náhrobek ředitele solních dolů Orlíka (zničenýohněm 850), dále zhoíovil sochu biskupa Adama
Konarského v dómě poznaňském a ]; z. roku 1582
v Krakově.

du Cange víz Ducan||.ge
Cangíamíla Frant. Emmanuel, u. 1701vPa

lermě, dr. theol.,kanovnik kath. vPalermu; :. 1763;
:p. „Embriolo a sacra, ovvero dell' utíício de' sa
cerdoti, medic e superiori circa l'eterna salute dei
bambini racchiusi nell' utero“ (Palermo 1745),potom
v překl. lat.: „Embryologia sacra sive de officlo
sacerdotum, medicorum et aliorum circa aeternam
pararvulorum in utero existentium salutem llbrl 4“
(v Miláně 1751, v Palermu 17758, Ve Vídni 176,

v Benátkách l769); franc. výtah uveeřejni_1__Dinouart
pod tit. „Embryologie sa_crée“ (Pař.1762, 1766,
1774); „Coronella d| S.. hele arcangelo' (Pa
lermo 1_729);„Compendio dleclla vita dib .Atanasio“(t. 1731)

Cani Laudv ik O. Trinit., ital. theol. v XVIII.stol.;

:p. „Tractatus de rect_a7administratione sacrameníi
poeniíentiae“ (Turin 7'), „l_s7truzionepratica perzmar Dio ed il prossilmo“ (t.1 ), „ll governo in
teriore ed esterlore delle monache con tutte le di
lui relazioni' (Vercelli 1780)

anice (Canicus, Kenny) sv., 71.51

v Gíengivenu v lrsku, vysvÁna kněze 545, působil
jako miszsionář, zaal. kl. v Aghahoe, jehož opatemse stal; . . r|ja

anina Lud.,italr.architektaarchaeolog,1_1_.vCa
sale Monferrato vPiem ontskuu,z. ve Florcncii1856;
:p., ,Rlcerche sull'archittetura pii|propri_adeitempi
christiani basate sulle primiti_\e istituzioni eccle
slastíche e dimostrate con piů insigni vetusti edi
íizi sacri“ (Rim 846).

Caniní Angelus, ital filolog, „ 1521 v Anghiari v Toskánsku, :. v Pař 1557; sp. „Institu
tioncs linguarum syrincae, assyriacae et thalmu
dicae, una cum aethiOpicae et arabicae collatione,
quibus addita est ad calcem .\'ovi Testamenti mul
torum locorum hlstorlca enarratio“ (Pař.1554);
„De locis S. Scripturae hebraicis commentaria“
(Antverpy 1600.

Canlon sv., průvodce sv. Prisky (v 01 M3"
R. l. září.

Canisius (Kanisius Kanlj s, Canis, deeHondt) 1. Dětřich ('i'heodorich) S..,l,
vlastní bratr bl. Petra C--,a |:. v Nymwegách 1535,
vstoupil do Tov. lež. 1554, prof. theol. ve Vídni,
potom rektor v Mnichově, v Dillingách (1:65—

a lngolstadtě, t_p_ozdějípůsobil v Luzernu požívalveliké vážno ,:obd žev zprávuosmrti Petra C-a
byl raněnčmrtvici,žil, pozbyv pamětiiřeči, vlngols,ktadtě 12.06 2. ku b S. novec
Dětřicha“Petra C-a, :.—1647; vydal: „Floss ancto
rum, seu Vita eí res gestae Sanctorum ex probatis
scri toribus selectae et in íormam concíonum acco
mo atae, prlmum hispa'nlce a R. P. Petro Rihade
nelra, nunc latine traductae additis utillsslmis anno
tationibus et SS. vitis recenííoribus“ (Kolín 1630).

jindřich, synovec Dětřichaa Petra C., ka

r_|onístaa historik, doktor obojího pr'v ,byloodr
1590 prof. kanon. práva vlngthlstadtě fynlkaluče
n_ostí a ctnossti; z. t. 1610; zjeho spiSn z oboruprváa ubrrone vydání v Lovani 1649av
lcílně1p626)anejdůležitější jest Summa |ur|s canonici
cum concordatis Germaniae et commentario in re

v

-doucí kollej;
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gulas iuris“ (lngolstadt 1594 a č.; mimo to jsou
od něho spis církevně právni. raclectíones aca
demi,cae" onlmentarins ln libruum 3. Decreta
lium“, „De ||nmunitate ecc.cl' a disse rtac „De

sonpnsalibus et matrimonis“ ; záslužná jest jehohstorická publikace .Antiquae lectiones, seu an
tiqua monumenta ad historiam medíae aetatis illu
str andaam, _nunquam edita, mnnia nunc primum
ex mss. edita et notis illustrata“ (6 sv., lngolstadt
1602—4),knížjako7sv. „Promptuaríum ecclesiast.“
(t.1608o);oě vyd znovu Basnage pod tit. „The
saurus monumentorum eccl.“(7 sv.Antverpy 1725 ;
mimo to vyd.C „Legatlo Luitprandi' (lngolstadt
1600121 „Hist. miscellae Pauli Diaconi“ (t. 1603 .
— 4. Petr blah., T. ], prvni něm.jesuita,.druhý
apoštol Německa“
stud. v Kolíněn

ktora fllos., přijnzatv Mohuči 1543 od bl. Petra Fabera do Tov. ,1536—46 pookračoval ve studiích

v Kolíně, 1544evysv _na jáhna, 1544 dosáhl stupně
bakaláře theologie sv. na kněze, ale jižpřed tím od 15 4 přednášel Písmo sv. na univer

sitě a ako kazatel hájil katolicismus otí odpadšímu olínskému arcib. Heřman zgv'iedu,1=4
soíu s Claud. laiem (v. t.) vyslán zod kard Otttty

sruchsessa z Waldburgu na _snšm tridentský jakot;heolog povolán 1547 do 1548 stal se učí

telen_| rhetoriky v Mes siné, 1549 povvýšen na dratheo vBologni, poslán 1549 s Jaiem a Salmero

nem l._(___t.) do lngolstadtu přednášet theolo li. Tuzapočal svoji mnohostrannou úspěšnou innost
k obnovení a posílení katol. církve v Bavorsku,
Rakousích a v Čechách. Za nutnou podmínku k tomu
pokládal C. mírnost, shovívavosta trpělivost, byl
rádcem papežovým i císařovým, biskupů 1 svět
ských knižat, svých řeholních spolubratří i před
staxených;1552—54 působil jako professor na univ.
vídeňské; spolu vykonával tu oblíbenou svoji čín
nost jako kazatel a katecheta (do 1556), jakož byl
v trno směru již vlngolstadtě činným. R. 15156$ta
se provinciálem Tov. Jež. v Německu, RakOusku
a v echách, kterýžto úřad zastával do r,.l569
jsa činným ři zakládání prvnich kolleji Tova
ryštva ve ídni, Praze, lngolstadtě. Kolíně nad

R., Inšprulgiv,cMnichově, Dillingácch, Augšpurku aFrýburltu vcý. ]. Ve vyjednávání, jež r. 1554
započalo o zavedení Tovaryšstva ježíšova doČech
měl C. hlavni podi.1555 zavítal do Prahy,a by

tu vyhledal a připravil misto gřmíhodné pro butehdáž také v chr ě Svatovítském
svelíkým úspěchem kázal; následujícího r. 1556
přibyl do Prahy po druhé, aby uvnal tu svoje
spolubratry z ima osalné; pcc'čoovaal _pak horlivě
oveskery potřeby jejich, jakož i o zařízení a ote—
vřeni škol srvn. Hamr-hnití „.Bl Petr Canisius a

Čechy" včas. „Vlast“ 1897—; 'Pad/a/m, „_Styky bl_.Petrá Kanisia s vlasti naší“ v ČKD 97.)
zúčastnil se k žádosti isuřově a papežovvě roku
15:6 říšského sněmu v Ře zn,ě náboženského kol

lokvia ve Vormsuu()155ř7_š,polského říšského sněmuv Piotrkov ě),(l558 ského sněmu v A_ušpnrku
(1559a 1566),sněmu tridentského (1562),jaao nun
clus kprovedení usnesení sněmu trid. vyslán 1565
do Vircpurku, Mohuče, Kolína, Kleve,05nabríícku.
V letech i:.59—66mmivval v dómě augšpurském ká—

zání, jimiž tisice kpřivedlzpět k cirkvi;1569—
psal v Dilllngáchk rozkazu Pia V. proti ma debcenturiatorům,1571—b7yl v lnšpruku, 157—79
vLandshutu jako kazatel činný,do 1580ve Frýburku
Švýc. dilem jako kazatel, hlavně však jako asket.
a homilet. spisov.; 2 1. 21. 0.5 1597, již 1693za

hájen E_roc_esmbeatifikační, aler teprve 1864 20.1istop.(,'.prol IX.zaablaho slaveného. C.1). vice nez
30 spisů. První jeho lit. raci bylo vydáni spisů Tau
lerových (v Kolíně 154 ); hlavni jeho díla jsou



Canisius-Vereln —-Cano

„Commentariorum de verbi Dei corruptelis“t(protimagdeb. centuriatorům, 2sv.: !. De o.h Ba
a č.; cMaría Virg. 1577 a č.,) zvláště pak troll
jeho katechismus lat. a něm. (1555—1560), 'enž již
za jeho života vice než 200krát byllnvydá a do
12 evrop. jaz. přel. (viz čl. katechismus), dále:
„Notae in evangelicas lectiones, quae per totum

annum dominicils5diebus ln Ecclesiaecatholica reci
tantur (2 sv.l, 59,1 1593); ,Divi rilliDarchiepiscopialexandriniOpera“(31:>46v;„Lonis
papae huuius nominis primí Opera“ (15460); „Epi
stoiae "B. Hieronymml" (1256 „D. Stanislai Hosii
Opera" (1584) Srv.n Radar, „De vita Petri Canlsll“

(Étnlchov 16143,Sad/tim, „De vita eterebus estisu

\.

(lng1616),Ríc.r.r, „Derseieg
(11865),[Viď/ld.t .Vie B. ..“C 1897), K7óLr, „C.

in Osterreich“ (1898), dBraunrůerger, „Entstg.3u rsteEntwickl. der Katechismen des F. C.“

nisii epistoiae et acta“, v d. Braunsberlšcr (dosud
18 —1912)i7srvn.l aké Bibliogr es nábož.str. 976, čís.

ltCanisius-Vereiln72(Spolek
katol. matice školská seesídlem v
sjezdu něm. katolíků v Cáchách 1879?hsídlem jeho
jest Mohuč; snaži se ochránlti katol. mládež před
zhoubným vlivem bezvěreckých škol; potřebný
náklad uhrazuje se z příspěvků členských.

anisius Preissverein (Tiskoový spolek bl.Canisia), spolekkněžíz 1898 v diec. litomě
řické k potírání špatnéhoz tlisku, zvláště v vrace
nim lživych zpráv. Srovn. Endler, Das soz. irken
d. k.athol Kirche in der Dióz.Leitme1itz, 141.

Cann (Canne) john, angl. theolog nonkonfor

mista, 71.\' Anglii, z. v Amsterodamu 1667; vydalangl. překlad ible s poznámkami: „The B1bie,
with marginal notes, showing Scripture to be the
best interpreter 01 S:.ripture“ (Amsterodam 1664).

nnarum rivliegium (canna : třtina, stará
míra různé de ky, už1vaná druhdy ve Francii, Špa
nělskua italii), jest výsada mužských řádů, dle níž

v určitém obvodu klášterů jejich nemůže ehýti bezsouhlasu jejich představených (dle
dle Klementa Vlll. měli b ti pouze ja11koeinteeres
senti volání a slyšáni) d no od biskupa dovolení
(licentia) k založení jiného kláštera. Dle konst.
papeže Klementa V111.„Quoonlam ad institutum"
z23. července 1603 měla tato výsada platnost jen

proezřízeni kláštera mendikantů dle konstit. ŘeX.V „111C1alias“ 7.eedne 1.srpna 1621platí
však pro kláštery všech řádův mužských. Důvo
dem privilegia toho byl vlastně původně zřetel
k původním regulím o chudobě řádově, aby totiž
byla zaručena výživa starého i nového kláštera,
a aby založením nového kláštera v obvodu jisté
V/dálenosti od kláštera starého nebyla ohrožena
existence a sustentace kláštera starého, odkázaněho
— jako klášter onv' — na ahmužny obyvatelstva.
Kdyby tudiž biskup a priori věděl, že obava ta
ková jest vyloučena, neni ani třeba, by se před
staveného kláštera starého na souhlas tázal, tak
jako se na něj netáže, jde--li o zalozeni nového
kláštera mimo onen zákonem stanovený obvod.
Arci představenému řádovemu přísluš1 do rozhod
nuti biskupova rekurs k osv. Kongr. pro zál. bisk.
a řehol. (dle Řehoře XV? cum etiectu suspensivo.
Obnáši pak ona vzdálenost od kláštera starého,
vjejímž obvodu nelze bez souhlasu jeho představe,4000 oe jů;pro
Dominik, Minorit atd. obnášela vzdálenost ta dle
konst.Klema1 . consequeendum“300cann

assi 700 mnetrů.Podotkno uti jest, že pro zřizo
vání nových klášterů ženských vysada ta nemá

platnosti. a to proto, že kláštery ženské se nezakládají jako jměni proste ,nýbrž že sestrám při
vstupu do kláštera jest sevykázatí věnem a klá—

blah. Canisia),
hučí. zal. na.
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šter že má důchody, jež by k jejich výživě stačil

Též neobmezuje tato výssada kongregací řádovýcšá
at mužských, tženskžch, a také esuitů se netýká(dle ustanov. aŘehoi- lli).j et uiž :. ,*. splněním
jednoho : požadavků, stanovených pro zřizování
nových klášterů na koncilu trid. sees.s 3.
De regul et moniai. Srvn. Hauzr, Tract de regul. i.,
244 sqq; Průmmer,1nstit. iuris eccl. ll., 3U3n

Týt/:.

Canne, někd. bisk v jižní Ilotaěii,v círk. provin.canosské, zřiz. v V. sotosl., eně 1424 s bisk.
tranským,1455 s bisk. barlettským.

Canneeel Theodor josef belgickýmalíř u.v Gentu r. 1817, od 1843 pro. na akademii t., r.
848—50 podnikl studijní cestu do italie a zvl. do

zima; 1850 stal se ředitelem akademie v Gentu;
t18921; práce jeho jsou: „Kain po zavražděníAbcla“ (18 ehomo" v kostele v Ruysse

lede (1846),„Kristus“ (1853), „Svatý Dionysius“
(v kostele sv. Martina v Lede),1857—62 vyzdobil
C.malbami presbytář kostela sv. Salvatora v Gentu
(„Venite ad me omn ui laboratis et onerati
estis“),1862—92 vnitřek chrámu sv. Anny v Gentu.
V pracích C-ových patrný jest vliv Schnorra, Over
becka a Plandrtna; jistota kresby a hřejivost ko
loritu pojí seu C--a s hlubokým citem a ušlechtilou
ínvencí.

Cannegleter Tjeerd. holi. ev. theolog svobodo
myslněho směru, r:. 1846 v Schlngenu ve Frýzsku,

870—78V duché správě, potom prot. dogmatiky,nizozemských jn1r.k a nizozem. círk. práva
v Utrechtě; spoluzakladatel a stálý spolupracovník

časopisu „Theologisch Tijdschrift“ (l1902)- „Denutti heidsleer von lohn rtiMll en Profi"van
der ijk“ (18 6), „De zedeulijkheid. haar wezen,
grondsiagen doe1“1 e taak en de methode

der wljsbegeerte van-INflen godsdlenst“ (1886) a j.Canninus ave ria ae,d. 1.716;

.rp.disput11c2=33theologické l11.1 části Summy 51. To—'mášeA u. s3v., Řím 1709,1713.1717), „Cursus
phllosophico- metaphyslcus ad mentem d. Thooam
(3 sv. 1692 —

Cannoni Ř3ehoř, Q. S. Aug., vydal Rupert1 abtuitiensís opeta omnia“ (4 sv., en. 742;8—5
i.št u .fl/fgne, P. L. CLXVll. —(L)?X.).

no 1. A1 ns (Alonso, šp. malíř, sochař
a architekt, „. 1601 v Granadě, 1667 t.;j ako
malíř přejímat mnoho z výtvorů jiných mistrů,
ne|iepši obrazy jehojs 11: „P. Maria s Ježíškem“
v kathedráie sevillskěl, „Neposkvrn. Početí“ v sakristii chrámu S. 151door v Madridě, cyklus„ Sedm

radosti P. Marie“ v kalthedrále granadské a „P.Maria růžencová“v Mal „.Sv ež“ka v Ber
líně (viz obr. ako sochař jest C. mistrem
v polychromovaně dřevěné skulptuře; jeho sochy
vynikají ušlechtilým držením a neobyčejnou hloub
kou vyrazu (. Svatý Fra tnišek 7.Assisi“ v kathed

v Tololedu); jako architekt" avypracoval návrh k tarsádě kathedraraly v Gra e klášternimu
kostelu del Angel t. — n2.d(Canusi Melicha ar

(Melchior) OtOPraed, jeden 7.|_nejznamenitějšich
eologi:leXVi.s l., n. 1 dcónu, ve

grown nec, 81523vstoupil do řá v Salamancedelž učitelem jeho byl Frant. Victoria (v t.); sta11 proo.nfna řádové universitě sv. ehoře ve
Valladolidu, 1543 na univ. v Alcale, 1546 na univ.
v Salaa.mance Karel V. oslal jej jako theologa ke
sněmu tridentskému, kdež zúčastnil se hlavně poraad
0 eucharistii, pokániaaimš sv Papež julius 111.
jmenoval jej 1552 k návrhu Karla V. biskupem ka
narských ostrovů; C. př al si:e bisk. svěcení
avšak neujal se ř1zenísvé diecěse, nýbrž uchýlii
se, vzdav se i protessury v Salamance, do kon
ventu Piedrahita 11Avily aby věnovati se mol111
nerušeně svým studiím; 1554 vrátil se, když byl
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toto zařízení s obtížemí spojeno a jevila se nut
nost tyto knihy sloučitl v 'edinou bohoslužeb
nou knihu, ve které by mě kněz vše, čeho ke
mši svaté bylo potřebí. Toho druhu kniha byla
nazývána míssale lenarlum, anebo rosíé
míssale (v. toto). akové mešní knihy byly ]íž
v ix. stoleti zavedeny. Užívá-ll se tedy nynl ři
pontifikální mši sv. kromě míssálu ještě c.ó.ad Ie

zvláštní knihy 'epíštol a evangelií,J)řiponlíná topůvodní zařízení,"turgícky'ch kníh. míssálu měl
celebrant vše, čeho bylo potřebí !( nejsv. obětí, a
zněho vše četl anebo zpíval. Avšak kd žse mešní
rltus víc a Vlce vyvíjel a knězi rubrikam bylo pře

depsáno tu a tam hlavu a tělo naklonltí, poklekatí,oč pozdvihnoutí atd., tu ovšem bylo těžko, ne-li
nemožno. příslušně modlitby z missálu čísti. Ačkoliv
bývalo nařízeno, aby celebrant ty které modlitby
uměl z pamětí,.přece zase vadila nespolehlivost
paměti. Aby se tomu všemu odpomohlo, během
dob byly zaveden pro pohodlí knězovo („ad ce
lebrantis conlmo itatem“. Decreta auth. 8. R. C.
n. 3130.) zvláštní tabulk s modlitbami, o které
běželo; pak mezi rn í sv. stály na oltáři, aby
z nich kn z mohl čísti. jsou to nynější tak .zv.
kánonové číli mešní tabulky — tabellae
secretarum, znichž 'e prostřední předepsána
(Rubrícae gen. Missalis X). Na těchto tabulkách,
mimo konsekraci. bývaly modlitby k obětování:
Suscipe s. Pater, Offerimus tibi, Veni sanctiíícator,
Suscipe s. Trinitas, kteréžto měly název malý

_ kánon čilí též orationes secretae; o tud se
Obr-06-Alfou Con—>=Sv.NM“ R'mm- též vysvětlu'e jméno těchto tabulek. Přidáváno těž

Cilloria. Cre o, Munda cor meurál, někdy též Sgpa ežem z rošlěn bisku ství, ako rektor kolleje p íces_te ro amus,tři orace pře řl ímamm a la
gvPŘehoř pdo Valladolidg; 1554 stal se převorem ceat tlbl s. rlnltas ; někdy ieště favabo a začátek
kiášt, sv. těpána v Salamance, na jaře 1557 zvolen evangella sv. ana. Rodobně ton_l_ubyvá doposud.
za provinciála, nedosáhl však potvrzení; teprve Pro blskupy, terl mlvall amívajldostatečnou prl
kd 1 1559. znovu byl zvolen, obdržel za obytu sluhu klerlku, byla však místo kánonovych tabulek
sv ho \. Římě 1560 potvrzení; „. 1550 v o|cdu.' upravena zvláštní knlha, která obsahovala nejen
C-ovo prudké vystupování proti nově vzniklému uvedené m'odlltby,nybržl dalšl částí mlssálu,|me
Tovaryšstvujež., jakož i jeho soupeřství vůči spolu-' novltě cely mešní canon _a1.. by mohly pohodlně
řeholnikoví Carranzoví, různá theol. dobrozdánl byl! čteny. Toť kánon blskupsky (Ceremomale
o provádění dekretů sněmu trid., jeho vystupování eplsc. 1. 1. ;. XXlX. 2), ktery _časem dalšíml _prl

proti immunitám a privilegiím kapííul vzbudlli m_u davky z mlssá_lu vzro_st_lv knlhu_ poněkud objem-_mnoho nepřátel jak ve Španělsku, tak l při uni nélšl. Obsahuje obycejne, nlodlltby p_rl oblekánl
římské; naproti tomu požíval plné důvěry krále bohoslužehllych rouch, pripravne modlitby ke mšl
Filipa ll. Svým klassickýln dilem „De locis íheo- SV.. Ordo 'mlssae, ROČlnallC"_10dlltb0“AUÍCHHOUÍS.
logicis libri duodecim“ (Salamanca 15113a č.) jest preface. Canon _mlssae, cely dle míssálu, konečné
C. zakladatelem theologie fundamentální; : jiných, m_odhtby PQ mší SV-— Kdy 5-5- povstal, neda 59
jaho spisů nejdůlež. jsou: „Relecíio de sacramentis presně určití: dr. V.Thalhoíer ve své llturglce uvádl,
ln'genere“ a „Relectio de poenitentia“ (obě vyd. že neshledal l:. &.vydaného pred XVll. stoletím

pospolu v Salamance 1550). glim'řbtllcžh Cl,—f_kšltlh-ěl-lll-gIk, LtB-„Pa - 233 1813)Csnobio an Evan . O. Cap., ital. thcolog, „. _e V c .0 !c'e" _vy "' ne vorlvvasn .. ur
v Miláně, 2.1v Perugllglšgó, 1564 zvolen za gene- gickoudkmh“ lak“ ""ssál' C' &' p_atrízk p?"t'f'kál'
rála řádu: r).: Consulta varia ln jure canoníco“ Pánů0 znakům. Mimo b'SkuPV PFMIM leš'ě prae(Milán1591),„Aďnotationes in líbros decretalíum“. t m, kterym dovoleno. “žwat' oněch odznaků.

. é „v) řl'até jakse sou_to_ % motu proprlo papeže Pla x. .„lnter
canon. kanon, slovo '$“ $“"“ zpět] ' á multlpllces ze dne 21. unora 1905apoštolštl pro

zdá, ze semltského na" rá os, v re . znamen t oři: aj_„de numero participantium“, 5) „su

rovný prut, hůl, potom prut, dle něhož něco ,se granumeraril“, 6) pagi instar paríicipantlum“- Apcměří, měřítko, 3 to i ve smyslu fysickém, mlra, tolštl protonotářl tltulárnl élll čestní a další prae
pravítko, i v duchovním pravidlo, normu, zákon, láíi nemají práva na 5. b., který též kanovnlkům
na příklad v hudbě, v mluvnici a vůbec v umě- ako takovým nenáleží (cf Ephemerídes líturgicae.
nich a vědách, též pravidlo víry a mravů. _. oma. A- 1900—1905. PaE-„IQ? čt s_equ.). Ovšem
i. c. bloku ský — canon epíscopalís čili pon- plati zde namnoze zvláštní v sady, jak je jmeno
tlticalls—jegohoslužební kniha, kteroukromě vtlězkapltuly:d A oštolskě tollce mlva'l. [Jack,]' — c. v umíssálu přl mší sv. biskupové užívají. Obsahu'e a) V řecké lludb nazýval
hlavně ony části římského míssálu, které se řlkají se tak monochord, jímž se matematicky určo
nebo zpívají uprostřed oltáře. Netvoří tedy vlastně valy lnterv_aly; __proto se u eku jmenovali Py
samostatnou liturgickou knihu, nýbrž je pouze vy- thagoreova, jejlchž hudební theorle založena
l'latkem z missálu. V prvních dobách církve bylo byla na kánonu, kanoníky. b) V řecké elrkvl
ke mši sv. různých liturgických knih otřebl. B _lo zvány tak básně většího rozsahu, skládající se
to Sacramentaríum, Lectlonarium, aduale lIi z 9 od, jež obsahem měly více neb méně vztah
Antíphonarium, konečně Ordo (víz tato hesla). na_starozákonnl cantíca a vždy zachovávaly týž
Avšak sloužil-lí kněz sám bez assistence, bylo porad. Každá óda měla zvláštní melodii, dle nlž
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se zpívaly všecky sloky. Ne' slavně“ší básníci a
skladatelé kánonů byli Ondře' r,étsk jan Damaš
ský & osmas ajums viz čl. byzantská
hu dbaa.) c) V theorií hudební rozumí sea :. nej
přísnější forma hudební imitace, v níž dva nebo

více hlasů přednáší tutéž větu hudební, nikoli však
současně, nýbrž t,ak že imitující hlasyačgmčínajípozdějí,aato o půl. celý takt i více.
nonícké imitace shledáváme velmi záhyv hudbě
vícehlasé, k vrcholu rozvoe přivedla jej l1škola
franc. .nizozemská v XV. a x 1. stol., z nich na př.

Pierre de la Rue, Du Fay a ]. Historický původ:. hledatl jest u středověkých kontrapunkt ků, kteří
psali obyčejně jeden toliko hlas skladby, označu
jíce další vstupy hlasův a ímitačníszvláštnosti zna
měnky anápisy často hádankovítými. Tento zkrá
cený způsoba písma nazýván c., kdežto skladbasama ca íuuga nebo conse quenz —
honba, útěk),a protože hlasy se „h.onily V3X 11
století vyvlnulase z toho nynější hud. forma íu

řová, kdežto pofemenováním pro ostatní přísnouormu ímítační zustal :. Podle toho, v kterérn inn
tervalu nastupují hlasy imitačni, rozeznáváme :.
v jednozv uku, kdy přednášejí oba hlasy tón
téžeabsolutnívýše,c.v oktávě,kvklntě, kvart;

když druhý hlaas v tomtoo intervalu nastupuje.
Zvláštní druhy jsou z v pho ybuuin( motucontrario), ve zvětšen er paugmentationem),

ve zmenšení (per dímínurtÉ)onem). Hříčkou jsou:. račí (caucrisano), též zr dlový, kdy druhý
hlas počíná melodii od zadu (Haydn užíl ho v me
nuettu kvartetta d-moll, kruhový (per tonos),
jehož hlasy projdou celým kviníovým kruhem, ahád aonkový (aenlgmatlcus), kdy bylo zůstaveno
důvtipu zpěváka rozluštíti, jak se má skladba pro
vésti. Vodítkem bylo tu zhusta jen heslo na př.
„Tarde venit socíus“, „lllum oportet crescere, me
autem minui“ atd. „C, kteerý u skladatelů školy
nizozemské se časem zvrhl v nechutné hříčky,na
lézáme ve všech kontrapunktických pracích star
šíchí novějších. Z novodobých skladatelů pěstoval
jej Bach (Kunst der Fuge), ]. Haydn Mozart (pěti
hlaséKKyríet, ]. Fux,Sc mann, Brahms. Unašich
českých skladatelůx novějších přichází jen mimo
chodeem,n. metana(Morceaux charactéristíques),
Dvořák ( alíčkosti) atd. .Die
histor. Entwickelun des musik. anons „(Lí sko
1874) a Skuhzrrlzý, kánonu & fuze (Praha 1 83).
iMÍfl — c mešní jest ona část římského mis
sálu. ve ktteréžmjest obsažen vlastní úkon obětní,
tedy nejpřednější částka mše sv. V missálu má nápis
„Canon missae' ; začíná po„ Sanctus“akončí pred

šPlaíer noster“. Tak' e v mezen v rubrikách mis
luóRubr. gen. X". 6. III. 1. Riíus celebr. mis

sam, lil l lX.))Bývá též prostě označována jakocanonnnebotéž act ío— úkon. Vý r dněúkonem
se nazývá, poněvadž v sobě uzavírá podstatný děj
obětní, kterým se při proměnění obnovuje ne
krvavým způsobem krvavá obět Kristova.
Canon v liturgii znamená pravidlo, dle kte
rého náleží konatí vlastni úkon obětní, a to beze
změny, bez odchylky. je pravidlem tak ustáleným,
žes ěnrn nic nerněnl a nesmí měnití až u
některá aslova, která" se dle míssálu v nejčelnějších
dooách církevního roku přidávají. Odkud :. m po
chází &jak povstal, o tom praví tridentský sněm:
„Sestává jak ze samých slov Páně, tak z podání
apoštolův a zbožných ustanoveni svatých papežů

(Sess. XlL De sacrííi. imissae, cap. IV.). Blížže sep . Obsahuje-lí Liber Ponti

íicalis o některých paptežíclíuzprávu, že ta neb onaslova vložili do0.6 m., nejsou tyto údaje úplné spo—
lehlivě, avšak dosvědčují, že tato slova jsou pra
starého původu a sahají až do původních dob církve
Kristovy. Než tolik je jisto, že za papeže Řehoře

»
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(590 jak“ let
doposud vřímském missálu mám hodob
nedoznal až na některé nepatrně věci žádných

změn, o tomsvědčí „Liber Sacramcnatorum“ téhoža_peže(Vlí ne, Patrol. lat. tom. 7.8 .sequ.)
ředa ývá v missálu obyčejn avgloženobraz

Spasitele na kříži, což velmi vhodné připomíná

knězi, jakou obět koná Vrcholem a středem :. mije proměněni obětních darů, konsekrace; předu

položenyyllsou třl modlittby a po ní opět následuje
tolikmed íteb. Před konsekraci obsahují modlitby
prosbu k Otci nebeskému, aby připravené dary,chléb a víno, milostivě přijala poe hnal by se
proměněním staly obětí jemu milou, oslavou jeho

.Lmména, námipak zdrojem bpožehnání. l. První„ebTe tedy“ ,je dle mis
sálu rozdělenai na tri rčásti: a) Svým začátkem pojí

se bezprostředně ku praetaci,ove kteréž Hospodin
b | chválen aÍveleben,eale pot mtěž k modlitbámpri obětován,skterě eopět pokorně přednášejí.
Kněz tutoi další modlitb koná vmngžcne'm počtujako prostředník mezi Bo em a lidmi hná obětní
daary třk křížem, z kteréhož prýští všeliké po

žehnáni. Před evšm má obět, která se gřlprawje,
pros ětl celé církví katolické, jmenovit Jsa ežidíec snímu biskupu, jichž jména se vklá aj, dále
všem pravověřicim a pěstitelům sv. víry,tetedy bi
skupům, kněžím a všem věřícím. V některých„ ka
tolických zemích uvádí se s povolenímAAoštolské
stolice o jméně dlecésniho biskupa t ž jméno
panov &. Pro mocnářství rakouské tuto v 'sadu

udělil ěiž papež Klement Xlll. 5.kkvětna 17 l císařovn Marii Terezii a nástupcům, kongregace
sv.—obřadů ji obnovila dekretem „Fulget'f ze dne
8 února 1860a sttanovila, že se má vložiti „et pro
lmperatore nostro N.“, ale kde jest zvykem nazý

vatl mocnáře cisařemrakráletm: „et gro lmperatore
ct rege nostrDoN.“ kje mu té v našich zeruhá část modlíotby,Te igitur počíná
slovem „Nlegento“ — „Rozpomeeň se“ a je nade
psána „Commemorat'lo pro vivls“ - vzpommnki
za živě; v nestarších dobách měla téz název

„Oratio super aiptycha“._Díántycha bývala dvě tabuI ' 11:5st át či dvojitě slo
žité — které byalyna jedné straně spojeny a sklá
daly sejako kniha. Byvala dvojí dtptycha, pro živé
a pro zemřec.lč Do prvnich byla zapisována jména
papeže a ředstavených církevních, patriarchů, bi
skupů, zv áště těch, kteří s tou kterou církví byli
přátelskýmí svazky spojen ; dále jme'na kněží a
ostatních osob duchovníchazvláštních dobrodinců
chrámu,; konečně těch, kdož při mši sv. dary pří
nášelí. Od Vl. století zapisována do dlptych těž
jmmnéna císařův a králův a jej ch manželek, jakož
i jiných vvníkajících osobnosti. Přípustna byla pouze
jména těch, kteří s církvi v jednotě žili; kdo se

provinil nějakýmdizločinem, dále kacířstvím nebo
rozkolem, byl zd tyich vymazán. Do digtych zemřelýcch se zapisovala jména téch, kdo za živa
byli zapsání v díptychách a v jednotě s církví ze
mřeli. Zdiptycch se při mši sv. jména veřejně řed
čitala, což se zachovávalo eště ve Xll. stol. řím
ske' církvi bývalo zvykem jména živých předčítatí

začátku : m., zemřelých po konsekraci. Když
pak zpřestal ob čej, dle kterého věřící obětní dary

přinášeli ke m i sv., zavedeno dvo'i „Memento
Lk je doposud předepsáno. V řec ých litur ich

ýivalaobojí diptycha až po konsekraci čtena.Memento“ za živě na místě v missálu ozna
eně'm určuje jména těch, kterým chce zvláštní

užítky mše sv. -- íructus speciales -—přivlastníti
— applikace — nebo úmysl, na kteerý jec ce obě
tovatí, potom uvede též ostatní, kterých chce ještě
zvláště býti pamětliv, čili za které chce pouhé„ me
mento“ učiniti. Netřeba jmen ani úmyslu vyslovíti,

Vel. —604) 5. m. byl již tak eu tálen,je

ě

»:
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stačí pouze na ně myslíti. Aby se celebrování ne-
rodloužllo, jest záhodno jižp řede mší sv. appli

Ěací a memento určití, tak že při„ Commemoratíoro vivls“ olíko v myslí se vše "úhrnem obnoví
FRitus celebtr missam, Viil. 3). Doporučuje se, aby
kněz již při orndlitbách přípravných ke mší sv.
memento určil, a to pořadem který bývá k těmto

pří ravným modlitbmámv dodatku římského bre
viáre a jinde příPoen Podotknouti ještě dlužno,že applikace zv áštních užitků msše .at živým,
at zemřelým musí býtl nej ozdějl určena alespoň

přeldmkonsekraci vína (Miller, Theol. moralls, edit.zvláštní vzpomínce živých
pokračlujea knězrl dleo nzrissálu a modlí se též zavšechny přítomn . — c) Následue třetí díl mo
dlitby„ Tei itur“, kter' zai„čná ommunícantes“.
Tato odlr ba mívala ozdnejstarších dob různě
vložky podle svátku nebo doby církevního roku.
Papež Řehoř Vel. počet těchto přídavkův obmezil,jak je máme doposud v missálu: na Vánoce, Zje
vení áně Zelený čtvrtek, Bilou sobotu, Veliko
noce, Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha sv.
i s vigilií. Vkládají se po slově „Cornmunicantes'.

míssálu jsou vloženy po příslušných praetacíchave formuláři na Zelený čtvrtek a Bilou sobotu
Tam býval těž nad nimi nápis „intra actionem" ,
totiž mezi vlastnim úkonem obětním čilikánonem.
Upozorňoval ted líturga, kde má modlitbu vložíti.
Za papeže Pia b 1 však tento nápis vložen do
kánonu nad modlitu „Communícantes“ a přip0
míná tedy, že v některé dny jest bráti jiné„ Com
municantes“. Líturgíčtí spisovatelé různě nápis vy
kládají; než uvedený vyklad 'eště nejspíše jeho
význam vystihuje. Vm odlítbbě .Communicantes"
uctíváme památku oslaveně církve, prosíce, aby
Hospodin skrze zásluhy Marie Pannya svých sva
tých naše prosby vyslyšel, nám své ochrany dopřál,
a to skrzezzásluhy Krrístovy. Mimo Bohorodičku
uváději se jmena dvanácti apoštolův, a to nikoliv
ořadem Písma.sv, n asi dle tradice; sv.
atyáš není zde jmenován. Následu'i jmena dva

nácti mučedníků, kteří většinou v i-ímskě cirkvi

aneb v římském patriarchátě mučednickou smrtíse proslavili. Z toho, že nejsou uvedena jmena
vyznavačů, lze důvodně soudíti, že :. m. pochází
z oněch časů, kdy vyznavačům ještě nebyla litur
gická pocta prokazována. 2. Prr druhe modlitbě
před konsekraci „Hanc igitur oblationem“ , skládá
kněz ruce na obětní daryaprosi,ab yje Bůhusmí
řen přijal, nám ve zdejším životě yudělil pokoje,
po smrti pak zachránil nás před věčným zavrženim
a vřadil mezi své vyvole ně. již ve St. Z. skládal
obětující při oběti za hříchy ruce na hlavu obět
ního zvířete na znamení, že své hříchy přenáší na
obět. Zde kněz skládá těž hříchy na obětní dary,
které brzy budou proměněn v nejsv. tělo a krev
Kristovu, tedy na beránka ni.)iožího,který při kon
sekraci sestupuje na oltář. Do mešního rltu bylo
skládání rukou všeobecně přijato v XVI. století za
papežeePíaV. 3. Třetimo dlítba „Quamoblationcm“
obnovuje prosbu, aby Bůh obětní dary blahosklonně
přijal ap ěmnli v n.ejsv tělo a krev nejmílejšího
Syna svého? Celebrant žehná pětkrát křížem chléb

a víno. — Nadcššel nejveiebnější a nejposvátnějšíokamžikcelé mše sv. — promměnění ch e
na, konsekrace. Ve chrámě zavládne

posvátné ticho. Osoba knězova úplně ustu uje,
mluví a jedná veleknčz ježíš Kristus, jehož ož
ským slovem se proměnění uskutečňuje. Konse
krace začíná slovy „Qui pridíe quam pateretur".
Kněz podává tu zprávu o ustanovení oběti novo
zákonní, při čemž napodobuje to,co činil Spasitel
při posledn_í večeří. Běře chlléb do svvých rukou,

ovznáší oči k nebessnm, žeh ná chléb křížem a
vjslovuje slova Spasitelova, kterými chléb bývá

canon

zázračněo roměněn: „líoc- est enim corpus meum"toto jest tělo mě". Pokiekne, klaní se

Ěežíšl Kristu na oltáři přítomnému, pozdvlhuje sv.ostiit éukazuje ji lidu, který se na znamení zvonPotoom slovy .Simili modo.
oznmamujže,kjak Spasitel víno proměnil, běře kalich

do rukou, žehná ljej křížem, pronáší nad ním slova„Hic est enim ca ixsanguínis mel“ Nebo t tento
jest kalich krve mé“, aaaosttni slova ježíš0va nad

vínem. Na to říká rozkazK S asitelův „ecHa uotíescumque fecerltls. olkráte to činiti bu ete,

na mou památku to čiňte“,opoklekne a Eozdvíhuje
kalíích, lid se “pak opět klaní. Forma onsekrace„lioc est enim corpus meum't. kterážto slova

patří k podstatě formy až na slovo „en m" ,kd ybyvšak ce ebrant toto slovo úmyslně vynechal, hřešrl

by pravděplodobně těžce (S. Alphonsus,Theol. moralis, lib ). Podstatnou formou konse
krace vína jsouudle všeobecného mínění slova
„Hic est enim calix sanguinís meí“; další slova aaž
po .ninr míssionem peccatorumm“ náležejí ouze
k úplnosti; avšak těžce by hřešil celcbrant, dyby
dle missálu všech slov nepronesl. Bylaa-lin ad ka
lichem pouze podstatná forma v slovena, nutno
celou konsekraci dle missálu s o mínkou opako

vatí (S. Axphonsus, 1.cc. n.223; edefectíbus circamissam, Rozdílnjnim konsekrovánim chleba

amvína mysticky se obnovuJe a představuje krvavártPáněn akříži. Poz vihovánísv. hoststie po
konsekraci byalozavedeno v XII. stoleti, ato roti
bludu Berengarovu, který pooiral skute nou
Rřítomnost Pána ježíše v nejsv. vátosti oltářní.ejprve zavedeno vGallii, odtudse paklell. stol.
těž všeobecně rozšířilo Namnoze byla toliko sv.
hostie pozdvihována. jinde těž kalich. V Římě bylo
ve XIV. sto letí obojí pozdvihování, při druhém se
však neklekalo, nýbrž činila se pouze poklona.
Východní církev má ozdvihování teprve před při

rvni modlitba po konsekraci
svým začáktem „Unde et me

žtaké pamětliví“ Jalojí se k rozkazu sPáně na konci konsekrace, le kterého si
kněz a lid řípomíná utrpení, vzkříšení a nanebe

vstoupení áně. Kněz dělá pětkrát kříž nad sžvěhostil a kalichem; kříž po konsekraci znamená,ž
tato nekrvavá obětj etotožna s obětí na kříži?
ó) V druhé částsti prveni modlitby po konsekraci
„Supra quae propitio .“ — „Ra aně milosti
vou“ prosíme aby Bůh tuto obět milostivě přijal,
jakož přijal obět AbelOvu, Abrahamovu a před
obraznou obět Melchisedechovu. :) Hluboce na

kloněn modlí se kněz ktřetí díl modlitby „Suppliceste ro amus...“,v teré pokorně prosíme, aby
Bůh s rze ruce svatého anděla svého dal tuto obět
přinésti na vznešcn' oltář před svou božskou ve
lebnost, bychom v ichni, kteří příjímati budeme
nejsv. těto a krev Páně ve erým požehnáním &

milosti naplněn i byli. Svatým andělem, který sev modlitbě uvádí, vyrozumívaji mnozi sv. archan
děla Michala, jlnl dokonce ležíše Krista nebo Ducha
v. Avšakm odlitba zní úplně všeobecné a různé

výklady jsouo pouhýml domněnkamí. V chodnt li
turgie mají zde zvláštní vzývání (s'mx.wjarg)Boha
Otce nebo též Syna, aby seslal Ducha sv., který
by proměnil chléb a víno v nejsv. tělo a krev Kristovu

av přijímání aby věřícím prospívalo ke spáse dnšeiklěse). 2. Druhá modlitba po konsekraci
ommemoratio pro defunctis“ — vzpomínnka

1zazemřelé. Koná se podobně jak bylo shora řečeno o vzpomínce za ísmena N. et N. se
vynechávají a po slovecžhe „. .dormiunt in somno

pacis“ vzpomíná knčz zemřelých,ktet 'm se zvláštníuží kv mše sv. přivlastňují. dále c,h za které

ještě zvláště se chce modlitl; potom pokračuje slovymodlitby a prosí za všechny v Kristu odpo ivajicí,

mná im a)

jlesteopět_troědíiná;more

V:



canon

aby jim Bůh dopřál místa občerstvení, světla a

pokojeskrze Krista Pána našeho. 3. Třetímosdlitba
po konsekraci „Nobis quoque peccato .“obsahuje prosbu, „aby také nám hříšníkůmu“Bůh
dopřál účasti na společnosti sv. apoštolů, mučed
nlkův a všech svatých, to pak nikoliv se zřetelem
na naše zásluhy, nýbrž dle svého milosrdenství
pro zásluhy Kristovy. V této modlitbě uvádí se
patnáct svatých mučedníkův a-'mučednic, především

sv. Jan Křtitel zNas ravedlívé St. ., potom následují mučednícíN . edněs těpán prvomu—
čedník, dále sv apoštol Matěj. Celkem jest me
novánno sedm mučednlkúvatolikéž mučednie, teří
obzvláště v římské církvi byli uctíváni. Svatých
vyznavačů zde o ět ne Vzávěru přechází tato
modlitba v žehn ni nadn obětním i dary proměně
nýml v ne sv. tělo a krev,Páně konečné ve chva
lořečenl oba Otcei Ducha svatého. V první části
závěru vyznáváme, že eucharistické dary obětní
nám byly připraveny audělenny od Boha skrze je
žíše KristaP jehož obět je zdrojem veškerého po

žehnání jak pro lidi, tak pro__celou přírodu. Knězdělá třikrát kříž nad sv. ost:"i a kalichem. Slova
„ePer quem haec omnia, Domine, sem er bona
ares. — „ rze něhož toto všecko, ane,vžd

dobré tvoříš. “lfvztahuji se především na prom
o ně daryooběttní, ale pokuddchléb a vlnno lze po
kládati za nejpřednější dary přírodní pro vezde' šíž vot, možno lmi též rozuměti celou přirou
V prvních dobách bývaly zde žehnány různě lo

diny země a věci k výživě __potřebné,které v říclpřinášeli; předně chleb, kert byly obětovány,
avš nebyly konsekrov ny, nýbrž pouze žehnány,

aby se rozdávaly věřícím, kteří nepřístupovali kurlímáni (v. eulogie), dále pakt jiné věci.
em doby bylo pak žehnání různých věcí na

určité dny stanoveno, až pootom z mešního ritu

Zymizelo. Nyni světí toliko biskup svaté oleje naelený čtvrtek ato olej nemocných zde před slovy
„Per quem haec omna. .“, ři mo a oleej kalle
chumenův až po přijímání. V druhé části závěru
hlásáme, že obět Kristova řínáši Bohu Otci a
Duchu sv. všelikou čest a si vu. Při slovech „Per
ipsum et cum ipso et in i so“ „rsz ze ěnho a
s nim a v něm" —dělá kn z sv. hostil třikrát kříž
nad _kallchern, a při slovech „est tibi Deo Pattri

omnipotenti in unitate Spiritus sancti., — „jest tobě,Bohu tci všemohoucímu, v jednot Ducha sva
tého“ —dvakrát mezi kalichem a prsy. Potom drží
kněz sv. hostíí nad kalichem, pozvedne oboje o
někud, pronášeje slova „omnis hoonor ct gloria 
„všeliká čest a sláva'. Pokud nebylo zavedeno
nynější pozdvihování bezprostředně po proměněni,
pozdvihoval zde kněz sv. hostíí s kalichem a uka
zoval je věřícím, by se klanělí (elevatio minor).

Hlasité potom kněz pronáší neboPzpívá slova „Peromnia saecula saeculorum " — „Povšechny věky
věkův“, líd pak osvědčuje souhlas slovem „Amenh
T . elý :. m. modlis kněz

potíchsu (llitus celebr. míssam. Vlll. l.) až na6slovauoque eccatoribus“, \kte:á se poněkud
hlasitěsjívyslovuj, a na zakončení Tichou modlit
bou osvědčuje se úcta k ;největšimu tajemství,
které se při mši sv koná. Sněm tridentský zavrhl
tvrzení, že st :. m. a konsekrační slova se mají

hlasitě; řlmkati(Sess. XXll. De sacrlf. missae, can 9).Sáms odli kněz bez lidu, ponévavdž obětní děj
koná jako zástupce Kristův, jenž jest vlastní obětnlk azobět .nemá celebrant řikati
z paamětl, nýbrž včistí, neurčují--li rubrriky jinak, ku
př. aby patřil_ na Nejsvětější a tak tři modlitby

egřed přijímáním z paměti konal (cf. G_.Sc_holer,Šíp hons |.M __c_leL.) Liber de caerenioniismissiae,).jako vůbec v římském míspag.
sád_lu2,tak zvláštěw v :. m. nesmí se nic měnili,
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vyli_ecli_atí___nebo přidati (Decreta auth. 5. R. C. n
Líterat ra: Ferd Pr abrt, Verwaltung d_.

hochhelllgen Eucharistie. _Ttlbinaenl
Gilu-, Daas hei.l Messopfer 5 A i. Freiburg in Bj;Dr. .I.Xaka;,Omšis at.é VPraze 1899
Anzóergcr, Pastoraltheolvogie. 4 Aufl. 2. B. Řegens„D.r Ira/rlarar, Handbuch d. katho

lischen Líturgik, 2. B. Freiburg in B. 1890.š[Kick]— 4. nor (kánoon malý, resp. men i), jest
úhrnný názlev všech obřadův v modliteb před vlast
ním c-em až po sekretu včetně, t. ]. oné části mše
sv._, v níž se chléb a víno ke konsekraci při ra
vujiia Bohu zasvěcují. jsou to zejména modlltby
„Suscipe sancte Páter-", „Deus qui humanae“ , „Oi
ferimus“, ln spírltn humílitatis“ , „Veni sancti
ficator“, „Šuscípe sancta Trinitas“. Vyskytují se
v církvi římské tepnne od Xlll.a XIV.staol. zoovu
se (ještě v tištěných missálech předstridentských)
nikoliv nevhodně :. m., prototože jednnak staly se
pevnou normou (canon) pro oblacl obětních darů

a jsou s první části avklastnihooc-u mešnlho obsahově spřízněny, jen menšihc rozssahu
a ro pozdější původ jaksi menšoludůležitosti (minor).

isto názvu : m. užíváno i pojmenování rear:
tel/_a, protože jsou jen jak' msi odnožem a rozší
řením prastar stekrey. ento :. m. otištěn tež
(silnými ještě modlitbami) na prostřední kánonové

.U'
:

talcbuev.( rovn výštr.es 67(_);2/iuk_,___pa0mšisv. 2 377 n.; Malba/er, Litur 211.
5. c Písma sv. jelikož knihy íblickě, jakožto
knihy inspirovanéatedy vážnosti božské jsou nej
vyšším a nejdokonalejšlm pravidlem víry a mravů
vzdálenějším, zvány jsou také ony c-íckými či no
remnimi již od ěasuv Origenových, jich souhrn pak
zván do konce lV. stol. c-em. Orig ln ant. Prol.:
„quae in scripturís, quas canonicas habemus,

nusquam legímus, lnařipocryphís tamen invenluntur.“ Hieron. Prol. „' p. ' .nons sunt in
canone.“ jest tedyc. asbírka neb seznam knih,které
byly napsány od mnžův inspirovanýcha ve věcech
viry a mravů _majívážnost noremní. Aby tedy kniha
byla s0učástit-u, musí býti inspirována či napsána
od muže inspirovaného a tento inspirační ráz její
musíbýti bezpečně znám. Poněvadž takovými km
hami jsou pouze knihy biblické, jakožto jediné
uznané knihy inspirované, jest na levé, že kniha
c--ická znamená co do věcí totéž, co kniha biblická
či Písma sv. Knihy však, které sice svou formou,
svým obsahem a mnohdy 1 tituly svými se vydá
valy a od některých i pokládány byly za c-ické,
ale nebyly a nejsou jimi, nazývají se apokry iy (víz
čl.),u protestantů pseudepigraly. Které knihy tvoří

součást L-u,snaprososotou jísNtotoumůže urělti pouzeneomylný úřad v církvi|. bfoknihy svaté inspi
rované byly jakožto knihy původu božského dány
církvi od apoštolův a církev uchovávala je pečlivě
s bezpečnou tradicí o jejich původě a vážnosti;

může tedy církevjíž přirozeným způsobem __vynéstibezpečný soud o tom, které knihy kec-u,k ismu
sv., patří. Mimo to učitelský úřad církve obdařen
jest zvláštním darem neomylnosti,aby ve věcech

vlr_yamravů nemohl se odchýliti od pravd y_,,atedy
nejen bezpečný, néybrž i neomylný úsude mužeučiniti o tom ter knihy jsou inspirované, káno
nické, a které ne. Vydal pak církev sv. skutečně
častěji prohlášení otom, které knihy patří ke c-u
Na sněmé obecném učínila to v 'lridentě, kde
zřejmě v slovila, které knihy patří ke Starému &
kte ré k mému zákonu, jakož bude řečeno niZe.
Rozeznáváme pak o'. u židů, u katolíků, u nekato

l. C.u idů. Že židé před Kristem byli
plřesvědčenio božském původě či inspiračním rázu
těch oněch knih a že knihy takové odlišovali 0.1
jiných, jde najevo již zoněch míst starozákonních,
dle nichž Mojžíš obdržel nejen zjevení jistých pravo,
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ty on věci zaznamenal (2. Mojž.

34, kniha ojžíšova zákonem lHospodínovým slove (1. Paral 6, 40; 2. Par 7, 9;
34, 14), prorom vůbec svá roroctví Bohuapřipisují

(Os. 1, 1. 011,1 aj.), sal6áš svůj spis knihou
Hospodinovou nazývá (34 ,o knlihách svatýchdůležitostí se mluví(il. 9; 2.Makk.

kpřicházeli k tomu kpřesvědčení přiednotlivKýchakni ách Pismo sv. nepravv;i zajisté ne
íínak nežli že bylioto_m poučeni od mužů, jejíchž
posláni božské bylo zřejmé osvědčeno Bohem sa
mým (od Mojžíše, josue, Samuele proroků), p_ozdě ísnad tím,že sbor kanéži zákonikův učinil
o v ci tě soud na_základě jistých sudidel a soud
ten časem byl při'aat obecné. (: sí počínali při tom
správné, potvrdil án ježíš sám alespoň nepřímo,
tim totiž, že výpovědí vonéch knihách obsažených

se dovolával jakožto wáýpovědíBoha samého (Mark.7, 13; jan 10,34,35 j.) a Píssmo sv. Starého zá
klona pokládal za normu svého života, za projev
vůle Boží učiněný od nebeského Otce vzhledem

mářvykonávati, a avzhledemk cestě, kterou se má om bráti (M t,26 54,
Luk. 24, 44). Sbírka _řečenýchknih nepovstaatia ovšem
najednou, vždyt aní knihy samy nebylyn aspány
v čase krátkémm, nýbrž v době ast třinácti set roku.
Počátek k ní však byl učiněn záhy, 'iž od Mojžíše,
potud totiž, pokud on na sav knihy zákona, dal
je ievitům a přikázal, aby I:: položiliyna bok archy
úmluv a prředčitali lidu každého sedmého roku
oslavnřosti stánků (5. Mojž. 3, —26. Knim pak
byla p ipojena kníhajosue, potom kni y jiné, tak že
sbírka rostla tou měrou, kterou povstávaly knihy
vážnosti božské. Uchovávána byla nejspíše ve
stánku, později ve chrámě. Ne raví to sice Písmo
sv..-íikde výslovně, leč poku o josuovi (24, 26)
tsvrdi,že „zapsal všecka slova tato v knnize
zákona Hospoodinova“ ato místood některých
exegetú (Kaulena, Cornelyho a j.) se vykládávten
rozum, jakoby jos ue byl připolil svou knihu ke
knihám Mojžíšovým, ač jiní pojjímají je ve smyslu,
že pokračoval v dějepisu knih Mojžíšových, přece
však lze tak souditi alespoň okníhách dějepisných
sjistou pravděpodobnosti ztoho, že knihy ty úzce
spolu souvisi a i s knihami Mojžíšovýmí jeden
celek tvoří, pokud totiž každá 7.ních nejen začiná
spojkou a (i), nýbrž i své vypravování navazuje

na knihu předchozí,,počinajíc vypravování "svétam,
kde skon iia kniha předchozal, íha Josue tam,kdekončí pátá kniha Mojžíš kž'ešvšak také knihy

naučnéaprorocké uváděnnovybyly ve sbírkus již předzajetím babylonským, patrno jednaazk 16
kde prorok vyzývá ku pilnému čítání knihy Ho
spodinovy. t.j. knihy jeho (srvn. 15.29, 18), dávaje

tak na srozuměnou,že předešlé řeči jeho zprorocké
byly již sebrány v jednu knihu, jakoží

eDanlel výslovné se zmiňuje o kniháca,h VQvekterýchčítajenalezl proroctví jeremi íášo
jednak ztoho, že dle Přísl. 25,1 yla za Ezechiáše

ořízena nová sbírka přísloví alomounových a
při ojena k těm, která byla již sebrána, a že dle
. . , král Ezechíáš přikázal ievítům

chváiíti Boha slovy Davidovými a Asafovýmí, na
značuje tak, že tehdy byla již také sbírka žalmů
řečených dvou žalmistů, porízcná k účelům litur

nýbrž,34i příkaz,aby

.“3

gickým. Až etakč tyto knihy (prorocké a kniha

žalmů) byly choványnejspíše ve chrámě, lze sou
diti z toho, že řečen sbirka žallmů byla učiněnak účelům liturgickýmáa že dle .34,16aerje.m
36, 4—80 rorocké knihy jejich měly se předčítatí

lidu v domě Hospodinorvaě. Náhledu tomu nebrání,že 4. Král. 2, 8a . .,34 14 zmiňují se pouze
o tom, kterak za ]osiáašreabyla nalezena ve chrámmě
kniha zákon a,pom Ičujice o jiných knihách po
svátných, neboť, at neiílediníe k tomu, že z pou

C811011

hého pomlčeni o knihách jiných nelze již souditl
na jejich ne řitomnost a že za oněch neblahých po
měrů, jaké yly před josíášem, snadno mohlo na
stati nějaké přemístěni jich, m nepravíme, že byly
uloženy poho oěmad s kníhami Mojžíšovýmí,

nýbrž jen, že nejspíše neb pravděgoodobné chovalysev hrál-né(zprvu, pokud yly, ve stánku,
podocbnějako knih Mojžíšov, byť ne ohroma é
s nimi, nýbrž od le ně o . nic ak

zhotovovaly se opisy a z těchpačinily7se sbírky j névětší neb menší (srvn. 2. 79) ač zajisté

některé znich cbyl opísovlányataké 'iž dříve, nežlise uložlly ve ln-mše dobytí íerusalema Ne
bukadnezaremc(Nabuchodlonosorem) ztratila se as

azaknikla sbírka původní, chovaná ve chrámě. Kdyžkžidé se vrátili ze zajetí babylonského, učinili
Esdráš a Nehemiáš snněkterrými muži u enými no
vou sbírku jednotnou, ato jednak na základě onéch
sbírek, které byly pořízeny z opisů před zajetím

mtgeště zachovány, jseednakyz knih, kteréz vnuuknnut Ducllía sv. v zajetí neb
po něm ještě za jejich lžJiyvotas.eouditl to1lze nejen

ze svědectvía žzídovských (na př. Talmudu, ababahtr3,14" kryfního spisu 4. Esdráš. 14,
18—46), dle niezhžEsdráš ještě s muži jinými na
psal množství knih (posvátných), a z křesťanských

(na př. Tertulliána, de cuuit. tem. 1.3; Mi ne 1,a ementa Alex., tro 112 Mignes, 893),
která přičítajíEsdrášovi obnovení písem božských
nýlír'. z 1. Esdr.7, 12, kde Esdráš se nazývá pí
sařem Boha nebeského, a z 2. Makk. 2„l3—15 dle
níž v pamětech Nehcmiášových bylo2podáno takéto, kteark on zřizuje sbírku knihhsebrai a
připoejil (ke knihám Mojžíšovým)knihy o krá
iíc h a prorocích, také Daavidovy (žalmy)a
listy králův o darech (as knihuhsdrášovu a
Nehemíášovu). 'límto přičiněním Esdrášovvým a
Nehemíášovýmb idle pozdějšího podání židov
skéhooa dle min ni starších protestantův i někte
rých katoliků :. svatých knih v očích židí'í pale
stjnských uzavřen tak, že neuznali již a do:c-u ne

přijali žádných knih více, ač ještě potom některéyly z vnuknuti Božího napsány a od židův ale
xandrijskýchahellenistů vůbec kPismmu sv. (v pře
kladě alexandrijském) připojeny, či spíše mezí knihy
již dříve napsauéasebrané vloženy, tak že povstal
(as koncem lll. neb ve il. st před Kr) rozdíl mezi
t-em židů palestinských a c-em židův alexandrij—
ských. Avšak mínění toto nezdá se býti správným,
sir. jinak neb ] by mohl ve školách židovských ne
dlouho po Kristu nastati sporo tom,jsou—iic-ickýml
kníhyEzechiel, jonáš, Přísloví,PíseňŠalomounova,
Kazatel a Estheer, jakož d e svědectví talmudu
vskutku nastal. Mimoto židé alexandriiští b livná

boženských názorech závislí od palestinsk ch, příz
jímall od nich knihy posvátné l(išstl1.,llr1),Makk. 2, 15 vyzývají se (kolr. př. odažívdzů
palestinských, aby si zjednali od nich knihy, které

kim scházejí, av překladě alexandrijském jsou také
anlhy, které byly sepsány původn v aramejštiněaetdy zajisté v Palestině (Baruch, Ekklesiastik,

1. Makk. a snad 1 kniha Tobiáš a Juditlí),d ať nediníe nic otom, ovém zákoně nedějes
nikde ani zmínka o tom, že by se byli židé roz
cházeli ve svých názorech o c-ě, a že nejen apo
štolé uvádějí nezřídka místa starozákonní podle
překladu alexandrijského, atol tam, kde se odchy
luje odt textu hebres ,honýbrži oset Flavius

gřeklad ten chválí (btarožitn. 12,2, i ) a ve sv c'htarožitnostech také z těch knllí čerpá, jÍCllŽV
brejské biblí není, ač výslovně prohlašuje, že užila
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l. 3., Cot.nr Apíon.10. rávem proto
lze souditi. že židé alexandrijští, při'avše ještěpo
Esdrášovi některé knihy do svého p eki adu Písma
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sv., učinili tak proto, poněvadž seznali, že to uči
nííí také vPalestině. I jest tedy správnější náhled
dle něhož půšobením Esdrášovym aNehemíášov m
:. (Starého zákóna) byl sice stanoven a veřeřně
prohlášen, avšak ani v očích židů palestinských
uzavřen tak, aby nemohly novékknihy z vnuknutí
Božího povstatia do něho vřaděny bytí, anebípo
chybnosti vzníknouti o vážností některé z těch knih,
které dříve byly již za c-ické uznány; t' knihy pak,
které ještě potom židé alexandrijšti p ijali do své
sbírky, že byly také v Palestině původně za k-lcké
uznávány, ale později teprv, když tamní židé pod
vládu římskou přišli a v sekty se rozpadli, opět
z počtu knih posvátných vyloučeny,a to asspůso

benim sekty tarisejskéda bud' proto, že se jim nezdály byti v iné shodés knihami Mojži ovými,
nebo že„ncbyy dosti starobylé, aneb že nevznikly
na půdě patesytinské. Definitivně stalo se to as
kolemr 100 v Gamnii (tam poozkáze ]erusalema
ustavila se nově velerada), kde, jak se zdá, sta
noven byl úředně :: Písma sv., & to hlavně za tím
účelem, aby učiněn bylk neccsporům, které ještě
vi. st. 0 Kr. židovští učitelé vedi () tom,?zídaí
ke knih m svat' m patří také jisté knihy již dřjve
sebrané, totiž zechiel. ,onáš, Přísloví, Píseň ba
lomounova. Kazatella Esther. Tim nastal skutečně
na čas rozdil mezi c-em židů palestinských (tal
mudským,Esdrašovským)a t-em žldův alexandrij
ských a hellenistů vůbec, alespoň o,tud
židé alexandrijšti ještě potom uznávali za svaté
některé knihy, kterých v Palestině při definitivním
stanovení c-u neuzz.nall Obsahovalť:. palestin
ský, úřední, pouze ony knihy, které alespoň podle

přesvědčeni oné vrchnosti židovské, jež : kolem
00po Kr. stanovila, sebrány bylá! ve sbírku _jednotnou již za Esdráše a které jedin obsaženy jsou

také vnynějši bibli hebrejské, ato pořádkemtímto
ra, či ět knih Mojžíšových. 2. rorocí

(lNebíím)a to a) prvnější: kniha Josue, Soudců,

knihy Samuelovyv(vleVulgatě ]. a2 královská),ulgatě 3. a 4 král vská);b)
eremiáš, Ezechiel, Ooseáš,joel,

bdiáš, joná., Micheáš, ahum, Habakuk,
Sofoniáš, A geus, Zachariáš, Malachiáš. 3. Sv

tgspisy( uibm): Žalmy, řislov_l,o,b Pise( alomounova). Ruth,Píáějercmiášův,Ekklesíastes
(Kazatel neb Kohelet). Esther, Daniel, Esdráš a
Nehemiáš, dvě knihy kronik (Paralipomenon) Všech
'est39. oset Flavius udává síce počet posvátných
níh ží ovských na 22atakt'éž církevní spisovatelé

Melito Sardský, Oriageneas,Cyrill Jerus., Epitaníus,jeronym, Talmud kB( aba bathra i. 14) na
ale ve věci se neliší, čítajit knihy dvanácti pro

roků malých (Oscáš- Malachiáš) jzakoknihu jednu,tatžké ]. a 2. Samuelovu, l. a2 Král., Esdr.
Nehem., Flavius pak (3 řečeni spisovatelé církevní)
mimo to spo uje knihu Ruth s knihou Soudcův a

Pláč Jeremíaš v s knihou jeremíáš.: chtělsías, abycelkový počet knih těch srovvnávals spoočtem
písmen abecedy hebrejské (22) neb recke (24) Jich
rozděleni ve tri třídy (Tora, Prorocí, Svatospisy)

shledává sežiž v Předmluvě knihy Sírach či Ekklesiastik ( ákon, Prorocí a jiné níhy), Luk. 24,
“(Zákon Mojžišův, Prorocí a almy) a v Tal
mudu,Baba bathrat. 14 (Tora či zákon, Nebiim

či proroci a Ketubim či svatospisy). jednotlivéknihyty nazývajise protokánoni ckym ( rv
kánonickýmižybyvše tak nazvány po udznámo,v 1 stol. od Sixta SienskéhoN(Biblioth.
5.1, 1, jennž rozezznával mezi židovským c-em
p r v nt m (palestinským) a d ru h'y m(alexandrijským,
etgypky ) C.a exan dríjs ý pak obsahova
mimo řečené knihy prvokánonické také knih, které
ještě po Esdrášoví byly z vnuknutí Božio na
psány, za svaté uznány & do překladu alexandrij

Amos,
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ského přijaty a kteréž od časů Sixta Sienského
zovou se de uíterokánon íckými (druhokno
níckýmí), totiž Tobiáš, udit,h Moudrost,
Sirachovu či Ekklesíastí, Baruch s listem Jere

míášovým, dvě knihy Makkaabejské a přídatky
k Esther a k90Danieli, totiž Esth. 10, 4—16,24aDan. 3, 24— ak.ap la3 14. Avšak tento rozdíl
mezi c-em židů palestinských a alexandrijských

ineztrval dlouho. ebot vlivem rabbbinův a snadorudpo roti křesťanům, kteří uznávali také

knzíhy deuterokanonické, jak žbyly v překladé alex'andrijském, počal záh, ell. stol. po Kr.,
přidržovatí se c-u paanslest éhovjakožto c-u úřed
ního také židé alexandriiští a helíenisté vůbec až

jej ve 111neb počátkem lV. stol. přijali jako úřednížidé všickni, leč že také ootom ještě někteří jed
notlívcl uváděli dosti dlou 0 sleva knihy Sirachov

jako slova Písma sv., neb v alle orlckxycah-|výkladecsvých (Midrašim) také knihu obíás udithv

kládali a tím vážnost knih svatých jimu řlčítvali.—l. C. k Pismass.v uka oiíků rvi
katolické uznávali za inspirované a tím | za c-ickě
ony knihy, o kterých věděli, že buď pocházejí od
apoštolův aneb jako knihy božské vážnosti osvěd
čenny jsou od některého apoštol Bylit přesvěd
čení, že apoštoíé pří šíření učení Kristova těší se
zvláštní pomoci Ducha sv., at je hlásají ústně nebo
písemně, ba uznávali, že Bůh tnluví skrzen
znalí to jednak ze zázraků, které Bůh činil skrze

apoštoly, řjednak ze zřejmých výpovědi sv. apo
štolů, kte byvše o věci té Foučení od Krista, nlc—
len sami Ducha sv. sí žpřičtall (| Kor. 7, 10;37; 1. Pett. 12)), nýbrž i knihám spisovatelů ji
ných, starozákonníchyi novozákonních, vážnost bož
skou přikládaíi. Tak skrze apoštoly dostalo se

cirkvi c-u knih starozákonních a novozákonních.ísma sv. Staré o on a. V Novém
zákoně 1Kristus 1apoštolé uznávají sice knihy sta

rozákonní jako knihy vážností božské, nikde však
neudávají, které knihy paatři ke L—u (Staréh ozána,) knih deuterokánonlckých vůbec ne

uvádějí, leč že činí naráž některé na věci neb
výpovědi v nich hpodann.é oněvad však z prvookánonický ch knih uvádějí mista \z'ětšinou odle
překladuyalexandrijského a na knihy deutero áno

Šekel alespoň narážky činí i zcela5;pígítmé92(srvn.——2a M0111'.d k. 13— 21 a

oudr. 15, 7, Efes. 6, 13—17 a ítlloudr. 5,18—20;
id. 1, 3a Moudr.7,26; Žid 11,34—35a ZMa kk.

81—7, 42; ,19 a Sírach 13, lze sou
diti plným pr vem, že apoštoíěh jako c-ické uzná
vali a církví odevzdali starozákonní knihy v tom

rozsahu., ve kterém byly přijaty do překladu alexandrijského, tedy všec y svrchu jmenované knihy
protokánonícké 1deuterokánonickě; a lze tak sou
diti tím spíše, poněvadž a) v prvních třech stole
tích po Kr. všickn1,i apoštolští sv. Otcové a spl
sovateíé církevní uvádějí neb upotřebuji se stej

u vážno sti jak protokánonické tak deutero
kánonícké knihy starozákonní, ovšem ne všickní
všecky, nýbrž jedni ty, jiní ony,p odle t,oho jak

uznali toho )otřebu neb hodilaase pjim příležitost,
a poněvadž) nejstarší překlad, jako latinský akoptický, byvšeek účelům liturgickým zděíány na
základě překladu alexandrijského, obsahuji také
knihy druhokánonícké. Užílt knihy MoudrostiKíe
ment Řím v l. Kor. 3,' autor 2 Kor ,Učení
apošt. 5, 2, Hermas v Past. Příkaz. 8,1reneus 4,
383 523 KlemA x.vStrom 16 6,11,
14, 15 Hippolyt v ln Cant. Prol., „Demonst c

jud. 9,10,Te.rtull De praescript. 7, Adv. Marcion.16, De mon.og 114, Ori enes. C. Cels. 3, 72, 5,

29aj., Cyprian vTestim. ,24, De Mortal. 9,KDitonysius Alex. vContf.Paul Samm.os 6.9.10. lhy
Sírachovy či Ekrklesíastika užil Klem. Řím. 1.

_G'l
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Kor. 9, list Barnabášuv 19, Hermas v Past. Po
doben.55,;5 7, 4 K.lcmAlex.vStr om. 2, 5, Tertull
Adv. Marc. ], 16, Oriigen. vComm. in loan 32, 14,

Cýpp,rían De Testím. 2,1, Deh 'lo.rtal 9, Díonys.A.cx v Da.ent ha 3, . Knihy Baruchovy

užil Athenagoras V. IQw/i'cía nr.-giygrouavwv,5935501
selství či prosba za křesťany), ireneuKlement Alex. Paedag.1 2,3 Hippolyt, Adv.

Noet. 2, 4, 5, Tertull. v Scorpiac. 8, Origen. vSelect.
in ps: 12Š, Select. vinC.]er 31 Cyprían vsTestím. 2,6, Dioonys. Alex Contr. išaui.SSoam 10. To
biáše užil autor 2 Kor. 16, Polykarp k Filip. 10,
iren. Adv. haer. 1,30, 11, Klem. Alex. Strom. 2,

23; 6 12, Orígenest v Ep. ad Afric. 13, De Ora
11, Cyprián, Dc 32 Dioon s. Alex55v EpisKt.10.Knihyyjudith KlementRím. ? Kor.55 Kiem

Alex. vStrom. 2, 7, Hippo7lyt v Select. in jerem.23,1er.tui| Adv Ma cion. De monog. 17. Knihy

Esther užil Klem.0rím. 1.7Kor.55 Orígenes v 15.ad Afric. 13, De 11, Cyprián v Ep.
Daniele deuterok. ružil justln v I. Apol. 46, lre
neus, Adv. 4,5, 2; 4, 26, 3, Hlppoiyt v ln
Dam, Tertuilh.avÁdv. Henn 44,De idol. 18, Ori

Řenes v Ep. ad Afric., Cyplříán44vDe orat. dom. 8.
nihy Makkabegske užil Hermas v Past. Příkaz.
Klem lex v tr.om 5,114,5Tecrtull.vCont.jud.4,0ricnes vDeprín ypiráanestim

117, a Fortun.11. Tak obelcně nceybšliby jich užívalí jako kníhsvatých, kdyby božsk vážnost jejich
nebyla OSvědčenabezpečným podáním apoštolským,
tím méně byla by církev přípustíla je i v překkla
dech k účelům liturgickým, at nedíme nic o tomm,
že i bludaři prvních století užívali knih deutero

kánonlckých jako svatých,taže v katakombách zachovalyseiz rvních tří oetí poo.Kr malb, které

předsta\ ují v ci zaznamenane nejen v knihác prvokánoníckých, nýbrž i v drunok noníckých, na př.

tři mládenvce v peci ohnivé, E,;usannu Daniele s hatbakukem vjámé lv ,Tobbiašes rybou. Ve
však nastalo jakési kolísání v tsé příčině. Uznávali
sice také v této době knihy druhokánonícké jako
svaté četní sv. Otcové a spisovatele 'církevní, ze—
jmenaAfraates, EfremSyr., Chrysostom, Augustin;
take podávají je jako knihy Písmassv. kodex vati
kánský a sinajský ze iV. stol., avšak někte'í
Otcové té doby, Athanasius, C rii jerusal., gehsoř
Nazian., Epifanius, Hilarius, utin činili zřejmý
rozdil mezi knihami rvokánonickymí a druhokká
nonickými, rozeznávajíce přísně oboje od apokryfů.
Pouze prvokánonickým pričííali váhu rozhodnou
při odůvodňovánt článků viry a mra\',ů nazývav-ice
je /avowCo',ueva AthanasS), čitanými ke kánon., a
uvádějíce počet jejich na 22, podobně jako Fianvus,
leč že Athanasius, vynechav knihu Esther, čítal Ba

rucha slistem jeremiášovým,autor spisu SimmsScripturae sacrae a Cyrili jerus. čítali ke ánoní
ucha, spojujíce ho s eremiášem,a

že Hilarius přiljalttaké list Jeremi ův jako jistý,
Tobiáše pakajudithu jako pochybné Druhokáno
nické knihy, kteréž označovali jako ar';zavowčo'ym
ke kánonu nečitane (Athanas) neb ecclesiastici,
církevní (Rufín), připouštěii pouze neb přikazovaii
křesťanům nově orb cneým jaako četbu vzdělavací.
Příčiny, které je k tomuto rozlišování svedly byly
jednaak ve sporu se židy, proti nimž chtěli čeliti
touž zbraní, které oni užívali, jednak v přehnancm
přeceňování podání židovského (hebraica veritas,
jak di sv. jeronym), jednak v tom, že Ori enes ve
sve Hexapla zavedl a mnohé ruko isy recke po
něm přijaly způsob. druhokánoníck knihy staro

zákonní označovatí obeiem, kterýč hýval značkooupochybností neb podvrženosti inilí však řaečeni
sv. Otcové onen rozdíl mezi knihami kánonickými
spíše jen v theorii, tam, kde vyčítali knihy káno
nické, v praksi však, t j. ve svých spisech užívali
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se stejnou vážnosti knih jak protokánoníckých
tak deuterokánonických Toliko sv. jeronym, jenž
po delší dobu pobyl v Palestině, stýka' e se tam
se židy, přilnul k židovskému (paiestinsk mu, úřed
i c-u tou měrou, žeu znal za c-ické jen ty

knihy, které byly v něm, osta tní pak všeck pro

hlásil za apokryfní či nekánonickef ravě v roiog.gaieatus: „ut scíre vaieamus. qui quid extra hogs
es,t inter apocrypha esse ponendum Ale ion
upustil později od zamítavého stanoviska svého,

zvláště když (ne en výnos Damasův, zdělaný na
synodě římské r. 2 neb 382 a EiiLalty ozději do
dekretu Geiasiova o kánonickýc lh ch, nýbrži)s němy hipponský (r. 393) a karthaginský (r. 397

a419) nakzákladě podání Otců prohlásily za c--ickevšecky knihy Starého zákona, jak prvokánonickě
tak drnhokánonické bez rozdílu, a když podobně
učinil l papež innnocenc i ve svem listě k Jerony
movu příteli Exuperiovi, biskupu toulouskému,k u

Eřímemu jeho dotazu. lpřidal také druhokánonickénihy starozákonní ke svému překladu a uváděl
jejich slova jako v" ovědí Písma sv., ač i potom
zase po al některé oochybnostl v té příčině, jakož
lze sou ití ztoho, e vněkterých spisech neuvedl
žádné z nich, přes to, že mohl to učiniti vhodné
a s prospěchem. O V. st. užívali pak již sp iso
vatelé církevní skoro vesměs knih drnhokágoni
ckých se stejnou vážnosti jako p_rvokánonických,
také přestaly až na nepatrné vyjimk | ony po
chyhnosti, které dříve jevily se ojedin le také tím,
ebyiy od některéh spisovatele uváděny, neb do

tžoho onoho kodexu přijímán jako biblické těž
knihy nekánonické, byt vzdčavací, na př. kniha
Henoc,h 3, a4. Fsdrášova, 3. a4. Makkabejskáaj.
Výjnímečněvšak projevovaly se, nejspíše pod vlivem
příkladu jeronymova, pochybnosti o vážnosti te
one nebil všech knih deuterokánonických ještepozzjdči, v pozdním středověku, to mužů ve
liké vážností, jakým byli Petr Comesior (z. 1178),

Huuog a.s Caroo(z. 1263), Mikuláša z Lyry (z 1341),Antonín, arcibisk. florentský aj., ba nezanikly
úplně ani potom, když i sněm florentský (1441) ve
svém dekretě kArmenům (jenž přísně vzato pouze
Armeny vázal) jako knihy Písma sv. vyjmenoval
všecky protokánonícke ideuterokánonické knihy

*:

Starého a Nového zákona. Dokladem toho “est
zvláště jednání kardinála Cajetana (Tomáše de io),
jenž knihy druhokánonícke zavrhl. Proto když i
reiormátori v XVI. stol., obnovivše názor sv. je
ronyma, deuterokanonické knihy zavrhlí atím kno
vým sporům o té věcí podnět dali, sněm trident
sky ve 4. sedění svem dne 8 dubna 1546 učinil
výnos, ve kterém potvrdiv církevní odáni o : ě,
dogmaticky určila co do počtu 1rozsa u vymezil :.
jak Starého tak' | Nového zákona, vypočítav a pro
hláslv za kánonicke všecky ty knihy Starého 1No

' veho zákona se všemi částkami, jak se vyskytaji
ve Vuigatě (beze všeho rozdílu mezi knihami prvo
kánonickými a druhokánonickými), a vysloviv vy
obcování z církven ad tim y jich neuznal.

'nos ten obnovil nsněm vatikánský r. 1870 v se
ni 3., kap. 3. Tak uznána výrokem neomylným

božská a kánonická vážnost jejich a konec učiněn
pochybnostem o vážnostl té které knihy biblické
u katolíka pravověrného. Byly pak knihy patřící
ke t-u Starcho zákona na snčmč trídentském uve

deny pořádkem tímto: Genesis, Exodus, Leviticus,Numeri, Deuteronomium (t. j. 5kni hMojžiš.),
kniha Soudců, Ruth, čtyři knihy králů, dvě

omenon, Esdráášová první a druhá, která siove
ehemíášova, Tobiáš, judith, Esther, job, almy

Ěocčtem150, Přísloví, Kazatel, Velepíseň. Moudrost,kklesiastik (Sirach), lsaiáš, jeremiáš s Baruchem,
zechiel, Danie dvanáct proroků menších t. j.

Oseáš, Joel, Amos, Abdiáš, jonáš, Micheáš, Nahum,

:::-<



canon

i-iabakuk, Sofoniáš, ggeus, Zachariáš. Malachiáš,
dvěMakkabejské.—2.C. Písma sv. Nového zá
kona jest církevní sbírka knih inspirovaných na
psaných po Kristu. Obsahuje knihy od apoštolů
napsané neb od nich schválené jako knihy vážnosti
božské. Ani tento :. nepovstal naiednou. Neboť
Pán ležiš, sám nic nenapsav, ani a oštoiům nepři
kazal, aby co salí zjeho učeni,nybrž nařídil, aby
jdouce do celé 0 světa živým slovem učili všecky
národy. A oni poslušni rozkazu toho, hlásali nei
prve toliko ústně jeho učení a teprv později, když
učení to 'iž dosti daleko se rozšířilo, počali ně
kteií apo tolč a učedníci jejich také písemně za
znamenávati některé části z učení Kristova. Neboť
jako Pán ježíš nepřikázal jim psáti, tak ani neza
kázal, nýbrž spíše řízením svým a vguknutím vedl
jc ktomu. aby některé věci napsali. thii 'ektomu
různými okolnostmi a potřebami obci kves anských;
některé obce totiž vyžádaly si písemného záznamu
toho, co slyšely vkázáni ústním, vjinj ch povstaly
jisté pochybnosti neb bludy, které byo třeba od
straniti, v jiných se oddávali vlažnosti ncb neře—
stem, jež bylo nutno napravlíi. Potřeh takových
apoštolé nemohli nedbatí, a proto dověděvše se
o nich,napsali spisy,buď aby učení Kristovo v _a
měti utvrdili, neb pochybnosti a bludy zapu tli,
neb vlažné povzbudili a chybujicí napravili. Tak
vznikly knihy Nového zákona. Nepsali tedy všickni
apoštolé, nýbrž jen někteří, nepsali celého učení
Kristova, nýbrž jen tolik z něho, kolik bylo nutno,
aby vyhověli potřebám a tužbám věřících; aniž
psali pro celou církev, nýbrž jen pro jisté obce
neb jednotlivé osoby, zvlášť takové, které zastá
valy úřad veřejný. Aby pak obce a osoby, pro něž
apoštolé psali dila svá, měly jistotu, že spisy jejich
pocházejí vskutku od nich odevzdali jím spisy své

lbuc'ilsami neb jim je posrlali po osobách spolehtvyc _ . . .
svých, ba sv. Pavel dověděv se, že v
objevil se list mu podvržený, udával na konci listu

i neklamné znamení, po kterém by Koznalí listjeho, přičiniv pozdrav vlastni rukou. e sali toti
z pravidla spisů svých sami, nýbrž di tovali je.
Věřící pak majice presvědčení o apoštolském pů
vodě knih těch, nepokládali je za dilo pouze lid
ské, nýbrž přičitalí jim vážnost božskou, ma'ice je
za slovo Boží. Ano ítěm spisům přičitalí v žnost
božskou, které nebyly sice od apoštolu napsány,
ale dostali od nich osvědčení spisů vážnosti bož
ské, jakož platí o evangeliích sv. Marka a sv. Lu
káše. Bylit, jak řečeno, přesvědčeni, že apoštolě

ři šiřeni učení Kristova těší se zvláštní pomoci
ucha sv., at je hlásají ústně neb písemně. A toto

přesvědčení o původč a vážnosti spisuv apoštol
ských uchovávalo se v obcích těch od pokolentdo
pokolení podáním tistnim a ředčítánim jich při
veřejných službách Božích. oněvadž však spisy
ty nebyly psány pro celou církev, nýbrž pro jed
notlivě obce a osoby se zřenim kc zvláštním po
třebám jejich, byl ' s počátku rozptýleny po různých
krajích a jen malěmu počtu křestanú známy. Záhy
však počalv obce křesťanské sdileti s jinými apo
štolské spisy, které měly, i přesvědčeni o božské
vážnosti jejich, a vypůjčovaly si od “inych obcr
spisy, které byly v rukou jejich; ty pa optsovaiy
a sestavovaly ve sbírku. Povstala—li pochybnost
o některém spise, který pod jménem listu apoštol

ského kolova|,zda|i skutečně pochází od apoštola,dotazovali se té obce, které ist oren _dostal se
nejdříve, a svědectví jeji rozhodlo. e již v době
apoštolské očaly křesťanské obce činiti sbírky
spisův apoštolských, poznáváme ze s tsův apo
štolů samých. Sv. Petr totiž .upozorňu e vdruhém

listě svém (3,15—163,že ve všech listech sv. Pavlajsou některé věci t žko srozumitelné, kteréž lidé
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nevědomí přckrucují, jakož i ostatní Písma, a tak
zejména i členem (čv wrc wro'latg) naznačuje, že
když psal onen list, alespoň několik listů Pavlových
bylo v Malé Asii nejen známo, nýbrž i v jeden
celek sebráno. Evangelium sv. jana pak předpo
kládá u svých čtenářů známost evangelií synopti
ckých (Mat., ark., Luk.) a tak ukazuje, že také
tyto knihy byly alespoň vMale' Asii sebrány v jeden
celek, když sv. jan své evangelium psal. Mimo to,
jak bude řečeno, jest dějepisnč jisto, že na poč.
ll. stol. vyskytaly se již tak objemné sbírky knih
novozákonních, že jen málokteré scházely k úplnosti
f-u. Poněvadž však takové sbírky nepovstávají na
jednou, nýbrž v čase poměrně delším, jsou i tyto
sbírky svědectvím, že počátek k ním byl učiněn
již v době apoštolské. Byli pak věřící ke sbírání
spísův apostolských povzbuzeni 'ednak sbírkou
knih starozákonních, která byla již u ončena,jednak
povahou lis úv okružních, které přečetše po vůli
apoštolů meli zaslati obcím jiným, neb i vyzváním

apoštolúv,abg sdělili si navzájem listy, které měli.Někdy přim Io je k tomu i oznáni či bezpečná
zpráva, že ta ona obec chov jisté spisy apoštol
ské, které si přáli míti také. Kdo první počal sbí
rati ony spisy, známo neni. jest však pravděpo
dobno, že i počátek oněch sbírek i rozvoj jejich
záležel na horlivosti představených té které obce
křesťanské a na snaze jednotlivých křesťanů. Proto

také nebyly sbírky ty ve všech obcích stejnémýbržbud' větši neb menší. dle toho, zdali sb ratel po
čínal si více neb ménč horlivě a zda s větším či
menším počtem obci křesťanských byl ve spojení.
Rovněž není známo, které knihy chovaly se v oněch
sbírkách v době apoštolské. Uvážime-li však, že
janovo evangelium předpokládá u svých čtenářů
známost prvních tří evangelií, že sv. Petr (il. 3,
15. 16. mluví o všech listech sv. Pavla, a sv.

apoštolšti jeví a u sv'ch čtenářů předpo
kládají známost \'šech evangeíii a většiny listů Pa
vlových, jakou si mohli z'ednati jen opětovaným
čtením a tedy po čase deíším, lze právem tvrditi,
že na konci doby apoštolské alespoňv Malé
Asii obsahovaly všecka evangelia a velikou část
listů Pavlových, zejména těch, které byly zaslány
do MaléAsie.jak bylo v době Otcúv apoštol
skýc_h (od smrti sv. Jana do polovice il. st.), po
znáváme ze spisův apoštolských Otců, zejména sv.
lgnáce. Světec tento mluvi totiž ve svých listcch
(kFilad.5;Smyrn.7)oevangelií a apoštoíich
a souřaďu'e je se zákonem a proroky, t. j. 5 kní
hami Moj íšovými a prorockými Starého zákona.
Tim dosvědčuje, že vyskytaly se tehdy dvě sbírky
či spíše dvě části jedné sbírky spisův apoštolských,
z nichž jedna slula evangelium, druřá apoštolě.
Neboť,jakučísouvislost,slovem evangelium ani učení
Kristovo slovem hlásaně, ani pouze ednu knihu
rozuměti jest, nýbrž všecky čtyři knihy evangelní
čionu sbírku,která obsahovala všecka evangelia. Pa
trno totéž : mluvynejstarších sv. Otců, kteří poklá
dajíce všecky knihy evangelni za různé části jed
noho evangelia Kristova (evangelium čtyřtvaré),
slova evangelium včísle jednotném užívali k ozna
čeni všech čtyř evangelních s isú, jakož i z toho,
že sv. lgnác sání ve svých lstech užívá evang.
Matoušova,Lukášovaajanova. Slovem apoštolé
pak sv. ignác odooně jako jiní sv. tcov ozna
čuje druhou část řečené sbírky, tu totiž,která obsa
hovala spisy apoštolské mimo evangelia. Které
knihy tato sbírka obsahovala, nepravi sice, ale již
číslem množným „apo tolě“ naznačuje, že to
byly spisy alespoň dvou apoštolů, z těch citátů
pak (volných) a narážek, které se vyskytají vjeho
listech a ostatních Otcův apoštol.,'mužeme souditi,
že to byly všecky listy Pavlovy vyjma list k File
monovi, dále Skutky apošt., list sv. jakuba, i. sv.
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Petra, 1.sv. lana & Zjevení sv. jana. ba snadl ll.
sv Petra. Neboťu sv. Ignáce, Klementa Rím., Poly
karpa vyskytují se narážky a citáty ze všech listů
Pavlových (o jednooho sv. Otce z těch, u jinněho
z _jiných), jenom ne z listu k Filem. Sv. Klement
mimo to uvádí místa z jak., i.Petr a ]. jan.
Zjevení sv.jana naráží se sice v Pastýři Hermovč,

určitě5však svědectví vydávají mu dle lrenea (Advhaer. 30) ti, „,kteří viděli jana tváří v tvář', t.j.
bezpochyby sv. Polykarp a Papiáš.N a." Petr. pak

činí se alespoň nar ážky3 u Kleme ta (1. Kor. _11)a v listě Barnabášově (23 4, 12). že všecky s isy
ty požívaly vážnosti božské, kanonické, svedci
jednak sv. lgnác. jenž, jak řečeno, apoštolské
knihy (evangelíumaapoštoly) souřaďuje s knihami
Starého zákoona ak ]lm stejnou vážnost přikládá,
která patřila knihaámstarozákonnim, a autor ] istu
k Ditog net oví (před r. 135 ne--lí před 117), jenž

taktéž gčínl,bjedšnakKlemen ím., Poly arp,list Barna ášův, ani blutdařioné doby, jako
Basilides a Valentin, kteřt apoštolské spisy uvá
dějí buď touž aneb podobnou formulí slavnostní,
kterou Kristus, apoštolě a starší spisovatele uvá
děli citáty zkánonickýclt kttíít starozákonních, totiž
formulípsáno jest, jině písmo pravi,ja ako
v písmmě řečenoaj_est, a z nichž Klement dostzl
zřejmě svědčí o inspiraci sv. Pavla, pravě vl. listě

svém kevKor .47 o jeho listě l. Kor., že jej lnapsalducho n,ě t. j. yv ínspírován. Svědectví sv.
Klementa,lgnáceaPolykarpa jest zvláště důležité,
neboť oni byli žáci sv. apoštolů, stýkali se sučed
niky Kristovými, biskupovalí vobcích, kterým apo
štolě zaslali sve spisy, a byli ve spojenis jinými
obcemi křesťanskými, které rovněž obdržely spisy

apoštolské. Mohli tedy nejen najisto seznatt, kteréspisy apoštoolě oněm obcím zaslalí,nnýbrži jaká
vážnost jím přislušl a jaká jim byla přikládána od
křesťanských obci, od církve. Totéž platí o Papiá
šoví, žáku sv. jana, jenž výslovně jmenuje Matouše
a Marka spísov atelí evangelií Listu k Filem. 2. Petr.,
2. 3.3 jan. a íisttt udova neužívá, alespoň ne zřejmě,
žádný Otec apo tolský, aniž který jlný spisovatel

oneddooby ve spisech nás došlých. Avšak z tohode, že jich tehdy vůbec nebylo, ani že byly
ec neznam aneb nikde za 6--ickě neeuznávány.

Neboť v oné obě bylo ještě poměrně málo kře
sťanův, a proto ovšem ještě méně těch, kteří psali
voěcech křesťanského náboženství. Ž těch paa.k
kteří psali o nich, nebral si ttikdo za úkol uvádětí
nevbvyčltati všecky knihy apoštolské, nýbrž jen
příležitostně uváděli z jednotlív ch knih místa,
která se hodila k účelu, jehož cht li dosíci; nepsal
tedy nikdo o všech knihách apošt., mnohýa ine
poznal všech a nejednoho spisovatele nedošly nás
všecky spisy, ba ani ne s isyece.lé Snadno prolzomohlo se prthoditi, že ně terč s isy (k F|lent.,2

2 3 .la"- Jud) byly v jedn ch obcích za ká
nonícké uznávány (v těch, kterým byly původně
zaslzááv, a i v sousedství), v jin 'ch ak ještě ani
vez n most nepřišly. Čímvívíce v ak gtřilo s_eučeníKristovo, tltn dále lřila sei známost spísův apo
štolských a t-ÍCké jejich vážností. Neboťkkaždá
nová obec křesťanská hleděla sl zjednati spisy ty,

níš; jich užila při službách Božích Poněvadž všakěterě knihy nevešly v každé obcí ve známost
nt't aspoň ne áležítým ubez eěením, že to
jsou vskutku knihy" apoštolské, v nosti božskě,
nebyly některé z nich zde onde vřaděny hned mezí

knihy kánoníccke', a tak se stalo, že ani v".doběod polo elL ol.V století neebylc
zákonní ve1cvšech kraích a obcích křesťanských
stejně objemný. Ktera se věc měla, poznáváme
z četnýchsspisovatelův oné doby. jak pravověrných,
tak bíudařských, kteří nejen uvádějí různá místa
z knih apoštolských, nýbrž zhusta íspisovatele
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jejich jmennají a kánonickou vážnost jejich zřejměosvědčují. elnějšl ze svědku tech jsou prooltal íi

starolatlnský překlad (ltlala), Hermas (v polov. ll.
století), sv. justt n(z. 167), Zlomek Muratorský(jehož řecký ongilnáí jest asi z r. 17"— ), Caius

(2. kol. r. 220), Hlppolyt (z. 2350; pro Gallií sv.
lreneus (z. 202,) oPntu us gnostik Mnarcion,vrstevník sv. Justina, pro Syrii gvy'ccho tpř e
klad Pešíttá, pro Syrii západní 1heolildAntioch.
(z. 280),pro obceekartagtnskě (africké)Tertul
lian (z. kol. r. 223) a sv. Lyprian (a. 258), prřeklad
koptícky,pro Clí'keVrll obec alexa ndrl skou

Klement Alex.2(z. 217), Origenes (z. 234 ionysius Alex. (z. jejichg svědectví ;“ e ana jevo,
že od konce l21.stol. byly již všeobecně uznáván
v církvi za kanonické spisy to: čtyřl evangelia,

Skutky apošt. 12. listů Psy. avla (všecky, vyjmalist k Filem. a Žid.1), al. jan

že2přísttoupll záhy list kPFítIrem.,list jakubův však3.anj .a ]ud. že na konci ll. a na
po2čátkutm.).stol, byly sice přijaty již ve mnohých

obcích kcírkžvdnígh,Zpřece však ne ještě ve všech,list pak Zjevení sv. jana (Apokal.) že jen

odFlrtěknolikamálo byly brányv pochybnost.totiž nepřipomíná seesíce od lrenea, ale

lŠylpřijat do překladu Pešíttá ajmenován od Caialm. a l'ertullíana (i od Marcrona) jakožto list
Pavlův. Avšak pr02. Petr. 33. jan nenní před Ori
genem žádného svědectví příměho, v jma jedno
nedosti jasně. ktere' podává Zlomek urat., ro
list Jakubův jediné Pepšíltá, pro 2. Jan. toliko re
neus, Zlomek Murat. a Klement Alex., pro list
judův pak jedine Zlomek Murat., Klement Alex. a

Te iullian Mimo to shledáváme u nic , že listpřes to, že ho uznává Klement tm., Pe
šíttál, Klement Alex., Theofil Antioch.., nepřipomíná

D

se neb v poch bnost se bere od lreneea, Zlomku
Murat ,Caía, ertulliana, Apokalypsí nk že po
čínaje od Papiáše a justtnaauM č. až Nepotoví
(v polov. lll. stol.)všíchní přičítalí apoštolu janovi,

avšak kolem golovice lll. stol. že Dionysius Alex.a po něm i ti kteří uni na výchoodě z c-u jí \'y
ustíli jakožto spis, který prý sepsán byl ne od

Šana apoštola, nýbržo djana presbytera, neapotola. Po celou však tu dobu, od časnv apoštol
ských až do Dionysia nebylo nikoho, kdo by byl

přimo popíral apoštolský původ a0božsský ráz některé knihy novozákonní. oteprve po 200
letech proti Apokalypsl uvedol cDionysius Alex.,

nikterak není sto aby seslabílo staršís svědectvío její pravostis a vážnosti (viz Apok.

Řečené názory 0 c-ě knih novozákonních trvaly
skoro beze změnytaké potčátke . stoeVysvítá to ze seznamu, Eusebius, blskuup
v Caesarei palestinské (z. 34t0),po pílných studiích

dějepisn' ch25sestavil a ve svých církev. dějinách( .E. ll.25 ,.26) zanechal. Vypočítáváťv nětn
spisy, které až do jeho doby kolovaly v církvi
jakožto knihy apoštolské &s hledem k tomu, zdali
b | v cele cirkvi uznávány od počátku za pravě,

neb někde někdy brány v pochybnost, neb zavrho
vány jako nepravé, děíjje ve tri třídy. Do prvnítřídy, kterou zove ópo oyoúym (souhlasně uzna
né), klade spisy které byly ždy v celé církvi ode
všech uyznáván asvv.até (šlá k nitn 4 evangelia

(Mat. Mark.,Luk.,aan ), skutky apošt., všech 14listů sv. Pavla, 1..Jan a Apokalypsi,k
které však přičinuje upoznámku eťye rpavem (ač-líse tak d.) D0 hé třídy řadí uvuleyu'ueva
(popíraně),t.j spt'y,s.které bylyslceznámy, jejichž
a oštolský gůvod však byl od některých brán vpocybnost. ptsy ty dělí opět ve dva poddily, a)

wgtya óě nm./Žok (ntnoh ým však známé), t. i.
spisy, které byly, ne síce ode všech, přece však
od mnoha obcí církevních uznávány za kanonické,
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&)v vóůa, či nepravé,t. j. takové, které po soudě
skoro obecném dostaly se místy do c-u neprá
vem ajen od několika málo obcí za c-ické poklá

dány byly. K oněma(mnoha známý m) _čítálist jak,etr., .,.3 jan.a judův. K nepravým řadí Apo
al'psi sv. pooznámkou fryn man-[1](ač--li se

taakvidí), Skutky Pavlovy, Pastýře Hermova, Apokaa.l
Petrovu, list Barnabášův, Učeníapoštolů. Dotř etí
třídy klade spisy nemístné a bezbožné (čte:-m
mu“sum/3,7), t. j. spisy, které kolovaly sice mezi
bludařl pod jménem spísův apošt., kteréž však

vcírkvi nikdy od nikoho nebyly uznány za a oštolskě. Čítá nim evang. Petrovo, Matějovo, o
mášovo a jiných apoštoluv. Řadí-li list k Žid. ke
knihám obecně uznaným, _ač řiznává, že někteří

jej odložili, (E_oněvadž pr církev římská jej Pa
vlovi oupírá 33) d vá na jevo, že pochybnost ojeho( pravosti měly jen málokteré obce, a
i ty že jí odložily, jakmile seznaly, že uznali jej
za pravý všichni na východě a přemnozí na západě.
Apokalypsijanovu pa'k klade i mezi spisy za 5-ické
uznanéi mezi nepravé, přičiňujepokaždé poznámku
„ač-li se tak vldí“. Příčina toho jest asi v tom, že
Apokalypse byla uznávána za t-ickou od počátku
v celé cnrkví, & teprveeod polovice lll. století ně
které církve východní po příkladě Dionysia Alex.
braly v pochybnost apoštolský původ její. Euse
bius proto, hledě ke starému podání a obecnému
přesvědčení, byl jako dějepisec nucen vřaditi ji
mezi spisy obecně uznané. Přihlížeje však též
k potomnímuosmýšlení některých obci východmch
a chovaje sám jakousi poch bnost o pravosti Apo
kalypse, poněvadž sem zdáálo, že hoví chilíasmu,
chtel 1 této pochybností udáti výraz, a proto vřadíl
ji také mezi spisy nepravé Nechtěje pak sám roz
hodnouti, které mínění jest správné, přičinil po
známku srys paní,), ač-li se vidí, ponechávaje tak
čtenáři, by sáms erozhodnul, kterého mínění jest
se přirirdž eti. — jak pat no z,toho co dosud ře
čeno_,některé knihy apoštolské nebyly přijaty hned

mezi t-ícké, a uplynula skoro čtyři stoleti, nežbyly uznány obecně. de ..stol nazývají se

druhokánonickýmbi,_ a2čnevhodně. est _j__íchsedm:,kuJa 2. Petr., 2. a . jan list sv.

ljindy, AlpokalyyŠpfe sv. jana. Příčiny, proč nebylyhned přijatý v ude, záležcly jednak v nedostatku
zřejmých známek apoštolského původu jejich, je—
dnak v úzkostlivostl prvních křesťanů, kteří vě
do_uce, že pod ménem apoštolským kolují také
spisy, které od nich nepocházejí, neuznali žádného
spisu za c—ický,leč neklamné měli z,námky že sku
tečně pochází od apoštolů, neb od nich jakožto
svatý, inspirovaný jest osvědčen. Takové známky
byly tři: svědectví křesťanské obce neb osoby,
které apoštol spis svůj věnoval, shoda s apoštol
ským učením a s apošt. slohem odjinud známým.

"ly nebyly však_ ut řečených sedmi spisů dostizřejmy; nebot kŽídú m neudává, ani od
koho ani pro kohlootbyl psán, také slohem se liší

od ostatních listů Pavlových, a přicházejí v němmís,ta o nichž někteří nerozumě jíce jím myslili,
že _hovi udům montanistíckým a novatíánským

,4. Nen|proto divu, že některé
obce, zvláště na západě, nepříjalyoho do c-u,dokud
nenabyly neklamného svědectví, že skutečně po
chází od sv. Pavlvla; toho však nemohly nabýtí
hned 0 listě, který neudával, komu byl věnován.
Podobně platí o listě jak . a jud. Nebylyvvěno
vány ani obcím ani osobám určitým, nýbrž vůbec
křesťanům ze židovství. Nebylo proto po delší
dobu žádného zvláštního svědectví, ba ani zřej
mého a šíře známého svědka pro apoštolský původ
jejc|.ch dyž tedy dosstaly se v opisech jakožto
spisy apoštolské do krajin vzdálených od míst, do
nichž byly od apoštolů původně poslány, nemohli
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se věřící v krajích těch přesvědčili, že to jsou
listy vskutku apoštolské, ba nevěděli ani, kam se

obrátiti, aby ověcí té nabyli jistoty. Ne řijali jichtedy do c-u, zvláště když shledali v nicg domnělé
nesrovnalosti, vja k. totiž, že prý odporuje učení
sv. Pavla, v u a, že v něm užito svědectví
z apokryfní knihy Henochovy Lis tll. Petr. byl
sepsán pro několik obcí maloasijských nedlouho
před smrtí sv Petra, v době,kdy ještě zuřilo pro
následování Neronovo; dostal se ted k některým
z těch obcí, pro něž byl určen, zajist až po smrti
Petrově, a již ta okolnost byla s to,aby vzbudila
u nich odezřeni, že není pravý. Mimo to v listě
neudáv se osoba, po které byl pooslán prvn

čtenářům, nemohly proto obce jiné,kdostavše listdo rukou, dopátrati se vždy hned, omu byl při
nesen nejprve, a proto ani přesvědčiti se, je--li
vskutku od Petra. Pochybnosti ty zvětšíly se pak

ještě více, když gozorujíce formu seznall, že sloh
kagitoly druhé li i se od slohu Petrova. Listy 2.Jan. jsou krátké, věnovány, ne-lí oba, aspoň
3. Jan. osobám soukromým, a v jma2.jan.10.
neobsahují skoro ničeho, prroč by byly při službách
Božích předčítán neb od spisovatelů citovan
Nepřišly proto ta ě hned v známost širší a te y
ani do c-u, zvláště oněvadž autor sám nazval se
v nichphouze Tom/31zmnc, star ším, a tak vzbudil
myšlenku, že není apoštolem. Apokal se ko
nečně jest obsahu tak temného, že neodvažovali

se___ňšpředčítatíjl veřejně pří službách Božích, neprotn hnetl vezznámost širší: mimo to chová
místa, o nichž někteří mysiíll, že hoví chíliasmu,
ammá sloh, který nesrovnává se zcela se slohem

ja novým, nepřijali ji _rsroto, pokud domnělé ne
srovntaloslíty nebyly0 trn.—ěny—Oddpolnviceoleti naštala však v příčině t-u Nového
Zákona již úplná jednota po celé cirkvi, až. .a
malé výjimky v krajích východních. Přispěl k tomu
nepochybně obecný sněm církevní v Niceí (r. 325),
na němž se sešli zástupcové celé cirkve, západní
i východní. Neučiníl síce sněm žádného rozhodnuti
dogmatického o knihách biblických, avšak účastnici
sdělili si zajisté () nich navzájem cířkevní podání
svých obcí, a __zapudivše tak pochybností, které
někteří měli,přispěli k tomu, že i ty knihy druho

kánonické) byly ode všech uznány za apo tolské,mž dosud zde onde jevila se nedůvěra. Na
zánpadě aspoň shledáváme již od té doby všude
v ť—ěvšech těch 27 knih, které jsou v něm za

2

doby naší; na východě trvaly sice i potom ještě

tu a tam pochybnosti,n buď __jeno Apokalypsi, nebi o 2 Petr, ale bylo to hlavně
u těch, kteří se ne3'častniaii sněmu nicejskěho, jako

u Cyrilla Jerusal., ĚehořeNNaz.: v a.V soll.přestaly i tam tak Vl. st.ol po celé církvi.
západní 1východní zavládla jednota úplná, zvláště
když i na círk. sněmech bylo všech 27 knih pro
hlášeno “za inspirované a kanonické. Dokladem
ktommu jsou výroky a citáty sv. Otcův a spisovatelů

cirkevnícl_1__,prohlášeni řím. papežův a výnosy círk.". ak,okpdse ty ácírkve _východní,
v ní siceTCyrill jerus. a ehoř Nazz. i tak zvaný
60. (9.) kánon sněmu laodicejskěho vynechávají
Apokalypsi ve svýcch výčtech knih Nového zák.,
a dle Amfílochla, bisk. lkonského (2. kol. 380n eb

392), činili tak mnozí, ba někteří brali vepochybnosti 2 3. an. a ud. Zdás však, že

i u nich byly řečené pochybnností jenom theoretlcké, nebot v praxi užívali jich podobně jako jí
ných kanonických. Pouze církevní obec antiochijská,

zdá se, zavrhovalaa úpáně _jak Apokalypsi, tak 2.Petr. a.n ebot neužívá jich ani
sv. jan ZZIatoůstý (z. u407), ani Theodoret. jinak
však uznávali spis ty jak v Alexandrii, tak na
východě vůbec. Svědkem toho jest ve lV. stoleti
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sv. Athanasius (ep. test. 39 ), Dldymus Sie ý, svatý

Methoděj, b'hskup v Tyru foenickém. anluss,
Eire m Syr., ehoř Nyss., Basílíuss. sněm ancyrs ký(. 314), kodex sinajský: v . Cyrill Alex,

kodex alexandrijský, kodex Efrema Syr., ndřejV VI. toletí Leontius Byz., syrský pře

klad fíloxenský, spsti'ekladgcorgijský, Aretas Caar.esa .,
tak zvaná Sypsno s,.,Athanas synodcaetruilská (692).
.junilius přijminpilĚfrrický, p'ravis že za jeho
dboy (Vl. stol. ) trvalyt dosud pochybcnostl o Apokal.,
a Kosmas lndikopl. tvrdi o Syrecec,h aže A okallistů katolických a 2. Petr., a 3. ud. ne

ří [. Ale, jak patrno z toho, co rečenao, tvrzení

to nelze vykládatl o všech Syrech, tím méně o všech
křestanec východních, 3nybrž jen o jednotlivcíchaNestoriánech.Copak etýká církve západní,
v ní byl již od sněmu niscejského uznáván celý :.

v. zák., kterýmmáme nyní, pouze o listě k Žid.

jevila se jakási apochybnost, zejména v círk. obcí
africké, jako zc—u momsenského či chel
tenhams téhož(ze [V; stol ), který o něm pomlčuje,v.lr ill. '), kterýž nadsazuje
pravi, mnohých neni přijat co

:-u Ale pochybnosti ty dvymizehlyještě ve lV. stol.,jakož patrno z toho, že všec knih novoozák
uznávají za c-ickén en sv. jerornym, Rufin Au

gustin, nýbrž38i sněm řimský (či dekret Damasův,r. 374 )382, hípponský (392), karthagínský
(397 a 419), jakož i papež lnnoocenc ]. potvrdil ve
svém listěk Exuperiovi a Gelasius (492—496)
Hormisdas (SM—523). Panovala tedy od té dooby

skoro dogmatickádistota o tom, které knihy patřik Nov. zákonu. ýjimky potom byly jížv velrn
řidké, a to jen u jednotliiců. jakousi zvláštnost
však projevuje jeden seznam latinský ze Vl. neb
Vll. stoleti, ktery mimo 27 knih našich čitá k Nov.
zákonu také jakousi knihu sacramentorum a

Sarlsberský, jenžjmenuje ještě patnáctý list svatého Pavla, totižl its k Laodicecejským. Avšak mi
nění to bylo soukromým,a nikdo se ho nepřídržei.
A tak nerušil již nikdo oanějednoty, která nastala
v církvi v příčině o—uNov. zákona. Proto také po
delší dobu nebyl o něm učiněn žádný výnos více.
až teprve v XV. století, kdy papež Eugen 1V. a
sněm florentský nově potvrdili všech 27 knih v de
kretu k Armenům když ěželo o návrat mono
fysitů do církve katolické. V XVI. stol. však po
rušil jednotu tu kardinál Cajetan, jenž uznav 2.
Petr. zcela za připustnýa pooomlčevoApokalypse,
tvrdil, že z (ostatních) knih deuterokanonických
nelze bráti důvodů pádných. aktéž reformátoři

obnovili tehdy pochybnosti, které v starých dobáchněkteří měli ok ni.hách Prototo sněm tridentský ve
4. sezeni svém, jak řečeno, dogmaticky určil a co
do počtu i rozsahu v mezil také a. knih novo
zákonních, a to odá ku tomto: 4 evangelia,

eMat., Marka, uk., jana; Skutk a ošt.; l
„listůePavlov' ch: k Řím., dva ke Korint. e Galat.,
_k.,Eies k iiipp., ke Kolos., dva k Thessai., dva
k Timoth., jeden k Titovi, k Filem., k Zidům; dv

apoštola Petra, tři a ošt. Lana, jeden apošt. judy,a Apokalypse apošt. ana. ýroktcn obnovil sněm
vatikánský r. 1870. Uznána tak výrrokem neomyl
n mbo žská a kanonická vážnost také knih Zák.

ového a konec učiněn s orúm také o tom, které?
's . ]. Staršissekty biu

dařské podržely sice také knihy biblické, které
shiedaly v cirkvi v té době, ve které od nís eod

ioučiiy,ale nevšech, nýbrž zpravidla jen ty zenich,
ve()kterých při svém výklladě nalézay o oryovsvě učení; zavrhujíce však knihy, které elily
proti jejich zásadám, spísov některé
z nich. zejména gnostikově a anicheovci, knihy
nové ve smyslu svého učení a rozšiřovaly je pod

=.
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jménem spisůřvčagoštolských, svatých. Kterak sivedly v té příčin , nepoznáváme ze spisů jejich,
ebot ty se nezachovaly, nýbrž ze spisů sv. Otcův

& spisovatelů církevních, kteří vystupujice proti
bludným naukám jejich, uvedli některé zlomky
z jejich spisúv, aneb podali zprávu o om,
která sekta naložila s knihami biblickými, zvlá tě
s knihami a oštolský mi. Tak se dovídáme, že

Ekbionité, azaraejští avůbec sekty 'udaistické, které povstaly v době apoštolské ne Otcův
apoštolských z křesťanův obrácených ze židovství
neb působením učitelů židokřestanských, uživali
mimo knihy starozákonní toliko Matoušova evan

gelia aramejského, které však zkomolili různýmipřidatky, vložkami a výpustkami, zejména tž vy

neehánim Fyrvnichdvou kapitol. Sekty gnostické upira vážnost božskou knihám starozákon
nim, pokládajíce je za dílo demiurga, jednoho to
z nejnlžšich aeonůvabytosti vmnohě příčině pra
vému Bohu nepřátelské a o sobě obmezené; z novo
zákonních pak ly jen některé, jež však vy
kládalylibovoln.ř+aakBasilídes, jehosynlsídor
a stoupenci uznávali, pokudzznámo, eívang. Mat.,Luk. a jan. jakož i Pavlovy listy k ,l. Kor.,
Efes. al. Petr. Valen

tin a jeho stkoapnencli
uznávali všecka čtyři evangelia, iilstyk .Kor., Galat., Filipp., Kolos. fes.1, . r.,

Mia|'nrcí on uznával pouze 10listů Pavlových (všecauny. . ít., Žid.) a evang. Lukášovo,
kmtěnrěžvšak zkomolíl. vyloučiv z něho všecko, co
jevilo jakési uznání Starého zákona Maniche

ovci zavrhli kniNy Starého zákona 'akožto diloducha zlého, oxého zákona, zd se, přijali
pouze evang. lan. a některé listy Pavlovy, ale co
do ceny kladli je až za sipsy. které na sali sami
(Živé evang., Knihu tajemstvi, Knihu po átků, Po
klad živ,ota apokryfni evang. Tomášovo a Matě
jovo). Montanisté přijali as všecky knihynovo
zákonní, které ři svém vzniku (kole r. 140)
shledali v círk c-ě, yjma Skutk apošml.,které
zavrhli proto, že svědčí o příchodě Ducha sv. na
apoštoly, oni však učili, že Duch sv. přišel teprv

v Montanovl. Alogoové zamítli spisryi sv. jana,ostatní, zdá se, uznali všeccky. -- 2. ani, Ma
cedoníaní, Monnotysitě a jiní bludaři W.a
potomních stoleti podrželi všecky knihy Starého
iNov ého zákona. Toliko Nestoriáni nepřijali 2.

Pleltr.,dz. a 3. jan., jud., Apokalypse, nebot vzavšedod Nestora Antiochijského, přidrželi se c-u

jlaukýopři jejich odpadu od cirkve měli v Antiochii.am vša tehd , jak svrchu řečeno, knih těch ne

bylo ještě v :- Monofysité Eřikládajívážnost
stejnou anebo skoro stejnokutaé kery'm knihámapokryfnim, jako jest kniha „0 smrtlyl pro
roků“„,Závět 12 patriarchů“, „Děíiny krásněhojosefa a Aseneth“, kniha Henoch nihaj ubileiaaj.

— 3. Církev řecká a ruská přijaly všecky knihyStarého i Nvoveho z.ákona Řeckáv řlpojuje
také 3. Esdrášovu a 3. Makkabejskou, krupská pak
žalm 151., modlitbu Manassovu na konec Parali
pomenu a 4. Makkka.b na konec Starého zákona.
— 4. Protestanté uznali po příkladěLutherově
zeerSta éh ozáko nuapo ze prvokánoníckéknihy;
knihy druhokánonickě nazvali apokryfy a pri
pojilí je v bibli sve jakožto knihy cirkevni neb
vzdělavací až na konec jako dodatek. Apokryfy

v našem slova myslu nazvali“p(seudepižrafy.Luther učinil tak hned od počátku alvín v ak a
církev helvetskái anglikánská b II na vahách. Po

zděšší kalvinisté však (na syno ě v Dordrechtě r.161 ) a presbyter-lání (na synodě ve Westminstru
643) zavrhli je. Podobně učinila biblická spo

lečlnost anglická a cizozemská, kdyžt toho žádal

sněm anglikánským blskupův, ustanovivši se natom, že ude vydávati bibli bez ,apokryfů“, t. j.
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nez druhokánonickýcli knih starozákonních. Z No
ho zákona podrželi pouze ty, které hned od

lšočátku byly všude vždy uznnvávány za c-ické, a'bly také, ač nevhodně, nazvány prvokáno

idKnihlšetrzvané dseutaerokáiljonickými, t. j3. n.d,ul Apok', ne

knirh 2Řism Počátek učinil jžižstad (OndřejsBodenstein) tím,že
ve svémKspilse„ Libellus de canonicis scripturis“
řečenýcli sedm spisů čítal ke knihám tretí a ne
nižší vážností, a Luther tim, že o listě k Žl.,
jak Apokal. vyslovil se z příčin subjektiv
nich velice pohrdlivě. Přece však přijal je do svého
překladu bible ale dal jeeaž na konec. názo
rech těch následovali ho 1 stoupenci jeho po více

než sto reoků,ba šli ještě dále, až Martin Chenivtz m„Examen conciliiTridentini“ 1565
1573 zavrhl vvšmechsedm spisů řešených, nazvav
je apokryfy jeho následovalilutheránl jini.jenže
v.XVll stoleti někteří přestali je nazývati a o
kryty, nazvavše je knihami kánonlckými druh ho

řádu b druhokánonickýmí (Quenstedt, Baier,Calov), a že list kZid, jaa.k, juud. aaLApok

svých bibllch kladli až na konec nečislujíce jich;Znenáhla však počali upouštětl od toho ja
spisech svých, tak ve vydáních Lutherova překladu

bible, ve kterém čislolvali zase všech 27 knih ov.zákona (po prvé r. 6,all9) kolem r. l700bbyl
zase všecky knihy ty (i deutžerokánonické či ant 
le omcna) uznány od nich za c-ické. Kalvinisté
a wingliani uznávali všech 27 knih Nov zák.

skoro od2počáttk.u Kalvín sice pochyboval o Žid.,
2. Petr., 3.jani pokal,,Zwingligek zavrhlA okal. jako spis nebiblický, ale za uznal
k nonickou vážnost všech 27 knih, a jeho násle
dovali všichni ostatní stoupenci Kalvinovl l Zwin

liho. V polovici XVlll. stol. obnovili však zase
staré pochybnosti a viklali autoritou knih novo
zákonnich. Počátekki.učínlj D. Mic haelis, jenž

přel inspiraci dějepisných knih Nov. zákona,

zavprhnul list LudŽ'Jako nekánoníck' a vzal v pochybnostlist it1.a ubův,a essing, jenž
upustiv od protestantského názoru o inspiraCi

slovné, poukázal na nesprávnost m,učení jakobyPísmo sv. bylo jediným pramene víry. K nim
pi'idružii se Se m ller (Abhandlung von freier Unter
suchung des Kanons, 1771—1775),jenž po příkladě
Lutherově soudil v inspirační neb neinspirační ráz
té které knihy novozák. dle toho, jaký do em naři
učinila, a popřev pravost listů jak., 2. Pe r.,_jud.

ajanovýehAvzal v ochybnostpravost listu klid. a1. Petr A.pokal Tich následovali mnozí jiní, po
pírajíce pravost a kánonický ráz brzy těch, brzzy
oněch knih Novv. zák., ano někteří neuznali ani

Ýdiné knihy novozák. za ravou a inspirovanou.ystoupmlliovšem a v stupují jiní proti destruktivháňce i pravosti i kanonického

rázu knih Nov'inzn hale při té zásadě, ktere dpo přikladě Lutherověá&kŠemlerově tak mnozi se ži,ž

totiž vnitřní dojem či zkušenost vnitřní jest'sudladlem,podle něhož lze každému poosoudltl, zdat
kniha est inSpirovaná, není, jak di Comely, na
ěje e se brzy shodnou a s jistotou poznají,

které knihy jako inspirované k Plsniuu.,sv ke c-u

patři, ač přece Písmo sv prohlašuk za jediny
ramen wíry — Litteraatura ]. attolická'kiam/tizi, indiciae canonicarum Scripturarum
íulgatae lat. editionis, Romae 1740; Gold/tagm,

íindiciae harmonicto-crlticae et exegeticae in si.cripturam, Mo . ., Vinter:
essio quarta concinltiiTridentinivindicataseulntro

cuctio in Scripturas deuteronomicasVet. Test. Ro
mae 1842— Laair; A., Histoire du Ca
non de l'Anclen'Test.,1>ar11800; týž, Histoire du
Canon du. Nouveau Testament, Paris 1891; Yuliw,
Český slov-nik bohovčdný II.

přijaliKjakožto

“<.

lnu-144._.
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Die griechlschen Danlelzusátze und ihre kano
nlsche Geltung, Bibl. Stud. V1.,seš 3. a4.- Daun/:,
Der neutestam. Schriftkanon und Klemens v. Ale
xaandrien, Freiburg im Br. 1894, Danna/"zlá, Der
alttestamentL Kanon der antlochenischen Schule,

íb]. Stu ..,le seš.44.; Vi'gouraux, Canon des
crlturesdv Dictionnaire de la Bible _Jacqur'm Le

nouveaii Testam. ddans l'éžilIlse chratienne, Paris1911' různeeÚvoody do iPísm v., 1 nicchž

důležitější : doby novějšínlpro obojí Zákon jsou:Kaulm, Einleitun in die hl. Schrift (5. vyd.l 5,

6. vyd. obstaral oberg 191_4uHerdelra); Camay,Hist. et critica introductio in N. T.l ibros sv.,
vyd. v Paříži 1893—97; Compendium jeho v 6.

vyd. obstaral Hagen 1909, Mader, All emeine Einl.
in d. Alte u. Neue Test., Miinster 19 2; pouze ke
Star. Zák. napsali úvody: Ram-lz (4. vyd. ve Frei
burku 1870), Zrclmclez,Historr. s. V. T., d.l8
Sedláček,Úvod do knih Star. Zák., v Praze 1904;
lvall, Lehrb. der allgem. Einl. ind. A. T., Pader

m1906; pouuze ov .: Aberk-S'clzanz ve
Freiburku 1877; Trenkle ve Freiburku1897; Schae

fer A1. v Paderbomu 1897; SI:/ineedorfcr 3. vydv Praze 190,3 Baker 2. vyd. 1906 ve Freiburku;
sýkora, Úvod do Pisma sv Nov. Zákona, v Praze
1907; Babura 1910; Gul/alu; Einl., 2. v.yd 1 .
—2. Nekatolic ká: J. Em, Bibliothecasacra
sive Diatribe de libroru . one, Amstero
dam 1710; E 3.1). Stan/nz,Commenntatiohistorico
critica de librorum N. '1. canone, Fraiicíort 1775;

Semler, Abhandlunngen von freyer Untersuchungdes Kanons, Halle 1771—1775, Cizr. Fried. íltfmd,
Historia antiqua et vindicatio canonis sacri Vct.
Novlque Test., vLipsku1775; A. Alexander, Canon
of the Old and New Test. ascertained. Princeton
1826, v Londýně 1826, 1831- Kzrrh/iofer, Quellen
sammlung zui Geschichte neutest. Kanons bis aut
Hieronymus, Zůrichl ,Credner, Zur Geschichte
des Kaanons, Halle 1847, a Ges.ch des neutest
Kanon herausgegeben von Volkmar, Berlin 1860,
Hilgenfeld, Der Kanon u. die Kritik des N. T. in
ihrer eschichtlichen Ausbilduung u. Gestaltung,
Halel ] 3; Zahn, Geschichte des neutest. Kanons,
Erlangen 1888— sv.; Leitpold, Gesch. des
neu.test Kanons Leipzig 1907; ; novějších bibli
ckých úvodů: Řekaamý Václav, vod k imsu sv
Staréhoi Nov. Zákoona', v Brně 90,2 Ed. Ram—,
Geschichte der hl. Schriltend. A.T., 1890; Conti/l,
Einl. in die kanonischen Bůcher des A. T., 6.vvy .,
Tliblngen 1908; Einl. in d. Alte Testt.,
Milnchen 1898;flvltzmarm,Fl'eíburk1892;-Iůlíc/ur,

, 6 vyd. 1906 ve Freibur;ku Tlumí. Zahn, inl.
in das N. T., Leipzig 1906—1907,2 v.yd;Bart/1,
Einl. in das Neue Test., Gíitersloh 1908, Gregory,
Einl. in das Neue Test., Leipzig 1909. ijk ]—

c. Pissma sv. po stránce dogmatické.
1. Otázka c-u Písma sv. jest otázkou o rozsahu
(extensio) inspirace (v. t.). 'l'ážeme se, které knihy
130u určitě avv'lu čně Qi. omnesa et soli) inspirované ethyoda d ukaz non ku
inspirace see nemůžeme přesvětlěltiuzpůsobem
patriěným a) ani derdiukci z povahy věci (ex natura r_ei)č.aapior an i &)indukci c. a
steriori z vlastnosltí (charakteru) knih ilnspiro
vaných, anl :) z toho, ybl--li sp issaovate a oštolem, zejména ve smysluv 1čune'm.
od a) —ve věci fundament lní, jakou jest in
spirace, slo Booži psané, dlužno miti kriterium,
jímžto všichni lidé dobré vůle _knihyinspirované
rozeznávati mohou od neinsplrovaných, a toos jl
stotoou knlhy veškery- s veškerými odstatnými
ich součástmi. Nuže jakýkoliv dů az a priori
. z podstaty inspirace a jejího účelu náboženské

výchovy lldstva božskou ravdou—prokáže snad
vhodnost a užitečnost (convenientiam) inspirace,
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ale nikdy ;. knih inspirovaných.— Ad &) Pr oto
nezbylo protestantům, opustivšim svědectví authen
tického učitelského uřadu církve a božské tradice,
jinýchddůkazů L-Llnež a osteriori, z obsahu
knih inspirovaných a účinku jich čtení na čtenáře
(criteria interna). Uvádí 'ich asi 16, z m'chžto

Eřední jsou buď historic á, ádle nichž je knihanspirována, když obsahuje zázraky a proroctví,bdogma tická, t. j. majícíethtcko-nábožensky
účinek na čtenáře (tak zv. „gustus spiritualis"),
aneb aesthetická, č. kriterium jednoduchosti,
hloubky 3 vznešenosti textu. Avšak tato kriteria

neodpovídají nezbytným podmínkám výše sub ad a)stanoveným lsouť to kreritrla subjektivní a
tudíž sebeklamu schopná, nejsou všem přístupná
ani všem knihám Písma sv. výluěné vlastni. Viz
či. „kriteria zjevení“. — Ad :) Uřad a oštolátu

obsahuje sice charisma (nadpřirozený darg zjevení,neomylnostiainspirace k hlásán íaslov Božího
ale charisma inspirace (v. t.) není s předešlým
totožno, a proto není správným závěr z úřaduapoštolátu na inspiraci spisu apoštolova, zejména ve
smyslu výlučném: ueni--li spisovatel apoštoíem,
není jeho spis inspirován, jak factum nepochybné

inspirace evangelia sv. Marka a Lukáše dokazuje.výluce argumentace a priori, jakož i a po
sterioriozbyvájedine svědectví jakožto pramen
jistého poznám :- u knih inspirovaných, což od 0vídápovaze inspirace jakožto nadpřirozenépsyc o

logickéčudálostí (íactum internum) inspirovaného.
Nesta čivšak a) svědectví lllinnspirovanéhoautora samotu éhoo, dostateč
ným svědectvi samotného Písma sv.
vzhledem k celému ani :) nestačí
svědectví tradice pouzeuhistorické, nýbrž
d) vyžaduje se a jest jediné dostatedčnýmsvědectví tradiceb božské. eboí—ada)—
factum inspiracenení ve sve adpřiirozené po
vaze, bez zvláštního božského osvědčení, ani in
spirovanému per se povoědm Svědectví pak
h, samo ossobě, jest pouzeolidské,sebeklamu
přístupné a tudíž nedostatečné býti motivem zá
vazné božské viry o inspiraci a jejím roozsahu
(c-u) pro všechny věřící, nent-li potvrzeno zázra
kem,tedy božsk' m svědectvímskrze authentické

(>|-Žán;ipruievenymv(apoštolátem viry. dbSv d ctví Písma .o své inspiraci nemůže býti

bez předpokla dubionsplrace(a tudíž sine circulovitioso) jakožto ské uplatňovávno. Vyža-_
duje se tedy authentická promulgace o inspiraci

původních knih (autograíů) a neporuášitelnosti (integrity) opisů (apograíů). 0 St. 2. áme svědectví
Kristovo a apoštolů, kteří v raxi (citováním)
i v theoril viru národa isracls ého o psaném

slo uBo žím v určité kollekci knih21(_„Scri3p
turae“u)2„Potvrdilir (jan Sun., 639; Ma.Luk 2“- Sn.kut. 110;2. Tím.23<l atd ).
Historizcko-kritickýodůkaz o celé řadě knih St. Z.
v této kollekci obsažených („protokánonických“)
jest jistý. NásIedovné lze 5 tisíclou ono svvěde
ctvi Kristovo a apoštolův uplatniti posítlvně o té ch to
knihách. Avšak na otázku,s jsoou-ii tyto knihy vý
iučně inspirovány („omnes et soli“), aneb patří--li
do 5-u eště jiné („deuterokánonické") —toto svě

dectví isma uestaačí.,. rotokán onické“ se nazývají knihy Pisma.,sv o je chž inspiraci nikdy

pochybováno nebylo, pročež jectEusebius (lil. c. 35)nazval „ó,uoloyauyevot“ „De erokáno Clié"
jsou ony, o jejichž inspiraci i“v lůně cirkve katol.

byly pochybnosti, proto do c-u&všude a vžd po
aty nebyly a „cingisyoóyu-t'o; nazývaly. ihydeuterokáno kěSt. Z. jsou: Baruch,Tobias,

judith, Sapientia, Ecclesiasticus a obě knihy iMchabejské; mimoto část ] Dn .,234-290;
14., a sedm poslednich kapitol Estherc.13;

canon

104—161'.Deuterokánonické N. Z. jsou: Ep
sv. Pavla k Židům, ep. 2. s.v Petra, 2. a3. sv. jana,

akuba, eps.v. judy1 a A ocalypsis. Na
otom ásti evas.Marka1 nsfl v.Luk.

. . 3.82“2 Teorminlolovgioe knih
a deutearo-kanonických blša nejprvSixtem Senenským (s. 1569) v je o Bibliotheca

sancta užívána : ozznačení priority času jich zíažřadění do c-u knoli difference autority. — Obi
nější a méně 'istý jest důkaz o c-u knih Noov. lZ.,

hledáme-iistgddectvi jen v Pis .cili slouží2 „ln quibus lln(epistolisPauli)
sunt quaedamPditiicilia ínteiiectu, quae indocti et
instabilesdepravant,sicut et caeteras Scripturas,

suam perditionem“. Z této „deuterokánonické“
epištoly mohou protestanté ne bez úspěchu (ale
nednsledné sami sobě čerpajíce z pramene„ deu
terokánonického' božské svědectvt o fundamen
táln m článku své víry) dokázati, že jest více
epištoi sv. Pavla, majícíchautoritu „Pisma“,
tedy kánonickou. Avšak z tohoto svědectví nelze
s patřičnoujistotou, všem věřícímpřístupnou,

dokázati :. celý s poodstatnými jeho součástmi,

%$
proto

hl

annik edná jeno 5., který orthodoxni pro

testanttéžpřijímají.je "tedy logick né, authen cké a veř svědectv božského
apošutolátu (božské tradice) cirkve Kristovy
) o c-uhoriginálů (_autografů)St. 1 N .Zák., ap) o jeho intte rité v opisech a překladech,
v nichžto ztracené originály se na nás dostaly.
Pročež pravi sv. Augustin (contra epist. tundam.

„Ego vero evangelio non crederem, nisi hmeeccieslae cath. commoveret auctoritas.“ Sv.
nasius (ep. test.) 0 této tradici vzhledem kNov.

St. Z. „Esse inspiratam Scripturam, sicutpatribus tradiderunt, qui ab initio ipsi
viderant et íuerunt ministri sermšonisf'
Podobně Augustinus (c.Faust. ]. ii. c. .a De
doctr. christ. ll. S.). a Hieronymus (de5script.ecci) o evangeliu sv. Marka : „Quod cum Petrus
audisset et probavit el ecclesiis legendum suaauctoritate dedit.“ historickou část
o c-u vt. či. a historický úvod k jednotlivým kni
hám — Ad:) Že svědectví „tradice historické“,
t. j. vědy historicko-kritické, samo o sobě nestačí,
dokazuje a) skutečnost, která vykazuje 13l růz
ných c-ů touto cestou stanovenych (Perrone t. 3.
sect. prior. c. i. pro a která opravňuje kzá
v:ěru Pominutím authentlckého svědectví božské
tradice v katol. církvi rostou poch)bnosti o c-u
v přímém poměru kritického studia. fi) Cesta hi
storické kritiky není ani veškerému lidu přístupna
ani Kristem ustanovena; ,-) protestanté si odpo
rují, když Písmo sv. 7a jedi nýopramen & normu
víry stanovi a přece fundamentální článek viry
o c-ummoim Písmo hledaaji; &) i historická tra
dice předpokládábožské zjevení aspoň 0 exi
stenci určité sbírky knih „Písma sv.“ (viz3, ad 6).

Požadaveksvědectvíbožské tradice

n

zvlášť dokazuieme v následu ícim — 4.6“ sně

memtridentským(sess.i gstanovený jesta) dle aticolchkjc zaás otra icibož
skéhozzjevvení authentický; &)dle zásad
theoio ickévédypředstavujedepositum
íidei “ apošto skou tradici cirkvi své
řeně, ff) orunše ě zachované vtrojim
stadiu půvgdní prosté ví_ry,vzniklé kontroverse a konečn éndeti nice. Sněmtrident
ský sess. lV. prohlásil6„(se) pari pietate ac reve
rentia suscipere omnes libros tam Veteris quam
Novi Testamenti, které bez rozlišování proto-a

deuterokánonick ch (od Genese až k A oskalypsi) vypočítvá, „cum utriu sque
mentiuunus sit auctor Deus“, dodávajeekslau
suli: „Si quis autem libros ipsos integros cum



canon

omnibus suis partibus, prout in Ecclesia catho
lita legi consueverunt et in veteri vulgata latina
hab_,enturpro sacris ac can nicis non susce

... Snémvvatikgnnský (1570)opa
kuje tento dekret doslovně (Const. dogm. c.
revelationee.) Účeleem tohoto authentického pro
hlášení v textu (Trid.) samém vysloveným jest,
ut „omnesintelligant,quibus potissimumtesti
monníís ac praesidiis in confirmandis dog

m_atibus eytninstaurandis in Ecclesia moribus (s.s ) slt usura“. Tentýžúčeldo
srvědčuji obayhistorickolvlésněmu tridentského, nejenPaz/aviani (l. Hist. conc. Tri.,d n'brž
i Sarpi (i. 2. p.6149\.1Nás|edovně tvrdí nespr vně

a l_tez v:)škaer'ch důvodů jalm (introd. in V. T.obmayer (Syst. theol. cath. t. 4.aapp.
Š 214a jí.). smně trid. rozlišování knih deutero
kánonickvche a protokánon ických ve i
menší a utority prvých neodstranil. Neodstraníl

factum nastalé dočasné pčochybnostia kontroverse(viz b) a dějiny c-u v t. i.), a_lepromulgoval au
thentícké svědectví katolické víry o usstáleném c-u

a odstranil možnost novénkontroverse definitivnímrozhodnutímneeosnad ovémz veni, nýbrž

o svěřeném cirkviaKristověodeposilum fídei vzhledem ke 5-\\ Pism sv. (Vat\canum: „utit talcs —
e. 'n 'raati — ecclesiae traditi sunt"). — Ad a)

Dle katolických zásad e(_prlncipium formale cathollcum))jest živý uč ký uřaad ve sboru apo

štolův (apostoiatus) ahjtej'aílchnástupcův (e_piscopatus)sub assistentit\a Duc sv.—authent ckým or
g d.) K ustanoveným( „euntes praedí
cate")\m'zhledemk celému obsahu božského zje
vení (universum depositum fídeí). Viz dúkazy v čl.

tradice a cí_rl_rev“_esNáledovsně jest nauka o r-upísmma sv., 07 venip oslova Bo
žího, jakožto část ezhálo víry kÉneporušitelněmu
jeho zachování ve veřejn m zájmu všech věřících
v onom depositum fidei celistvém obsažena. Pí
smo sv. samo o sobě není tudiž timto orgá
nem šíření a zachování celého obsahu zjevení,
nejméně však v tom smyslu, že by z něho jedno
tlivci zjevenou nauku hry a_mravu čerpali sami

(przincipíumIaformale su bjec [ i vum protestantismi).Concordiae n. l.; \ á'ltler, S mbol \k
44.—Protestanté učí o Písmu sv. třem z sadám:

aš jen knihy jejich r-u jsou inspirovaue slovo Boží;\? není jiného zjevení, než které je obsaženo
v těchto knihách Písmma; 7) jednotliví věřícísvykl'
dajís sí Písmo authenticky sami Avšak žádná
z těchto zásad neni v Pismě sv. obsažena Násle

dovně odporuje jejich formální_cprincig sám sob.éTento vnitřní rozpor v ísmu vedl
v histor li buď k úplnému rozkladu křesťanské
víry 0 P' smu sv. v racionalistickém kriticismu
(Leu-ing, Semler, Baur a konečn& ve kole Ri
!rclzlavž), aneb byla nahrazen božská autorita
cirkve Kristovy lidskou autoritou symbolických
knih církvi zemských v orthodoxnírn protestantismu.
Sněm tridentský (sess. lV.), jakožto sněm ekume
nický, jest mimorádn' způsob (modus extraordi—
narlus), jimžto učítels úřad Kristem ustanovený
vykonávaal své právo a svou povinnost, zachovati
depositum fídei o Písmussv. („o Timothee, depo
situm custodi“) neporušené, jakožto authentickýjeho svědek („testes mihi eritis "). Die zaslíbení
Kristova(Mat. 28"jan ibíd v. 26 a jj) jest

neomylnost takovéhoBučítelslkého výkonu světového
apoštolátu (Mat. ásL)kzaručena. Následovněest :. sněmu tridentského authentlck '.
Apoštolové odevzdali ednotlívé knihy c-\\ N. L.
a přijat uzavřený :. t. vSeptua intě auto
ritativn svým nástupcům jakožto „ ísmoa sv.“(„tradiderunt et commendarunt“) s právem apo
vinnosti, a) inspirací i :. nepřetržité prohlašovati,
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19) materielní neporušenost zachovati, 7) sm
Písma authentlcky vykládati a 6) veškeré zneuží
vám P\sma nepovolanými odmitati Tato ..traditio'
Písma církvi a v m obsažené jmenované funkce
jsou praegnantně vyjádreny ustáleným termínem
„depositiof (záloha ve smyslu juristickém). Písmo
Ěv jest svým vznikem,povahou acilem majetek

ožský, předaný_don učně správy cirkviKristově („in depo —lfuidei)k \\ žitk u (usus
fructus)věřícíchp(vizulřlren l. líl. c. 26,1. íV.c.33;
Tertull., De pra c. 19; Scheeben, Dogm l.
519) Bez takovsél'authentické promulgace 0 in
spira ci c-u isma sv., bez stálé ochrany inte

grity_a authentíckého výkladu jeho smyslu — byloísmo sv. bonum derelictum, vydáno zneuží
vání omezenosti a lehkomyslnosti lidské. Sněm
tridentský (ses3. W.) a sněm vatikánský
(Constit. de fide cath. 2,) vykonávajíce kprávo apovinnost deposítního cúřadu vzhledem kdraho
cennému depositu Písma s_v.,vydaly dekrety, jimiž
1" se stanoví obsah insspírace (v. t.:) .utriusque
(Testamenti) Deus est auctor“, což Vaticanum
ggoti povsiaiým mylným výkladům blíže určuje;rozsahu inspirace čili c-u Vatica um oapa
kuje ustanoveni tridentského sněmu, jak bylo
výšeSnb4.uvedeno; 30o 'authentickém textu
Vulgaty VlZt 4' o authentíckěm vykladu
Písma sv. viz či. „exegese“. Dle těchto zásad
dlužno přiznati učitelskému úřadu cirkve
Kristovy (tradici v širším slova smyslu) vzhledem

oíusmusv. relativní prioritu a) chronnologi
ck aloženi církví apoštolských skrzeorgánuživéhozama isteria apoštoú ředcházelo
sepsání a předánl'lPřIS aN. Z. věř cim; též v St.

předcházela tradlicea patriarchů psaný zákon

Mojžišúv; ji')_príoritu logickou č. poznávání božskehozzjeven elém obsahua sozahu
předpokládá neomylný úrade učitelský ciarkrveKri
stovy, tak že ;) katolická tradice obsahujic celek
deposíta pravdy zjevené, obsahuje též jeho sou
část, depositum Písma sv. č\li doctrinam de scrip
tura (o inspiraci a c-u) a doctrinam Scri turae
(authentíckou exegesi Písma sv)'——A &) heo
i_ogiccká ěvda odkrývá prameny aarsprostředky,jimiž apoštolská tradice o c-u
řila, neporušené zachovala & s jissttotouse poznává.
Hlavni prameny sou dva: ]. rxa is církevního
života a 2. zřejm na u ka učitelského úřadu církve.

i.bra xi nám dosvvédčuji (a) nepřetržité a vše
obecn(: užívání (usus) knih deuterokánonických
a protokánonických, bez veškerého jich rozlišo—
vání, jakožto psaného slovva Božího. Citáty

významnými terminy „scriptum est, Scriptura
(sacra, divina), Spiritus 3. in scriptuura s.“ s b
divuhodnou pílina důkaz řečeného usus Scripturae s.
sehra ). Blanchz'ni (Vindiciae canon. Script)
a mem (Sessio lV. Cone. Trid. vínd.icata) Ne
veliká epištola sv Klementa na př.,konceml

století psána Korinthsky_n\.Stobsahuje citáty" aze 7deuterokánonických kí N. 2. ýzn
účinnost důkazu ex usu ob evují charakteristické
jeho vlastnosti: a) usus pubírcus, užívání knih, jest
veřejné, církevní, nikoliv toiiko soukromé; B)
die času nepretrž t a de m'sta univer
sální l v době nastalých kontroversí z partiku

lárnicch příčin (viz introdukci ádo jednotlivých deuterokánonických knih); ;) týká sefundamentáiního
lánku víry o Pismě sv. Kdyby se takový usus

neopiral o tradici apoštolskou celého c-u(„ut tales — inspirati — traditi“), byl by to ab
usus a blud ve věci deposita fídei, což jest za

sííbením Kristovým (Mat. 16, 18) vyloučeno. Tatotradice apoštolská 0 St. 2. se stala aspoň indi
rektné uzivanim překladu LXX; ze 350 citátů
Kristových a apoštolských jest vyjádřeno 300 die

*

In
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tohoto překladu. Pročež di sv. August in (ep. ad
Hieronymmuzm) „Qua (versione Alexandrina LXX)
usos apostolos non solum res ípsa indicat sed
etíam te attestatum esse memini. (Viz Kau/m,
Einl. in die hl. Schritt., 528 násl. a 522 násl.)—
V knihách N. 2. není svědectví o inspiraci obsa
ženo,a proto musilo ústní tradici apoštolů neb in

spirovaných spisovatelů církvím (prvním čtenářům)býti sděleno („uti inspirati traditi“). (b) mto
veřejným upotřebením celého t-u souvisí vetřejné

či tání „Pisma sv“ při službách Božích,jak
se 3v „períkopách“ epistol a evangelií až podnes

zachovává v historické a ideové souvislosti se
čtením „vw Písma Star. zákona v synagogách
(Skut.152'). Toto čtení bylo zároveň veřejným
osvědčením apoštolské tradice c-u Koncil v Hippo
(393)a v Karthaginé (397),nařizuje„ ut praeter Scrip
turas canonicas nihil in Ecclesia legatur sub
nomine divinarum Scrlptura . .. Liceat
etiam legi passiones Martrtruy m, l.cum aniversa'riidies eorum celebrantur“ (Harduin [. p. 968). lr
kevni sněmy a sv. Otcovéuuvádějí v c-u knih, které
„legendos a Patrlbus accepisse“ doznáva' i, ve
skeré knihy c-u tridentského a jen tyto. e vše

obecnépotřebyvznikly(c)codíces appřekladř.(Viz část historickou t. čl., kde se vypočitávaj )
Se stanoviska dogmatického dodáváme, že kodexylsma sv. soct ni autoritou cirkve co
nejpečlivěji byly střeženy jakožto „archívia“
(rolna dle sv. lnatia M.), „digesta" ecclesíae

(Tertull ), „excmp aria“ eccl. (Orig.), „codicuum di
vinarum Scripturarum apparaatus ecclesiae maxime
necessarlus“ (Konstant. Vel.die Eusebia, Vita Const.
|. W CSB).— d.2 Církevni praxi vzhledem ke
c-u vykládáještě zřetelnějitheoretická nauka
církevní (praedicatio ecclesiastica). Sem patří
vydání seznamů kanonických knih různých cir
kevnich snněmmů (pravděpodobhě již l. nícej

ského r. 325), jimiž apoštolská tradice byhlaprotipartikulárnimu zatemňování (víz subóo.) chráněna,
a konečně rozhodnutím sněmu tridentského,
jakožto authentickým :-e mmPlsma sv. defini
tivně prohlášena (Viz souvislýseznam techto
církevních seznamů kanonických knih v části hi
:storickě t. čl.) Dlužno připomenouti,že i vdobe
tnastalého schismatu- orientální schismatícké

církve zach0vávají :. sv. Paílsma nezzměněný. Todokazujes oda jerus lems ká r. 1672,kde
byl zmařen pokus Cyrilla Laucariho,jímžto se chtél
zavdéčlti protestantům vypuštěním deuterokanoni
ckýcch knih z c-u dlllum Xi. . 258). iakož
issekty nestoriánské a monoíyslckě ve
století IV. a V od cirkve odtržené. Dle zásad
katolické tradice jest z historickýchpramenů
prokázanýsouhlas povolaných sv ů bož
ské tradice podmínkou a jistou znnámkou assi

' stence Ducha sv., „uvaděilciho apošltoly) (a jejichnástupce) ve všelikou pravdu“ tudíž
jest možnost bludu vyloučena. — 5."Stav) vzntiklé

ontroverse o autoritě t. z.v knih deuteroka
nonickýchviz včásti historické t. čl. a vintro
aukci jednotlivých knih. Dle tohoto svědectví
dějin nepůsobí kontroverse vážnou námitku doog
matickou proti dekretu sněmu tridentského.
Neboť l' o c-u Sta ak. 1. nevznikla před lV.
stoletím 2 příčiny v pochybnostech
o authentické |“tradlci prvních křestanskych století
(viz usus et diserta praedicatio canonís sub ó),
nýbrž vznikla z porovnávání c-u křesťan

kého 3 L'em hebre' ským, jemuž dalo podnět.

velíceorozšlřenévydáhiexaplarhiOrigenovo;. ež zaznamenávají sv. Otcové (Athanasius,
Greeg.oNazz., Cyríll Hierosot., Hieron mus) a cír
kevní spisovatele (Rufin, conc. Lao ic. can. 60. a

canon

can. 85. apost.) [V. a V. století tento stav nastalé
kontroverse i v lůně katolické církve, ale žádnný
z nich nevylučuje definitivně deuterokano
nických knih z c-u Písma sv. vůbec, podávajíce tineúplný, po vyjasnění kontroverse dopln
schopny, jak svědčí Casslodorus (tDiv.instit. c. 14):[„Patrees non conntr antdixeru sed diversa,

ut non impugnare sedr inavícemse exponere videantur“. 4. Vvskytujíci se pochybnosti ještě po Vl.
století a u středověkých scholastikú jsou buď a)
ozvěnou kontroverse W. a V století, anebo &)za
znamenávají pod vlivem autority sv. jeronyma

rozdíl c-u hebrejského užívaného v s_ynažgoze af-u katolické církve, aneb :) se onzajčue ne
dostatku definitivního prohlášení učitelského
úřadu církve všeobecné jistoty o stejné auto
ritě vešker ch knih není (srovn. Lyranus, sv.
Antoninus, ostatus, Cajetanus a ii.) — Z veške
rého stavu otázky o c u patrně vysvítá nutnost

neomylně autorig' učitelského úřadu, který o r- uauthenticky svěd ta jeho depositum věrně chrání,
jak se stalo dekret eknm. sněmů tridentského a
vatikánského t-tt Nov. zák. ovstala
kontroverseo v III. aol.V století z příčin knihám
deuterokánonickým vnějšic ch, když zjevnou tra

dicí o stejné autoritě všech (ex usu) byly JIŽ všeobecně přijaty; pročež 2 nebyla tato tra ice ani
všeobecně přerušena ani jistota víry podloména a
již v V. století veškerá pochybnost všeobecným
souhlasem o stejné božské autoritě veškerých knih

N. 2. odstraněna. 3. Vnější příčiny kontroverseot-u N. 2. byly hlavně dvě: at usus minus
trequens docentlum (Euseb. ll. 23) — neuží
valo se deuterokánonických tak často jako proto

kanonických a bproto byly zařaděny mezi „úvale7o'hwoi" b)a busus errantium; Montanistéa
zejména Novacianí zneužívali e Žid. 64
omezujlcc pravomoc církve odpouštět! všecky
hřichy,a id :? zneužívalo se výrazu „Christus
tactus“; Apooak ypsls byla citována naao-d
mnélý důkaz miniŽidlmíllenaríi (v. t.). Pochybnosto autoru (ep .a A ok.) vedla k pochyb
nostem o autoritě. d(Viz ieronymus,ep ad Dardanumnn.3)— itera tura: ar . Franzclin,
De div. trad. et Script. Romae, typ. Polygl. 18964;
Carncly, lntrocl. vol. Paris. Lethletleux 1885;
Schubert, Dogmatik, Freiburgí. Br. 1833,!. Bd.,$ 19;

M VCanmu, de locis theol. .2.; Klautgm, Theol.d. Vo.rz l. Bd.; Grandzralll, Constitutiones dogm.
Conc. Vatíc. pag. 47; Poor/1m Die Autoritat d.
deuterocan. B. B. d. A. B. (1893); Man“, ll canone

bílílicol(St. iN.7 .), Roma 1906; Xauim, Einleitg.in d. Schtt.d dA. u. N. T. (18984a19055) [[(dá]

hc. v církevním právul znamená pravidlo,předpis & zákon. iž u sv. av má význam pra
vidla viry a mravů (Galat. 6, 16. iilip. 3, 16. atd.).
Zove paak se er se r-em ka 7.,ákon clrkevní
i světský, jelikož obojí jest pravidlem mravů;
avšak per antonomasíam jen zákonu církevnímu
nazev c-u vyhrazen, a to „ob excellentiam pote

sta tis, a qua tertur, et finis, ad quamp dirigit“(Bened. XIV. De syn dioe ., lib.l., lll.
coož stalo se již od dob sněmu nicejskécho(záko4ny
světské. slují leges. váhat). Atu opět zvalo
r- em zprvu každé ustanovení církevnls,catvšeobecné
ať partikulární (proto se mluvilo téžo c-eech hi
sku ých a arcibisku —Abbas in
Cap.pCanonum, de Constitutsionibus: „Appella
tíone Canonis.venit omnis constitutio ecclesia
stlca“), af na synodách at mimo ně vydaných, jak
dogmatických tak disciplinárních, a mimo to se
druhdy zvala tak jak jednotlivá ustanovení církevní,
tak i sbírka (celek) jich. Proto definuje Gracian
(D. lll. princip.)r. prostě: „Ecclesiastiea constitutio
canonisfnomme censetur“ a nečiné rozdílu, zda pa
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pežem nebo sněmem byl _vydán, řidává: „cano
num alíi sunt de_cr_etaPontiftcum, a ii statuta Con—
cíliorum" (c. . . rzy v a po Gracianovi
užíváno l na západě slova 4. jen propúchvaly sně
movní rázu disciplinárního, jež zványtaké
ůsopot', 6907, na rozdíl od usnesení dogmatických
jež slula ólazvnóasrg,_dogmaata a a_nathematismí,a

názevd :. přikládán jen ustanovením všeobecným(Ben .IXIV. c,. I. 3. . a rozdíl od toho
dostaelo se zákonům Stolice Apoštolské jména
dekretalú, dekretů, konstituci a p.,
zřídka nazývány c-es. Pro úchvaly sněmů provinc
užívá se slova „“decreta a pro úchvaly_synod die
cesnich názvu „statuta“. Nikdy však úchvala sné
movni nenesla jména dekretálů. Tento význam
měly c-es až do sněmu tridentského. — C—es,jež
tvoří objektivní právo církevní, dělí se pravldelné
na t-es fldei, morum et disciplinae, nebot mnohá
práva jsou skutečn mi dogmaty theoretickými &
praktickými (_c-es fi ei et morum), a všecky c-es

dísciplínarestjsou vnnejužším vztahu k vířeamrartoto aké mohl sněm tridentský dáti slovu
. nový význam, označiv jim krátce formulované

dogmatické věty. k nimž připojuje anathema,a
nm, jak se SchuÍte domnívá, označil je zevně také

jako vety právní. Zákonům dis_cipllnárním, dřevnímt-es, dostalo se na snuérn mena ecreta de
etormatio one, jak$nazvány byly již na sněmu

kostnickém. Příkladu toho následoval i sněm va
tikánský. Nepřesne však až dosud užívá se slova
:. pro církevní zákon vůbec a odtud a potiori pro
pravo církevni pojmenování právo kanonické. jen
skutečně c-es respect. decreta jsou vlastními pra
meny práva, nikoliv acta, sněmovní protokoly, m0
tívy, historické doklady atd., ježaač jsou k poroz
ummění a vysvětlení jednotlivých úchval a tudíž pro
právo církevní veliké důležitosti, nemají mocn
práva. Dle toho znamená přídavné jméno„ kano
nický“ tolik. jako dle kanonického čí církevního
práva, na př. kanonický věk, _proces atd. — V doGracianově rozumi se slovem :. aucto
ritas či doklad, jímž z pramenů práva Graclan
svá „dicta“ dotvrzuje. Znamená zde 5. tedy tolik,
jako vlastní zákonné ustanovení. — Druhdhy od IV.
století označován také souhrn pro kleríky závaz
ných obecných předpisů jménem :. či „ordo cle
ricorum“, a neezřídka byl tak “míní seznam
k jistému kostelu příslušných cir evních osob, jež
jsouce zmíněným předpisům podrobeny a do tohoto
seznamu pojaty,na7.ývány kanovníky. Nejen obecně
předpisy pro klerlky, nýbrž také pro určité du

chovní společnosti, at světské neb řeholní, stano-_vená pra vidla nazývala se kánonení. — Rčen
:. sanctoruní nelze odvozova'ti, jak činí Du
cange, od toho, že v kánonu mše svaté činí se
zmínka o jistých svétcích a neznamená také
pouhý seznam světců, nýbrž autoritativní seznam
světců, do něhoz po,ati byli kanonísací. tak že
ízde původní vyznam slova :. proniká.

znamená také roční plat _(emphyteusís)_,jejžplatili v říši východořímské tí, kdož alí p
zemky císařskě,at soukromě či kostelní, v dědičný
násed (emphyteutlca pensío). Odtud sluly ve středo
věku opětující se dávk y při děleném vlastníctví,
zvláště davky vasalů, dědičných pachtýřů, len
nímu pánu nebo vlastniku, kánonem. Srvn. Bickel/,
Geschichte des poozn 12, iessen 1843;
Alam-Jm, Quellen u. Literatur des kan. Rechts I.,

Graz 1870, str. 227; Schultz, _Geschichte der Quellen u. Literatur des kan. 29, Stuttgart 1875;
Laurin, lntroductio ln Čorpus juurls can., Vindob.
1889, str..2; Wzrnz, jurís decretal.l str. 46) [Sa'tgj

Canon univers ls Aethiopum obsahuje nej
starší liturgické formuláře východní cirkve aethi
opske', jež byly velice Spřízněny s liturglí sv. Marka.
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Tiskem byl vydánjííž r. 1548v Římě kdež také
vzníkl 1549 latinský překlad jeho. _j'iné latinské

E_eklady jeho má Renaudot, Coll. lít. orient. l. 472nn.;ammond, Liturgies 234 nn. a 238nn.., odwell,
Aethiopic liturgíes and prayers, London 1864,

i ne, nn.; Swainsoon, The
liturgíes 349—395((originál a angl. překlad Bezol

dův); Arnhard, Lí88518 zum 'l'.aufíestder ttthlop.

Kirche, Miinchen 1 (origin. a překl.a)ašlonnjan, mallřv, původním jménemz traš_i—_ry blk" 18 Vídnl z čes. rodůlč,
oblíbenýnportraitist a, jenž provedl také některé
obrazy_ nábožen s:ké oltářní obraz věnovaný komn—
nim princem Rudolfem císaři Františku 105. k stří

brné svatbě.___votivní obraz pr () hr. Ilcozka, „Madonna“ (sro n. R. Tyrše Madonna raz
nuše Canona-S-trašírybky i,js reprodukcil,oSvětozor,
XIX., 1885, 648, 654.

Canonesapostolorumv.Apoštolské sbírky.
canones episcopales a [. provlnciales zvala

se druhdy ustanov_e_nibiskupská a arcibísuupská,pokud názvu :. počalo se užívati vyhradné
o ustanoveních všeoepbecnězávazných. Nyn ozvou
se ustanovení biskup. statuta a provinciální de
krety. (Srovn. Gloss. in princ. Diet XVIII.)

Canones Eusebiani, Eusebiem sestavené ta
bulky k snazšímu nalezení parallelních míst v evan
gelíích; základem k nim jest rozděleni evangelií

v sek ce. jež dříve p_řipvisovano bzylo AmmomovrAlexaandríjskému, ny na ladě badání

Lloydových (l8'27uselěa"_)B_urgaonovýchz(1871) uznánorovněž za práci

Canones s. Hippolyti, vpočtem38, odapotvídaí8.
knize apoštol. konstituci (srovn. t. to k no, rabsky zařímských

kodexů s latinským překlademé a úvodeern vydalC. : . Hannneberg v Mnichov 1870, němec
Achelís v Texte und Untersuchéungen 1891, Vl.
O jejich neporuše ností & autorovi vznikl druhd
prudký spor. Achelís pokládá je za pravé, Fun
(D. apostol. Konstltutíonen, Rottenberg 189l; Te
stament Unseres Herrn. 1901 str. 304 násl.) za pro

dukt neznámého autora 2 dob daleka pozdějších.Baumstark má v Oriens Christianus ( itn 901 str.

191 násl.) C. :. H. za vytah : listů Julíal., čemužodporuje Funk, jehož mínění, že c.: H. ani od
sv. Hippolyta, ani z jeho dob nepocházejí, nab 10

dnes vrchu (Srvn. (furior, Nomenclatorlřsšr. 9.dt.
Canones poenitentiates nazývaly se zákony,

jež stanovily miru trestů za gdnotlivé hřichy,nzrídka i více let trvajících. dpykání trestů těch
dělo se druhdy veřejné a teprve když bylo ukon
čeno, dostalo se hříšníkovi rozhřešení. Zákony toho
druhu, s nimiž se pooátk ávrne již na nejstarších sy
nodách. měly za účel zachovati přísnou kázeň sta
rokřesťanskou a zjednati jednotnou praxi v příčině
veřejného pokání. I když veřejné pokání zaniklo,
za dlouhou dobu se s ním ještě v praxi církevní
potkáváme. Záhyjiž skládány : p. vessírbrky,a
rozmnoženy příslušnýmiustanoveními biskupů, Sto
líce apošt. a usstálenými v jednotlivých krajinách
zvyky tvořily hlavní obsah čeetných ve středověku
knih kajících (poenítentiale víz čl.). již na syno
dách karthagínských, slavených za sv. Cypriana,
jest řečo jakémsl„ líbellus“, seznamu to trestů za
těžké hnchy, jehoz obsah čeernpá byl snad ze star
ších synod (poněvadž predčítánt uchval sněmů dři
vějších na synodách potommnich bývalo zy
kem) a ustanovení kanonických listů bistkaupů, jíž
bylisouvěkovci Cyprianovi. C.;. nalézáme zejména
v synnodě neocesarejské (c. 5). ankyrské (z25kán
tétto synody obírá se jich 9 těmi, kdož do hříchu
těžkého, na který stanovenooobyl veřejné pokání
—lapsí — upadli) a elyirské (veliká část 81 ká
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nonů této syťnody má za předmět přísnou tehdadisciplinu ání) Takes noda arlesská o 22 ká
nonech jenná o témž pře mětu. Obecný sněm nl
cejský vydal v příčině té důležité kánony 11—14.
Po vzoru těchto synod vydaly četné í. p. ve sto—

.letí V. l s nady irské a anglosaské. Ke f. „» lze
počítati i ánon. listy (epistolae canon.: někteerých
na slovo vzatých biskupů, jež byly nezzřídka vý
čtem f-um p-íum, aneb jejích oduětem, a roto
obsah jejichtaké byl zván: .r? jznáměší zt chto
listů jsou: lists ehoře etraA
xan j., e ořesVNissej. (se scholiemi kanonísty
Balsamova) a zvláště 3 lis_tysv. Basííía k Amt-ílo
chiovio 84 kánonech, z nic ž n'een míru trestů
za hříchy, nýbrž také celou tehdejsi díscí línu ve
řejného pokání na východě seznáváme. .

.Basílía pojal jan Scholastlk do svého syntagma-a
synoda trullská (h.6 ve. 2. je potvrdila, tak že
dosud tvori součást práva církve východní. Mnohé

p.jsou apokryfy, než i ty poučuli nás o discí.pllně pokán dřevních dob církve. Takovými jsou
:. p. apostolorum, jichž první část (115c.), na

zvanouKanoniccký zák ons v. a oštolůvydal
Bíckell (Geschichte des Kanon. Rs. ?. 133)a druhou

dle vatiká. ukard. Pitoralpod jménem: Ss.Apostolorum psoena lapsís. Tato část
zdá se býti mladšího původu, |.ař.obě obsahem svým
náležejí stol. čtvrtému, nebot jednotlivými apoštoly

stanovené zde tresty poukazují kdíscíplině $pokání
ve lV. stol., neodohylujíces od kánnno .Basilía. Sbírky c-um; pisovane patriarchovi
caříhrad. anu PostitclllimGFeSItentes1-595)a mnlchu
janovi,. ? ku sv. Basilia, pocházejí ve své nynější
pooodbé asi z Xll. století. Prvá pojata byla do
alfabetíck. s ntagma Blastaresova a tím dostalo se
jí místa vpr vu církve východní. jiné tohoto druhu
sbírky c-um p- íum církve v chodní vydal v latin.

gřekladu Denzinger (Ritus ríeníalíuní, Coptorum,yrorum et Armenorum ín admln strandis sacra
mentis ex Assemanís, Renaudotío, Trombillío,alíis
que fontibus authenticís collectos edídit D. 1.,Wir
ceburrgií První z nich obsahuje 67 božských
kánonů sv. Otcůvaaapoštolů pro ty, kteří zhřešívše

řícházejí a hříchy své učitelům okáni, kněžím
ožím vyznávají. atuje se asi zl .století Druhá

o 130 krátkých kánonech náleží S růmma dle tu
hostí pokání také asi době starší řetí má toliko
29 kánonůva je půvoodu mladšího Pochází od syr
ských jakobítů, jímž náleží isbírka 4., připisovaná
metropolitoví Dioonysoví Barsalibovi z Amid na
koncíXll. stol Obsahuje 70 kánonů. Ze zápa ních

sbírek t-u mp-íum uvádějí Dse jako nejstarší sv.Patrika (kolem r. 546),s avidaz Menevie (z.
r. 544) a mnicha Gildy (z. 58%). Se zzáníkem stare

disciplíny veřejného pokání a změnou bývalýchkych kanonických trestů za snazší, upadlyc.

téoenitentkiales a jejich sbírky v zapomenutí.
eníálo ktomu fřispěla okolnost, že jich bylov některých knih h kajících zneužíváno, že zde

byly zlehčeny mnohými heterodoxníml padělky. a
namnoze si odporovaly, cožv edlo ke zmatkům

v disciplíně pokání a proto i zakazovány. A tobylo hlavní p íčinou vedle ochablé kázně, že po
zdější pokusy oživitl je, jak se stalo ku př. kate

chismem i'lm.(ll.. .,) neměly trvalého výsledku.Ke sbírkám c-um p-ium epočitatí do jisté míry
i traktáty o pokání, jakolztractatus de poenítentía
2. částí dekretu Graclánova (C. XXll.l q. 7.) o 7
dístinkcích, poenítenciály všeobecné vážností se
těšící, jako poenítentíale roman. ze Xll. stol. ajejich
výtahy Takový výtah zpoenítencíálu sv. Bonaven
tury, obsahující4545,casus učinil kard. jindřích de
Segusío a přičiniljej k5. knize své Zlaté Suummy
(de poenítentía ac remíssionlbus). Podobnou sbírku
[-um p-íum o 47 rubrikách (summa de casíbus

ivotvorce,

canones urbaní — Canonicus

conscíentíaet) uspořádal minoríta Astesanus (z Asti1'1'330). osbírka, již bylo valně užíváno a 'ež
dle statutu tněkter ch díecésí patřila ke knlh m,
jimiž se bylo každyému kleríkoví vykázatl, přešla
ído některých vydání C. 1. c. ako dodatek de
kretu Gracíánova. Sbírka ta,jakoži jiné toho druhu,
jako :. f. Ondřeje Eskobara, Aug-ustCaravíty (v be
nátském vydnáí C. ]. 1 ".aana konec
i Poenitentíale sv. Karla zBorom.,sestavené dle de

kaložu, ač dává se jim jméno ,patr íspíše keknih m kajících. Došly síce valn ho rozšíření, ne

ožívíly však více staré přísnéo dtkíscíplmínypokání,
jak ses ní ve vlastních £)ď.po Kánnonysněmu tridentského (sess V.), nejásvoáucetrestnými
ustanoveními na jednotlivé hříchy, nýbrž
tickým učením o sv. pokán, neomohou ku o.j). býti
počteny. Výmčr trestu, ukládaného na důkaz kají
cího smýšlení, ponechává dnes církev kněžím, kteří

dlsponovanému kajícnlkoví ihned rozhřešení udíS tím však není, jako bývalo druhdy prříp
kání, ukládaném kánony ka"ícímí, spojeno odpuštění
časných trestů. Toho doc ází kajícník odpustky,

oněž až dosud se užívá té časoxvé míry trestů,
akou se v dřívějších r. 1).potkáváme, na př.7 let,

šli/adragen atd. Srvn.: Sc/mrílz,Dle Bussbůcher
1883,týž Bussbiícher u. kanon. Bussverfahren1898;
WaĚxarm/zlsňm, Bussordnungen der abendlánd.
Kirche 1851; en)/g, Zur Geschichte der Poni
tentíalbtícher in Archív_fí.lr kath. . 1783, s.tr

,P. lou/m'a, Etudes sur les penítentletlrsv Revui (] histoire et de literat. relig. 1901,
289 násl.

"VU

canones urbani naz "vají se ve sbírkách práva
církevního papežské ekrety, vydané od papežů
samotných, na rozdíl od papepežských nařízení a
zákonů vydaných concíliariter, t. j. po předchozí
poradě s římským erema biskupy suhurbikár
ními, jakož i jinými, v Římě náhodou přítomnýmibísku,py ač na synodu při svých rozhodnutích vá
záni nebyli; tyto poslední papežské výnosy sy

nodálnína? se epistolae synodícae. Srvn.
óťlmcidcr R. Qutšllnein,10'canonía viz kan

canonlca aetas o(kanonickéstáří) viz aetas
canoníca 1.1.24

caanonicaprocuratío víz procuratlo canon

Canonlca Petr, ital. sochař, „. 1869 v Turíně,
tvoří v duchu florentské renaissance, ovládáv
tuosně a effektně techniku áe v mramorlu;
z jeho prací vyniká ,Crucífíxus“ ve chrámě del
Sacro Cuore v Turin

canonicae víz kanonís

itáenonlcae horae (kanonické hodinky) víz bre<

canonicae poenae \iz t_resty církevní.
cauonlcatus víz kanon iknát.

AlCon-nonlcll.jan lZ Can íuc s. —2.Matonš58. _|., 11.v Benátkách 1727, vstoupil do Tov.
Jež? 1743, byl prof ramatíky ve Ferraro a rheto—
rlky v Parmě; se zžllbou zabýval se studiem ar
chaeologie; roku 1796 stal se sekretářem knížete

, z. v Trevisu 1805; .r..p- „Proposízíoní
storico—crítlche íntorno alla Víta dell' _lmperatore
Constantlno“ (Parma 1760), „Notízíe storico- crítíche
concernentí all' Arte deeglí Antichí“

„lg/%Žcriaptiocollectionís íconum aere íncisarum"„, p-n

canonicí columnares viz columnae.
canonlcí re ulares víz kanovníci řeholn
Canonícus( anoníci Canon)jan (Marbres),

Angličan z ř. irantišk., professor & doktor auni
versitě oxíordské, slavný žák D. Skotův, žil okolo

1329 d něho sepsaných vyšly toliko
physicorum Arlstotel. “ dle

:, o
„Quaestiones in 8 11.



canonicus — canonís privilegium

Skota, v1Paříži 1475 ve fol., v Benátkách 1481,492,11 1520. Mim to se sal též „Quaest
dialect. " o6jedné knize, ptákrůzn přednášky z uni

versi těža disputace. Kromě theologických vědomostibyl tž zkušeným právníkem jak svétsuého tak
ikanonlckého práva. Srovn. llurtcr, Nomenc. ll.J

531;30.89áaral.,Sulppl.W .(l 3013400; Wald, Annal.n. n. Sanm'g, Synops. hist.

v Schol.ePhnf Scotist. !. bragae 1634, Chevalier,Repert. c.l Vysk.
canonicus viz kanov nkí.

canonis ocnlus (kanonlicsnkéoko) viz irregularita z vadnostti
canonís privilegium (ttakleepsrostěprivi le giu m,excommunícatto canonis zvané), odvozule

své jméno od c. 15. sněmu lateránského il.:
„Si quis suadente diabolo hujus sacrílegíl
reatum incurrerit, quod ín clericum vel monachum
violentas manus iniecerít, anathematis vinculo sub
jaceat et nullus episcoporum lllnm praesumat ab
solvere, nisi mortís urgente periculo, donec apo
stolíco conspectuí praesentetur et ejus mandatum
suscipíat“ c. C. XVll. .4. . Záleží z trestu

klatby, papeži jednoduše vyhražené, jež stíhá ty,žby se zlovoině dopustili reálni injurie proti
osobám duchovním a z níž je rozhřešuje jen papež.
A proto jest se jim za tím účelem ima ode
brali. Duchovní osobyproosvé postavení ve službě
Boží maji potřebí zvláštní ochrany proti nespra
vedlivým utočníkům, již jest jím tím více třeba,
čím méně samy osobně se mohou bránití. A proto
již staré rávo církevní trestalo těžké urážky,
zranění a vraždu kleriků nejpřísnějším pokáním a
při tvrdošíjnosti i klatbou (c. 21—24. C. XVIl. q. 4;
„?:/mm K. Bussbticher, str. 355). Když však v po—
hnutých dobách ke konci Xi. stoleti nezřízených
útoku na osoby duchovní přibývalo, stanovila sy
noda lateránská onem 6. větší klatbu,
paapeží vyhrazenou, na všec dož by opovážlívě
ruku na kleriky a osoby duchovní vztáhli. Sved (.ný
však Arnoldem z Brescie lid toho nedbal a proto

lnnocenc ll. prohlásil na synodě remešske' r. 1131
památný 13. nono„lSí quis suadcnte díabolo",který jako c.kl. vně byl po at do úchvaÍ
obecného sněmu lateránského il. ( 139) a stal se
obecným zákonem. Sněm tridentský tohoto zákona
nezměnil a proto dosud platí, ovsem dnes v roz
sahu, jak jej stanovi konst. „Apostolicae Sedis“
Pia |x., kde se výslovně praví: Violentas manus
suadente diabolo inicientes in clerlcos, vel utrl
usque sexus mpnachos, exceptis quoad reser
vationem casibus et personís de quibus jure vel
privilegia permíttítur, ut episcopus aut alius ab
soivat ato magna charta, ručící za bez
pečnost osob duchovních, vnikla tak hluboce u vě
domí lídu. že zvána byla ros tě c. 1. Dle dneš
ního práva těší se výsad té všichni klerikově a

řeholní osoby obého pohlavi, nevyjímajíc ani novice, bratry aiky a terciáře, nosi--li šat řeholní a
vedou život pospolitý. Neboť výsadu, danou ce
lému stavu, nutno \.ykládatl ve smyslu nejširším.
Lze ji však pozbýtí buď výrokem soudu,
jistými zločiny, na něž právo ztrátu jeji stanovilo.
Tak jí pozbývají a) všichni clerici rcaliter degra
dati a ženatí klerikové, kteří nejsouce ve službách
některého kostela, odložili tonsuru a šat duchovní,
a nižší svěcenci bigami, at se jeedná o skutečnou
neb domnělou bigamíí. &)Nižší svěcenci, kteří od
ložiíše šat duchovní a tonsuru, věnujís eslužbě

vojenské. nebo jinému světskéemu zaměstnání, a
byvše třikráte bískupemn „Eom uti, od počínánítoho neupouštějí. :) Kteří olí klerikove', kteří se

dopouštělí, odloživše šat duchovní a tonsuru, značlnův. d) Sem patří také ti, kteří po celý
rok věnují se méně čestnému zaměstnání (herectví,
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krěmářstvi, zápasnictvi atd. ), aneb do roka jsouce
biskupem napomenutí, zaměsttnání toho se ne
vzdávají. :) Konečně ztrácejí c. ). i ti nižší svě
cenci, kteří sňatek uzavřeli a šat duchovní odlo
žili, aneb v době sedisvakance, nejsouce beneticio

arctati, na základělneoprávněných dimissorii bylivysvěcení. . batu, stanovenou :. 19-cm upa
dají všichni věřícíklobého pohlaví, kteří se na du
chovních osobách bezprostředně dopustili ztýrání,
zranění, zabití, protiprávního odnětí svobody a
každé těžké reální tnjurlie,jež jest těžkým hříchem.Nezáleží na tom,sto-al tak veřejně, nebo taině
(Trid. XXII. de relf.).e Nedospělcův a spolu
vinníků, zejména rádců, těch, kteří zločiny toho
druhu schvalovali a jim nebránili, se dnes klatba
netýká, poněíadž platí toliko v rozsahu konst.
Apossito Sedís, jež uvádí pouze slova úchvaly
lateránskéa nikoliv extensivní výklad práva dekre
tálního, který ovšem zahrnoval všecky spoluvinniky.

Poněvadž dobrodiní,aňájež poskytuje věřícím dekretMartínaV Adv se nevztahuje na veřejné
známé úto nik itna osoby duchovní, jsou tito,

bylo-lí porušen výsady veřejné a obecně známé,excommunícatí vitandi. Zloč n však musi se státi
násilně, nikoli náhodně, se zlým úmyslem a dobro
volně proti osobě, svobo nebo hodnosti kleri
k,ově slovem nebo skutkem. Kde není těžkého
hříchu. aneb zúmyslného činu proti klerikovi, jako
při sebeobraně, žertu, náhodě, při trestu mladšt'c
kleriků představenými, při neznalosti duchovního
stavu napadeného a při úttoku na klerika „turpiter
ínventum cum uxore, matre, sorore vel íilia“ utoč
nika, není klatby. 3. Rozhřešení z klatby vyhra
zeno jest jednoduše papeži. Mnohě však jsou vý
jimky, jež potvrzuje svrchu zmíněná konstituce

Apostol. Sedis. Značným takultám v té přičuinětěšíse papežští legáti. Bisku může po pr ob-ec
něm na základěs vé řádn mocí rozhřešovatí pro
obor vnitřmi i vnějšis své _poddané, jestliže pro—
padli klatbě pro lehké, byt i veřejné zranění osoby
duchovní. jedná--li se o zranění těžké, může absol
vovatl jen pro foro ínterno a to ouze tehdy,

jestliže zraonění bylo tajně Tríd. X l.V cp. 6. deref ecných zásadác práva lze mu však

rozhřešovatí všechny ty, jimž jest cesta)(do Římafysicky neb mravně nemožno (c. 26.)( 3.9),
_jakojsou nedospělci, osoby ženské a ti, kdož ne
jsou svéprávnýmí atd. Při dočasné jen nemožnosti
do Říma se dostavíti (nemocní, chudí, non sui juris
a p.) jest jim biskupovi přísežně slibiti, že až přee
kážka pomine, do Rím se dostaví; neučiní-lí takklatba oživne. Kroměa toho na základě fakult
mohou biskupové rozhřešovatí vyobcované pro
porušení výsady kánonu, „jen když nenastala
smrt, zmrzačení, aneb smrtelná rána nebo zlome
nina kosti a nebyl--lí případ soudu předložen“.
Vždy se však předpokládá, že uraženému klerikovi
se dostalo zadostiučinění. Také řeholní předsta
veni i místní po obecném práv u mohou rozhře
šovatí své podřízené osoby řeholní z klatby, do
níž upadly tím,že osobu řeholní téhož řádu ztý
raly, neni-li zranění přílišné. Z toho patrno, že

dnesiabyl0 by se dostavítj do Říma pro orušení
ajen v případechdvelmi těžkého zran ni nebozabitlí klerika. Že úřadzvyšuje injurii na osobě

klerikově spáchanou a tudíž"t trest, dokazuje konst.

Apsostol.eSedís, kde 5. stanoví se trest klatbyžíspeciali modo vyhrazené na ty, kdo se
:loíouštějlvraždymraněni ztýrání, pronásledování
a věznění kardinál leíátů, biskupů. Trest ten
stíhá i všechnyže jich ja ěkoli pomocníky. Vedlezmíněných prel tu nemá jiný zpovědník práva
: klatby, stanovené :. p- em, rozhrešovatí, leč jen
in articulo mortís, aneb jestliže se mu dostalo
zvláštní výsady Apošt. Stolice. (Wentz, jus de
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cretal. ll. 228 násl.; Heina, Kath. K. R. 1901, l.
165 násl.; Hůl/er. Das rivile íum canonis, Archiv
ítlr kath. K.-R._3. sv. 1 5—17 ;.lh'mdzíur, System
des kath. K.-R.s. l. 118 nás|., V. 745 násl.; Pitín/pr,
Kirchenrecht ]. 652 násl.; Ha!/weak, Dle kirchl.
Strafgesetze g 148.) Sdr.

canonisatio leg-um clvllium. Církev, jsouc spo
lečností dokonalou a nejvyšší, nemůže připustiti,
aby moc světská, jako taková, v záležitostech cír
kevních zákony vydávala. Proto od nejstarších dob
odmítala toho druhu snahy světských vlád, ne
uznávajic zákonodárců světských za právotvorně
pramen práva cnrkevního. To však nijak nevadilo,

aby pr vo světské nebylo hmotně, t. j. svým ob
sa em,_pro právo církevní značné důležitosti, jakvyslovuje to již zásada starých kanonistův: „ us
canonicum et civile síbi ipsis opitulantur invicem,
ita ut quod in uno jure deslderatur debeat er atiud
supplerif'. Bylo to hlavně právo římské, je druhdy
skýtalo církvi nejen právní látku, n'brž i formu,
což opravňovalo k známemu rčení „*cclesia vivit
lege Romana“. Ano při úzkých stycích mezi církvi
_astátem nedivno,že bylo Corpus juris civills
i_pomocnym pramenem práva církevního. _ledno
tlívé jeho zákony z dob křesťanských císařů, 'ež
hověly duchu církve, právě tak jako později a
pitularla králů tranckých a některá ustanovení
práva německého, hlavně věcí beneficiálmch se
tykajici, církev přijala, předkládajic je věřícím jako
své zákony. Tyto zákony, jimž dostalo se mlčky
aneb_výslovně so_uhlasucírkve, slovou leges ca
nonisatae a _zusob jejich potvrzení církve :. !. :.
Kanonistě l'Ole ují mezi le es canon., jež církev
schválila tak, jak vládou sv tskou dány byly, jako
_např. překážka, plynoucí : osvojení, mezi zákony,
jež cnrkev v duchu svém opravila & přijala (l. cor
rectae) aneb odmítla (l. reprobatae), a mezi zákony,
jež se vztahují pouze na záležitosti světské. Že
se crrkev zákonum posledniho druhu podrobuje,
kdykoli. jest mravně možno tak učiniti, jest patrno.
Proto lCh však ani neschvaluje, ani ueodmítá, ba
ani olmítnouti nemůže, jsouc nezřídka nucena
užívati jich, hledá-li u státu právo pro sebe a svá
zřízení. _Moderni občanské zákony, zasahující ne
zridka res míru v obor církevní, nemaji pro formu
církevni'pomocného významu, jako m 10 a má
pravo rimske. Trpí—lí je církev a dovoluje, aby
věríci je zachovávali, nezavazují jich leč jen z dů
vodu, aby_ se katoličtí poddaní vyhnuli horšímu
zlu. a_z vule církve. Zákony takové nejsou le cs
canonísatae a dostane—lise jim z výsady Stolice
apoštol. v konkordátech uznání, stávají se částeč
n m právem crrkevnim. (St/lzfčf, K.-R. l. l58—163,

—l_0; Wentz, ]us decretalium. l. 264 násl.;
Benedictus XIV., De synodu dioec. l. 9. c.10—14;
Schneider, Die Lehre von den Kirchenrechtsquellen
str. 36 násl.) [óda] canonisatio sanctorumviz kanonisace.

canonissae (canonicae)viz kanonisky.
canonlstae, obvyklé od Xlll. stoleti jméno pro

pěstitele práva kanonického v protivě k te istům,[ romanistum, učitelům práva římského. d dob
dekretu Gracranova, kdy vedle práva římského

ěstěno na universitách samostatně take práv
církevní, byly až do konce Xlll. stol. jeho učiteli
zpravidla pouze osoby duchovní. Proto dostalo se
1111!s thcojo , učiteli bohosloví, s olečného titulu
magistru. edle toho přikládáno tm však i jméno
dle oboru, jemuž se výlučně věnovali. Tak zváni
jsou ti_kan_on|sty, kteří se obirali výkladem de
kretchrnCianova, dekretisty, na rozdílod glos
satoru pozdějších papež. dekretálek, kteří sluli
dek retalísty. Všlchni však byli kanonisty vtom
smyslu,jak se až dosud slova toho užívá. Legistů
dostalo se záhy čestného názvu domini, nebo

0

canonisatio legum clvllium — : Canossy

dominl doctores,ježšpřl častýchstycíchIegistůs kanonisty i na tyto pře to a také kanonisté zváni
doctorcs. Než i přes společné jméno doktorů a
časté styky nebývalo mezi legisty &kanonisty val
ného prátelství. Za důvod toho uvádí se to, že
mnozí z leglstů proniknutl staropohanským duchem
řím. práva nezridka těžce nesli, bylo-li užíváno
ve světských záležitostech křesťanských zásad
práva kanonického. Než s vývojem právní vědy
od dob školy bolog'nské stal se názor křesťanský
principem novějšího utváření práva římského. Ne
obešlo se tak ovšem bez veliké řevnivosti mezi

kanonisty a leglsty; poněvadž rozdil mezi niminení náhodný, pot áváme se s jeho stopami i ve
dnešních právních systemech. Slnibald Fllseus,

otomni papež innocenc lV., jeden z ne'pi'edněj
ich kanonistů, obdržel po způsobu své oby pří

domek„canonistarum dominus“ a neby
dlným kanonistou, který na stolci apoštol. zasedal,
nebot znalci práva círk. těšili se v církvi vždy,
zejména v dobách práva dekretálního, té přízni,

která vědě, již se zabývali, příslušela. ěSrovn.Ságmůller, Lehrbuch des kath. K.-Rs. 12; . char-er,
ll. 50; Schultz, Geschichte der Quellen etc., 1875,
l. 198 násl., ll. 460 násl.) _ Sdt.

canonlstarnm domlnus, čestny název Inno
cence IV. (v. t. a heslo předešlé).

Canoniste contemporaln, katolický měsíčník
věnovaný církevnímu rávu, založený r. 1877msgr.
Eug. Grandclaudem v. t.). redigovaný Albertem
Boudlnhonem (v. t.); vychází v Paříži nákladem
Lethíelleuxovým.

Canopltan. dloec., tit. biskupství Canopus
(Kanopus) v Egyptě, v círk. prov. alexandrijské.

Canosa (Canusin. dioec.), někd. biskupství
v Apulii, v x. a Xi. stol. arcib., v hledem k byzant.
panství nad Apulii ap. Benediktem Vll. r. 975
z Bari (v. t.) sem p elož.; v první pol. Xi. stol.
b la arcibiskupství c-skému podřízena biskupství:

raní, Giovinazzo a Ruvo; ve druhé pol. téhož
stol.: Giovinazzo, Ruvo, Minervino, Canne, Sal e,
Lavello, Vitonto a Conversano; r. 1152nad to: i
tetto, Molíetta, Polignano a Cattaro; 1071 bylo
sídlo arclb. přeloženo do Bari.

Canossa, někd. hrad markraběnky Mathildy Tus
cijské, nyní ve zřícenlnác , u malé vsi 20 km 'iho
západně od Reggio nell' Emilia, dějišt památného
pokání krále jindřicha IV. Papežem ehořein Vll.
klatbou stižený a 22. února 1076 s trůnu sesazený
král, od něhož něm. knížata v Triburu 17. října 1076
uzavřela se odvrátíti, jestliže by exkomunikace
jeho déle roku trvala, hleděl před vypršením hro
zící lhůty (konání říšského sněmu v Augšpurku
1077) dosíci opětného přijetí do církve; prostřed
zimy přešel Mont Cenis a podrobit se pokání v C-e,

kamž se byl pafež uchýlil, 'sa již na cestě do Německa k urovn nt sporu. rál vykonal pokání ve
dnech 25.—27. ledna 1077, stávaje čas od času
v rouše kajícím před hradem. Papež udělil mu, ač
nerad, absoluci; jindřich slíbil za papežova ro
střednictví vyrovnati se s něm. knížaty. Ud lost
v C-e jest pokládati za mistrný diplomatický krok
jindřichův, jímž odzbrojit své protivníky a za
chránil si korunu; okání jindřichovo nebylo sni
žením důstojenstvi královského, nýbrž pouze hu
milíací osobni, jež v oné době nebyla nic nečest
ného. Srovn. Sarnraur, Cirk. dějiny 476—477.

Canossa Lui i, marchese di, kardinál a jeden

z ne'znamenitějších blskugš'i veronských, 11.]
velšgčoně, bisk. se stal 1 l, kard. knězem 1877;z. .

zCanossyMagdalena Gabriela markýzka,
ctlh. zakladatelka kanossianek (v. t.), n. 8. března
774 ve Veroně, z. 10. dubna 1835 t.; její proces

beatifikační se projednává.
_!



Canova — Canterbury

Canova Antonin, ital. sochař, 71.1757
sagnu u assana (prov. Treviso),

vynikajiclla2representant směru klassicisti
é veB nátkách; hlavni jehodíla: pomnlika2pap. Klementa XIV.vc rámé

sv. apoštolův Římě, pap. Klementa rXlll.

v chrámě sv. Petrat., kolossálni socha„Nábožnenstvi" v jeho rodišti Possagnu,
náhrobek arcivévodkyně Kristin ve dvor

níml_cl_;rámé sv. Augustina ve ldni (viz
oCanoval Stanislav 0. Schol. Plar., 71.
ve Florencii 1740, prot. morálky v semi
náři t., vynikajíc kazatel a mathematik;
:p. „Panegirici' r. 1 .

Cansteln KarelHildebrand, baron,
u. 1667 v Lindenloerku; sloužil zprvu ve
vojště, onemocnevsslíbil, uzdraví-li
se, po celý život bude sloužiti Bohu; žil
jalio soukromník v Berlíně, konaje skutky
dobročinné, seznamiv se se Spcnerem a
Franckem připojil se ke hnutí pietisti
ckéum, 1v719 Berlíně, zal. biblický
ústav(Canstein' sche Bibelanstalt)
v Halle,0ě)onž'lještě za jeho života rozšiřill . sůk N. . a 40.000 úpl

.iý. „Har nie und Aus
hell Evangelien“ (9 sv.,

3:
c

nýchb bll. .

lle7g1ung2.vyder dvier 27)
CantabriĚielnsis Codex (nebo C0d e x

Bezae) D., řeccok-latin. unciální kodex
zpoL Vl. stol., náležející někdy blskuu.p
clen-nontskému, od pozděj šlho majitele
Bezy darován 1581univerlsité cambridg
ské; obsahu'e s některými mezerami
evangelia a kutky apoštolské; pozoru
hodny jsou četné |nterpolace v evan eliu
sv. Lukáše a _veSkut. apošt.; cri
vmer, Cambri ge 1864, fototyp. vyd. t.

1899. Sroo.vn ží'lýfam, vod do Písma sv.Nov. zák. l., 18.

Cantacuze2os viz Kantakuzcnross.Cantarlnl imon, řeč.il Pesa
n. Simone da Pesaro, ital. mallřa mědirytec,
71.1612v Oropezze u Pesaraa, z.1648 ve Veroné, žák
Quidona Reniho, pracoval takév Římě, Veroi'lé a
Mantovč; dila jeho vynikají jistotou kresby a svi
tivostí koloritu; hl. dila „neNa vzetí P. Marie

((; Bologni), „josef a žena Puiifarova“ (v Drážaneehc
cantata víz čl. mše sv. a ka

nat te, název čtvrté neděle po vellkonocl, jejiž
introit začíná sovy „ntCatate Domino canticum
novum“ , vyňaty'mí ze žalmu 97.

cantatorium, název knihy, z níž se za starších
dob zpívalo graduále

Cant loPetrj osef S. 1., 11.1645pro svou uče
nost vyhlédnut ktomu, aby pokračoval vPetaviově

dogmatice, ale1šařepracovánlm podlomil si zdravía predčasně z. „Metropolitanarum urbium
historia civilis et ecclesiastica, in qua romanae
sedis dignitas et imperatorum ac re mmaxime
Fraancorum in cam merita explicantur“ (vymšelpouze

1. sv., tPaříži 84.)CanterburlyG(Cantuarla), sv. Augustinem zal.
tu sídlo bisk.., jež povýšeno ozději na metropoli;
odtud bylaA n lie pokrcstan na. Augustín sám byl

od papeže Ře oře Vel. jmenován metropolitouaprimasem, jemuž všichn biskupové anličti b

podřlzenl. jeho prvními nástupci byli většgnou jmeiiloiprůvvodci a žáci zzŘlma Vavvrmec (604—19),Mel

litus Londýnský (1519—24),lustuss27(624— aHonoriu 627— Honoriovi následoval první

a6šílosasky ar5cib.Frlthora, přijav jméno DeusdeditTrvale stalo se C metropolí za arcib.
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Obr. 97. Cunova: Náhrobek arcivévodkyně Kristiny v chrámě
sv. uguaLina ve Vldm.

sv. Theodora (z. 690). Po staletí vykonávali arci
biskupové c-šti práva primaciální také nad Irskem.
Po Theodorovi následovali: Brethwald (693—713),
Tatwln (731—734), Noihelm (734—740), Cuthbert

—75.9), Bregwin (759——763)). Za jžlnberta pře
ložiolkrál Otta sídlo primas a z C. do Lichfieldu;
Athelard r. 790 přenesl je za eod (,'. Wulireed,
Teologild, Ceolnoth a Ethelreds řídili arcld. t-skou

uDánův. Arcib. Odo (942—959),jakož
n—-(960968) odstranili mnohé zlořády

'ež se vloudinlyvdobě panstvíldánského. Flphežus1006—1012) a Living (10013— 020) byli od D nů
zavražděni. Z arcibiskupů v období panství Nor
mannův vvnikli: Laníranc (1070—1089 a Anselm
(v. t., 1093—1091). Arcibiskup Vilém orbeuilský

(1123—1136) obdržel titul papež. 1lleaggáias;počínajícjeho nástupcem Theobaldem 61 užívali
arcibiskupové c-šti titulu „legatus1 InBQatus'tNejslav

nějším z nastupcůs vAug ustina 7joe)stvedle Anselma sv. Tomáš Becket (1162—1108)pory mezi
.a Yorkem o práva rimaciální urOVnány b ly

za arcib. Rícharpda (114 —1184) Alexandrem ll.:

arcib c—skýkobdržel titul „primas totius Angliae'šl,arcib. yorkský titul„primasAn gliae't Zarclblsku

c-ských vynikajídale: Ště an Langtou(1207— ),svatý Edmund Rich 1' 240 hlahosl. Bonifác

(127241—1270),Robert Kilwardby27 .aePr d.(l »
,j hn Pec am1O.M n.l2( —-129eZ,

Mepham(Meoph:š|i1,1328dinus (z. 1349), mon Langham (
si oval, stav se kardinálem), Vilém Courkenay
(] "il—1,396,odsoudil viclelisty), Tomáš Arundel

i sv. Dunst

G_.
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(1396—1414,0dsoudí11 lollardoy),ol__lindř.Chicheley
14,14—1443zal. oligev jan Kem

(1452-1454), Tkomáš ourchier o(1454-1486), anMorton „MSG—1500) Vilém Warhaam (1503 2

uzavírá 5řadu arcibiskupu c-ských, kteří až na kard.Pole (1556—1558) vesměs byli annlgikány. Angli
kánský arcibiskup c-ský sidlící většinou v Londýně,

jesst „primasem celé Anglie“ a jákožtoéprvní peerříše zaujímá prvé místo po krá
CanteeursVilém, z.l575 v Utrechtu, zasloužilý

kritický vydavatel spisů autorů řeckých a latin

ský-;chnesestavil různočteni k bibli vydané AriemMont
cantthrus (can tal ium), původně řec. nádoba

se dvěma uchy, později litur. svícen (cantharum
cereostatum); také nádoba na svěcenou vodu.
starokřestanských basilikách nazývala se :. neboli
quáb; kašna či studna, která se nalézala uprostřed
atriaa.t(v ,1. 739) jsouc někdy baldachinem (stříš
kou) chráněna (Paulinus Not, Nat. s.Fel. . . '

„\:.antharus .kquem cancellata tegist area culminerris"), a ve které si věřící, prve nežli vstoupili
do chrámu, myli obličej, ruce a nohy (srovn. čl.
basilika, 11.10.. Euchologiumřecké má zvláštní
formuli pro bene ikování vody tě v předvečer nebo
též ve svátek Zjevení Páně.

Cantianilla, sv. mné v Aquileji; Mart. Rom.
31. května: „Áquilejae sanctorum Martyrum Cantii,
Cantiani et Cantianillae íratrum, qui cum essent
ex illustri Aniciorum progenie, sub Diocletiano et
Maximiano hnperatoribus ob christianae íidci con

siantiam una cum paedagog2o suo Proto capiteplexi sunt“. Basel, 1konogr.2
Cantíanus, sv. muč.., tzCan nilla
Cantlanus jan, z ř. františkánského, Aangličan;

byl legátem lnnocencelV.rvAnglii. Sp. De Casibus
juris hb. aduo. Žil kolem .1248. van. Wadd, An.Min. n7; Sanm'g, Synops.
hist. (av Sachol. phnil.“Scolt. 1., Pragae 1684). i'jrk

cantlcum,tolikcopisen chvaloz ěv, žalm
cantica maiora sluji v katol. cirkvi tři chvalo

zpěvy, jež jsou vzaty z Nového zákona a ichž se
užívá při recitování breviáře. ]eoto ti
Virg., zvané též dle počátku svého „Magniticat“
(v. t.), jehož se užívá při neš orách, Zac ha
riae, „Benedictus Dominus eus israel“ (v. t.),

0

v Laudech užívané, C. Sim eonis i
mittis“ (v. t.), jež přichází vmkompietáři; první
vzato jest z evangelia sv. Lukáše 1, 46 nn., druhé
z téhož evangelia 1, 68 nn. a třetí ibid. 2, 79n. —
cantíca minora zovou se, na rzo od :. maiora
(v. t.), Chvalozpěvy vzaté ze Starého zákona, jichž
se, jako těchto, užívá při recitování breviářr.e Až
do nové úpravy breviáře papežem Piem X. bylo
jich sedm, a : ]. cMoysis (Deut.32,1--43,

„Audite coelí“) 3přisobotních laudech, 2. :. trium
puerorum (Dan.3,57 nn. enedicite omnia opera“g:při laudech nedělních, 3. [. MoysistExod. 15, 1—1
„Cantemus Domino“) při laudech čtvrtečních,
:. lsaiae (15.12 l—6„Conlitebor tibí, Dominež
přilaudech pondělních, 5. ;. Habacuc(Hab. 3, 1—19

„Domine audivi“) při laudech pátečních, 6. :. Ezzechiae (ls. 38, 10—20„Ego dixi: ln dimidio“) vlau
dech úterních, a 7. :. Annae (l. Král. 2, 1—10
„Exultavit cor meum“) v laud. středečních. (Mimo
to se ve starém indexu kantik uvádit žjako c.
symbolum Athanas. „uQuicmmque vult salvua esse“ .)
V nové úpravě bre\iáře římského r_ecitují se tatáž
c., jež byla uvedena, a to Moysis A„udite“ při
druhých laud. sobotních, c.triumy ror. v laud.
nedělních, :. Moysis „Cantemus“ při 11.laudech
čtvrtečních, c. lsaiae při 11.laudech pondělních, :.

Habacus při 11.laud. pátečních, : Ezechiae při 11.laud úterních, a :. Ann ři 11.1aud.středečních,
k nim však připojeno njaeešt šest nových, a to 1.

V.

Cantems — Cantoni

13, ses, omine")_,iůro'í laudy uterní,
3. :. i_luldith(judith 16,15—21 jmnus cantemusDom pro [. laudy středeční, 4. :. Jeremiae

(Jer. 31, 10-—14 ,Audlte verbum Domini“) proi.
lmaudyčtvrteční, 5. :. lsaiae (is. 45, 15—26 „Vere

s"Deus ) ro 1.1Iaudypáteční, a 6. :. Ecclesiasutlíci(Eccli33,1„Misere nostri, eus, omni
um“) pro 1 laudy16sobotní. ůvod rozmnožení
těchto :. v novém breviáři má úprava jeho, dle
níž veškery laud kromě nedělních, maji dvoje
audy, prvni pro řeríe mimo vi ilie obec. spadající

a pro svátky, druhéapak pro vlg lie obec.. recituje-lise ofiicium de fer TJ,.
Canticum cantílcaorumviz Píseň písní.
Canticum graduum viz gradu 1
Cantldlanus, sv. muč. \; Egyptě, spolu se sv.

Cantid em a Sobelem -Mart. Rom.
Cant..id1us,svmuč.,v zCantidianus.
c.ant1ena; tímto slovemzxsv Otcové (Ambr.1_)coíí. 1.,24, 14, ug. Cont. ,33) označovali zpěv

žalmů, později značilo slovo to chrámový zpěv
vůbec: v hymnologoii tolik co cantio

cantítlatio, čtení liturg. textu před uoltárem nazpůsob hudebni recitace v jednom
antina(Cantin ni)Tomáš, 11.ve Florenciikol

r. 1570, byl spočátku členem T.ov jež., přestoupil
ke kartuziánůmv Neapoth z;1649 :.; xspositio
in Canticum cantícorum“ (vyd. Viktor Nabantino
v _Neapoli 1859); mimo to zůstalo několik jeho
spisů v rukopise

Canttin,eau kanovník, :p. „Cours de religion“
(1

Cantini ]. __loset, prof. na untvers. v Pise, .r).

„institutionesdjurris canonici" (v Pise 1822, v Parmě
, sv.;d Tkompendium dle syastemu Lancelottova). —o2.rT máš viz

cantio v hymnologíi označení pisně, jež, aniž
by byla liturgickou, přece v liturgii a vedle litur
gie tbyla užívánaatvoři takořka prechod od tropu(v. t.) k duchovní písní líd0\é, která v 5. zhusta

obdržela podd,nětano z ni přímo vyrostla. C. rozeznává se od tropu tim, že interpoluje sice litur
gii. ale nikoliv liturgický text; od lidové písně
rozeznává set ,že složena jsouc v latinske cir
kevní řeči neb la zpívána od lidu, nýbrž od zpě
váků (cantores.

cantionatis liber viz kancion ál.
cantiones sacrae(= duchovní písně, ital.: can

tzotniVspirituali), v XV X—Vlli. století tolik co moe t..
Cantíus 1. sv. muč. viz Cantianilla. — 2.

an sv. vizjan Kentts
Cantlow(Cantilowe, Cantoluápus, Canti

lzu us, Cantilowinus) Míkulá $ 0. Carro.ristolu, prof. univ. cambridgské, :. 1441,
„Chroniconíundationís Cantabriglae seu lib.de ani

quitate et origíne universitatis cgantabrigiensis“(vyd Tom. Hearne v Londýně 1719).

'aštto Jeronym, Ag Alonřu(ve panělsku), vstoupil do řádu ve Valencii 572,
prof. theol. na univ. lěrldské; z. ve Valencii 1637;
:p.: „Excelencias del nombre de jesus, segun
ambas naturalezas“ (Barcelona 1667), „Instruccion
dlvina,ange1ica y humana, del principio, medio y

tín de todas las virtud_es2.en comun y en articulat“ (Valencie1633). 2.ch h,ael 0.
u. v cAn(ngra) na ostrově Terceře; r. 17
byl provinciálem; :p.: exxame theologico--moral
da escandalosa praxe que no santo sacramento
da penitencla usarao alguns confessores de pre

guntarcm aos pcenltentes os 1nomes e habitacao
dos seus complces o(MadridlCantoni TomášO .Carm.., rodem z Boiogně,



Cantor — cantus antiphonus

provinciál, z, _1703; „Theología moraiís civíle

et canonicum jus complectlšns" (\gšeltoolu e.i sv..)Cantor etr blah. viz Petr
ores (váhal) byli ve staré církvirchrámoví

služebníci nižší kleríkově, zpěváci, kteříhobstará
vali liturgický zpěv. Zlistů sv. Pavla (Ephes. 5, 19,Koloss. 16; IK 14,26)a zlistu Plinia Mlad
šihlo k císaři Trajanoví(„ carmenque Christo uasí
deo dicere“v C. F. .Můller, Lipsko 90',
str. 291 sq.) jest patrno, že již od počátku církve
se při bohoslužbě křestanskě zpívalo. Ve iV. stol.
objevují se : (upáluu) jako kleríkově nižší a od
lektorů rozdílní, ač výjimečně mohl í lektor úřad
:-a zastávati. č. pří bohoslužbě buď sami zpívali,
nebo zpěvy začínali, intonovalí a lid pokračoval

také předzpěvujíce, llid nové hymny zpívatil učili,se nazýv také čna/101152“— mon |,ores
inspíratores, suggestlores, psalmi praenuntiatores.
Synoda iaodicejská (mezi. r. 34
na:zývá je xarowxoi wáual, a to roto, že zapsání
byli v církevním seznamu (xavwv) a že dle cír
kevního řádu (xava'n) zpívali, také na rozdíl od
zpěváků z lidu věřícího. Ordo cantorum neměln
jakého zvláštního nižšího svěcení, jaké bylo u čtyř
nižších stupňů hierarchických (ordines minores).
Přijímati do tohoto sboru mohl take kněz bez

vědomí biskupova, tak na př. v církvi africké stalnoví čtvrtý koncil v Karthagině r. 398can. lo: „psal 
mista, id est cantor, potest absque scientia epi
scopí sola jussione presbyter: otfícium suscípere
cantandí dicente sibl presbytcro: vide, ut, quod
ore cantas, corde credas, et quod corde credis,
operibus comprobes". rtio romanus má ta ;.
majores; byli to nejlepší zpěváci, kteří íntonovali
a předzpěvovaií při bohoslužbě graduale. Zvláštní

pěveckou školu zžřísdílveVlo.stol. sv. Řehořb bis kup
vToourSua paežF řVe !. ímě; po nichvznikly také p ! jínsých biskupských chrámech pě
veck školy, v jichž čele byl archicantor. V po
zdějším středověku pří chrámech kathedrálních a
kollegiátnich jeden z kanovníků mladší kleríky a

ěváky vyučoval zpěvu chorálnímu, při boho
slpužbě zpěv řídil, zpěvy íntonoval, nazýval se
canon icus can tor, chori regens, praecentor,
později ustanovoval sí zástupce a pomocníky, suc
centores. Při pražském chrámu sv. Víta ve století
Xlil. kromě kleriků zřízeno bylo 12 školáků pro
zpěv a říkání žalmů(bonífantes, boni pueri,
ínnocentes, chorales). Srovn. li. X ,Reai
Encyklopaedie, 1882, l. 191 násl., Ifmtenm, Denk

wůrdígkeíten etc. 1.1.315—318; Tomek,DěljepíssPrahyl. 393 násl. [DmbLj — c. ekš 015 Ve
farních školách kde faráři pracemi v duchovní
správě mnoho zaměstnaní vyučovali ve škole pouze
náboženství a jiné osoby opatřili, nejčastěji ko
stelníky, aby za ně učily děti čistí, psáti a počítati,
zpra\idia jedna a táž osoba zastávala úřad učitele,
kantora a kostelnika. 'iakovvým spojením služby
kostelnickě, kantorskě aučitelské bývalo zajištěno
trvání farní školy. Se zřetelem k tomu byly vybi
rány k úřadu kosteloickěmu osoby mající nějaké

vlzdiělání;mnohéssynody ustanovovaly, aby kostei|,opokud možno, byli literátí. — V měst ských
(partikulárních) školách v XV. a XVI. stol. kromě
škoimístra neboli rektora a oficiálů působili jako
učitelé nižší kategorie těž kantoři a sukcentoří.
Kantor učivai hudebni theorií i praxi. Sukcentor

ommáhal. Učili zpěvu chorálnímu í tígurálnímu,
enž provozován v chrámě. Kantor byl obyčejně
správcem kůru kostelního. Ve škole učívai kantor
vedle svého hudebního povolání ještě také za
čátkům liternlm. Byl--Ií vzdělanější, rektor přikázal

mu někdy lekcei vehvyšší třídě. Ale vrmstrukcichkladla se hlavnlv ha vždy na novínnosti chrá
mové. Dobrými kantory ke cti přicházela také

..
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sama škola Vzdělání kantorů bylo velmi různě.
Nalezne se dost školních správců, ba i universit
ních profesorů, že začali svou školskou dráhu od
sukcentorstvi. Nejeden kantor :! sukcentor složív
kantorství stal se knězem. (Zikmund Winter, ívot

a učení na partikulárních školách v Čechách v XV.a XVI.století.,str i5ia násl.) — osuvdvevan
eiíckých zemích středního a východního Německa,

jakož' 1u kantorů židovského kultu užívá se tohoto
pojmenování; v některých zemích, na př. v run
švíku, uděluje se starším učitelům jako čestný
titul. U nás učitelstvo v době nejnovější názevtento odmítá.

Cantorinusseu toní communes officil et
missae iuxta ritum sacrosanctae roma
nae Ecclesiae eum regulis et exemplís
Edítío typica vaticana, l,. vyd.z 1911na roz

kaz pap. PiaX. Obsah: ]. Uvod skhorrám. ll. Vzorcežalmové (8 + tonus peregrínus.+t in dírectum)
lil Vzorce pro zpěv veršíků (versiculí). iV. Zpěv
absolucí a benedíkcí. V.Zpěv lekcí. Vl. Zpěv ka
pitula. Vli. Způsob zpěvu oraci (t. festívus,t. te

rilaikis,toní antiqui ad líbitum). Vill. Závěr hodinek. „enedlcam us Domino“vchlaude ane
šprgr x.hyZpěv rrm.ů Xi. Způsob zpěvů Gloria
Patria.cthi. Aileluíay Xiil.Zpěv epištoly.x1\f. Zpě

evangelia (obyěe ny, adl iibitum, antiquio r).„Cantorínus oman s“ byl oubor zpěvů
z missáiu, pontifnlkáiu a rlíltuálu dle edice medicejskě, nyni neplat D.

Cantorr_isAegidius (jílji) viz Aegidius
Cantorvš Karel lgnác S. 1., :p. „eD

S_eptímio'iertullía no et des Epiphla7niodisserta
tiones theologíco-criticae“ (Milán

Canttn Cesar r,e i.tal aotl. historik a básník, „

1807 v Brivdiu, prof. ital. liter. v Sondriu, potomv Como, Mvíiáně, _byl pro kritiku rak.
sporávyodsouzendnnavrrok d0\ \čzz,enl vněmž napsal
román „Mar heríta Pusterla“ (Miián1838,.v40

8831); r. 1 36 započal vydávatí svoje Imonumen
tální dílo „Storíla universale“ (35s ., iurín; 10.\yd 1883—91.6.sv); obrovsk' materiál snesen

ramenů druhlottných azpracov ní místy postrádá
n ležité péče a kritiky, ale vyznamennává se filo
sofickým proniknutím látkya příjemným slohem .
C jeví se býti stoupencem romantické školy Man
zoniovy, s jednostranným národním patriotismem;
spolu pak jest rozhodným katoiikem, i po stránc
politicke papežsky smýšle icím. Z ostatních jeho

ís_ůzasluhují zmínky: ii eretíci d' Italia“ (3 sv.,
urín _ — . Storia degli italiani“ (4 sv.t, .

1856; 4. vyd. 1893—96), „Storia dei cent' anni

“(5 sv., t. 5. 1864). Z. veMiiáně1895._I-lapež Pius lX. takVsídho vážil, že uje
diněmu z laiků dovolil, aby přítomen b)iil sněmu
vatikánskému jakožto jeho historiograf. Do češtiny

pšeložílljbo)Flekáček jeho povídku: „Dobrě díttě“( rah
cantus (ital. canto) zpěv, melodie, ve vícehlasu

svrchní hlas s vůdčí melodií, jenž se zove ve
starém dvosjhlaaSu (Xil.r"stoleeí) 5. tr. dís ntus
(děchant),ve trojhlasu a čtyřhlasutriplumc (treblc,
třetí hlas). d XV. stol užívá se :. ve významu
soprán (ze slova supremus, ital. soprano). ])

cantus antiphonus, zpěv antítonický (dvuqqu—__
protíhlas, protizpev, střídavý zpěv), záležei pů
vodně ve střídavém přednesu žalmových veršů
vysokými a hlubokými hlasy (v oktávách), zčehožzěv

Canto

o-o

vyvinui se dvojsbor proz mů v choru. Před
očátekm žamimu, na konci jeho anněkd imezí

jednotlivými verši zpíval se krátký ůryve, zvaný

antifona, nkterývzat byl ze žalmu nebo z alleluíaa přednášeli byl nejen vyškolenými pěvci, nýbr
všemi mnichy a kierlky v choru, případně i celou
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obcí křesťanskou Z toho důvodu byla melodie
antifony jednoduchá. Úkolem antiiony před žalmem
bylo udati výšl zpěvu anaznačíti vzorec žalmmový.
Chorická psalmodle antlfonlcká byla rozšířena ve
lV. stol na východě, odkud se dostala“l na západ.

Sv. Ambrož učil lid vi Miláně zpěvu antííon ahymnů. Papež Coelest n.l (s. 432) avedl anti
fonický zpěv do liturgie nřímské.. D. 0.

ncantutl dírectaneus, cantus in dírectum, psalmusi y vdo bách starokřesťanských přednes
žalmů a mešních částek stálých v celku bez anti
fonických &rcsponsorických vložek. Lalm se zpíval
na jednom toónu zatčáku do konce bez jakého
koliv opakování a vkzládání ciziho textu ode všech

věřících společně. Proto zval se tento způsob
í symfonie ym na rozdíl od antífonickěho/)zpěvu.

cantus fíguratus, :. tiguralís seu menSurabílis,
canto figurato, chant figure, zpěv figurální, ozdobný,
jehož melodle jest slo ena v mensure, v tónech
přesně odměřeněho trvání . fl. zval se původně
tenor, s notami určitého trvání dlezdvojdobě nebo
trojdobě mensury, k němuž se přikomponoyaly
hlasy vedle' ší. Byl tedy opakem :. planus iz :
firm u.s) yn se zpěvem iigu,rálním figurálkou,

zove mešní skladba s průvodem nástrojů, obyčejlněstylu barokověho. proti klassíckěmu slohu poly
fonnímu nebo vokální homofonii. .0.

coantus fírmuss.:.f. prdius iactus, zpěvpevný,ustálený, dřív hototový, daný, nazývvá se vevvíce
hlasých vokálních skladbách starých mistrů hlaíní
melodie, kterou skladatel přejal odjinud a jí obe
tkal vedlejšímihlasy. Vmotcttcchstareho slohu
(ars antiqua), v nichž jednotlivě hlasy měly sv

navzájem odlišné texty, byl :. f. též dán, tedyktle'ž„prius tactus“, ale ocházel pravidelně ods
datele motetta jako vedlejší hlasy. Některá více
hlasá motetta rázu heterofonního povstala spojem
několika různých kpísní, čili :. f. s různým textem.—- V mešních Iadbách a motettech nového
stylu (ars nova)kpochází :. f. p./ a) z gre
goríánskěho chorálu tcantus planbus), nebo b)
jest jím Eisen duchovní i světská (cantus figuratusl. ývá těž motetto zkronstruováno na řadě
tónů diatonické stupnice; v tom případě c) jest
c../' f.s upníce nebo i část její (voces musí

a) Ve skladbách„super cantummpla
,pokud vedlejši hlasy provázejí :. f. přesně

dlucpravídla„ nota contrra notam“, zůstává cho
rální melodie. jsouc (: f. ;. f , melodický a rhyt
míckyve svém původním stavu, zcela beze
změn ;tím povstal v-cehlasý chorál, v němž vše

chny hlasy tvořiliyks rrh t | a zpíval :. voněm rhytmu řcčn eym„('Ěechác hv dšběevehusitsklě
se užívalo jako žkj;; f. hlavně chorálních me
lodii ze Sanctus a z tropů ke Gloria, k nimžzzpě
váci improvisovali vedlejší hlasy (contrapunto alla
mente), jak svědčí rukopisy c.k. unlv. kníhovn
vPraze (sign V 20a,\V,!BZ4) muscjnírkp. Xll.
A2, královehradecký kancionál, Franusův, chru
dímsk 151530 králověhrad. Speciálník. Tato
vicehlasá chorální Sanctus zaznívala v mužském
sboru při přijímání lidu pod obojí způsobou. —
První krok k mensurování melodie jako £.].
p.)“. spočíval vtom, že původní, chorální .puncta
inclinata“, čílí chorální rhomby se odměřílyd
menšurální theorie jako scmibrcves a vtělse
naly se pravidelně do „tempus ímperíectum“

“ oom—CjF ř fl, lpí—Mao
Tvar not zůsttal síce neezměněn, ale obdržel
novou platnost, jak svědčí theoretík joannes
Tinctorís (De arte contrapuncti, liber ll., capit.
xm; „Super cantum planum quídem contra

)

caules,.

cantus directaneus — cantus firmus

punctus fierí continglt, quando ad voluntatem
canentíum qualibet ípsius plant cantus nota una
semibrevis minoris prolationis aut maíoris te

" konci skladby doznal :. f. p.
někdy malé změny v podobě .kratšího trvánll 0_t t ff | rr I' i “ !
Tato změna provedena byla na sklonku XV. věku
již v chorální melodii jednohlasě a přejala i s ní
jakoc pf. do vícehlasěhoz racování. Vuměnt
novém (a. novav) bývá zpracov n chorální c.f._p.f.

rhytmícky a meIlodicky mnohem volněji než v uměnístarém (a. antiqua). Nejdůležitější typy :. f.p
v novém umění jsou tyto: Rhytmus řečnický jest
zcela zaměněn mensurou v tempus perfectum.
Všechny noty :. f. jsou psány buď jako scmibrcves

ojako eves a poomlčkamí rozčleněny v sy
nmeetrickěoddíly, čímž vedlejším hlasům popřána
moožnost samostatného. a volného pohybu .f.

jest buď částečně nebo zcela skladatelem přecměněn, a to buď po stránce rhytmíckě nebom e
Iodickě nebo obojí. Změna ta spočívá po stránce
mcIodickě v nakupeni ozdobných ligatur do pů
vodní melodie, čemuž hlavně přeji mistři školy
nizozemské (Tauront, Philippon, Basjronaj. ), nebo
ve zjed nodu šení a odstranění chorálních me
lismat, čímž chorál zvláště mariánských antlton
přibližuje se formě písňové; ve zjednodušení me
lísmatíckěho chorálu a v s metrické jeho úpravě
libují si čeští mistři století V. a XVlpod vlivem
demokratických protiv husitských. Rhytmíckých
změn 6./. dosahovali skladatele diminucí, augmen

ací. vylmměnou taktu dvojdoběho za trojdobýanaopak. ěkdy přeneseonabyla melodie af. do jiné to
niny,ato často jen způsobem zcela mechanickým,zá
menou klíčůnebo prídánímb. "lím naaráz způvodní
melodie mixolydícke stala se dorická, nebo lydická
ztratila svůj ráz sníženímha stala se moderní dur
Chorální melodie bylo buď cele použito jako L.].
;. f., nebo jen její intonace, na př. „0 admirabiíe
conlmercium“, na ní ezbudovalo celě Patrem.
Nebo stačila í několikatónová jubilace, kterou skla
datel v různých hlasech po pommlčkách opakoval
adoprovázel vedlejšími hlasy v bohatěm elisma
tice. V skladbách nizozemské školy jest rl::horálni
' .f. praavídelněpřednášelitenorem está
lých mešních částkách českých skladatelů jest
však chorální a. f., 2 ordinaria použitý, pravi

de lně ve vrchním hlase. vbdiskantu Ct. Speclálnikfol.c3b, e6b, el Ob líbi), m20,
111,35 5D,m18h.) — jednotlivé úryvky cho
rálmhoc.[.jsou někdy umístěny vobou svrchních
hlasech; každý z nich podávvá v celku obrazzůp 
vodního znění chorálu, indy objevují se části cho

rállu ve všechh laseců; jeden hlas je tak varhiacídruhěho. jestližehtenor „tacet“,převezme : jh

lÍI'IÝ-rJuíndyna způsob hoketu jsou přiděleny části£..rf ným hlasům, i altu a bassu; ve dvojhlasě

větě vystupují na základě toho jednotlivé hlasysolístic y Volná úprava chorální melodie stírá pů
vodní její tvar, jsouc její parafrási, variací a za
chovávajíc .jen hlavní směr melodické linie. im
byl skladatel stol. XV. doveednějši, tím samostat
nějí zacházels :./. .f.,j až k nepoznáníod
daluje od původního znění l('lauront)u &) Ve skladbách „super cautum fíguuratum" 'sest základ
nou mensurovaně melodie, obyčein formypís
ňově; ve starých dvouhlasech (a. antiqua) zpívá se
hlavní melodic pravidelně v dískantu; ve trojhla
sěm spracování je :. .buďv diskantu nebo
v tenoru; je- l_lv tenoru, zove se vrchní hlas „su

r tenorem“, spodní„ sub tenore" nebo „.medíum“
„ars nova" zakouší mensuróvaný, písňový :. f.

). f. podobných změn a spracovám, jako :. ]. cho
rální. Mensura písně zůstává l ve vícehlasěm spra
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ovíán v původním svém tvaru, ale melodii roz
čloenískladatel pomlčkaml na oddíl, jež pi'nidělujei
střídavě tenoru, diskantu, mimoř dnně i ostatním
hlasům. K nejrázovitějším :. f. náležejí staročeské
pisně české: „Náš milý svatý Václave“, „Vzdee'mnež
chvalu , „Pane Bože, buď při nás“ ohu
chvála', „Zdrávas ctsařovno“a latinské, zvláště
adven měli ve starých kancionálechtn jich

mistři polyfonie výběr přďhojný. (Speciálnik královéhradeeckýz 1. pol Vl. stol. obsahuje veliké
množství motezttlatinských na adventní písně.)l
V 11.pol Vl. věk u a na oč. stol. XVll. pracovali
čeští mistři, jako 'lrojan urnovský, vicehlasá mo-'
tetta na podkladě českých pisni, hlavně advent

níchavánočních (karlosbenešovský varchivu konservatoře pražské).l větské, veselé písněv ja

zykuknnárodním brali mistri školy nizozemské za/.k syv'm velkoleeypým mešním a vůbec nábo

ženským skladbám Na př písně „Ovenus bant“užilz '. as ar van Weerbe e v XV1.stoi.
k moteattuVirgo Maria. Nápev pisně světske„ Com
me emme“ zaznívá ve Stabat mater od losquina
de Pres (z. 1521) a Pierra de la Rue, též ve mši
lsaakově, v motettu Ave rosa sine spina od Lud.
Senfia (z. r 1555). uolární písnička„ L' omme

arm e“ bvla velmivah edávána jako :. f. Kemš ím(losquin de Prés,P de la Rue, de Orto), tež píseň

Mallheur nie bat“he(losquin, Agricola), „Leserviteur“ (0keg de Orto, Agricola),
obzvláštěpíseň„0r21'bella“ sloloužilaza :.f.,
jak svědčí trojí s racovžání mešniho formuláře vy
daaene.D T. 0. X. ]. lsaak napsal „. issa Čar

minum“ na národní písničky, mezi nimiž jest„,lnspruk ich mussd ich lassen". Víceh mo

tetta ěeskýchjskladatellů XVI.stol. majíágodkladešmztěž písně, původně světské (Čižičku ptá ku —
milá — Ach mlynářko),aale ty napřed se zpívaly
jednohlasně v kostelích s latinským textem nabo
ženskýmatak byly spracovany ve vícehlas. :) Mše
imotetta mají za t.j. diatonicky vzestupujlcl nebo
sestupujicí řadu tón ů (voces musicales)v různé
mensuře sestavené, na p_r.

— d
aa. johannes Tinctorís

založil v trojdofbféf—mtaktu 4hl. Patrem na řaděeeeeee—fff t—atd. (Sp.fol.G
tetta kook dáčf mají: 11:.utr
ut“ (Sp. toi. b 195). l|. ]. Fuchs napsal mši ss. Tri
nitatls 8 v. „supra usbjectum sol do mi re do'a
dedikoval ji cisaři Leopoldul. (D.TTO. l.).
Stala-li se chorální antifona :. f. mešního _otficia,
zazníval původní text antiífonyv při mši,
ostatni hlas přednášely ktomu text Kyrie,Gloria
atd. ještě alestrina v jedné z prvních mši dává
v Kyrie tenoru zpívati antifonu „Ecce sacerdos
magnus". Škola římská však mísení textu, a tím
[ prednes původního textu při L'.[. odstranila 'z li
turgických zpěvů. jest sporno, zdaživdobě vlády
nizozemské školy se zpival vždy původní texty

Dle novějšího názoru podobnéz :.f. se prováděy instru prýz
znival zpěv vedlejších hlasů (lSchering)m.PHmých dů
kazů pro tuto hypothesu však není. —Lite atura.
Pro historický v voj :. .vCechách rukopisy sví
cehlasými sklad anu . .vě u; ro cizí
Ambrar, Geschichte der Musik ll.
Handbuch der Musikgeschichte, lí. B., 1.Teil; Denk
maler der Tonkunst in Osterreich, ín Deutschland:
Peter Wagner, Geschichte der Messe; Joanna
Tinctom, De arte contrapuncti; Room Lac/l Stu
dien zur Eniwickelungsgeschtchte der ornamen
talen MeIOpóie, 1913. D 0.

cantususg-regorlanus, zpěv řehořský,gregorián
ský chorál nazývá se ofticlelni zpěv katolické církve,
jehož melodie složeny jsou jednohlasně v toninách
diatonických a ve volném, přirozenem rhytmu. Má

693

jméno greg. dle svého(zneghlavnějšlho oprávce,pa—paže sv. ŘehořeV ázev ten vyskytuje
se po prv le cstol. v traktátu Viléma Hiršav
ského (z.19101).Fr. Gevaert (g. 1908) upírá zásluhu
o chorál Rehoři Vel. (Les ori ines du chant litur
glque de l'eg íse latine, 18 nrně Ri mann) a
připisuje ji ehoři ll. 731) nebo ehořl 111.
(z. 741). Pro ti Gevaertovi háji s prospěchem zásluh
Řehhoře Vel. occhro(11D. Germain Morin (Les vé

ritables origines du chant grégorien, 1890). Řehoř
Veliký kráčeje ve šlépějích svých předchůdcůDa
masa, Celestina, Lvaa Gelasia sestavil antifonář,
v němž uložil staré melodie chorální, je náležitě
upravi|l,jiné knim nové přidal a vše vcelek um é
lecký zaokrouhlit. —-Chorálem řehořovským zovou se
dnes i ty melodie, jež povstaly po jeho do.bě
Srovn. Dom Jan)/z Pof/zíer, Les mélodies Grégo
riennes, 1880, něm. Kim/e, er gregorianische
Choral, 1881, Petr Wax—nor,Einfůhrung m die gre
gorianischen Melodien, 1912; alěographie musi
ca;le špan. Fray Eura/m) Clo'pede Soriniern, Breve
metoda dei Canto Gre oriano, 1904; ital. D. Pietra
[gma hm“ 0. $. etodo teoretico—praticodi
Canto Gregorianotradizionale 1964- Acta, generalis

cantus Gregoriani stuldiosornm conventus Argentinensis . Au -.C Vwal! 0. S. B., Der
Gregorianische Gesang,1904; . ide/i: Bím,

Dgelrrh tmísche Vortrag der gregor-iaíiischen Choral,(»,Ěm Dominic/a .la/mtr, Neue chule dees re

golrianischen Chorralgesangels, 2. vyd. 1911; 0/1.Kašpar, Chorál \'atikánskýl l.0 D.
Cantus Passionls D.N.JesuChristi secundum

quatuor Evangelistas, název luiturgickéknihy ob
sahujici pašáje(v t.) av ydávané ve třech dílech,

chž kaž Ýáhobsahuje dotyčný text pro jednohoze"tří pěvců-jáh

cantus planus, zpěv prostý, neozdobný, stejnoměrný, nazývala se v lcehlasé tvorby
chorální melodie, již přidsklacdhběvkontrapunktické
se užilo jako :. firmus a jež dle určitých pravidel
se k tomuto účelu dávala do mensur. jes tetedy
:. ;. dodatečně mensurovaný chorál jako :.sftirmus
k účelům (improvisovaného) vicehlasu proti :. fi
guratus, který už svým puvvoedem (písen, kantilena)
mensurován byl. loannes Tinctorisv díle „eD tan-e
contrapuncti" (r. 1477) uvádí, že při kontra unktu
(alla mente) má se dle libosti pěvců kaž á nota
:. ;. zpívati “jako semibrevis s „prolatio minor“nebo „maior. Mohou též pěvci každou notu :. ])
vydržeti na 2 semibreves (dvnjdobou brevis), nebo
prvni notu íbreves a druhounna 2
semibreves a tak střídavé pokračovali až do konce.
jest možno 1. notu chorálni zpívati na 3 semibr.,
2. na2 a3. na 1 semibrevis, a dále obráceně, t. j.
4. notu jako 1 semibrevis, :>. jako 2 sem., 6. jako
3 sem. a podobně u ostatních not až do konce.
V mnoha kostelích dle tvrzení Tinctoriova prý se
však zpivá při improvisovaném vícehlasu :. ). beze
vší mensury a cvičení pěvci dovedou prý k tako

éumu:. ). zazgivati obzvláště pěkné hlasy; ktomuv'šak třeba zp vákům velmi dobrých uší, aby mohli
pozorně sledovati zpěváka, který přednáší :. tlrmus,
protože by mohli doprovázeti jinou notu, než
zpívá (Caput XXL). D. 0.

contus responsorius. zpěv responsorický (re
s onsum : odo ěvd'), zove se v 6 h staro
krestanských jednoduchý, krátký zpěv lidu, kterým
v podobě refralnu odpovidal na soiistický přednes

jednotlivých veršů žalmovvíých nebo jiných liturgických zpěvů kněžských. raecenmr (pronuntlator

salmi, phonascusvpsalmorum)zazpival nadpis žalmua verš, iidoopov děl týmžvveršem nebo násle
du' icim, nebo vůbec reirainem, který byl součástí

ža mu nebo byl volně koncipován a vyjadřovalurčitou pravdu náboženskou; Ptéž užíva lid jako
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reiraínu Alleiuía, Amen, Gloria Patri. Zalm tímto

způsobem přednášeny se nazýval gsalmus responzpěvurrsepons. v řimsk církvi se zmi
ňujíuapoštolské konstituce (Duchesne, Orig. 56.

Alexandrii Athanasius, který ai rozkaz, aby
jáhen zpíval žalm a lid o každém verši vkládal:
Quonlam in aeternum mtsericordia eius; o zpěvu

respons. v míláns & církví svědči Au'gustínqs)(ln
psalm. 46. i.), ve pantělích lsidor (deoLiter.: Gcrócrt, Decantu1.; P. Wa mr, Ursprung
und Entwiklung der liturg.Geesangstormen, 1901;
' Nil—el, Geschichte der katholischen Kirchen

musik 1.
cantus romanus editionis Vatícanae, zpěv

římský edice vatikánské nazývá see,chorá1 spra
covaný na základě nejstarších amátek rukopis
ných komisí, jímžkvzčelestálo iatg. PoíhierOavydaný : rozk pap. (Motu prsopio
z 22/11. 1903). Edice vatikánská, xzvaná těž editío
Piana, odstranila chorál ed. medicejske, který byl
vydán na základě graduálu, tištěného v římské
tiskárně medícejske r. 1614 a 1615. DekretS R. C.
z.,/8 . stanoví ravidla o chorálu ed. vatlk.
v missálech (Cantus issalis Romani iuxta editio
nem Vaticanam),dekre e7.1907 činí
rozhodnutí o typickémevydáni Graduale ed. vatík.
Dle dekretu 5. R. C. 8./4. 1908, adresovane'ho

všem arcikbískupům a biskupům, má se všude zavésti, pokud možno, ihneddchorál ed. vatikánské
a ordinariové nechť se postarají o vydání ropría;
na základě toho vydala Obecná jednota yrlllská
„Proprium ProvinciaePragensis ad Graduale Romanum Ed. .191“ . ro.vn P. Rap/taal Mahler,
Reform-Choral,t hlstorisch- krítlsche Studie, 1901;
Dr. Peter aqner, Der mpf gegen díe Editio
Vaticana. EineAAbwehr, 1907; Dr. Kant Kašpar,
PontíiíkátPía X.,ČKDl 91;5 D. Orel, Katechismus

Církev zpěv;u E Nike/,Geschichte der katholischenKirchenmusík. |. B., 1908
cantus usnalis, usus, zp_čvobvyklý, kterrý se

denně opakoval v choru řeholníků, kanovníků;
zpival se buď z paměti nebo notován byl pouze
jednoduchými neuu|.mam Prrio 13.11 y :. artl
ticiosus, umělý chorál, který dle přesných značek
neumových zpívali pěvci cvičeni. 0 c. u. se zmi
ňueejlž theoretik Ekkehar

ntzler Vác av, O.S.Franc. de Paula vPraze;
_F. „Oleum sapilentiae theologicae ad mentemhomae seu universae theologiae scholasticae
quaestionum celeberrimarum deductae conclusi
ones“ (v Praz 1725), „Trinum periectum seu tres
selectae conclusiones“ (t. 17277), „Theologus ad
fontes Christi alleviatus seu quaestíones de sacra
mentís in genere ac in spec ie de baptismo, coníir
matione et eucharistía ínstructus jnxta mentem d.
Thomae .“ 1729.

v_

Canus elichar víz Can
Canuti Domenico María, bolo ský malíř,

u, 162), :. VŘimě 1 žák Guida eniho;. pro
vedi řadu freskových maleb a několik obrazů ta
bulových (nejlepší z nich: „Smrt sv. Benedikta"

v museuuboiognskěm).s.1 sv., víz Knut. — 2. Robert, O. S.
Aug..nko.11120 převor v Oxfordě; zanechal výklady

k některým knihám Písma sv., jež zůstaly vrk see.Caorle (Capruien dioec_.), biskupství v
nátsku, přip. se biskup jan se sídlem v Ca

stellum novum; vyŽuzeni jeho schlsmatíckými
istr. biskupy stalo se biskupským sídlem; 1818
siouč. 3 bisk. chioggijským (v. lt.)CapacccniiFran ti še viŘ mě, vysv.
na ]kněze 1807,1811—1815kředitel hvězdámy v Neaoil,potom minutant ve státním sekretariátu v Římě,
1824 substitut sekretariátu apošt. breví, 1828v
slanec v Haagu, 1831 substitut v státním sekreta

cantus romanus editionis Vatícanae — Capart

ríátu v Římě, 1837 v diplomatickém posláni veVídni a v Berlíně, 1842— internuncius a apošt.

legtí v Lisabone, potom44auditor apošt. komory. m,ě 1845k ardinál; :. v Římě tého z ro0.1tu

Calpaccio(Capdutaqueum, Caputaquensís
neebo Capacen. dioecR, bisk.vjížní ltalií,v círk.
Brov. salernskě; původnm sídlem biskupství 1) lo

esto (PaestunĚŠ o jeho zničení Saracenypřeloženo do Biusl 1.X rozdělil 1850 dtecěsi
t-skou ve dvě diecěse: C.- Dia aC.-Va 1 .

íecese C.-Dia no sloučena byla 1868 s bisk.
teggíánským.DiecěseC- Vallo (Caputaquen
sis et Vailensis dioec. á 1.400 duši, 102
far 282 kostelů a kaplí, kn. světských, 14 ře
hoiních.

Capaadose Abraham, u. 1795v Amsterodamě

tze židovské rodiny portugalské tam usedlé, lékař
Fozzději v Haaaagu, 1822 dla se pokřtíti spolus p itelem svým básníkem Da Costou (v. t.), vzdal

se lékařské raxe a věnoval se zcela křesťanské
dobročinnosti. Společně s Da Costou založil 1846
sdružení k obracení židů; sámkonal mnoho před
nášek za tim účeleem; sjinými založil 1853 „evan
gelicko-protestantský spolek pro vnitřní missii“
zivě zajímal se o zrušení otroctví, byl duší nizo
zemského oddělení evangelické aliíance (v. t.);z .

„Converslion du Dr. A. C.“ . ..jehava-jesus“ 3ssv. —45), „Ontboezliming over
het Concordaat“ (1841), „Revolutie et Contrarevo
lutie“( 8601) a j.

Capalla jan Maaria, O, Praed., „. v Saluces
v Píemontsku prof. theol. ve Faenze a vBologni,
provinciál lombardský, gen. inkvlsítor cremonský,
: v Bologni 1596; :p. „Arca salutis humanae, sive
Commentaría in testamentum et assionem D. N

]. Christi“ (vyd. po jeho smrti v 1. ).Cap relli Pal d, 0. S. B. kongr.1_neapolskě,
prot. íiios. a theoL;l.t .Synopsís ad primum Gre
gor ii 1X. decreiaiium epístolarum librum“ (Man
tova 1727), „Synopsis ad sacram dogmaticam theo
logiam hebraicam graecolatinam“ (Neapol 1712).

Capart ]. Alto ., xf.: La proprietě in

dividauelle et le dCollectívisme“ (Brusel 1899).2. (djean), cent na univveraitě v Lutichu
(Liějgel),konservátor starožitnosti egyptských v král.
museu bru sesl kěm a mimoř. p.rot egyptologie na
univ. v Lutich 71.v Bru 1877;.r:p.: „Le Do 

ble“ (dle Maspera, Brusel 11897),„Bulletin critiquedes religions de i'É “.(t 1904.,zvláštní ottsk
z„Reevue de 1'histoire des religions“). „Les Děbuts
de l'art en E , zvl. otisk z „Annales
de la Société d'archěologie de Bruxelles "), ..En
Égypte. Notes de voya e. Conference íeute á la

Stoctětě d'archcologie de ruxelles, lle 1.avr111901“1 1,z vl. oitsk z „Annales de la Soc. d'arch.

„Les orígines de l'art et l'art ori
ental. Premiere partie: ALrt ortientai hors de l Ég.
Résumě de cours 11114—19003. ), „Deuxiěmepartie: Les origines de l'art et art ěgyptien“ (t.
1904), „Pourquot les É ptlens faisaieut de mom
míes“ (t. 1900, va ot sk 2 „Extension de 1U.nív
libre de Bruxelles“), „Quelques phases de l'ěvo
lution de l'art dans l'antiquitě“ (zvl. otisk z téže
publikace 1903), „Recueil de monuments ógyptiens“

s t. 1902,1 5), , eg ptien“ (t. 1909),
„L'Art et Ia parure iěmínineAdans l ancienne Egypte“

(t. 1907), „Bulletin critique des religions de I'J'Ég
1905),1„Bulletin critique des relig. de gypte"(t. 1906 1907) C ambmre iunéraire dela stxiěme

dynastieaaux musěes royauxdu Cinquantenaire'
1906), „Les paiettes en schiste de l'Epypte _prí

mlííve" (t.1 ), „ „R e de tombeauxas
qarah. Reproduction net description de trois mo
numents funéraires de l'anclen empire ěgyptien“
(t. 1907), „Ab.ydos Le temple de Sěti 1. Étude

4

... oo

de Bruxelles)



Capassi '— Caperolo

generale" (t. 1912), „L'Art égyptíen. Choix de do—
cuments accompagnés d'indícatíons bibliographi

ues. 2. série? (t. 1911), „Bulletin critique desreligions del'Égyp te“ (t.19061 7,1909 zvl. otisk
ze„Revuc de l'hístoíre des religígoons“)..Oue

lz'histoire des religions' (Paříž 1911—1912). eSl-ýřit& ass .Gerhard Maria, O. Serv.B M
V, .ve Florencii 1613; byl v podezření, že jest
přívržencem t_éch, kdož tajně brojíli proti bulle

„UniĚŽnitus“ _,i musil se písemně očistiti; z. 1737;
clusioneis ex theologia et philosophia se—lectae" (Florencie 1687), „inttellcctus triumphans,

in dogmaticís _captivus, in scholasticis liber“ (t.
16831; psal také proti Laderchim u(v. t.). — 2. Mi
kuláš, prot. civilního práva na univ. neapolské,
:p.: „lnstltutlones theologiae dogmaticae in duos

tomos distributae“ (Neapol 17' .).
„Š „Memorie storiche della

Chiesa Sorrentinla'I( eapol 185).Capeccoelúr l. di Casstaelp
„. 1824 v Marseillu vstoupil !
toríánů v Neaapolí, 880 arcib. capujský, 1815 kar
dinál, 1893 bibliothekář řím. církve a protektor
bibl. vatikánské; z. 1912 .rp. životoopisy sv. Kate
řiny Sienské („Storia di Santa Caterina e del Pa

ano, Alfonns,
do ko.ngr ora

o del suo tempo“, ap. 1685, vyd. 1886;
do němč. přel. 1874),stPetra Dam. („La storia

n Pier Damiani“ Flor. 1852, 1888), sv. Filipa
Nerejského (Neap. 1879, Miláán1884, do němč. přel.
Lag r1886, výňatekdo češt. ]. Vojáček v časop.

„ lllahověst“ 1890, 24), sv. Alfonsa z Liguori (2sv
n1893); d„La vita di Gesů Cristo“ (2 sv:1868, gálv „ man e 1' Oratorlo

me lese“ (Bo.l 1859), 1„011 erroriWdí Renan" Ulanov), „La dottrina cattf' (2 sv., t.. 3. vyd. 18%),

„Virtů cristiane“ (t. 1898); sebrané spisy1886— 902,'25v.: o.v Vlast XXIX. (1912 13)3 — 2
Jo se u. 1744 v Neaapolí, 1778 arcib. Zare tský,

smýšlení líberálního,kodeprcl1788poplatck imupovinný; po pádu království neapolského 1799
přijal v parthenop. republice úřad státní, za jos.
Napoleeona a Murata byl ministrem vnitra; resig—
novnl 1818 na arcibiskupství; ;. 1 eapolt,
psal proti coelibátu; mimo to :p. „eDell feste dei

Christiani“ _(Neašol 1771),2„Eloigio dí Federigo ll.,re díl)Prussia'“ erlin 183
eflegu nBapt. 2Honoré Raym.,f

spisovate a žurnalista, n. 1802 v Marseillu,r abaylz přesvědčení katolíkem a royalístou; :. 1872 v
řiti; jeho četne historické práce jsou poněkud

vrchní; hlavní dílojeho gest-.;),„Hdístoírede PhilippeAuguste“(4sv., 182 225 .); :).
deál. „Les quatrel 7prémiers4Vsiecles4de l'Églisechrétienne“ (Pař. 1850—51, v.,) „'c.L Ilse au
omyen age du Xllloau Xch siecle“ t. 1 2, 2sv ),
„'L EgISisependant les quatre derniers siécles“ (t.1853—53,sv.) „Lees Fondateurs des grands-o-rdres

v.), „Histgirezde la restau
VVV

ration' (10 sv. 1831—' ve 4 sv.);
„Richelieu, Mazarin etc.“ 1 .;

12844, v).; „L' Eu pe2.dep l' avénemenlt0de LouisPhil."2(5163v., 1845 n.p;2 v.d 1847 s.v.)aj
Capel Tomáš jan 1816 vysv.1na kněze

1860 od kard. Wisemana; vynikajici kiazatel; Trh).„Great Britain an me“, „Confes o„"n,

Holy Catholic Churchill „Faith of Catholics“ ahj.capella viz cappe
Capella 1. Jan, :p.:"Ch.l'Oonica abbreviata domi

norum et sanctorum abbatum s. Richharll (Saint

quuieriv“, kterouž nově vyd. Arnošt Prarond vPař.1893; erviní, ab. centulensls in Pontivo“
(otíšt. vViAactaSs. Martll 1., 283—288. 2. Jan,

. . B. M. V., rodem z Cremony, pro vynika
jící zbožnost a učenost od Pia jmenován dožl
votnim sociem generála řádu, kterehožto důsto
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jenstv: však z pokory se vzdal; :. :.p

satisfactione sanguinisl. Christi“ (Ferrara 1551r),
„iDcnpraedestinatlilone et libero arbitrio“. —.N13us Min sFelix, lat. spis v prvé pol.aV
stoal“ po Kr.," let.“vauMad uře v Africe, vychován
v Karthagině, advokáttt.: psal v nabubřelé latině
(střídavě veršema prósou) encyklopedické vylíčení
svobodnfrch umění v devíti knihach „Satira
nuptiis Jhilologiae et Mercurli“; dílo to bylo ve
středověku hojně čitáno a užíváno ho jako školní

vyšším vyučování; zhusta b lo přepiso
váno, vydáváno, kommentováno a překl dáno; první

vydání tiskem pořídil Frant. Vltalis Bodlan Vuicenza 1499); z dalších uvádíme v dání

bravia, biskupa olomouckého (ve idni 1 16); nie—uj
nověji vydal je Fr. Fyslzenhardt (Lipsko 1866).re

Car.—elrleiklázšteraggnédiktíneku u Frankenhausenuvdíec. mohučské, zal. 1193,z 7.

zalCapellendorfr u(Cappendorf)s, kl. cisterciaček,
ko.111235,z 1528.zaČapell (zCuašpjnlli, Kapelli) Alois, 71.

1770 ve Florencii, po edokončení studií a dosažení
doktorátu filosofie odebral se 1804 do Vilny, kdež
na universitě přednášel o lit. vlašské a rovněž

i círk. správoe.ac1rk défjiuny;po zruš. univ. vileňskéat. duchovní akademii;
v círk. právueholdpovalnatheoriím Febroniovým; :.
kol. 1838, vydal několik spisů z oboru círk. práva
aj. — 2. (Capello) Marek Anton ln 0. S
Franc. Conv.., n.v pol. XVI. stol. v Este u Paddov

zprvu odpůrce,,Ppgotom obhájce papežských pr vve sporu pap. vla V. s Benátkami; z. v Římě
„De summo pomificatu b. Petri et de

successtone episcoporum rom. in eundem“ (Kolín
1621), „Adversus praetensum regis Angliae prima
tum" (Bologna 1610), „De apellatíonibus ecclesiae
Africanae ad sedem Romanam“ Pař. 1622, 3. vyd.
v Rimě 1722), „De coena Christi adversus aegyp-_
tium auctorem Anni primitivi“ (Pař. 1625 proti
leronymoví Vecchiett imu).

Cepellis, de, Frant. Maria, O. Fr. Min., 1 Bo
logně, vynikajici kazatel; 2.1668; . „Circulus
aureus seu breve compcndium caeremoniarum et

rituum, quíbus passim opresbyteris uti contingít“(vyd. po prvé 1650, "10 l v daní;
dáno na index 24. čce 1721); .Fasciculus forum,
spiritualium monitorum ad missam devote atque
utiliter conflciendam“ (2. vyd. 1675), „Breve dis
corso nel quale chiaramente si manifesta, come
s'la male lnduttívo, provocatlvo ad enonni peccati
] eccedere nell' adonarsi notabilmente“ (1664),
„Ristoro spirituale a' poveri agonizanti“ (1715).

Capeilmat'íntKarel, lékařakatol. spíso.v u. 1841
v Cáchách 131„ „Pastoralmedizin' (1877,
10. vyd. 1910 obstaral Bergmann; dilo to vyšliotaké lat pod. tít „Medicina pastoralis“), „Deo
stone foetus“ (1875), „Facultative Sterilitat“ (1883,
1.890

...

Capello viz Capelli.
caper emissarius vlz kozel.
Capěran Armand T,omáš 71.v Dolu 1754,

vysv na kzněze, nucen o ustiti v revoluci vlast,
pr cestoval téměř celou vropu, tři léta pobyl

ímé, kdež byl prof. východních řečí; vrátiv se
do Francie usadil sevvTronchetuv diec. renneské,
kdež zřídil faru a stal se jejím prvním správcem;

z. 1826, „Sens prB&hethue du LXVllepsaumede David“ P(Loncl
Ca ernau vizu(aKaf

Caperolok(Caperol ) Puetr, 0. Min.,kazatelv Brescii; kjeho podn tu přešlo r. 1470 několik

klášterůh milánské provincie observantů k méněpřísné bnenátské provincii konventuálů; členové
klášterů těch zváni byli dle něho „caperoláni';
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vlastniho vikáře,
C. pře

vorem ve po jeho smrti evrpátili
tvořili však svoji

11. v t.

; xp.: „Memorie per servíre
Militese“ (Neapol 835);

storia della s. Chiesa

0

se
de los

cuaresma,
santos

svazku pod
1578 v

do

Praed., viz

Z
VI'I.

prof),
1654 mag15ter

5-12
scholastícae,

ad D.

" ženskýc

Capet — Capito

capita ordinurn jsou 31menovámmnejstarší kardi
nálové, nejprve kardinál děkan oss.v sboru kardinál.
aúřadem nejstarší kardinálov knez a ',aáhenapo
nich jim zase nejbližší z každého kardinálského

du, kteří s kardinálem komořím(camerlengov. t.)
v čele, v dobe uprázdnění Stollce apoštol. tvoří
tak zv. congregatlones particula res. ko
lem je ich jest ostříhatí zákonův o konklave, hájlti
práv totice apoštoí. a vyřizovati běžné, meeně
závažné záležltostl církevní (srovn. Pia lV. „ln ell
genendis“ 5 6. z 9../10 1562 a Pia „"Sede apost.
vacante“ cp. il. 2 r. 1904). Úřad jejich trvá až do
zvolení papežova vždy 3 dny, a sice tak, že
částečnou kongre aci tvoří 3 jmenováním nejstarší
z každého kardín lského řádu (jeden kard. biskup,
kněz a jáhen), aby v následujícím třídení byli vy

střídánískardinály, anciennitou jím ne'bližšímí. což
eďostu pem od nejstarších nejmladšímpo celou bu trvání kon e. Sar!

Capita ine Vilem, dr. theologie, profesor nábož.

vDEschweileru v Porýnsku, „IZ 871 vPieru; .reOrigenis ethica“ (1898„, Zur Geschichte es
Šozeialismus“ (1901), Die Moral des Clemens v.
Alexandrien“ (1903), esus von Nazareth. Prilfung
seiner Gottheit" (1905), „Der kath Reli ionsunter
richt an holt. Schule (,1906) „Das chulwesen
von Grossbrltannlen" (2 sv 1907-9), „Lehrbuch

der kath. lReligionf. díe oberen Klassen hóherer
Lehranstal ]. Apolcěšgtik (1908,2 .vyd 1911).
ll. Kirchen eeschichte (il 2.vyad. 1913) lll. Dogmatík (l , lV.1oral

capitani sluli ve středověku v tší lennicí ital
ských biskupů, vykonávající i moc souundi

capitiarluus (franc chevecier), official v kapitu
lách a klášteřích, jenž měl na starosti presbytář

capltllavium; ln capitilavio Dominica, dies
lavantium capita, byl v některých sakramentářích
název Květné neuéle (v.t . , protože si toho dne
katechumeni dávali stříhatí vlasy a myli se aby

takto tělesnou čistoto připravili se na přijetí křtu
svatého. Zejména ve aněls ble název ten obvyklý. Srvn. Kellner, eortolngie 48

Capitis „Odoardus'mprivilegium víz compe-tentiac privileg
tlum : presbytář kostela; viz také capu

tium.
p o 1. sv. muč, bískup, umučen na Cherso

nesu spolu se sv. Basilíem a j; .4. března.
— .sv . uč.,s spolu se sv. Meaneem; Mart. R.
24. července. — 3. Felician O. Serv. B. M. V.,
rodem z Narni, arcibiskup avignonský; z. r. 1571;
.rp.: „Explicatio catholica locorum fere omnium V.

uíbus ad stabiliendas haereses nostra
tempestate abutuntur haeretici“ (Benátky 1579),

cta apostolorum et epistolas canonicas ex

plaícatio“et. 1561).—4 ( apiton,Kóptel )Volfan Fab)ricius, jelikož byl synem kováře;
nabo enský novotář; u. 1478 v Ilagenavč v El
sa,sku byl 1498 ve Frýburku lékařem, stud. potom

práva a theol, stal se 1512 kazatelem v Bruchsaloe,potom kazatelem při dómu v Basileji, 15mv
hučí, kdež hleděl zprostředkovati mezi Lutherem
a arcibiskupem-kurfiřtem Albrechtem, jehoaž byl
duchovním rádcem; ač byl tajné novotám nakloněn,
hleděl přece rostředníctvím nuncia Alexandra do
áhnouti od a.X proboštství u sv. Tomáše ve

trassburku; když prebemlaŠta skutečně mu bylaudělena, usadil se 1523 ve trassburku, kdež byl
farářem u sv. Pet ra, a vedle toho přednášeloStar.

zák.: břll jedním : Ehlavnichp dporovatelů nábonovot v Elsasku ap vycarsku; jsa stou
pencem spíše Zwinglíovým než Lutherovým, klonil
seečasem k novokřtěnstvi; vůči katolíkům byl na
nejvýš nesnášelivým; jednotě českobratrské byl
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Capitolías — capitula Martini Bracarensís

nakloněn; a. 1541 ve Strassburku; sestavílsBuce
rem tak zv. „Contessío tetrapolltata;na“ :p.: „nlns 
tutlones1 hebraícae“ , „rEnaratíones in Habacuc"(1526,1$)„,Commcntarius in Oseam“ (1528),
„Hexameron sive opus sex dierum explícatum"

Capitolias (Capitolien. dloec.,) někd. bi
sku stvl v Pa estině v círk. provín. skytopols_kě__,

»

mské provincií Palaestína Secunda; Lequie
(l_ll.k715) uvádí 6 bisku ů ze IV.—- s.lol , nyní

titul. ,polo_ha něk ejšlho města C. jest identilíikovlnasse zríceninami Bét-er-Rás u lrbídu.
Cap ton viz Capito

Cap olina sv mučednicoe v Kappadoklív době Díoklecíanově; Mar.Rt m. . ří

Caainpítol i, název, ěejž Novlštoianidávali katolíkům, protože tlto op t do církve přijímali padlě

(gagsos), kteří na Capltolium Romanuumnšli bohůmbtovatí (Pacianus, Ep. 2.3

Capitnla Angílramni (Haadriani)r ovnízAngilram
capitu1a(capltular1a) episcoporum. VVlll.a lX.

století rozvinuli někteří biskupové v říši írancké
značnou zákonodárnou činnost, jež se projevovala
dlecěsnimi zákon, hovícimí praktickým potřebám

kleru. A poněva ž_zákonny ty dávali na synodáchdíece'sních, podob yse dnes'nim diecěsním statu
tůu.rn Tato statuta, jež plní celé sbírky částečného
práva té které diecese a sloxou :. e., měla hlavni

gramen v ůchvaláclí sněmů provinciálnich a smien ch jež biskupové se zřetelem ke zvláštním
potrebam svých dlecesí ve formě kratších instrukci
z ůchval provinciálnich sestavovalia na svých sy
nodách prohlašovali. Účelem jejich tedy bylo zá
kony provinciální, přizpůsobené poměrům diecese,
v život uvésti a odtud i jméno jejich excerpta, ex
cerptíones (na př. exc. Egbertí episcopí). 'lakěs
mělo těmito krátkými právními předpisy jednak
čeliti nevědomosti a mravnímu úpadku kleruru. jak

se s__ním v těchto dobách v říši tranckě potkáe,jednaak měl býtl napodoben příklad kapitu
Iaríi králů franckých. Proto jsouuíakě :. :. m-lad

šího původu než capitularia mregum Francorum, anazvíce jejich kopií a výtahem. — Z dochovaných
z-i:. jsou zejménapamátná: Statuta quaedam
S.Bonifatíí Archíeppí et Martyrís 036hla
vách, jež, nejsou--li podvržena, jistě byla později
přepracovánaaínterpolována, poněvadž na př.c. 11.

mluví o císaři, jehož tehd oebylo. Asi 97pochodí 46 capítula The uplhí e pir Au
realíensís (z.821)adparochiae suae saccrdotes.

Kolemr. 822 vydal llatto Basilejský 25 kLapgííoll,jež označil Pertrtz v on Germanííae (Le 1.
439) jako kapltularíe Ludvika ll., jež na ktegre'si
italské synodě vydal. Dale zasluhují zmínky 45 cap.
Rudolfa bisskupazzBo ur zr.850al40ca
biskupa líerarda 1.Toursu (r.858), jež vzalaze
sbírek kapitularli Ansegísovy a Benedikta Levíty.
C. Herardova sou nadepsána: Capítula excerpta
ex corpore ss. anonum perneeessarío ab llerardo,
s. Turonicae Sedís Archíepíscopo. Z let 2—74

foccházeulcapitulaHlnkmara Remešskěho a4 cap altera Orleánského. Z kapitolRi
kulta s_oissonskěho (r.889)dovidámese, jakýúčel me :. : „Quamvís tolíus christianae vltae
regula dlivínae scrlpturáe paginls satís teneatur in
serta, non _incongruumtore putavi, quaedam ex his,
quae simplicium observationí conveníunt, brevíbus
et lucídis capítulis annotare vobisque sacerdotíbus
et cooperatoribus nostrls habenda slmul et crlterius

legenda committere“ Žižlansi,Senríptorum veterumnova coll. Vl. 156). V cka tato c. :. otištěna jsou

ve__sbírkzách sněmů llarduínově a Mansíov ě. Nětěchto c'.:. dostalo se daleko většího než
lokálního a partikularního významu. — jsou to

Český slovnik bohovědný l'l.
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zejména a) C. ChrodoigangullaeppslMettensise, známá
__pyíšepod ejménem s. Chro an l.ž nejprv r.760 po vzoruabenediktinské řehole
seystavil pro kierus svě kathedrály pravidla spo

lečného života. Pravidla uta rozšířil jáhen Amalarlus a na řimském snnmě vCá chác 8r.16 byla

taktouunáprave regula Aquísg'ranensis“ ako pra
vidlošospolitěho ž ota duchovenstvaképredepsánachen světský klerus říše franc
pltula Angilramnl eplscop 1 Metten sis.
e to menší sbírka o 70—80 kapitolách, _jednajících

o obžalobě klerlkův & soudním Žednáni proti_ bi
skupům (exceptio spolil). áObsa ně a účelně jsoutato podvrže ná :. A., áz různých synod, ko

dexu Theodosiova,ktHispanyazejměna znepravýchkapitularil BenediktaLevíty, za jedno s podvrže
nou sbírkou Lžíisidorovou, zajístitl kleru ochranu
proti nespravedlivým obžalobám. U mara a
v dekretech Burcharda Wormského a Gracíánově
nazývají se také capitula či dekreta Hadriani. Vedle
nadpisu největší části rukopisů, v nichž uložena“jSOLl

...A obdržel rýtuto sbírku mettský bisksupadvor.kaplan Karla el Angllrarnnus dne 21. na 785
d eže Hadrínaá když za příčinou surovnání

svýcha záležitosti v 11Římě,dlel. Dle jine verse sám
pry je zmíněnému papeži darem dal. Udání ta však
nejsou 2 vnitřnícha vnějších důvodůssprávna (srvn.
Schneider,D. Lehre von den Kirchenreschtsquellen,
Regensburg 1892, str. 79 násl.)a ani pap. Hadrian.
anl Angilramnus není sbírkyt tě autoor,em ani ne—
vznikla vletech, jak udává její nadpis, nýbrž teprve
r. 850. Prvníz mínka činí eo :. A. ve orech
arcíb. Hinkmara Remešského se synovcem Hink
marem Laonským. V rukopisech shledáváme tuto
Sbll'kll nepravých kapitol zřídka jen samostatně,

nejčastějisjako dodatek dekretálekž lžíisidorských,
z čehož také iusuzzuje na téhož utora obouMnozí badeatelév rogram aapředběžnou
práci k dekretálkám lžiisidorským s nimiž obsa

m„charakteremjakožlo obou tak úzce souvisejí.
Keritickěvydáni pořídil Hinschíus ve spise: Decre
tales Pseudoisidoríanae et capitula Angílíamni.
Lipsko1.863 (Srvnn. výše 1 452; Mim-er, . .
229, Schneider 1. c. 67 n.ásl 79 násll,.; E. Lante,

La hierarchie episcopale (1905__str. 185 násl.;A. chlníllg/quf, NeuesA i. 3. c
sclíichlskunde XXVI. (1901), str. g(x) násl., XXVll.

902) 576 násl., Maarrm, Quellen etc. strs347.)dl

O

capltula Martini Bracarensis. K sbírkám cír
kevních zákonů, jež někteří biskupové pro zvláštní

potřeby svých dlecesdjlž ve starých dobách církvevydali,čerpajíce je bu zkánonů synodálních, aneb
z obecních předpisů, přizpůsobených poměrůum

diecésním, patří a předním sto mezi nimi zauji
maji :. eršos4výtahů (excerpta, jež Martín,arcibiskup z v Portugalsku (z. 80), pro svou

provinciizkánon synod zejména reckých por. 563sebral a jež ll. synoda, r. 5 raze slavená,
mezi své ůchvaly přijala. Jednají v hl. 1.—68. o klerru,

jeho svěcení, Přípusptnostl k svěcení, povinnostechosob duchovn Hl 69 —.84 ednáo církev
ních zločinech, ze měna laiků. Tato systematická
sbírka přešla ses irkou t. zv. španělskou (Hispa
na), do níž byla pojata (a lze říci,že jest Hispana
revisi a rozšíremnimz. M. B.),d o sbírky lžíisidorské.
Tím dostalo se jí takového rozšíření, že se sn
od X. stol. otkáváme skoro ve všech tehdejších
sbírkách, ovgem pod různými jmény, jako: liber
Capitulorum, capítula Martini a concílium Martinl
Papae. 8 poosledním jménem:. potkáváme
se i u Graciána. Až do dob sbírkyBšpanělsk 'ch
s,němů jlžr. 1593vydal Garcías Loalsa, byla: .B.

_ňdávána pouze ve formě lžíisidors.kě S pravou|spanou nově vydána byla v Moadrldě r. 1808 a
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z tohoto vydání sošištěnac byla v MígtníPatrologii1850 aS4ko M. B.p mezi ne
starší systematické aszbíkrkycpráva církev na západ.
Ačurčena byla pouze ro prakticke právni otřebý
kleru provincie brags é, přec došla značněgo roz
šíření, protože autor ze sbírek východních, z nichž

excerpta svá učinil, dovedně vypustil místasapnl-lacpoměry západní se nehodící. Z :

byla výtahem, činěny během dob výtahyč další:
brevrationes seu brevíaría canonum,|_ljaksestímotkávámei u ostatních sbírek. Mam-rm,

seschíchte der Quellen u. therat. des vkanon. Rs. 1.r. ; Saá'gmůller, Kath. KR. 2. vyd. str. 132;
Laurin, lntroductío str. 16 Sdl.

capitula emedíí Curíonensís. Dvě sbírk ka
pitol připisují se biskupu churskěmu a přítel Al—cuínovu Remediov rvni, nadepsaná

C., obsasahujev127kapitol trestního práva,' ímž

íestlpředeslán index capitulorum. Tento trestn zá

k,jenž stíhá toliko těžká cgrovlnění, jest nemalé důležitosti pro kulturnínd hmy a právní po
měry Rhatatei agocchází z prv ct vlády Remedlovy,nebot ž yiipolítickýmnpředstavenýmRhatíe.
jsou směsí řmských zákonůvadomácích práv ně
meckých národůssůatrným vlivem zákonů cirkev
ních a kánonůvkajc ích jazyk jejich jest línguarust'ca. Stano eny byly asi na synode za účasti

olitického úřednictva a kleru, poněvadž na konci
Kaa.p 12. čteme ustanovení, aby každý kněz tento
krátký zákon (brevem ístum scíl. librum) stále

eměl a měsíčně lidu dvakrát předčítala
vykládal Objevil jej Hanel jako přídavek k Lex

Romana Víslgotorumuve svato-have lskěm kodexustol. a v Lípsk 1848 uveřejnil C. R. C.

bylla častěji tištěna, eosledně v Monum. Germaníae
hist. Leges V. 181 dHánel) a 441o.(ed Zeumer).Druhá sbírka, jež rovněž má jme'n Remediovo,
jest sbírka 80k nonů či kapitol Remedia Chur
sk.ěho Mylně však bylaaRemedioví připisována,

rsteboíjest výtahem z nepravých listů papežských,(od Klementa do Damasa 3 kap), esrkbíry Lží
ísidorovya ze 7 dílem neprav ch listů papežských,
dílem pravých listů ehoře el. a řeči Augustino

kpa .) asi z konce lX. stol. Neznámý autor
p edesílá těmto excerptům krátké obsahy 3 pra
meny, znichž místa listů jsou vzata. Zvláštní ten
dence," íž autor při excerpcí měl, nedá se stano
viti, všímá si však zejména míst, týka' icich seústavy a života. církevn ho Do matíckýc a mra

voučnýchlmíst těchto lístů,jímíž seudoisldor přímohýří,zcelaanedbá, ovšakv olíl mista, jež jed
nají o liturgii a lítur aických předmětech, o právech
papežských,prímaci lních,metropolitníchabiskup-C
s,k)'ch o rocesu protik lerlkům a o statcích cír
kevních. odatk od cap. 714.jsou doplňkem Pseudo
isldorovým a je nají o dětech beze křtu zemřelých,
úctě sv ostatků, srmonií a ostatcích. Celek jest
krátký kodex, určený potřebám duchovenstva. Autor

jeho znám není. T 0 kánony vydányebylň:l ne prve,
oldalsetem,enjž čížemc- vy al an anesprávnost

tvrzení Goldastova poukázal Kunstmann v Tubin
kách 1836. Srv 1.0. Mayer, Geschichte d. Bistums
Chur (1909); nWyrz,Gesetze des B ch. Remedius
v. Chur etc. v Archívu pro dějiny výcarska Cu
rych 135. Šdt.

_ecap "
vťaříčíněécírkevní discipliny vůbec a svátostípeokán zvláš tě pro svou arcldrecěsí na s odách

a při vísítacich vydal arclb. canterburskš heodor690). T.jsou základem Vlll— ll. století

hojně se objevujících a na discscí llnu kajícich nemalý vliv uplat ujících knih kaj cích (v. t.). Jeho
ustanovení však bývala smměšováánascízímí a vmno
hých knihách, nezřídka í podezřelých, jež jméno

capituía Remedll Curíonensls — capitulum

jeho nesou, rozšiřována. Proto také poenlten
tiale oríC., jež mu bylo připisováno. ač
obsahujeh jeho výroky a nařízení v příčině pokání,
jest en do lstěmmíry jeho em. Dochova ose
v ně olíka ormách, znichž nedůležitější jsou dvě.

ledna hrubší, prosý to v 'čet říchův &li(ímmodpovídajícich přísnýchkanon ckychtr stů, ja sesnimí
potkávámeve starších canones poenitenti
ales (v. t.); uvádí jí d' Achery ve svém Spi
clleg. 1. A druhá 022h,knihác pochodící z doby
Theodorovy a snad jím uspořádaná, jež byla pra
menem ozdějších ka ících knih a řádu pokání
v celé 2 adní církví. kebot anglosaští míssíonářl
rozšířovairje nejprve v říši franckě aodtudí jinde,
řídíce se jeho ustanoveními. rvn. Waffth'CÍtÍtčtn,
Buszordnungen der abendl. Kirche 1851, str. 182
násl.; Sfimntz, Buszbíicher u. Buszdiszi lín 1883,
TheoŽag.Ram:, Milnster 1904, str. 118 n sl. Sdt.

capítula tria viz monofysitísmus.
capitulare evangeliorumper ann |círcu ulum

jest tolik co seznam evangelijnlch perllkop dle roku
církevního seřazený a četnným starym rukopis

evanřelíí ke konci připojovaný. Mnohá tato o-a
tz Vll a násl. století jsou již uveře'.něna Učinil

argř Fro,nto Kalendar. nongentís annis anti
qulus (v aříž 1652) Martěne et Durand, Thes. nová.anecd.V ,Paris 1 17,63m.; Thomasíus, Opp.,e

lVezzosi, Opp. lThiomasíí V 431nnn; Geor ius, Dde
tRom. pont ll. 22—300; Beísselamveitschr.

íiir kathol. Theol. Xlll. 81889), 661ncapítulería zvána je nak 1. synnodální sta
tuta diecěsní, mající hlavním účelem, úchvaly
sněmů provinciálních přlzpůsobíti poměrům die

cése a do (praktického života je uvésti, a tak dáti
kleru dlec nímu cpraktický návod, majíce tudižnázev:. nebotéž pitula epíscoporum (

jednak 2. říšaspkězákony, jež králi franckýmí od dob Karolingů na říšs ých sjezdech za
pomoci i souhlasu biskupúv, opatův, říšských stavův
(concilía míxta) a částečně i za souhlasu lidu vy
dány byíy a pro církevní obsah svůj se nazýval)
:. ecclesiastica (oproti :. mundana, ježs
týkala jen záležitosti světských). Tyto říšské zá
kony zvaly se řve též edícta, constítutíones, de
creta, decretiones, praecepta, petiones, capita, &

platily zároveň jako zákony církevní, hledící siivota kleru a povznesení crrkevní kázně. protože

za úrady s biskupě byly vydány a o kánony církevní a spisy sv tců se () íraly. C. Ansegisí

viz ěl.Anseáisusníb479; genedicti Levitae

VÍZI1— žíla byla :. regum Francorumčcastčjí; tlak u inil Baluze, Paříž 1677,2 sv.; Walter,Gerrm. begg. (vyd. Pertzovo ].

50,11l.,l evyd.Boreotlovo l..) Srovn. Schneider, K.ue

calpitulationes viz lkapitulace.capítulum víz ka
capítulum, tolik cohlavice us oupů.
culuapítmv breviářl, lectio brevis řeholesv.

Benedikta“hl. 13a 17.), lectíuncula,u uga capi
tellum, říkalo se do Xl. stol. z paměuti, proto dle
Huga řikal je zkušenější, aby se neez.mátl C. vo
leno z listů sv. avia, z proroků, ve chvalách ze

Zjev. sv. jana, o svátcích paks1zepištoly mše sv.Dle Duranda, Rat ve tak, poněvadž

ob čejně vzato jest zpočátku e1oištol těchvdní; dleusanovení sněmu v A de c. Cn tDe
Consecr. dist. 5, aby se zpěv žalmů nezoškllvíl,
jako manna židům, proto následovalo napome
nutí krátke ke zbožnosti od pastýře, biskupa
neb představeného sboru, proto neříká se jube,
domne, benedicere, protože ríkající :. zastupuje
Krista, eho povinností jest povzbudití leníve arozohnit horlíve', představeny však nežádá niž
šího požehnání, jako se děje v matutlnu. kde lekce
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se čtou od nižších. Také se neříká Tu autem, po
něvadž kněz má býti dokonalý a nepodléhatí snadno
pokušení d'ábelskému a protože při krátkosti :

těžko jest se proviniti samolibostí. Deo gratias1seodpovídá dle uperta jako dik Bohu, že chléb
učení svého nám lámati dal. Pří četbě :. se stojí,
poněvadž je kratičke', a také i čtoucí stojí. V době
Durandově se nkde :. v primě a v kompletáři
vynechávalo. Někde čítávali ;. v primě teprve
in officíocapituli, kde se čte nyní lectío brevis.. e neoznamuje, odku jest
vzato, poněvadž hodinky říkají klericí, kteří znají
Písmo svaté z vlastní četby, sacerdotes docti
esse debent in Scripturis. Merati, Thes. S. Rítll.,
sect. ,.cp 12 n. XII. tvrdí, že :. bl opokračová

ním čtení v matutinu, necbo že sekde se autor vždy jm nuje. — 0 svvát
v nešporách, chvalách a v terči totéž, poněvadž
po t_ercinásleduje mše sv., :. toto je začátek epi
štoly, konec epištoly čte se jako :. (lectio brevis)
v primě a v noně, střed epištoly v sextě. V čase

adventním a postnímmmá každá hodinka vlalstní b.pro celou dobu. Gavantus (Thes. S. Rit. t. s.V
c.p 15, 2) síce uvádí jako původce :. sv. Amlbrože,
není však žádného dokladu pro toto tvrzení. —
Někdy se stává, že textc. je odlišný od textu Vul
gaty, a to proto, že shoduje se s texteem mše sv,
kde na neěkterých místech je zachován text Italy.
— V kempletáři se čítá :. až po hymnu proti pra
vidlu; jako důvod uvádí Hugo, illi in quibus com
pleta sunt significata praecedentium laudum, .
electí praeveniunt exhortationem (c.)a dle Honoria
autunského eodem quoque hymno petimus victoríam
de nocturnis pollutionibus. — V hodinkách pašijo
vého třídenní neříká se a. dle Amalaria. že a. se
zpívá od představeného, ten však následuje Krista
pokorného, a také nižší se přidávají ke Kristu jako
nábožné žen v evangelíu.——V oktávě velikonoční
za'se vynech vá se r., poněvadž in statu beatorum
no'n est locus exhortatíoni, quia vitam íllam figu
ramus, in qua doctrina nulli necessaria erit, sed
omnes docti gratulabim'ur et exsultabimus.— Starý
metropolitní breviář pražský měl po 6. vnešporách
zvl. responsorium sveršem před hymnem alespoň
o větších svátcích. '

Ca ler Augustin, O. S.Aug.,žileVlll. jstol.;*
„ ivus Augustinus, romano-catholicae iidei

confessor et propugnator“ (Vídeň 17pm nt., n. v Barceloně, sekretář
historičké akademie madridské, z. 1813; v jeho
spisech jest mnoho cenného materiálu k dějinám

missíí. Srvn. Buffer, hNiemencl. V.3 (1911), 730.Capnío viz Reuc
Capoccí Jakub, O. S" Aug., : Víterba, odkudž

zván Víterbiensis, po noviciátuposlán do Pa
říže, kdež byl žákem sv. Tomáše Akv. a sv. Bo
naventury, stats e.prof t., r1302 jmenovánarci
biskupem beneventským, _1303neapolským;z17,30
zanechal mnoho spisů, 'ež vša vesměs zůstaly
v rukopise; jsou to: „Lectura super 4 llbros sen
tentiarum' „ pendíum senten arum“ nebo
„Summa summae“p)en.„Abbreviatio sententíarum
Aegidii Columnii“, „Recollectiones seu catena
trum su ra epistolas Paull', „E_xposltio ln evan
gelium atthaei“, „lnterpretatlo in Lucam“„,Con
cordantiae psalmorum , „De reegimlne christiano“.

Plroenysvatost života ctěn v řádu august. jako blaho

Capodístria (justino olitan. dioec.,) blsk.v Istrii, zřízené V VI. sto etl; roku 1830 s oučeno
s e

Capon e_lulíus, rodem z Neapole, :p.: „cTra—

tatus juxta familiaremLjuris canonici ratlonem“(Geneva 17 jeto dobrý kom ntář
k Lancelottovým Institucím), „Disceptatíones nto

éře : epištoly, _
tcích je o '

“liturgickýme(Vidšěvem,pluviálem
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renses ecclesiasticae, civiles e_t morales“ (Lyon
1677,5 fol. ; Gennveal 31).

Caponsaccí (CaponŽacchius)de Pantaneto,Pe t,r O. Mín.,r dem zArez z,a 315.„Observationes
in cantiícum cranticorum et apocalypsím Ioannis

apč“a(Folorencie 1571.1586sp. „Della patria dí —.sGirolamo“
(Řím 1828;apnrotiStankovicovu spisu„ Della patria

di s. Girolamo e dellal inguauslava allo stesso“).cappa (capa) viz caputi
cappa, cap a, kápě, ku kla, bylzvan ve středo

věku svrchni oděv. Původ svůj měla v klassické
penulí (2. Tim.4, 13), která neměla otvorů pro
ruce, jen pro hlavu, a které se užívalo na cestácch,
zvláště v dešti, proto měla enule kapucí či kuklu
(Čechové ji zvali kápička). enule bývala z předu
do prestřed těla otevřena, takž e se polovička při
práci mohla přehnoutí nahoru (Velim/ěj _174); ve
středověku bla £. všude rozšíř1rena, mnniši bene

diktiníhji nosii od počátku dle předpisu řeholníhoa u řeeholních kanovníků později stala se oděvem
chorálním, jako obrana před zimou, i jakozznak
vyšší důstojnossti. C. ve sto letí XIl. se stává

(v. t.), ale užívá
pláště z předu buď ote

uklí. Gavanti, Rubr.
dí: Pluvíalis e't cappa sunt idem, ale

ukazuje na rozdíl u Honoria autunského, kde
:. má kapuci, dosahuje ke kotníkům, má třásně
& napřed je oevt ř.ená Durand po prvé jmenuje
: pluviálem . C. byla také oděvem chorálních

zpěv ků (Zíb, tft/inter, tDěj. krorojse, 217),v »v Po
kladusvatovítském (vyd Podlaha- iftler) se uvádí_c.pro zpěváky, ceroferáře, VII. --194, roz
líšuje se mezi 5--ou biskupa, prgcgnstorů, hebdo—
medářů, zemřelých kanovníkůXX. 265282 ,.XXIII
391—522. R.1 iši/28ve smlouvě 21. dubna. učiněné
mezi kapitulou a proboštem Držislavem, zavázal
se tento dáti každému kanovníkovi na kožíšek půl

kopy anna kápi tři verdunky (WTamek[.2 388), asitedy na oděv chorální, ne »nap'luviál. DuC ange
píše: :. tunicae talaris et laxioria species iuit,quae
ceteris vestibus superinduebatur pallií ínstar, slulja
tak, quia totum hominem capit. Kapuce :. bývala
pošita i podšitá kožešinou, tato pokrývala i ramena

prs a. — Právo nosrití c-u měl císař římský, když

se jí rn dl jakovřeného nebo zavřenéhosk

N

přítomen byl jitřním hodinkám na Božží Hod, jiní

&panovníci měli v c—ěotvor pro pratÉcí. Král sicilský Roger obdržel toto právo odL cia 11., Petr
Aragmís 204, český kníže Spytihněv r. 1059
dle svědectví Kosmy,l 1.116. elliceam autemeepi

scopalem et tunicam clericaleim,ač listiny výslovnějmenují mitru. Deusded Coll. canonum III.,

150;]Řehoř VII. 17. prosince 1073 (GDB. ]. 64).—dvokátů konsistorních nemá vlečky,--ale za to
otvor pro ruce. C. stala se výsadou praelátů,
kleriků papežských a mnohých kapitul v obé
avignonské, kteří obdrželi p_rávo nositi c—usou
kennou fialovou, jejíž vlečka je stočena a na levém
boku páskou upevněna. Pokryta je v zime kožíš
kem hranostajovým, v létě látkou hedvábnou; uží
vali ji při slavnostní jízdě, při průvodu Božího
Těla &při t. zv. »capelle papežské (v..t.), kdy papež
býval přítomen službám Boožím. Komoiř1.pap extra
muros a bussolanti obdrželi od Benedikta »XlV.
r. 1742kur:r:..kapuci Prokurátoři kollegií mají:;
černou bez hranostajeabez kapuce. Také alumni,
když kázávali před papežem, oblékali se v c—u
fialovou s kožiskem neb látkou hedvábnou Mí—
kuláš llI. (1277—80)ustanovil o kanovnících: super

pelliceas nígras deferant, cappas nigras de sagia(látka soukenná saja)simplice ostíi1.c
mají kanovníci menších basilik 2744P(IV.0357),jinak
záleží vše od výslovného a zvláštního dovolení
sv. Stoliee. Viz :. magna. — Největší úcty:poží
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vala :. sv. Martina Tourského Chovaná na hrobě
tohoto světce; duchovní strážci tohoto ostatku
zváni byli cappellani. 0. sv. Martina asi byl plášť,
z něhož později učiněn pra orec s obrazem světce;
střežena byla také seneš lem francouzským, vě—
vodou z n . Stetej:.rt.

a magna vyniká nad c-u obyčejnou boha
tostí střihu a dlouhou vlečkou, má v zimě kožíšek

hranostajový u kardinálů,ímbískupův a kanovníkůněkterých kathedrál; v i benefi

cíáti, kteří však nosi kožíšekmgarvym lpo elavě,létě místo kožíšku se užívá látky e vábně.
C. načí Ruperta vynikající důstojnost
kněžskou,n kožešina kolem krku a na prsou napo

—'„LZ:—13333

Obr. 98.1Kardinálové oděni „Gappa magna“ v průvodu papežs'kéinlDle obrazu A.

míná pracláta, že jest hříšníkem (sv. Augustín,
Contra mendac. cp. 10), nebo dle Origena připo

. uižval :. m. červené,
jak to dosvědčuje donace Konstantinova, jež, ovšen'í
nesprávně, považuje ji za výsadu Konstantinem
udělenou. U papeže sluía :. m. mantumc,hlamys
coccinea, rubra. Sv. Petr Damianl psal roku 1062
Kadalsovi: Habesnunc íorsan mitram, habes íuxta
moremRomani Pontificis rubram cappam. Bonifáclx.

r.1389 nosil- Li vPeruugií -. zimě, sedě na trůnu bezassiste'ntů, ta ě při temných hodinkách, Eugen lV.
up1437 edsedal v ní koncilu. C. papeže je

barvy červené, ze sametu s hranostajem při ma
tutínu na Boží Hod vánoční, ze sukna při temných
hodinkách, z purpuru -přl hodinkách -za mrtvě,

magna

spuštěna zahaluje celouaosobu &iopatřena je dlouhouvlečkou(vizzcau Pol. se jí skoro
žív.á —-C. kardinálů dle Macrliluiobvvala černá,

pak fialová; obdrželi :. m. od Bonifáce Vlll. 1294
a kapucí obdrželi v Avignoně pro velikou zimu a
vlhko; barva fialováproměněnavpurpur od Pavlall.
rooku l464;ře o,lníci stanou-li se kardinály, nemění
zpravidla barvy a užívají :. ze sukna. Hranostaje
bílého se užívalo na :. m. ods sv. Kateřinny
oaN nebevssítoupeniPáně, později dostával každý

kardinál zvláštní kalendářík,kde jsou změnypřesně
označe m. k aed se na rochettttu, ři ; se
užívá bretu nebo při jízdě klobouku. ohatost
: m. značí vysokou důstojnost kardinálů jako se

de Courtena.

nátu církve a péči jejich o celou církev.
není více barvvy černě, poněvadž kardinálověc jsou

ovzneseni nadbivěci rozemskě a zakázán je jimo. biskup (Car Ep. l 3, 3) jest ze
sukna barvy fialové s hranostajem nebo látkou
hedvábnou, biskupm miti :. m. ovelikých slav
nostech 21. — mimo diecési jí neužívá, leč
v kurii římské (kde však nesmí :. m. rozestřiti—
což znamená pravomoc duchovní), arcibiskup ji
nosí v celé provincii. Biskup administrátor ji smí
užívati, kdy uzná za dobré, při slavných obřadech
biskupských, biskup světici za týchž okolností
sdovolenim Ordinariovým, v choru však nezískaji

denních připadků, kdyby měli : m. při slavné mšeísv. Biskupové maji vždy :. m. fialovou, i kdyžv
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dny kající nosi talár černý.
Arcibiskup v ise jaaokopri
mas Sardínie -a Korsiky má
6 m. červenou, ale vždy sou
ken ou, není-lí kardinálem.

& venou :. m. nosi také
auditoří posv. Roly a míval ji
také komtur nemocníce sv.
Duc h.a —-C. m. nosltl mohou
těž kanovníci některých ka
pitul, jimž to výslovně zvlášt
ním dovolením sv. Stoíclce
bylo přiznáno 15_2_„ 2847,
37;60 vlečku majípři evněnu
koncem vpředu; vle ku spu

štšnou mohou táhnouti za se—upřl klanění se sv. kříži

2389., nikoli však v t,průvodech a !při pohřbech238Q„ — jesest jim odložíti :. při u Iováni sva
tých svátostí i ve svém kostele kapitulním 2518.,

27,. “3784 a obléci na rochettu superpillíceuma što 3556, . m. mají právo noslti jenv o

stele |vlastním 2573„vvcizim kostele žen kdyžvystupuji capitulariter 37843,pri čemž sta í jsou-lí
tří kanovníci za křížem kapitulním 681 — nikdy
mimo diecěsi. Mohou podržetí :. assistujíce
při ordinací & vzkládajícc ruce na novosvěcence
3059.„, neb assistujíce novosvěcenci bez pluvíálu.

„1 mají nasíti od 1. nešpor Všech Svaatých do
Bílé soo,bot v čase letním užívati su erpellicea
dic příkla u kapituly sv. Petra v ím 16082,—

ale lépe jest nosítí ua „1.1 v létě, ovšem s látkouhedvábnou na prs olej

Cappadocia vizoKappad
Capcpel(Cappe llus)1.Jakub, synovecLudvíka -y staršího, 71.1570 v Rennes, od r. 1599

calvinský kazatel a prof. hehr. v Sedanu, od 1610

také prof. theol. t.; 2. 1624 t. , jeho výklady keknihám St. i zák. vydány Spolu s komentáry
bratra jeho Ludvíka mladšího (viz nižel; mimo to

„chEpoarum illustrium thematiismi cum expli
catione selectarum allquot dliticilium Scripturae
locorum“ (1601)„,De onderibus et nummls“ (1606),
„De mensurís“ (1607, „Historia sacra et exotica
ab Adamo usque ad Áu ustum" (111613),„Observa
tiones inEpistolam_ ad eabraeoos“ (1624),„ bservatíones ." ub, synovec předešl.,
mladší syn Ludvíka C-a mladšího, důkladný znalec
hebrejštiny, vydal 1689 komentáře svého otce a

ryc_e;po zrušení ediktu anantského uchýlil se do,br atr předešl., starší
vika C—-a mladšího, přestoupil k cirkvi

katolické a vstoupil do kongr. oratoriánů v Pa
říži; postaral se o vydání spisu svého otce „Cri
tica sacra" ([6).50 — 4. Ludvík starší, a "1534
vPaříži, zprvu právník, přestoupil ke caívinlsmu,
dlel delší dobu na studiích vGencvě v době roz
květu moci Calvinovy; stal se kazatelem a proí.
theol. vSedanu, kdež z. 1586, vydaal několik spisů

theol. — 5. Ludví k mladší, bratr jakuba sitbl.uvedeného, 11.1585 v St. er u Sedanu, od 1613

prot. hebrejštiny a od 1626' spolu také theologiena univ. v Saumuru, vynikající učenec, zvlá tě
v oboru St. zák. Onnprvvnlmmezi protestanty vzdal
se jednostranného přeceňováni židovského „textus
eceptus ; ve spise „rcArcanum punctationis reve

latum“ (uveř.beze měna autorova Frpeníemmvbei
denu 1624) dovodit potalmudský vznik punktace.
Proti tomuto názoru, jenž zdál se býti protestant

skě orthohdoxii nebezpečným, vystoupil Buxtort(v. t.), jeh „Dlssertatlo' z r.
podnět k sepsání díla: „Diatríba de verís et anti

uis Ebraeorum literis“;.(Amster 1645),načež protiuxtorfovu „tuTracta z.r 1648nnpasal „Vindicíae
arcaní punctatlonis“ (vydal teprve syn jeho Jakub

Obr. (:DD.Biskup" oděnýappa mag
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1689). Nejzdařilejšim dílem C-ovým jest „Critlca
sacra sive de variis quae in sacris Veteris"Testa
menti libris occurrunt lectíonibus", vytištěnná pro
odpor se strany rotestantské teprve 1650 přičl
něnim jeho syna ana za pomci Oratoríána Morína

(později dílo to 2111707v_uDvě/dali VozelaSchartenbergve 3sv. v Halle 178 1786); jeho komentáře

vydal syn jeho jakub, připojlivvýklady strýce svéhojakuba, jakož i zmíněnés sy svého otce o punk
taaci: „.Lud Cappellll Commentarll et notae criticae
!: V. T. Accessere jacobi Cappellli observationes

iu eosdem libros. item Ludovlci Cappelii arcanum
punctationis eiusque Víndicíae“ (Amst. 689.

cappella, název, jenž vyskytuje se na starokře
_stanskýchpomnicích ve významu „rakve ,azláhyjménem tím označováno i „clboríum“ nad 0Itá
rem (v. t.;) jest to asi formace ze slova „cupelia“

(v. t.). O vznikuavýznamu slova toho ve smyslusvatyně viz čl.
cappella (cappellla), a, viz a cappeella.

pppella graeca. Tim ménem nazvali r. 1885
dělníci pro několik nalezených řeckých nápisů stře
disko jedné z nejstarších katakomb římských, sv.
Priscilly, ležící při silnici Via Salaría Nuova,
utřetiho milniku po levé straně. je to malá jedno
lodí podzemní kaaple 698 m zd a224 m zšíři,

vybihaLcí ve tři apsidy, obklopeítá celou řadou
ruznyc místností, bezprostředně však vchodemspojená s předsíní („atriem' ) 1374 m dlouhou a
372m širokou, jež se kní na dolním konci kolmo
přimyká a sama opět po všech stranách ve větší
a menší výklenk se rozšiřuje. Předsíň byla pro

věřící, kaple pro něze,"pro něž po celé délce levéstrany zbudována z , ' mvysoká„ lavice“.
2 tři apsid je levá nepravidelný pětíhran a za
vrcholený valovou klenbou právě tak jako celá
oď, jenom že tato klenba je mohutným obloukem
vybíhajícím od pokraje levé apsidy kpravé rozdě
lena ve dvě nestejně veliké polovice; menší znich
mezi apsidami a obloukem vrhala mohu ným pud
kovovitým světlíkem (1uminare,lucernaríum) světlo
a vzduch do místnosti. Kaple jest síce vydranco
vána, ale přece zachována v témže původním stavu,
jak byla na začátku ll. stol. vybudována. l výzdoba
dekorativní, pokud dovedla vzdorovati nepřízni
časůvavšelíkých vlivů, jest nezměněna, nepřekre
slena, tak jak vyšla zd ovedných ruukou umělců.
Malby jsou práííě v této kapli co do provvedení
ikomposice tím nejcennějším odkazem nejstarších
křesťanů římských. Vše bylo vyzdobeno, apsidy a
dolní část oblouků štukem, větší plochy, kromč
spodních částí stěn nesoucích imitaci mramoru,
ponejvíce významnými malbami Některé z nich
byly známy již delší dobu, jiné krápníkov' mí
vrstvami a rmuumte knepoznání zahaleny. Nejv tší

zásluhy o jejich odhaleni,dreprodukcí, vysvětlení si
zjednalMons.Wilpert dprostředníapsidouvcentru kněžiště, e nejdůleažítějšiakt liturgie„ frac

tío pa nis". ejstarší vyobrazeni toho druhu. Zapolo ruhovým stolem (sig ma) spočívá na pohovce,
zpola jsouce zakrytí, pět mužů vesměs bezvousých,
a mezi nimi jedna žena se závojem na hlavě. Na
čestném místě, t. j. na pravém rohu (ln děxtro

..

cornu) sedí [na jakési nízké stolici šest' muuž.
s vousem, rukama láma e.ch|ěb Patrně p edseda
hostiny. U nohou jeho kalich — vlastně nádoba
dvouuchá nahoru se něco málo rozšiřující, dále

pak před účastníky jeden talíř s dvěma rybami aousek dále talíř s pěti chleby. Kromě toho po
levé straně stolu tří, po právě za zády předsedy

čtyři koše chleby vrclíovatlo naplněné. jest na prvnípohled jasné, že na tom oobraze zázračně nasy
cení na poušti přímo vktonclpováno do vlastního
obrazu „lámáni chleba“; s mbo a sku'teěnos
O tom, že umělec chtěl zn zomlti eucharistickté
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lámání chleba, nikoliv obyčejnou hostinu, nikdo

vážně nepžochybuje a pochybnost jest přimo loučena ]Ž faktem že tento obraz jest umíst 11

nad prostřední apsoídou v níž nalez
oltář, ale stoplyhro uó'70 mz dělí, 017 m zšíři,v němž byly u oženyb kostí některého mučedníka,
vrchní jeho kamenná deska sloužila ne tak za
mensu oltářní, jako spíše za odstavec, na němž
se zdvíhal častěji v katakomb ch zobrazený troj

nohý stolík ro slavení eucharistie. Tato vzácná

jšímátakaum ní a ducha prvních křesťanských ma
írů iest doplněna s levé strany Noem jako orantem,
poavpr éobětovánim lzáka, naproti vzkříšení La
zara, skupina ánpadná sv 'mi ojediněl' mi zvlášt

nostmí proti parallelámz ruhých kataí omb, svýmprovedením poněkudd ozadu ústupujuící ad Noe
okraji klenby pod světlíkem slabě ještě
anlel, u jehož nohou dva lvi, v po ředí

zá radli & křoviny, v pozaadí unicvum ata

kombách —knádhdhemý palác. Ostatni část klenbyneoobsahu ězbytků onrantův nic pooozoruhd

néjšiho. eůlkežitějšl sou opět výzdoby lodí, stěnyi oblouky. Odez rajgc od miádenců v peci ohnivé
po levé straně vcchodua uže, jenž na pravé straně
stoje aněu azuje, odezírajíc od Mojžíše vodu
ze skály vyluzujícího nade dveřmi, upoutává po
zornost návštěvníků scéna naproti Mojžíšovi na

prostředním oblouku kaple, adorace tří mudrců.Maria sedí bez závoje na křesle, tváří jsouc
obrácecena k pozoroovatell a v rukou drží ježíška
v plenky zavinutého. Mudrcové v orientálním úboru

bez plášťůpopospichajisamí daryvvrukou ncsouce.
— Veliké ochy bo ních stěn jsou vyplněnydkytřemiscénami ze života Zuzany, provedené s ídk
uměním apochopením. Na pravo jediný velikýobraz, v je ož středu mladistvá sličná Zuzana,
ruce i oči majíc v modlitbě knebí obráceneny, ne
pozoruje, jak dva starci o překot jeden druhého

Eředbihajícce ji _chtějí přepadnouti; ozad í všakdí e jeji nevinnosti Daniel, ve le něhož na
pokraji malby vchod do lázní. Na protější stěně
dvě menší komposíce: Zuzana od starcúv obžalo
vánaa řed soud ostavena; každy ji držíza jednu
ruku, ruhou vzk ádaje na její hlavu. Na třetím
obraze Zuzana a Daniel v postavě orantú děkují
Bohu za záchraa.nu — Klenba lodi utrpěla ještě
větší zkázu než klenba mezi apsidamí, zvláště
třeba želeti, že prostřední obraz beze stopy zmi
zel— Malby jsou dílem dvou umělců z prvé po
lovice Il. století, z částí stylu ompejanského. Vý
znam 'ejich tkví nejen v uměfécke ceně jako nej
staršic representantů starokřestanského umění

malířského, ale i v jejich nobsahua výběru. Jestnepopíratelno, že umělce, oelép řečenno toho,
jenž výzdobu objednával, vedly určité ohledy, aby
právě tyto scény v_yvolil &v takovém pořadí umi
stil, jest však uprírlišeno s Wilpertem prohlašo
vati malby za jediný cyklus, jehož jednotlive scény
stojí v úzké logické souvislosti, cyklus, jehož pú
vodce prý měl nemalé theologické vzdělání Ně
které momenty mluví sice pro tento názor, ale jiné
ho nepřipouštějí, a tak důkaz, jejž Wilpert podává
jest mezerovitý a místy víc než vratat"k. Tímto
stanoviskem není arci vysoký význam je notlivýc_hobrazů pro věrouku ani v nejmenším dotčen.
Kaple nebyla pohřební kryptou, ale přece bylo
v ní 11 hrobů. v s0usedních místnostech se po
chovávalo, zvláště v atriu již v ll stoleti, kdežto

přiléhající krypty vykazují hroby i ze 11!alV. stol.á isů se zachov kpr ři důkladném vydran

cování přirozeno. jen málo, a ty jsou podtřízenéhovýznamu. — Stěžejním dilem oc iste mf
Wilpert. Fractio panís. Die álteste Darstellun des
eucharistischen Opters in der Cappella greca. rei

1.8.1895, 40Xll, 140,17 tab. 0 něho se úplně

en ne srce

Cappella Pontířlcia neboli Papalls

opírá Biltzewrki-Tum ach, Eucharistie ve světle

nejstarších amátek lterárm'ch, ikonografických agratickýc, Praha 1911,str. 237% Důležitým
píspěvkem jest Ln'krt'g, Cappella Greca v Dict.
d'archéol. chr.t

Cappella Frontiflcia neboli Papalis. 1. ve bv 
znamu„dvůr dvořanstvo)p pe"žský tvo
osobnosti n'izného důstojenstvi, ktaeré různé úřady
zastávají a hodnosti mají, a kteří papeže jakožto
suveréna při různých funkcích, slavnostech obklo
pují a provázejí, aby jak úkonu, tak osobě ape

žově zvláštního lesku dodaly. Pořadntjejich1)gK
nní ve zmenšenémrozsahu jest)tednálové: a) biskupové, b) kněží :)ntjálmové.Ka2)
Patrlar czhově a) caříhradský, &)alexandrijský, :)

antlilochijský, d) jerusalemský, :) ostatni patri
arcohvé. 3) Arcibiskupové a bislm:pové a) assistenti papežského trúnu, b) ostatn spolu s vy
chodními. 4) Opatí infuiovaní v čele s archiman
dritou z Messíny a kommendatorem od sv. Ducha.

5) Zpověřdnící (oné basiliky, veékt ré svatý Oteckoná ob ad.y 6) Dřív guérvernrlgíma. 7) Assi—

tujicí kníže při trůnu.e8)guGenerální auditor apo
što ské komory. s9) Generální pokladník papežese svou a što u komorou. lU) Maajordóm,

gtr'aefektapoštolského paláce. ll) Protonářl apoolští participantes a supranumeraril. 12) Pře
nosta kancelíarie, auditor .delle contraddette“. e13)

enerálově a generální vikáři žebraavých řádů. 14)
Dříve římsk' senátor, jakož i tři konservátoři řím

štíaarplo e' capo-noni. 15)M gister sacri hospltíi. 16)l.UditořiSeRota aP. magister apoštol

ského palácle. 17) Klerlkové kamery. 18) Vot
signatu Abbrevlatoří del parco mašglorel;
20) Kněz assistující celebrantoví,jáhenca po jáhenpřisluhuiíci v „Pa ežské ka li“. Ceremonáří.
22) Zástupce magistra apošt. palácze.)23) Tajní ko
moří papežští partlclpanies. 24) Tajn komoří su
pranumerarii. 25) Čestní komori. 26) Konsistomí
advo.kátl 27) Tajní a čestní kaplaní papežšti. 28)

Tajní klerikově papežští, směí -ltíanositi mantellone29))čOby ejní kaplan 30)A ntí papežsské ko
ory. 31) Bussolantí (nosiči papežských nosítek),

k nimž se přidružují komoří., extra“. 32 Generální

prokurátoří žebravých a mnišských řádí. 33) Apoštolský kazatel kapucín 34) Zpovvědní: papežské
familiae (družin ) z řádů Servitů. 35) Drokurátoři
kollegia.36) Zpšváácíkapie papežském P. pood
sakristán Augustinián. 38)Kleríkově papežské kaple.
39) Akokolythé — ceroíerarii — kaplan communes.
40) Caudatáří kardinálů. 41) Magistrí ostíaríi a
Virgaarubea (kustodové a nosiči papežského kříže).

42) Alumové kolie e Germanikaš dle dávné výsady,
obnovené Lvem Xll. 43) Papež tí kursoři é44) Papežšti mazzíeri (nosiči hole čili pedelíov ě). Po
někud pozměněný výčet příslušníků dvoranstva
papeežského podává Annuaris Pontiíicio na r. 1913
(O jednotlivých víz zvl. hesla.) [Km] — 2 ..n p.
slují také slavné obřady, konané buď apežem
osobně nebo v jeho přítomnosti, při nichž četně
iest zastoupen klerus a úřednici dvora římskeho,
ak [. ). označuje také všechny osoby, které

mají právo a povinnost slavných obřadů těch
se zúčastníti. vod a. p. hledatí jest v pú
vodním zřízení církevním, kdy biskup sloužival
mši svatou a konal obřady posvátné u přítom
ností veškerého duchovenstva své diecése, což
Lib. pontif. klade omylem teprve do doby s.v Ze
fyrina na poč. lll. století. Po Konstantinově ediktu
ovšem mohly se obřady konatí s větším leskem a

papežové provázení byli duchovenstvem při slavnostech štací římských & .průvodech. V vígnoně

odkázáni byli pouze na aplí palácovou a kostelblí ko sídla papežova, což napodobeon bylotataké
věhmě kde již Urban V. dal zříditi ve Vatikáně

zav

»



Cappella poniifícia musicale

později zbořenou, v níž Řehoř x1. s./4 1378

rozdílel svěcené palmyaaBo nifác lX. 7/10.1391prohlásil švédskou Br gittuzza svatou, poněvadž
ro nemoc nemohl sestoupití do basiliky sv. Petrra

atrtin V. konal obřady v kostele oln2apoštolů; sídlllt v rodinném paláci rodu Col na-,Eugen V.

u sv. Chrysogo na. Ač dvě kaple ve Vatikáně zbudovány byly, ixtem lV. aPavlemll., řece rozhodl
se ro Starodávný : k konati obřa v kostelích
římských konstituci gregla 13.2. 1 ,k terá v
nebyla v_ždyzzoachovávána, poněvadž alespoň ně

které obřady se konaly buď v Sixtlně, bud' v Pavvlině. nebov kapllP avlem V. na Quirínálu zbudo

vané. V této době vyskytuj; se po prvé název:.g.Během doby počítao se na '50 :. .sřádenýlch,stlých, totiž: 1.,'1, st.; ., mše 6.1, l ./1

2./2. (svěcení hromáešnic),žstředa postní, sneděle ostní4.svěcena zlatá růže), temné hodlnk, elený
čtvrtek, Veliký pátek, Bílá sobota, Hod ve ikonoční,

Flonděli a úterý, sobota in Albis (svěcení agnusků),
anebevstou eníP., Letníce,polnsdčlí8aůtery,Nejsv.Trojice, Bož Tělo, 24,6,29/6,18/9, 1/11ama

tutlnum za dušičky, anniversarlusmza papeže, 4/11,

anníhvcers.za kardinály, ]. neděle adv. s výstavou40h vPavlíně, B../12ned. adventní, nešpor

matutolnum svězcení klobouku a hole), mše sv. v
noční,26./lb., eum na konci roku.
Tgto 'lv kostelech označených v mis—lu římském oněkolik :. ). ročních p_o
hyblivých, t. zv. Filipa Neri, Zvěstování P. Marie
annlversarlum volb a korunovace papeže (v Si:
tiné), annív. za pře cházejíciho papeže, mimořádné
;. ;. po volbě, při korunovaci, izdé do Lateránu
(pozzesso), requlem za panovní katolické, ote
vření svaté brány a ři jubilejích mimořádných, pří
kanonisacíchaj.— ardinálovédle dobyjmenováni,
sedi vt. zv. quadratuře před oltářem, jen přlslavných
průvodech očekávají papeže v sále dei paramenii,
kollegium assistujícich při trůnu patriarchů (caři
hradský, alexandrijský, aniiochijský, syrský, maro
nítský, latin, řecko-melchítský, arménský z Cíiicíe,
chaldejský z Babylona, jerusalemský, lisabonský
alndie východní), arcibiskupůvnbiskuupův —epís
copí de curia sedící na stupních _trůnu, preláti „di
fiochetti“, t. praefectus Urbi et vicecameraríus (de
1870 gubernátor římský), kníže assistující u trůnu
z rodu Orssíni a Colonna, auditor generalis rever.
Camerae apostolicae, thesaurarrlus am ,ma
jordomus (do 1870následovairministr vnitra), ostatní
arcibiskupové a biskupové dle dob konsekraee,
protonotáří a oštolšti de numero a ati ínstar, re
lát komendatár cd sv Ducha(nemocmce),ředitel an
cellariae, opat nullius z Monte Cassína a ostatní
opati apreláti nullius. opat generální řeholních ka
novníků lateránských Nejsv. Spasitele, dále gene
rálové a vikáři generální řádů: opat primas be
nediktinů, basiliánů, kamaldulských, valombros
ských, císterciáků, olívetských, sylvestrinů, me
chítarístů, řeh.kanov. premonstrálských, cisterciáků
reformovaných, gener. převor kartuziánů, dále do
minikánů, mínorrtů (ume Lvovy, konventuálů, ka
pucípů), augustiniánů, karmelitů obutých, servrvitů,
mínimů, mercedářů, karmelitův bosých, trimitářů
bosých (do dne 20. srpna roku 1870 senátor
a tří konservátoří římští), magister sancti hos
pitií kníže Ruspoli, tento sedí také v quadratuřc
na zvláštním sedadle, auditoři posv. Roty řlmské,
magister s. palatli (dominikán), kleríci preláti ko

ryapošt., preláti votantí Sinnatury ap.., abbre
vmiátořítéže Signalury, kjnéz, en a podjáhen po
sluhujícl u oltáře (pri papežské mší'| jáhen apod
jáhen řecký),komori apežští( (ceremoniáří, komoří

tajní skuteční, naadpofetui a čestní), advokáti konsístomí, tan ani a čestní adjutanti pap. bytu,
prokurátoř řádů řeholních a žebravých, apoštolský

kaplí

N'

bývazl7

703

kazatel (kapucín), zpovědník dvoru pa. (servíta),
kollegiumprokuratorů paláců apoštolsk ch, mlnistrí
assistujici :. sacrlsta, kněz kanovník lateránský,
jáhen kanovník vatikánský podjáhen kanovník ba
sll ky P. Marie Větštš,í kollegium zpěváků pa ež.

( ma), pofdsakríssta (poustevník sv. August na),
akolyté ceroferářl : ka lani obecniJ. Sv., klerici
kaple,magistrí osstiarli e vir rubea, mazzíerlvacursores apošt. (viz jednotliv ahesla). — Když
Otec slouží mši sv sám,t ukardlnálové maji dle
řádu svého pluviál, kasuli nebo dalmatiku smitrou

damaškověou bilou, východní preláti mají své liturgické děvy arctibisku ové a biskupové, opati
pluviáioa mltru bílou pl těnou; když papež assi
stuje, maji kardinálové cappam amgnam, ostatní
jsou přítomni v oděvu příslušném své hodnosti.:. . rozdllnysou cappelae cardína
litiae, kdy lpřítomniljsou kardinálové mši sv neb
nešporám, slouženým od arcibiskupa nebo biskupa,

nebeo při jiných obřadech. Takové ; :. jsou
přenosu tě &nzemřelého papeže, při t. zv. novepndialiieh za při anniversariu Pavla IV. pro

kardinály sv.nOřgcla, podobně í pro kard. de Pro
Faganda Fide, ři requuiem za panovniky,oucil v Laterán při annlversariu papeže, jenž sjve
jmenoval kardln ly celkem bývaly

a 24 mimořá Řři tpřitomnl kajsou ceremoniáři a oštolští, kleríci papežští, kaplaní obecní,

kaipiam zpěváci (Sistina) anministři assistentcs. —mo to nedikt IX. osem Admirabllis 144

1743určiltakéc agpellas praelatitias totižpontifikální služby oži voktávě sv. Petraabavla,

při nichž lmají býti přítomni praeláti kurie římské.
Odr Oovšem všechny tyto obřady staly

secvzácrnějšíml a řidirnš teij.
Cane lla pontíflcia musicale je (dle Gerarchiacatto ca) oiticíelni název papežského sboru pěve

ckého, nyní obFčejdnécapella Sistina zv.anéhočáiky svými sa á (i;aleko poněv dž nebylo slavné
liturgie beze zpěvu, dlužno již v prvních stoletích

|mě přeekdpo ládatí sbor jakýsi, jenž pěl při
íunkcích papežský ch Prvni zmínku o takovém
sboru pěveckém (nehledíc ku všeobecným zmínkám

ězvech a pěvcich)Levobsahuje Liber pontificalls(e; uchesne RS);L eliký 4410—46)zzaložil
totiž u basiliky sv. Petra klášter, jehož mniší ob
starávali oiiícíum a liturgické zpěvy v kostele pa

pežském. Naprosto jasnou je existence lvlastnihopapežského sboru pěveckého za Řeho l(590 až
604), který jej,ne-1í založil, tedy aspoň l'iak zařídil,
žezván být: může jeho zakladatelem. Jméno sboru
byloschola cantorrum, t. j.sbor ěvců.Schola
totiž neznamená původné školu, de se vyučuje,
nýbrž sdružení osob stejného stavu k společnému
hájení svých zájmů, tolik asi jako naše cech nebo
sbor (na př.schola notarlorum, defensorum,schola
Xantha; sr. Kienle, Choralschule, Freiburgi. B. 1889

muto péveckému sboru daroval ehořl.
ímé dva domy, jeden u sv. Petra, druhý

sub anathematis interpositione jim
přikázal denně zpívati oificium. Pří ško elby zří
zen íntemát chlapců, zvláště sirotků (proto orpha—
notrophium zvaný), kteří se zaučovalí zpěvu a zá
kladům vědomosti. V V". aV lll stol. vysílal sbor
tento do všech zemí učitele zpěvu, těše se při tom
přízni pů,apež zníchž nejeden z tohoto sboru
vyšel: tak Honorziusl. (625—638)je označen divlno

in carmine poilens L(ib. gjont 326), Vitalianoťi
(657—672) připisuje(pozd 'ši podání reorgalnísaci
církevního zpěvu ,Adeodatus (672—676)evjlrlbchovancem internátu (Lib. ponnt. l. 346,L 682

byl cantilena et psalmodia praeciepuuu7ažib.
pont 1359), taktéž Benedikt li. Sergius01) byl v mládí pro krásný hlas svěřen tomuto
sboru, příznivci nebo chovanci sboru jsou Řehořll.
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'(715—731), Štěpán ll. (752—757), Pavel 1.(757—767),
Lev 111.(795—816), Štěpán v. (816—817), Pasqualís 1.
(817—824), Sergius ll. (844—847), jenž také poslal
králi Pipinovi 12 clerlcos doctissímos cantllenae
zřejmě : pěveckého sboru svého, Lev .
855), Benedikt 111.(855—858), Adrian lí. ( —885
Že mnozi členové papežského sboru pěveckého
stali se papeži, vysvítá ze zřízení a sociálního vý
znamu tohoto sboru. Papežská schola cantorum
skládala se ze sedmlsubdiakonův a neurčitého počtu
chlapců-pěvců (paraphonistae). Píedstavený sboru,
prior scholae,zván byl také prlmícerlus, další před
stavení nazývali se secundus scholae (secundice
rius), tertiua scholae, quartus scholae, který též
slul archíparaphonista, poněvadž jemu byli podří
zení chlapci: para onistae. Primiceriovl pod
léhal všechen nižší klerus římský. Práva jeho byla
veliká: měl dohled na všechny funkce spojené se
zpěvem, dohlédal na mravy kleriků římských a
u volby papežské spolupodepisoval volební dekret
papežský. — Liturgické úkony papežského sboru
pěveckého naznačují Ordínes romaní, zvláště první
(P. L. 78. 941), a shledati je lze při dotyčných
částech mše sv. (introitus, graduale aj.). jen 0 za—
čátku mše sv. budiž zde zmínka. Prímicerius a

secundicerius řisluhovali v sakristii papeži přioblékání. Sub iakon kostela, v němž pr vč byla
statio (subdíaconus regionarius), otevřel dveře sa
kristie vedoucí do kostela a ptal se archiparafo
nisty, kdo bude zpívati responsorium (: graduate).
Odpověď oznámil papeži, jenž projevil souhlas.
Archíparaíonista nesměl potom pod trestem ex
kommunikace jinému sólo gradualové svěřiti. Na
znamení papeže šel jáhen do kostela a dal roz
svítíti svrce. Archiparatonista odešel ke sboru,
v presbyteriu postavenému. Zpěváci přistoupili
k oltáři a postavili se ve dvou řadách (sborech)
před oltářem v chóru, chlapci vzadu. (Zachováno
je dosud mramorem obehnané místo pěvců v ko
stelích S. Clemente. S. María in Cosmedin, S. Lo
renzo íuori le mura.) N ní íntonoval prior scholae
antifonu k introitu; sou asné opustil papež se svým
průvodem sakristií.Amifony ofticía íntonovalo oněch
sedm subdiakonů vrůzne'm pořadu.— évem pa
pežských pévcú-suhdíakonů byla dlouhá lněná alba
a přes ní oblékali římskou planetu, kterou vyhrnuli

řes obě ;ruce, jak začal introit (P. L. 78, 969 .
ěvec responsoría neb verše allelujatíckého o 

kládal před zpěvem planetu. — Za smutných dohX. a X. stol. nezanikl význam papežského sboru
ěveckého; toho důkazem je, že volební dekret
alixta II. z r. 1119 za podpisem posledního kar

dinála-jáhna má podpis: Nicolaus riínícerius
scholae cantorum laudo et contirmo. ěhem sto
letí však přestala schola cantorum zpívati vLate
ráně; officíum tam konali kanovníci augustiniánští.
Ti uzavřeli r. 1232 spapežským sborem pěveckým
smlouvu, že primiceríns a 10 pěvc budou v La
teráně zpívati o svátku sv. jana Křt. a o slavno
stech, k nimž budou zváni; za to se jím dostane
obědu, šestiny obětních darů ze zpívané mše sv.,
prlmíceríovi dva solidi, zpěvákům po dvanácti
denárech; je-lí však statio v Lateráně, jen še
stiny obětních darů. Lépe ještě vysvítá materielní
postavení papežských pěvců z dekretulnnocencelV.,
daného v Lyonu 5. listopadu 1250 „dilectís filíís
Andreae prímícerío (zván jest „tamiliaris“) et cle
ricis scholae cantorum urbis eorumque successo
ribus“. Stanoví tu papež, že mají k papežskému
oííicíu přicházeti v superpelliceich a kappách, a
platem jím ročně určuje „12 libbras bonae com
munis monetae urbis de oblationibus altaris b.
Petn“. Stávala se tedy členství sboru dobrým be
neíícíem, zvláště yž lnnocenc IV. téhož roku
obdařil pěvecký sbor statky, důchody a desátky

VB!.N'v

Cappella pontlflcía musicale

benediktinského kláštera S. Maria in Ara Coeli
(kostel a klášter sám odevzdal františkánům). Vedle
toho určil z každé 'statio prlmíceríovi dva so

lidí denariorum senatus, pěvcům po 12 denárech,za zpěv v kostelech atr archálních, při funkcích

papežských a v koste ech sv. Kříže a sv. Anežkyje nou tolik. Není divu, že při dobrém beneíiciu
upadal zpěv, ba v době avignonské označován
jest primicerlatus jako otticium sine cura.
upadala v ímě stará schola cantorum, vznikl
v Avignoněnovýsbor pěvecký, cappella onti
icla. Za zakladatele považován jest Benedikt 11.

0334—1342). Pěvci avi nonští byli íamiliares et
commensales papae,cape la pontiticia stala se stře
diskem pěvcův a skladatelův evropských a dopraco
vala se umělecké dokonalostí. — Návratem papežů
do Říma 1377 končí ex'stence ka ely avignonské.
Byla-lí přenesena do '

—0.

ma, slou ila-li se v Římě
se starou „schola cantorum“, či zanikla-li v Avig
noně neb Římě, nejisto. jisto je, že od XV. stol.
apežskýsbor pěvců jmenuje se cappella pon
ifícia, a místo prímiceria je r. 1418 jmenován

magister cappellae. Vlastnímzakladatelemto
hoto zmlazeného sboru dlužno zváti Eugena lV.
(1431-4447), jenž ve prospěch svých pěvcůvaka
planů, již jsou zváni familiares et continui com
mensales papae, vydal mimo menší ustanovení
bullu Et si erga cunclas z l.února 1444, zajištující
'im m.j. přednost před ostatními (vyjímajíc kardi
nál ') při prcscntacich k benetíciím. Z jeho
po ínají přesné seznamy pěvcuv a o zdatnosti sboru
svědčí Manetti, popisující svěcení kathedrály ílo
rentské Eugenem lV., při němž z ivali papežští

ěvci, mezi nimi Vilém du Fay ( aberl, Die ró
mische schola cantorum, pg. 34). Následující pa
pežové potvrzovali výsady udělené pěvcum, jichž
počet vzrostl na 18, až Sixtus lV. (1471—1 )pa
pežský sbor pěvecký ještě více povznesl. tyřmi
bullami potvrdil výsady pěvcův aorozmnožil je na
nové členy; pořad pěvcův a kaplanu stanovil takto:
magister (capellae), sacrlsta, cantores, capellani.
R. 1473 byla dostavěna Sixtinská kaple ve Vati
káně; od té dobyv ní konány byly liturgické úkony
denní i některé sváteční, provázené zpěvem pa
pežského sboru pěveckého, jenž potom i jméno
cappella Sistina obdržel. Zároveň vystavěl
Sixtus lV. novou kaplí u sv. Petra, v níž ustanovil
.ledna 1480 nový sbor 10 pěvců, jenž by ři mši

a ofílciu pěl íuxta ordinem cappellae palatíi apo
stolici. První sbor, cappella palatil apostolici, jehož
pěvci tehda sluli cantores palatini, je vlastní pa
pežský sbor pěvecký. Druhý, mladší sbor,_julíem 11.
r. 1512znovuzřlzený a nadaný jako průprava k vlast
nímu apežskému sboru tab se omezil příliv ci
zincůlg, nazývá se cappella ulia(Giu|ia). Cappella
Sistina z ívala o funkcích papežských kdekoliv.
cappella íulía zpívala u sv. Petra, vyjímajíc íunkce
papežské. Sbor svatopetrský (cappella Giulia) stal
se prů ravou k sboru papežskému(cappella Sistina),
následkem toho stoupla zdatnost sboru papežského,
který jen dobré pěvce sí vybíral. Snaživost umělcu
byla stupňována ještě tím, že leckterý mecenáš
vybrat si pěvce papežského sboru a svěřil mu ří
zení svého soukromého sboru. Hlasy v té době
rozeznávají se čtyři: supranus, tenorista, contra
tenorísta, cantor (: bas). Soprán byl do r. 1441

v papežském sboru zpíván chlapci, potom přirozenými soprány (Vlachy a Španěly), až oncem XVI. st.
se nalézá první a tehda jediný kastrát. Alt zpívali
vysocí tenořl. V seznamech pěvců té doby shle
dáváme slavná jména: 1481Kašpar Werbeke, 1486
Joaquín de Prés; nebyli však stálými členy, neboť
po několika letech vystoupili a za krátko se opět
vrátílí. innocenc V111.(1484—1492) přízeň svou pě
veckému sboru dotvrdil třemi bullami, v nichž

_.



Cappellani

jednak udělené výsady a exspekiance potvrdil,
jednak pak v třetí bulle r. 1492 stanovil, abym
gister capellae rozděloval exspektance, výsady aa

benefícía, po přiípa nim návrhč ní.i Za Lva X.(1513—1521),jenž byl sám hudebníkem, vedle pěvců
papežského sboru (cantores cappellae) jsou v re
gestech vedení ještě zvláštní musíci et cantores
secreti soukromí hudebnicí papežovi. asi pro svět

ou hudbbu a caha.nson Lev . v l štědře

okhmotnou stránku; tak CAndreas de Silva, jenž1519je po prvézzván coomposítor noster, měl
měsíčně 8 dukátů platu, Nicolaus de Píctis, výborný
cantor cappellae, vedle porce přídavek 4 dukátů
měsíčně, začež měl opatrovatí také hudebniny;
kdykoliv kardinál celebroval, měli pěvci loco col
latíonls obdržeti 4 dukáty; pr.ielatts inferior byl po
vinen dávatí2 duk. Kdyžudáiostmí r. 1527byla cap

cliačtoontifícia téměřyzničena, v slal Klemens Vll.rana onsilia (Conseil), aby ve rancíí našel nově
; u podařilo, těžce však získával

chlapce, jelikož titos malí umělci byli kradení (např. Orlando di Lasso). „Statuta et Ordines“ pa
pežské kappely r. 1527 zničené byly potom z roz
kazu Pavla lil. znovu stanoveny „per Ludovícum

epíscopum (Assítsínaten. Magistrum Cappellae“aPavlem 111.17. lis p.1545 potvrzeny. Mají 50 hlav
(Haberl, Die róm.t schola cantorum etc..pg 96).N e

žádá se již, aby pěvci byli kleríkys lneerbsvobodnými. Hodnosti ve sborurujssou: ma cappellae,
decanus, abbas,punctator. Magister capperliaenehdáž
obyčejně biskup) byl 11118110ován papežem, ostatni
volení sborem Abbassbyl administrátorem příjmů,
punctator znamenal přítomnost pěvců v choru;
nepřítomnost se peněžité trestala. Kdo se ucházel
o přijetí, musil se podrobití zkoušce a byl--1í vet
šínou hlasů sboru uznán za schopného, magistrem
ačlena přijat. Počet členů nebyl stanoven, až

jzuliuslli. 5. sr na1553 stanovil počet24; t)ž papež
p_říjalvýjíme ně „per molum proprium mann nostra
sígnatum" za člena sboru 291etého Palestrínu dne
4. t'tn 31554. Za Pia lV. byla r. 1564 v dů sledku
usnesenaí tridentského sněmu kardinálům Vítelozzu
Vitclozzimu a Karlu Borromaeoví měřená reforma
apežské cappelly; jí snad předložílPaiestrína mši
apae Marcellí, když se ednaloonebytí figurální

hudby (srlvngdeWeinmaml, esch er Kirchenmusík,
Kemgtcnl 10.2 Palestrínatiia po něm Anerior 15 těšil se títnllu skladatele papežského sboru.

Další dějiny pa ežského sboru (pěveckého ncvykazují zvláštníc události, vybo ujicich z rámCe
ob čcjného života, aat ké jeest málo publikováno

italší doby. Důležitými ||eště_ zůstávají dvě bull_yxta V. a 1m1nce Xi. Sixtus V. dne zárí
1586 redukovaclepočctz zpěváků na 21, upravil

dic změněných poměrů jejich důchody a omezené
výsady, dal jím právo volltí magistra collegíí a
officiály sboru, a stanovítí se schválením svatě

Stolice neb asĚoň kardinála protektora právoplatnáusneseni pros or Poněvadžžpočet usnesení vzrostl
mnohá znich byla bez approbace,a1 inno

cenc Xil. vybratlzachovávání hodná usneseni sboru
v 52 hlavách k nímp řipojíti pravidla pro unkta
tora v 16 hlavách, a vše schválil 16. července 1691.
To zůstalo zákonníkem sboru prooad lší dobu. Za

jimav_)'ml_je,žev hlavě 32. se zdůrazňuje usneseníz 1.1,670 aby všichni členovébyli aspoň
tonsurati.a Archiv sboru trpěl vypůičováním skla
deb, zachování jeho na zřeteli maji konstituce
lnnocence X1. 1 15. říjnal a Alexandra V111.

ze 14. listopadu 1690. Z dptrístoupívších pozoruhodných členů uvedeni bu ež ještě r 1539 Ghí
selín Dankerts, r. 1540jacobus Arcadelt, r. 1550
Domenico Ferrabosco, roku 1570 Anníbaie Zoilo,
r. 1577 Giovanni María Naanino a po nmč Luca
Marenzio, r. 1599 Ruggiero Gíovanelli, roku 1629
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Gregorio A11egri,.1662 Giuseppe Fede, r. 1754
eminlanano Santini,r .r. 1795 Giuseppe Baini. Od

začátku století XVill. nehledí se již tolik na theo
retické vzdělání pěvcců. Tvářnost sboru se také

mění. Denní olfícíum přestalo a kcacppellaSistinaúčinkovala jen při funkcích.epapžks Omezenou

činností klesla takě výkonnost sboru,:zvláště kdňžnásledkem politických poměrů r. 187Ob la je o

činnost omtezena na..pape ské funkce ve atíkáněa u sv. na pr příž.skonsístoři, kanonisací,
jubileích)p,earv ímě na slavn é rekvíe za kuríální
kardinály v jeich titulu; zřídka se stává, e na
důkaz zvláštn účasti papež sbor jinam vvšle

Z toho patrno, žeenMíserere posvátného triduau sv. Peetra, ježn ííunkci ap-ežskou, nezpívá
pappežská cappellaSistina, nýbrž svatopetrská cap
pella Giulia. Posvátným však zůstalo povžd
sboru papežském pěstováni kiassícke' poly onie
(v papežském sboru se ani varhan neužívala), iež
nevzalo ůhony, ani když začátkem XX století mo

derní skladby Per osiho ve sboru dezavedeny byly.Když po dlouhé činností r. 1898 od ral se mae
stro della Cappella Don Mustaffá ena zasloužilý

odpočLinek, povolán byl Lvem Xlíl. na jeho místoDonL orenzo Perosi, jehož činnost jako maestra
značí nový rozkvět Sixtinské cappelly, zvláště když

na pa iežssk' stolec dosedl dávný příznivec Perosího . Vedle zavedeni chorálu solesmen
ského auŠak vatikánského, provedení nových skla
deb a opravdu velíkolepé reprodukce skladeb
kiassíckých hlavně dvěma novotamí povznesl Pe
rosí výkonnou úr0veň sboru. ředevším zřídil
v lstiluto Pio u Andělského hradu sbor 30 chlapců,
jemuž jako náhradní sbor je současně cvíčeno 20
chlapců. Řízení jich má vícemaestro Msgr Antonio
Rella. Tím konečně odpomoženo nedostatku
brých sopranů a altů, jež zpívány byly,když Leleíl
r. 1878 příjímání kastrátů zapověděl, falsettísty.

Poněvadž pak počet členů sboru (mao,estr vícemacstro & 22 pě ců, počítajíc v to i vysloužilé)
nestačil, byli k funkcím v kostele svatopetrskěm
příbirání pěvci jiných sborů římských; Perosí však

ve snaze příidatí sytosti hlasovému fondu sboru,přiibrai km ořádným větším funkcím chovance

papežských kollejí římských, negprve pěvce severo
americké kolie ek zpěvu chor lnímu (r. 1906),pa
chovance české kolle'e, kde učitelemgoa'zpěvujeMReila, k zpěvu ly onnímu(r.1908.) Od té
počet účinkujícrch kollejí se rozmnožil.
vedl Perosí ěvecký sbor papežský opět -na úcty

hodný stupen dokonalostí. lHístoríopzrafem sboruje josef Baini (u. 1775, z. 844), ale dílo jeho je

nedokončena. ilaberlův (příspěvek viz níže. Archív
sboru chová četné vzácn krukopisy polyfonní i prvotísky notové ve 269 velík'ch svazcích foliov' ch;

z nepublikovaných dosu děl zasluhují czm nky
skladatelé Alex. Agricola. Dom. eFerrabosstanzo Festa, Mathieu Gascog Ruggíero Gio
vanelli, Andrea Gíubíleí Clemenntjannequín, Jos
quin deePrěs, Pierre c la Rue, Sante Naldíní,
jean Richefort. Zajímavým pro historii jsou za
chovalé denníky (díaría sboru. — Lite tzura
Vedle nedokončeného díla Baíního nespolehlivý
Ed. Schule, Die pápstliche Sitngerschule in Ro0m

iPWíena1872) pro počátky cenné příspěvky podává
nÉinftlhrunjí in die gregorlanischenMe

lodiWenaH(Leipzl 1911 214 sq.); pro další dobuLigiero míschc s„chola cantorum“ unnd
dieXpápsstlichen Ka ellsltnger bis zur Mitte des

XVl. ]ahrhunderts( leipzi$ 1888. Cóka.
Cappellani Bedřich J., 71.ve Fossombronie1804. byl rektorem collegía nobilíum v Rimě,m

rnístrem Germanica, sociem provinciála, prefektmem
studií v kollejl americke',1;886 .,De assump
iione Mariae Virginís oratio“ (Řimp 1835).
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„M1181 151311
CappelinrlvivznŘehoř XVI.
Cappepelletíjo oesef, kněz benátský, :. 1873;.r.r).

„Le Chiese d'ltalía dallanloro origíne síno a' nostri
orni“ (Be y 2 sv. „Storia dellahiesa diVeneza“ (t. 1849—56, 1 sv.), .1 Gesuíti

e la republíca Venezia“( t. 873).

Cappellus viz Caalape

Ceappenberňžšdosf, klatol.theolo, u. r 1808
dr. theol.,

1844řádný

cídrlr.|'ldějln al clrkl' práva v Mtinstéru, od 1
:p.: „Utrum Husgíi doctrlnafuderitQč'haeretlca' (díssertace 1834) Orígenis de

Trinitate doctrina'l (1838), .De tidei et sctentiae
christianae ratío'ne mutua secundum P. alexan

:in'nptam) et Augustini et scholasticorum senlenlas
Ca idu)s, lcněz ve Fr' zsku; při ísuje se mu

Snáší! ulphíi vita“ otíšt. vyActaSs. ů nii ll., 952-5XXXI., 857—862, srovn.„Ana1ec

boll. “MXol.í178ap on . Dominikjosef O. Praed.. v dal:
„Iohannis Antonií Flaminii epistoiae tamil ares
nuunc primum edítae et argumentis, notis, auctoris
vita aiiísque accessíonibus iilustratae“ (Bologna

1744). ehoř, římský patricíusš za papeže
Klementa Xll. furlere magglore a ptal„CE, odkázal bibiíothece gvgatlkánsťéštsvoji sbírku

knih asrukopisů, ježtvvoří část zmíněné bibliotheky.fino O. Praed. (křest. jménem Ann

bale, scilessvéhorodíštězvaný,della orretta"upil do řádu 1552, vyučoval na růz
ných řádošýchpškolách tilosofliatheolo ii, na univ.
bolognské metafysice; spolu byl horliv m kazate
lem; z. 2. ledna 16114 v Bollogni v pověsti muže
svatého; :p.: ,Elucidationes tormales in Summam
theol. S. Thoma '(5 sv., Benátky 1588 a č.), „Ve

rítates aureae supera totam legem veterem turnlitteraies, turn mystica mudum conclusionum

e sacro textu mirabiliterp aetxcumlptae“(t.s1590),mentáře k evang. sv. (t. 1602), v.ja nak(t.
_1604)a k žalmům (Bologna 1692 & cs,), Sacerdos
in aeternum, dichiarazlone della s. Messa, cere
monie, vestimenti ad altre cose sue mirabili" (Be
nátk 1588.y

Capra .de, Bartoloměj, „. v Miláně,pro
bošt t., potom sekretář innocence VlL, 1405 bísk.

cremonský, 1 12 od Lana XXIií. pro domnělou přichylnost k ehořri ll sesazen, 1414 jmenován
arcíb. milánským; jelikož však jan Visconti jako
vzdorobísku ujetí hodnosti té mu znemožňoval,
obrátil se sněmu kostnickému; vrátív se
s jeho pomocí do Milána, byl pro přísnou prokla—
mací, kterou při svém nastoupení vydal, zase za
puzen; teprve po letech uhájil svého důstojenství;
1431 korunoval krále Zikmunda; :. v Basileji 1433.

1862 vTTuríně, byl důstojní
kem v italské armádě, 1889věnoval se zcela hudbě,

studoval 18951na řezenské škole církevní hudbu,
r. 1896 22110 ršchle vzkvétající hudebni nakla
dgteltstvtec"v Tžluarín od 1899vydává hudební časopisan a

— . arcel

CatianPranica 13.1 e,lo r. 1438 arcíb. sípaontský,1447 biskup&ascolský 1450 ríets ký, 1460k dínál

kněz, 1472 kard. -bislťup palestrinský, vynikaalpřís
nosti mravů a zbožnosti; :. 1478v Řl mé —Domcn ioc u. v Capraníce u Palestríny,
od papeže Martrtinna V. jmenován kardinálem 1425
(prohlášen však teprv 301); za Eu ena IV. měl

značný podíls ve snahácho reformu kl šterův a vevyjednávání eky o unií1449 od pap. Mikuláše
jmmenován velskopoenitentiářem; za Mikuláše V. a

Calixta III. byl také v podnicích prolitureckých1V5nikajícím způsobem činný. V letech 1447 a

cappellanus — capsa

byl vážným kandidátem při volbě papežss;ké 1458

vyjednáváno opět objeho zvolení, ale zemřel téhožroku .nsrpa edním z ne'zznamenitě šich
a nejušlechtilejšichbclír evních kní to oné oby,
vynikající svatosti života a neobyčejným nadáním.
Svů palác, sovje mění a btbllotheku (2000 sv.)

odk si k založení theol. kollegia („coilegíumsCaprannícum"). .rnáv 11na církevní reformu pis

oválce turecké a nšmei asketické spíisy (, Dell'Arte del ben morlre"".lFlorencie 487a j..)
Caprara 1. Alois, rodem z Bologně, auditor

Roty a regens Poenltenttlari, v 80. roce věku své

jmenován kardinálem, :. 1711; jeho ŠŠŠ-tlvaž;jeho sbírkaK„Decisiones RotaeP()2 sv.,—2.jan (Giambattista, n.
lo ní z rodu hrabat Montecucuií, 1758vícelengt

avenné, 1767 nuncius v Kolině n. R., r. 1775
v Lucernu, 1785 ve Vídni, kde zabránil úplné roz
tržec mezi osefemll. a sv. Stolicí; 1792 kardinál,
1801 osián ako legatus a latere k provedení kon
kord tu do Paříže,! biskup m,ilánský koru
novai 1805 Napoleona na krále italského, vystu

zprvu energicky na ochranu práv církve, ale

vopokročliejšlm věku jevil se býti povolnějším;1810 vPa řlži; .: „Concordat et recueíl des
bulles evtbretsd e.N S. Pie Vll. sur les affaires
de l'église de France“ (Paříž1802)

Caprasius 1. svatý, žil v V. stoll., opat kláštlerinského; :. r. 430, MartRom června .in

Monasteríol Lirinensi abbatís“.Srvn. Dais v. u ve
Francii kol.! r. 303. Srvn. Datart, 229.

Capreeolus 1. sv., arcri.b kar-thagínský kol. 430-,9nástupce sv. Aurelia (v. t.), bed ivy ochránce či
stoty víry proti biudům Pelagiovým a Nestoriovým;
_zachovalyse jehod va listy První list poslal po
áhnu Besulasovi sněmu efeském . ež
yl předčitán; jest to prosba, aby účastníci sněmu

zaachovali „omnía inconcussa ímmotaque, quae a
sanctís Patribus constitutas imt", a aby odepřeli

Pelagianlům nové vyšetřování jejich učení (Mi ma,P.L 847). Druhý list obsahuje odpově
dotaz zlelŠpanělska C-ovi zaslaný o učení Nesto
ríově (Migne, P. 13 Llll., 854). Ves isech Augu
stínových jest dle mínění Tíllemontova několik

řečí. ajež příčistí dlužno C-ooví. — 2. Angelus
O.l ., z Brescíe, dr. theol... vynikající kazatel,147,9rI1gen. vikář řádové provincie mantovs ké;

%. kasuístické dílo pod názvem „Stelia“ (vyd Aug.assiraní v Brescii 1511). — 3. jannO. Prae
zvaný „Prínceps Thomís tarum“, n. vpol. XiV. stol.
v dlec rodezské, vstoupil do řádu v Rodezu, 1409

prof. theol. v Pařlží, z. 1444 vRo dezu; \“.:p „Libri
Vdefensionum thefoiogíae d. doctorís Thomnaede

sancti Caprasií
muč. v

Aššuino(4 sv Bent k,š1483 1514,1519,
9; dílo to nálvežlimezi nejlep ( komentáře spisůsv Tomáše Akv.; krtilcky dl o to znovu vydaal

Cuttiermv Toursu 1900 n).
apri (Caprítan. n.Caprien. díoec.), ostrov

v zálivu neapolskem, r. 987 bískupství v církevní
prov. amaifské, 1551 sl.ouč s bisk. íschijským,

11 sbískl. sorrentskýmCapsrinil ..prof vsemín. fanském; :p.: „De ss.
edíum apud christianos amplitudine et ornatu“

(Cesena 1786),e,.Ssa gíolWsogra la protessione“ a j
., raeceptum de audienda

hl

díebus iestis vmilsssa“(
Caprulen. díoec. vliz680020

capsa (demín.capsella, crapsula), eschránkazrůzné hmoty (dřeva, sloni, kovu);v sřted-o
věku značilo slovo to zvl. relikviář, schránku na
nejsvětější Svátost, pouzdro (desky) evangeliáře;
schránku na mešní korporalía (c. corporaiíum),a
také i část casule.



Capsa — caput

Capoa, někd. bisk. v sev. Africe; známo jest pět

biskupsůzzllet 255—484; nny Gatsa.i, otroci, kteří dětem nosili školní po

třeby vaEouzdře (capsa,? jakoož i troci v lázn 1,Ch
Ši: v usehován šat koupztjrlcichse; takévoejinismířežicí schránky, v nichž b y uschován

vojenské lsltíny. Ve starokřestans ch nápisec

vyskytujeAPse slovo :. třikráte ednou ve tvanížens em CAP

zlomku marhamorsovéhopamátníku nalezeného roku
ěkláštReraPsvaté Sab na Aventinu:[CAPS_]AzRí1VS R1,nejzajíma

Ěšinestt l112_1138cnaleRzenýor. 1821, týkající se c-a
n

VCVMlO ET VICTORIA
SE VVlOS FECE

CAPSARlVS DE ANTONlNíANAS.
Capoa (Caapu an. dioec.), starobylé město na

Volturnu, náleževší _zprvu patrimoniu sv.oPetra,později dpanstvim lan ob dským an orman—
ak' m; biskupství bylo tu ji odal.dob apoštolských

pov na arcibiskupství. K církevní provincií
a-ské náleži 5 bisk.: lsernía-Venafro, Calvi-Teano,

Sessa, Caserta,zaCajazzo. V C-í slaveny 3 sněmy:1.11389 Siricía za účelem odklízení

schismatu Meletrámovah'. t.), zavržen tu blud Bovv.( t.v), ykánony proti novokřtěnství,
translaci blskupíldváay reordinaCi; 2. 1087. na němž
Desiderius z Monte Cassina při'al volbu za pn
peže;3.1118za elasialL; na n mbylíjindřichV.

ehoř VlÍl. (Burdinus) dání do
. st.:atlst 96.800 duši, 57 far, 235

kněží svět., 18ař '

capucíatí viz capu_ti_ati.cnpula — kapuc i(v. t).
M_Capullíus_(Capulllo, Capullejus) Petr, 0.Conv. rodemz Koortony; byl professorem

theologie vBologníazŘimě, 1605 stal se biskupemconversanským; z. 16 „Oommentaria in 1. et
.1. sententíar divi Bonaventurae“ (Ben. 1623 až

16 Srvn. Sammy, Synopss.hist. (v Schol. Phil.
Scot. !. 1684), Harm-, Nomencl_.__lall.s647 Vy:caput (capitulum, hlava, via,čk kapitola)
v Písmě sv. jesttčást neb oddílatextu biblického
dle rozděleni, které bylo učiněno předem k úče
lům souuokromým, ze ména k tomu, aby bylo lze

snáze nalézti to které místo biblické, sroy_návatimista arallelní a vniknoutl do smyslu text LC.
s.tarš Původně nedělil se text biblický voddily.
jakési rozděleni však včas ti menši,zvané kapitoly
(capitula,xeqwá1aza)neb Oddíly(negtzonat, sectiones ,

bylo nepochybně j_i__žve 11.stol. po Kr. neebof kekonci století toho ert7ullián (Ad uxorem2, 2) mluvíshledem ke 1. 12—140 oné kapitole
prvního listu ker K7orintsky'_m—„de illo capi—
tuol primae ad Corinthioos“ a Klement Alex.

(Strom. 7,e'MŠ přeed r. 195 nazývá jednu část z 1.Kor. 6 ne jv tší perl ou, ,uermnv nceironqv.
jakév však bylo rozdělení to, kdo a kdy je učinil,
není znnám,o ba není ani jisto, bylo--li učiněno za
účelem bohoslužebn' m a tedy veře ným, aneb za
jiným. Později shled váme rozdělen v &.menší a
větší. 1. C. menší v evangeliíc c.h Ve lll. stol.
Ammonius Alex. chléje sestaviti harmonii(soulad

či spíše přehled)_ evan elií, rozdělil každe evangellum na menší ddía? uvedl na příslušných
místech vediet textu atoušova text parallelnich
míst 2 evangelií ostatních (dle mínění některých,
sotva správného řlppsal pouze číslice kapitol pa
rallelnich z ostatních evangelií). Ale ani o těchto
oddílech není známo, jaké byly, nebot ony kapitoly,
které se vyskytují v rukopisech a někdy předlo
ženým Amm. jsou označeny, nejsou od Ammonla,

Lak se mysliio a mnohdy mysli, nýbrž od Eusebia,iskupa v Caesarei palestinské (z. kolem 340), jak

RARA (v coem. Domitill), na (,

707

již r. 1827 ukázal Lloyd 5,0“ Test. graec. a. V111.ažXl ..) Eusebius totiž yv povzbuzenpříkladem
Ammoníovým, prrovedl sám rozdělení textu evan
gelniho ktomu konci, aby b 10 lze snáze srovnatí
místa parallelní a porozumět textu. Rozdělilt každé

evan elium vmale odstavšeečikapitoly (Matoušovo, r . '
čísloval je na stranách textu číslicemi písmenými

,y..),z zároveň předeslal evangelnlmu textu
deset tabulek zvaných ony canones Eusebií),ve kterých číslicemi oněch kap to podal přehledně
seznam všech mist parallelnich, a tot 11

první tabulce udal mista společná všem evangellím,
msta s olečnáuMatoušovi, Markovi, Luukášovi, na,“třetí jan., na čtvrté Mat.,

Mar.k,jan.,natpáté Mat.,l“Luk.,našesté Mat., Mark.,na sedméM t.,.,jan na ossme Luk ,M.,ark na de

vátél.Luk., jan, na desáté místotkaždému evangelistovi zvláštní. Ta na . 13, 54, kterýzto

verš činí podle rozdělení jeho akapitlolu 141, ozna
čil na straně textu takto 9“ (:1141 ) a tak dal
na jevo, že parallelni místa její jsou udána v ta
bulce či kánoně prvním, kde naapříslušném (dva
cátém) místě stálo „m M.kPŠ: ".t. ].Matoušova

kžgltola19141 odpovídá Markově kap. 50 (vv',) Lu
u? ), čv59( už).oB_ylypak ony kapitol průměrně tak vvelikě aše 3—4 verr,še

neb_yy však stejné; některál rovnala se toliko po
lovicci, ano i jen třetině verše našeho, jiná b _la
větši nežli kapitola naše, n_apř..Gjan._kapli 153
jeho rozděleni rovnala sel 7624 dle
nynějšího rozdělení, a nynější verš jan. 1,96 obsahuje třl kapitoly Eusebiovy. Příčina nerovnosti tě
byla tvom, že rozdělení bylo učiněno s hledem
k místům parallelnim, a proto kaaždý odstavec byl

jenpotud veden,pokud mělmísto parallelnivevaneli jiném, byt další část věcně k němu patřila.
ozdelení v tyto ka ítoly bylo od V. stol. zavá

dčno s některými () chylkami (mnohdy jen naho
dilýml) skoro do všech řeckýchr rukopisu
evanÉeelních buď o sobě, neb ve spojení s kánony usebiovýml; také sv. jeronym a po něm
i jiní přijalije do překladu latinskeh o (VuI
gaty) ba dostaloose též do některých vydání tl
skovych. Podle učiněných odchylek však mění se

počet kapitol v řeckých rukopisech42“ Matoušemezi 352— ,u Marka mezi 2, u Lukáše
mezi 339—349,u janam ezi C. větší
a) v evangeliích. V evangeliích bylo provedeno
dvojí rozděleni v kapitoly větší. jedno bylo ve
lice rozšířeno, vyskytá se zeeména v kodexech A,

a má v evangeliu atoušově kapitol 68,
v Mark. 48, v Luk. 83, an.18(zřídka 19). Každá
:. ma titul či nadpis napsaný i s číslem kapitoly

na hořením neb dolenim neb postrannígilokraji, kterýudává krátce její obsah, na př.Mat.k .a: Mat.2,
—15nrgi1(i')v[Lá7mv(0mudrclch), kap. 5:

,1594' twvyaxagwyóv(Oblahoslavenstvrchr,
proto v některých rukopisecha u některých autorů
nazývají se u'uloi, tituly, neb breves, stručné
t. obsahy. V některých rukopisech (A, C, R) bývá
před každým evangeliem uveden seznam kapitol
sjejich tituly. Nezahrnují však kapitoly tyto v sobě

počátkův evangelních, nýbrž první kap. počin_áse
v evang. Mat. naší kap. 2, l___,__šv ark. na
v Luk. naší z, lavjanověn rkaap. 2 1. Příčinatoho není známa, Gregory (Textkritik íl. 860) vidi
ji v tom, že počátky jednotlivých evangelií jsou
pouhými úvody ke knihám ev enlnlm a ako ta

kovéneppjatšvuvpočet kapitol;ŽSoden(Die chriftendes NT vtom, očtátky ty tvořily
jakýsi celek pro)seble k účelůmliturgickým pro doub
vánoční. Také toto rozdělení bylo učiněno níkoll

__U:

_..—
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s hledem k obsahu neb ._rozsahu,-nýbrž -s hledemkeva eliím ostatnim, aby (ati ia se udati
sigě místa parallelní; nedbaio se však _přitom zpravidla na řeči, nýbrž na události, po 0

benství a zviáštěnna zázra ,tak že každá stat,
která vyllčovala nějakou ud lost neb zázrak ně
jaký, byla pojímána jako zvláštní kapitola, byt' zá
zrak ten se udál a byl vylíčen jako meziděj za pří
ležitosti zázraku jiného, na př uzdravení ženy
krvotokem trpící. Kdo je provedul, není známo.
Soden však se domnívá, že alespoň ve své pod
statě jest to právě ono rozděleni,- jehož původcem
byl Ammonius. S některými odchylkami co do počtu.
kapitol neb znění jejich nadpisů dostalo se také
do všech starých překladův, ač ne do všech ruko—
p_ísůjejich; byla však, jmenovitě v rukopisech la

tinsk_vch,p,rovcdenaa lake podobná rozděleni nová.
Nlaji některé rukopis' latinské kapit. u Mat. 73,M.ark ujn 35, jiné 11Mt 7,
Mk. 47, Lk. 78, jan 36, jiné 81, 46, 73, 35, neb 81,
46, 94, 45, ale některé mají jen 28,12,
28,13,21,14 neb 28, 51,88, 48. Druh roz
dělení vkapitoly větši bylo učiněno—přesně logicky
dle obsa uh, má v evang. Matoušově kapitol 170,
v Mark. 62, v Luk. 152, vjan 80; vvskyt uje se v ko
dexu vatikánském(B)azan tskěm (c. Zancythius E).

Oby__čejně)okládá se za starší předešléeho, Sodenvakš hled tommu, že se neujalo přes dokonalost
svoji a že četné kapitoly jeho ve svých začátcích
souhlasí jak s předcšlými, tak Eusebjovými kapi
tolami, myslí, že původce jeho měl před sebou již
nejen rozděleni předešlé, nýbrž i Eusebiovo; po
cházelo b tedy ne dříve než as 1 polovice iV. stol.,
tedy z do y, do které se klape kodex vatikánský.
——b)Kapitolyvětší ve Skutcíc a listech
apošt olskýcc.h Podobné rozděleni v kapitoIjvětši bylo provedeno také ve Skutcích a listeci

ošt., a to tak, že Skutky a rozvrhly se v kapitol
48,_list sv. jakub .lgctr. vS, 2. Petr. ven.v 7, 2. jan. v jeednu
veJ4; ze spisův sv. Pavla pa
]. Koo.r v 9, 2. Kor. v,10 Gaiatt.ve 12 (v některých

rukopisech v 11%“Etes. v 10, Fillip. v 7 (někdy v 6),Koloss. v 10, l hess. v 7 jv jednom rukopise v 61,2. Thess. v 6, Ž.id ve 22 v jednom rukopise 21),
]. Tim.,v18 2. Tím. v 9, Tit. v,6 Filem. ve 2, ně

které kapitoly pak byly rozdvčlcny v častic menši(firmamitnuůiuwčoe'ic).Mimo „shledává CV ko

dexu vatikánském a několika málo jiných při Skutcích apošt. roozdělení v 36 ka ol neb čísel
(ůgzůiioij)které většinou souhlasí s kapitoiami podle
rozdělení ve 40 částí; povstalo tedy jedno z dru
hého, nejspíše rozděllenl\ e40 kapitol z rozdělení
ve 36 části. Kdo byl puůvodcem rozdělení tohoto
veeSk utcích a listech apošt., nelze říci s ístotou.
Přičítalo se ještě do nedávna Euthaiiovi, já nu ale
xandrijskému (V. st.), jenž je ojal do svého vy
dáni jak listů sv. Pavla,t tak Sritutkůvapoštol. (ve
40 kap.) a listů katolických, proto kapitoly tyz
vou se mnohdy euthaiianskými Avšak butbalius

evo, že nebyl původcem řečeného
rozděleni, nýbržiže přijal 'e alespoň co do pod
staty již vypracováno od n koho jiněho a to s hle
dem k listum sv. Pavla zcela zřejmě, kdyžv před

mluvě k jich vydání praví, že jim předesilá obsahkapito zděianý velmi praacnč odjednoho
z nej_moudřejšlch otcůvva milovníků Kri
sot výcc,h shledem ke Skutkům apoštolským a
lsislům katolickým alespoň nepřímo, tim totiž, že

ačkoli v předmluvě k jich vydání přičítá si,žeopatřilje mimojiné také výčtem ízáznamem

kapitol udávajícím jich obsahy (čmhcucwr xerpa.alaw), přecen epraví, že byssám byl původcem
rozdělení v kapitoly, jakož i tím,že na koncl zá—
znamu perikop mluví pouze o připojení kapitol

. . caput

erikopám, a že v ůvodě, ktterý předesílá ře
čen mu výčtu kapitol při Skutcích apošt, který
všakk, zsdá e,enepochází od něho, nýbrž přejat jest
zněkterého rukopisu staršího,__poukazuese „kotcům& učitelům našim“ jak těm. o nichž přijal
způsob i vzor (Zacagni, Collectanea Monumento
rum Veterum ecclesiae graecae et iatinae, p. 528.,
409., ZS.). Některé kodexy Skutkův a ošt. a
listů katolických však jmenují v nadpise řeče

nému výčtu tak zvaných ka itol euthaiiánsk_ýchPamtila jakožto jich půvo ce jiné přičitaí je
Eusebiovi (příteli) Pamfiiovu (E'vatpqiwtov 
qaíiov). Nadpisy tyto, jakož i úvod k onomu výčtu
a výčet sám nejsou sice původu Euthaiiova, jakož
p_atrno již z toho, že v rukopisech zaujímají místo
různé (jejich neshoda v příčině osob, Pamtila a
Eusebia, má příinč buď v omyle opisovatelů, že
by snad některý byl přehlédnutím vynechal jméno
Euscbiovo, tou b'ůospíov, aneb v tom, že podáání
o věci té se zatemnílo & k jedněm opisovatelům
dostalo se v tom, k jiným v onom znění); je--ll
však udání jejich co do podstaty správně, a te dy
buď Eusebius neb Pamilutus původcem rozděleni
Skutkův apošt. v části větší, obyče' ně euthaiián
skýrnizvané, jest nepochybné Euse ius neb Pam
ilius míněnt aké oním otcem velemoudrým, jenž
die předmluvv Euthaiiovy k listům sv. Pavla pro—
vedl záznam kapitol v techto listech, a zajisté ne

jen zá7_._i_i_am,nýbrž i rozdělení v kapitoly ty samo,nebot ouhěmu záznamu kapitol již hotových

nebylo kbybývalo třeba tak veliké námahy. Možno,že jeden z nich paařit také k oněm otcům a učite
lům, k nimž, jak řečeno svrchu, poukazuje se
v ůvodě k záznamu či výčtu kapitol jakožtoktčm,
od nichž autor úvodu toho vzal si zůsob a vzor

ke svémurozdčieni. v_jařispadětom bzylby Pamfilusneb Eusebius rozdělí ktky apost. v kapitoly
(větší) a o atřii je nadpisy (tituly) udávajícími

k_rátceobsaříjejich, sapodie vzoru toho byl by někdojiny snad Evvagri sPontský (ke konci lV. stol.),
Ooddčlil kapitoly ty v Části menší (v:!oózacešaug).

fest" však .Pamfiius neb Eusebius sám lp
vo(Jedeern nejen rozděleni Skutkův apost. v řečenué

kapitoly, nybrž i pooddělenin 'ich v části menší azáznamukapitol auúkvodu u,ujesto ovšem ony
otce a učitele hiedati meezínsmisovateli staršími,snad v Orígenovi nebs v mmmno |, a vzor,

jehož použil, vztahovati keekapitolám evangeinlm,takže by byl Ammonius neb někdo jiný rozdělil
evangelia v íiíuly či kapitoly větší 3 nadpisy a
podle toho vzoru Pamfiius neb Fusebius provedl
rozdělení ve Skutcích apošt. a hledic k tomu, co

bylo řečeno, idvlistech apoštolskýchJ— Byla však
proveeedna ad oknětkterých rukopisů přijata ještějiná rozdělení, kteráž co do velikossti a tedy i
do počtu kapitol od sebe se rozcházejí a zvláště
v rukopisech latinských velikou_ rozmanitost jevi
Ano kodex vatikáns ky má při listech sv. Pavla
rozdělení dvoje (bez nadpisu), jedno starši,

které čítá v listě k Řím. kapit__o| 21, v 1. Ko__r.__201,
všecky listy Pavlov eden 4ceiaek,aneěpsluuje ka
pitol v každém list 02so é, nýbrž ve všech listech
v postupu nepřetržitém;druhé mladší, které čí

kSIŘIíjšiJrkapitoly v každém listě_ o sobKěo_a to v listě
kapitols v 1. Kor 2. Gal.;Efes. 3, Filip 2,l<olos. 3,„1.Thess.K2,r2_Thess

kolik jich ítai v listě k Zidům, _není známo, poněvadž část jehon 9, 14, jakož ilisty k 'limo

theovl a Titovi a list kFiiem. se i_íněm nez ac__l_1_?__
yl. c)C Apoka si Apo aypsi roz |

ke k_onciV. st. ve svém yklřimínentářikniOn re,j
ar ciibs upvvaC esareiKappadkoclkéá ve 24částí větší, kteréž nazval lóyuvc, řeči, v72



caput

(3x24) části menší, které pojmenoval kapitoly
„agua/lata.Učinil tak s hledem ke 24 starcům kter
sv. jan spatřil ve svém vidění kolem trůnu Ěožího
(Apook. 4,4 srnhiede ke třem částem ústavním,
z nichž dle 'jeho mínění sestává lidská přirozenost,

totiž k tělu, duši (vtip?) a duchu (ma-Wa. Sornment.ini\pocal.Mígne.106,51105“ta
rém zákoně. PodobnějakovevangeliíchavSkutcích i listech apoštol., byl i v starozákonních kní
hách překladu alexandrijského a latinského text

rozdělen v kapitoly větší, azto zpravidla s nadgismy(tituly), někdy \'kša i n,lch jen s pouý
číslováním kapitol itolytytynejsou ve všech
rukopisech stejné, zvláště rozcházejí se v té pří—
číně nezřídka rukopisy latinské od reckých. jsou
také rukopis. které mají rozděleni pouze při nč
kterých knih ch, a jsou jiné, ve kterých shledává
se rozděleni dvoje, jedno v kapitoly nadpisové (ti

tuly). druhép bez nadpisů, s pouhým číslováním kbal
pitol; na .lkodex coislinskýl. v ži (Bi
natío0.1:1.551) pooedl prvního rozdělení kgl
pítol s na &lsy (na hořením okraji nžapsanými)při
]. Mojž.l Kpři2.MojžK8—4,.oz3M 50.5. M. 68, Krlá. 53, 2.K rá.| 50; podle druhého
rozděleni má kapitol pouze číslovaných (bez nad

pisů)p 1.Mojiž.r rž1.2M. 110, 1.3 M. 61,při ?gMojž.91, při ]. rlái. 73, pří
2. Král. 53. Kolik5 jich 1měla v něm kniha ]osue,

nelze udati, Ěoněvadž je kusá, kniha Soudců nemá
vném rozdé emkaalpitoiy Vkod. coislinském Vlllmá kaapitol 1. Paral .83, 2. Paral. íáš 21,
Judith 34, Esther35. Kdo _bylpůvodcem rozdělení

tohoto není známo, jako vůbec nejsou dosud()dostivyložený ani dě"my ani soustava jeho ledu roz
dělení proroka saláše a roroků malýchpřičítá se
Hes chiovi, dle něho má)bdl_(apltollsaiáš488 Oseáš20,13,oná Micheáš
13, Nahum 5, Habakuk 4, Soíoníáš 7,4Aggeus 5,
Zachariáš 32, Malachiáš 10. — Jakési rozděleni
v části podobné kapitolám větším bylo ke studiím
kritickým a mluvnickým provedeno snad od mas
soretů také v bib li hebrejské. Byly nazvány

Sedarim 05111? (řady,voddíly). Celkem jichMbylzo443,a to v1.Mojž.4 ,.M3

5. M.a27, Josue 14, kníhtíšSoudců 14, Samuelovy 34,dvě Královské 35. lsaiáš 26, Jere.m 31, Eze ch. 29,
proroci mali 21, Přísloví 8, Žalm 119, Job 8, Kazatel 4, Esther 5, Daniel 7, Esdr š a Nehemiáš 10,

.]aaku b ben Chajjim (narozv Tunisu 0. z. kolem polovice XVI. stol.,

přijav jako stařec křesťanství) přejal je z jednohorukopisu do Bombergova tiskového vydáni bible
hebrejské, které vyšlo pod jeho řízením v Benát

káchr. 1524—1525.ll. C.nnyn č.jší Rozdělení textu
v kapitoly n nější stalo se po átkem Xlil. st. Do
nedávna přiita o se HugtovíaaS. Cararo, a tozákladě tvrzeni, kteréo évěci učinil pařížský
profeseor Gilbert Genebrard (1579)slovy: „Primus

exuordine praedicatorum ad cardinalatum "assums, primus in capítula libros sacros distinxit. Ze
svědectví staršich však, zejména z letopisů Mikol
Triketa (z. 1328, Annales sex reg um Angliae, yvd.

A.nt Hall v Oxfordě 1719 s.18%)gvyšio na jevo, ženikoli kardinál Hugo, nýbrž těp án Lang on
(jenž zemřel jako kardinál a arcib. canterburský

1228)provedl je ještě jako professor universitypařížské asr 250 ve své postiile ke
knihám Starého1i Nového zákona. Hugo však pře
jal je do své konkordance slovní, kterou spracoval
kolemmr. l240n 2413,ale rozdělil ještě každou

kapitolu 31.387sšjnýchčástí menších, které označilPismeny G, jakož sdělují jak. Quětif
a jak. Échar d (Script. ord. Praed. Paris 1719 Po
té vnikaio s některymi změnami čím dál v(ce do
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rukopisů jak latinských, tak i několika řeckých,
dostalo se ji do vydání tiskových, až zatlačivši
znenáhla rozděleni stará, vešlo v užívání všeobecné,

a to i v ltextě hebrejském, do něhož je uvedl nej
prve Rl kaNath an svojí konkordrancl,bkteroiu1448dokončil a kterár 11323
štěna. Hugovo poodděleni klaždě ka
menších udrželo se však jen oX
v římském missáiu a breviři uoživás
V moderní verše rozdělil kapitolysv X0.Vl0stol.

Robert Štěpár (Stephanus,Étienne),jenžje přičinil 0 prvé r. 1551nna okrajích stran vedle textu

ve sv m řeckolatmském vydání řov. zákona v Genevě, r. 1552 ve irancouzském ladě Nov. zák.

a.r 1555 ve vydaní latinského překladu (Vulgatř')Starého í Nov. zikoo.na Od ného přejal je (ved
různých překladů do řeči moderních) s některými
odchylkami Beza,od Beezy vydavatelé im, zejména
též bratři Elzevirové s někyoiika odc lkami no

m'i (r. 1624, 1633),a v té ůpravě, o kter é je
uveedli Beza a Elzevrio,vé t. j. as se 72 odchylkami
od rozdělení Štěpánova, dostávalo se rozdělení ve
verše ve známost čím dál širší, až v_ešlov užívání
všeobecné, leč že některá vydáníř ecká (Míll)a

některé překlady (Vulgata Klementská) učinily naěnkolika místech zase nove ocdchyi y, záležející

Eo většině v tom, že některá slova počítají jedníu předchozímu,druzí knásiedujicimu verši, někdy
i v tom, že dva tépánovy spojují v jeden,
neb naopak jeden everš těpanův rozdělují ve dva.
V době nejnovější zavedli Westcott a Hort (poči
najíc jednáním druhým) a Nestle do svých v dání
N. Z veerše Stěpánovy beze změny. (Kapitoly ang
tonovy rozdělil již také ntes Pagmni veeeverš
as dvakrát neb třikrát tak aveliké, ako jsou naše,
a přičinil k latinskému řekladu ce é bible vyt
nuté r. 1528vLyoné. ozdélení to však se ne

ujaaioo.) — Poněvadžd rozdělení nv moderní kapitolya verše bylo provedeno nam oých místech ne
vhodně, takže nezřídka připadTo dvěma i třem ka
pitoiám, co logicky patří k sobě (nnapř. řeč horská),

někteří vydavatelé doby nejnovějšíěrozdělují biblický text v odstavce (sectiones) větší neb menší
dle obsahu jeho, ale oněvadž rozdělení v ka

pitoiyl a verše vžilo se ji tak, že nelze pominoutije uplněs mk tolika spisům, ve kterých se
místa biblická uvádějí dle něho, znamenají zároveň

čísla kapitol a veršů vedle textu na oksrajSíBchstran.Srvn. Gregor),Textkritik des N T. ll.S 885—886;
Salim, Die Schriften des N.T —485; býka/'a,
Úvod do Písma sv. Nov. Zák., lv Pra ze 19045.183
až 195, Kaulm-Hoóerg, Elnl. in die hl. Schrift des

A. u. N. 'lest. S. 104—107, Freiburg im Brslgli.y

caput (hlava,í oddělení) znamená v právu snob ost řím
ského občana. řlV$právupcírkevním sznačíozákonné
ustanovení, obsažené ve sbírkách ráva církev
ního vů ec. d dob Bernarda z Bavíe (viz t.)
dělí se tyto sbírky pravidelně na knihy, knihy

na titulév a tyto na t—a, jejichž obsahem jsou 12:
dnotliv dekretály a úchvalj, sněmovní, aneb
jich části a zákony církevní vů obsahuje
vlamstnbíprávni látku a jest o atře no nad

bsahu (summaríum). vaxliíikuje--linadFísarákuapltolyoadressáta, na př.c ..X27 práěvn
lhostejným. ljinak všakc jak inscrviptiones, jež i ne
správny býti moohou, taki maria jsou pouze
doktrinálni pomůckou k poznání zákonného textu,
nemají právni závaznosti a jsouce ceny pouze hi

storické a exegetické, slouží kmgťznánížasmyslu, jakgiossátoři dotyčnému :. rozum elě:
nemá vždy zákonné moci, leč jen ve svaénldisposi
tivní části a ak do zákonné sbirk, jedná--liseot.
této sbírky,bylo pojato. Proto tak tak zv. partcs

záshlaví, pkagmltola,0
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de cis a e kapitol dekretálek Řehořových,jež druhdy

Raymundem z Pennafortu byly___vyuutn adneszase písmem kursívním k nlmb ývaji pílillnovány,
nemají mocí závazné. Jednotlivěy:. bylod ecl
továno svým „incípít“, t. j. počátečnými slovy svého

textu. Dness tačí toopouze při _veqlmiznámych ka
pitolšch dekretálek na pš.__c. uls suadentediba olo,anebbc.0mn trllusquese xusa .
j_i_nakoznačuje se a. pravidelně arabskou číslicí.

aké dekreta sněmu tridentského de t_i_dcideretormatíone rozpadávajíse v c-a ař.p
Tametsl (XXIV.cp. l. de ret), také dekret Ta
metsi zvaný (vizt.. Konstituce sněmu vatikán
ského rovněž se d lí na a-a, k nimž v prvé při
pojeny jsou kánony.V konstitucí Pastor aeter

téhož sněmu odmítá se učení, jako by
primát svěřen byl církviatouto papeži jako svému
:. mínistc rai le. Sdt.

caput jejuuni, caput Quadragesimae : po
čátek postu; tak zvána obylajednak popeleční středa,jednak rvní neděle

capu ministeriale ovltzprim
ca ut scholae_.— kanovník scholastícus, scho

laster (viz t. čl..)
ta,]osef dr. tllos. a theol. n. 1865v Li

powě,u vysv. na kn. l ; :). azanie n_a dzíen
'ubíle_u5zu bískupiego Ojca šw."Leona Xlll." (Kra
kov y_cchowanie míodzíezyí otrzeba ín
ternaltów“ (t. 1,898) „Chzryostornl 901oiebiowskí.Studyum hlstoryczno--literackie“ (t.1

Caputaquensis víz l='odoí<athar__u__s_.)o
Capu_t_auensis dloec. viz Catla t (capuclati), komunistlcckláosekta na

sklonku Xll. století ve střední Francii, zvaná tak
dle zvláštní pokryvky hlavy nepochybně na způsob
kapuce. Dle starších zpráv bylo to zprvu nábo
ženské sdružení ke svépomocí proti neustálým

rozbro' ům znepokojujícím ze_mi(odtud zváni také
„paci eri“) ježšry založí r. 1183 jakýsi Durandus. Dle pozdj ších zpráv vzpírali se :. vrch
nostem duchovním isvěts ým a horovali provvše
obecnou rovnost a svobodu. Byli církevní mocí
brzo potlačeni; zvláště přísně rotí ním zakročit

biskup auxerrs_ký Hugo, v jeho díecěsi nejdřívese byli vyskytl
caputium (kapuce) byla pokryvka hlavy Spo

jenás láštěm;ob011dohromad pak sluío: ca
__ě Škkapice, kuláštěm užívalao

zvláštět proti nepříznivému, de tivěmu počasí.Užívala se všeo becnně jak u kleeríků, tak u laiků,

mužův i žen. Užívání pláště sj jakousi formou g_a;
puce jako pokryvkou hlavy jest _prastaré. jižmane' užívali proti dešti a úpau slunečnímu jl

stého druhu kápi (kapuce). — Než později přešlavýhradně vužíván řeholníkůpod měnem „kukla_,ccucu,lla kapuuce.akanovníků,kde slula„cappa“.

Nejstarším takovým láštěm v tomto smyslu by;plášť sv. Martina z oursu( (r. vyvinu
se pozdě'it. zv. „ca pa choralis“; byl to lášt

s _pokr ou hlav (apucí), jehož užívaliv erícipři chr ru, obzvlá těkkanoovnící a řeholníci eXll.

a Xlll _s_to_l_etípřaestalay_býti u kněží světských
ochra lavlya významu liturgického.
Takéěnllřlžujepodoa její byylaazměněna. Pl_ášt dřívějršoínk na bohatě vyzdobenylšpáší,p
nějžnzůstala dvšak dřívě ší jména: pluvíál (plpáršť

pro_ti dešti, Ol'nli. & bývalá kapuceměla i později a až do neška podržela podobu
tro' úhelníkovou (štítovítou), bohatěji vyzdobenou
ne li plášť, a zavěšena byla vzadu na píuviálu.

Podobnými obměnami obyčejného pláště s _kapucí150 caPP a(.v t;), moz etta ( t.), al-_
muu'tluu.m(v t)m. Uřeholníku kapuce
původni velikost i svůj původní úče, totiž zůstala

“na

caput jejuníi — caputíurn

main-yvkouhlavy aspoň v chóru při recitaci ho
dínek a při výkonech bohoslužebmch místo biretu.
Ka uce takovéto, ovšem v různých for,mách na
ch zíme v řeholích všech od prvních počátků ře
holního života. Řeholní kapuce jako všecka řeholní

roucha byla vzata z dobyptě,k,dy žili zakladatelé;
později pak při způsobuntakové o roucha zůstalo,
_a_byzachována byla jed kjednota ajednak conejvěmější odoba se zakladatelem řádu. Odo stat
ních lidí líš li se první poustevníci a první řehol
níci spíše hrubou látkou oděvu, neežli krajem a
způsobem nošení. Zvláštní oblek s kapucí shledá

váme již u starých poustevníkůvh_acoenobíítů;tajiž u sv. Antonína poustevníka při omíná se jakysi

způsob kapuce, jež však byla odčělena od ostatního šatu a podobaala se jakěsíč pí.cl — Mar
nítští mniší, žijící dle pravidel sv. Antonína, měli

i_t_a_guciz černého sukna (nyní modrou). Podle po
djších předpisů sv. Pachhomia byl_ažpokryvka

hlavy kapuce (cucullus, cap a),j ežUdlaepzotřeby se mohla snadno dáti na lavu.
tabennasíotů byla kapuce tak veliká, žeUsetají dal

snadno zahaliti celý obličej. To se dálo zvláštěpři jídle nebo při společných pracích a modlltbtbchá
tak aby jeden naadruhěho neviděl; přl jídle zvláště

proto, aby snad jeden nebo druhý nezdržoval se pormů z marné cti a slávy, při spol. modlitbě a práci
on to dobrou ochranou proti roztržitostí, aby

tím nerušenějl se každý mohl oddatí rozjímání.—
U arménských mnichů b la kapuce špičatá pod
níž měli turban. Také v enských řádech v ersií

ana jin ch místech byla pokrňv
gk pod vá vyobrazení P. Histoíre des ordres et_c.l.

nýaChěmístech mělym isto kapucejež splývala v podobě trojú eíníka na zá

deachtlsí přes obličej a br ad,u a __spojovala se s rouchem ostatním jee.hlou Podob nebo z části ob
měněné ka uCe měli poustevnína ančoenobiti syršti.
Největší duležítostiuvýchodnich coenobítůunabyla
později pravidla řehole sv. Basilla Velikého zKap

padoc ie, enž sesstal takto zakladatelem ve__škerého mní stva církve výčhodnl. U mnichů
východní (řecké) byla kapuce zpravidla oddělena

ostatního roucha v podooběččepice kterou při
jímá již novíc při obláčce. Tl kdož složili profes,

přijímají ještě přes čepici jakýsi d:_-_uhzávoje, jenž
jím splýván z.ádech Se změna ivětšími_n ebo
menšímiestatentozpůsobp“a“ vev chod
vě vích řd ůvžchodni církve. a západě, v lta_l_il

paně___l_í_<_:h_,_m li basilláni místo zmíněné pokvých.m hů širokou kapucí, jeež připevněna ke
škapulíH.icTato kapuce se škapulířem přešla i do
řádu sv. Benedikta s jeho četnymi odvětvími. V ře
holi sv. Benedikta však neurčuje se nic o způ
sobu oděvu, nýbrž se ponechává tato starost opa
tům, aby dle oměrů krajin, podnebí, ustanovili
způsob o ěvu. roto lze pozorovatí jakv vu,
tak i ve způsobech ok híaavy čili kapuce
veliké různosti v odv tvíc benediktinských rádů.

Vlastní benediktini maji ae_ž_dos dhábita aucise _škapulířem barvy čern kapu c'e není naa ka

pulíří__připevněna nýbrž dá se oddělitl. Podobnouapucí se škapulaířem maí i jiné řády na základě
řehole sv. Benedikta za ožené, camaldulští, val
limbrošti, cisterciáci, traplstě, různých ovšem
barev. —jako řádyřehole benediktinské, takiřády
řehole sv. Augustina (au stinlánl, dominikáni a
jiní) měli a dosud mají | řeholním rouchu svém

O'

O

kapuce s růanmmmlmen ími odchylkaml. U řehol.kanovníků sv. ug. to byla černá kapuce spojená
s černým tak zv.láštěm (cappa), pod níž nosili
kanovníck ". P z ěls eotat kapuce

značně zmenšila, tak že již nebyla pokryvkou hlavř,a na místo její nastoupil blret. Tak tomu byo
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íu jiných odvětví těchto řehol. kanovníků. U prae
monstrátů býval pokryvkou hlavy již od počátku
bílý klobouk, v chóru a kostele bílý bíret bílá,
nepatrná kapuce jest připojena k mozettě. V řádě
poustevníků sv. Augusstina jest kapuce barvy černě,
vybíhající v široký cip, tak že se jí pohodlně při
k je hlava, na předu a na zádech je spojena sma

lýmEláštíkem (černým), na způsob mozetty. Doánská kapuce je spoe na se škapuliřem;

u kněží oboje jestdbarvy bil, u bratří laiků černě.Pří kázání, zdápoví nebo vycházce na kapuci a
škapuliř se obléká ještě jiná, jež jest řipevněna
k plášti; tato kapuce i plášt jsou u v ech barvy
čer — C. (kapucce.)sv Františka. Velikou
zají1mavostpůsobi oblek a zvláště kapuce sv. Frant.,

o níž bylcížnmohě rozepřmemezi syny sv. Františka.Mnozí, ržíce se for hábitu nebo kapuce,
usuzovaíi : toho na pravé nebo nepravé duchov.
synovství a původ od sv. Frautiš.ka O prvruka
pucí sv. Frant. podávají jednomyslně všechny nejstarší prameny, že ya zupůsob: hudýcch pa
stýřů umbriiských. Františnektotiž, uslyšev 24. února
naaden sv. Matěje apošt. r. 1209 slova sv. evan
gelia Mat X. 7—13, odložil obuv, hůladosavadní
rucocho poustevnícké, a oblekl se v hrubý, šedo
hnědý šat sedláků té krajiny s kapucí a opásal se
místo dřívějšího řemene hrub' m provazem. O formě
této prve kapuce sv. Franti ka podává Waddíng a
na něm závislý P. Hel ot ve svém díle (Histotre
des ()rdres etc. Vll. 4 —42) zprávu, že byla více
nebo méně podoby pyramidální nebo špičaté (py
ramidale aut acuminatum). Dále praví, že, jak on
viděl a Sedulíus před ním pravil, v Assli v ko
stele sv. jiří byla tunika sv. Františka a při ní
kapuce skoro čtverhranná (quadrata). Dále připo

miná jiný hábit a kapucí těže skoro formyy, jež jeve Florencii, v němž prý sv. František přijal rány
na hoře Alverně, a dodává, že zvláště tento hábit
je ve veliké úctě Barvou jeeustpůlně popelavvýa
roucho velmi chudě. Tento posledni hábit s kapucí
veeFlorencll se skutečně nachází,abyl takěneejno
ěí—totiž12./8. 19 3—0 tproohlednut. Zajímavou

1103událost reícrovaly cta Minorum roč. )( .
—10italsky a latínsky,a zároveň přineslyfotografický otisk v témž ročnník jeteo jižvvelmi

hatmá, rozedraná tunika ytklověbarvy; obvod
jerjí dole obnáší2 2' elk& od kapuce dolům; kn řišita jest kapuce quadrátní form
Těž obrazy nejstarší podávají svědectví o půvo

níni rouchu a zvláště kagucí sv. Františka. Nejstarší obrazy sv. Frantí ka, kde jest ještě bez
svatozáře a bez stigmatisace, jest v klášteře Su
biaco, a tento jej zobrazuje v hábítě chaternem

s kapucí na hlavě,bkapuceatatomje dvojitá, menšíkapuce nezdá se ' nýbrž protáhlá
v cip; celá kapuce je odděleanáod ostatního roucha,
majíc z předuuúzkou mozettu Poněvadž na tomto
ozbraze je sv. Frantíšek bez svatozáře a bez ran,
a obličej eho jest ještě svěží, byl malován bez
pochyby eště za živobytí světcova a to přeed
stigmatisaci. Podobně starý obraz v dreccío, jehož
jest jen kopie, představuje sv. Františka 'iž se
svatozáří a ranami a s kapucí na hlavě. apuce
je dvojitá, zřejmě oddělená od hábitu, cípovitá a

1márnozet.tku jiné obrazy, zvláště mosaiky Giot
tovy, zzobrazuj opět sv. Františka v kapuci frotáhlé a jednoduché a bez moz.etty O barvě h bitu
a kapuce poznamenává Wadding a jiní chronístě,
že byla popelavá, odvolávaje se na staré peramny
— jako je legenda antiqua. Dle svědectví soudruhů
sv Františka pravi Waddin že kaupce, kterou

přijali soudruhově, byla ugadráotnia tak dlouhá,aby přikrytí mohla i oblí statně víme, že
vprvých dobách byla forma lak Okapucetak celého
šatu nestálá a nestejná. Sv. rantišek dbal hlavně
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u bratří nejpřísnější chudoby v obleku, a nikoliv
formy. Forma obleku byla nejprostší a sv. Frant.
a rsoudruhově spokojovali se tim rouchem jaké
obdrželi darem od lidí. ježto světec dbalnllíilavně

ducha evang. chudoby a agošt. způsobu života,a
málo dbal ouíormu zevnějí chodili četní bratřířádoovi zprv o eneralátu sv. Bonaventury
v hábítech nejpodivnějších forem a barev, a tak
to bylo i s kapucemi. Teprve sv.Bonaventurar

1260 na kapitule v Narbonně zavedl jakonusi jednotu. V konstitucích narbonnských 0 for e-ka

Buce & způsobu se nepravi ničeho podrobnějšího.raví se tam toliko o hábitu, nemá býti an
bile ani černě bararvy, jaké así až dotud b ly no
šeny (omnino nígre vel penltus albe tunice esuper

noniportenltur), tedy byly asi zavedeny hábity barvyšedivé. Ale jednoota úplná im zavedena nebyla,
elžto sam konstituce dávají bližší určení látky a
akosti há ítu v moc provinciálům, kustodům, ano
[ quardlánům; toliko žádá, by oblek, tudíž
i kapuce, měli všichni sstejné, jak kněží tak laici,
jak představení tak poddaní Wadding, opíraje se
o autoritu mnoha starších pramenů (zvl. Gelasina
Volaterr. Giac. lu Greg. X. ajiných) a s ním te'ž

Sedulíus,uHist. Seraph., Rodulph. Toss amn. jiných——dov že sv. Bonaventura buďto plřlkapl

tule nebou indy změnil dosavadni tvar kapuce,astanovil st louformu hábituikapuce. Dosud vce
lém řádě nebyly oblek ani kapuce stejně, n 'brž
ponecháno to spíše vůlí bratři jednotlivých. lav
ním _pravidlem při tom la chudoba. Abbyseevšak
bratri lišili od obyčenjých pastýřův ěž
odstranil všelijake vystřednosti bratří sapíritualístů,
zavedls vBonaventura kapuce dvojité. Větší ka
puce spl 'vala dolů cípovltě k cíngulu v podobě
pyramid nli a zpředu byla zaokrouhlena ve způsob

mozetty. Menší pak čtyrhranná nebo protáhlá v cipdávala se na hlavu. P.H .Helyot “est toho mínění,
že již _původnní kapuce sv. Frantík ,tedy kapuce

pastýřuv ítalských,_byía dvojí, mělaatotiž mozettu,
jenže kupucep styru měla vzadu ostřejší úhel abyla proto delší, dežto ta, již zavedl sv. Boona
ventura, byla kratší; odvolává se ve svem spise

(Vlí. 42) na to, že v |:nodliteabníaknížce ergamenově kardinála ana z Arm ) viděl

mezi jinými obr zk_ytež obrmáazek:>pastýlřems kapucíramidální a o atřenou mozett Než inněiP.
el ota dá se ! žko srovnati sonejstarší relíquií

háb tu a kapuce ve Florencii, ale shoduje se snej
staršími obrazy sv. Františka. Byla-li tato kapuce
zavedena sv. Bonaventurou skute ě nebo snad
ještě později, s jistotou těžko rozhodíovatí, ježto

v konstitucich narbonnských, pocházeíícich od sv

.mn-t_n.

Bonnaventury, o ně aké formě kapucsinic se nepraví.
lSepozději vyskyltují se, zviáštěv spiritualistaíckýchác,h jakoC nůvattak zv. ea l:'uvcatů mno

hýchjiných, různérodrůdyckaígud'eíyo,jak podávávyobra
zení a pojednávdáo t(Híst. d. ordetc..) — drozdiělíl se dlleoobservancepo
zději na odvětv ,jež se Iišílo od sebe těž íormou
kapuce: minoritt se širokou mozettou a malou ka

pucí, observant' s mozettou úzkou, okrouhlou,vzadu vybíhajíc vccíp a ingulu a větší kapucí
z hrubého sukna. Zakladatel kapucínů Matouš de
Basso v domnění, že oblek observantů není téže
formy jako sv. Františka, zhotovil si kapucí jedno

duchou, cípovitou, již příští láílhu Kapu ce a
vous bylya suo dosud vlas něj inly'lm čim kapucínský řád se liší od frantíškáneskě 0 (dříve ob

servantů zvaných),aježto observance u obou řádůje stejná. ny. ecné: Bock, '
Gesch. d. líturg. Gewánder d. Míttelalt. ll. Bd. 1866;

%ele,T Beltršígez. Kirchg.,Archaeol. u. Líturg. lí.etc., 1860; Helyof, Histoire des ordres
etc., Paris 1714—19(Ubersetz. Leipz. 1756) l—VllL
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sv. ' Hea'móudrer, Die Orden u. Kongreg.. 2oBde.
(sPaderborn1896); Coma/lí, Ozrdilnumrelig.. orum

uc indumenta 1(t08.17107. a_štni:

Biliíisti ser.7(Venet. l"

n. Min. ada
osiva,

—42; Bar/I:.
85; P. Rada;/tiu:
p 6, Le. trlu'm so

n'nit.159OB,car. 217 col. 3 et 4, Annal.
(Chron. Jord. a j.) p. 2; Pa „ .dzM

glmna, Štoria corn end.,iibe1rs.)MilllerActa 0. Min. an. XXII.-(

Seratico (b. Maria deglii An91eli,li1mbrla) an. 1912,p. 29ee.tsqq a mnoho c.] yi-Lz

Caquetg, a_pošt.ápralefekctura v jižní Americe,v Colombii, zrřzie
1904; správa jejl nsvě
řena kapucinům š a
nělské provincie; 1
byly dvě stále stanice
mlssljnl v Mocoa a
Sibundoy s 10 kněž.
3 bratry laikya 14 ka
plemi; celkem jest —
v apošt. praei. C. 12
tisic katolíků. '

ara viz K ara
Carabantes (Car a

vantes) de, 051%,
ap.n, .v Aragonur.

1628, praacoval jako
missionář mezi k eny

indiánskými ve pan.mer :.:1)
„Ars addiscendl at ue
docendiidiomata“,„ e
xicon, seu vocabula
rium verborum, adxer

biorumkyetc. “ jakožtoro missio
ndiány (Ma

Carabellonisj a n Augussitn O. S. Aug.,
italský theolog, papež
ský kazatel generr.o-k
misař ligurský, profes

pom
nářeumezi
dr id 1678

cuursio in religionis
elementa“(t.1797_),„De
agiographia primigenia
et translatitia adjectis
ex hebraeo textu diviw
nis testimoniis ab apo
.stolis et evangelistis e
Veteri Testamento in
Novum adscitis, revo
catisque ad fontes non
nullis coptico- sacris
fragmentis“ (_t.1793).Caracas viz Santia ode Venez eala.

Caracci (Carracci), boolognskárodina malířská
XVI a XV11.století, jejíž členové založili tak zv.
„eklekticismus“. Nejhlavnějši členové rodiny:

,.n 1555, žák Prospera Fontany a Tin—

toretta,az-aklada1e1 akademie t. zv. „Incamminati“(t. pravou cestu přivedených“); z. r. 1619;
hlavní díla: „Host—inau imona“ (vklášt. S. Michele
nBosco v Bologni), „Nanebeevzetí P. Marerie

1Cristina t), „Sv. Martin“ C(kathedrála v Piacenze).. Agos ino, synov cpředešl., 2
v Parmě; žák Fontanův; hlavni%hodila:B?,Řoslední„přijímání sv. ]eronyma“ [viz 0 r. 100.], „Nanebe

Obr. mo. Ag. Caracci: Posledni přijímáni sv. Jrronymu.

Caquetá — Caraccloli

vzetl P Marie". — 3. Annlbale bratr předešl.,
u. r. 1560,z 1,609 žák Lodovica Č—&. nejvšestran—

nějšl a nejznamenitějšl člen této umělecké rodiny;hlavnldi la: „Pi “ (Parma), „Nanebevzeti Panny
Marie" (Santa Maria del Popol o a v Drážďanech),
„aMdonna sv Řehorře“ (Londýn, gall. Bridgewate
rova), .,onMadnna se světci (Bologna), „Svatý
Rochus udelujici almužnu“ (Drážďany), ,Ježiša
Samaritánka“ viz příl. IX.), „Madonnasse svetcl“
(Drážďany), „Kristus“ (poprsl,Carac 1011 1. n vlz Čaracciolo. —

AsccanlusFrantišek, S\.., viz František
Caracciol i. — 3. Caesar Eugeln,479;5„4Napoli

crag"(16 ).——4.ojun kar
dilllál, n. 1759,gjakožto
maestro dl camera

rovázel papeže Pia
in. do Francie; roku
1800 kam.-kněz prae
nestský, z. roku 1820
v Neapoli. —5. (Ca
racioli) Galeazzo,

ny matčlny s novec
papeže Pavla [. ři
lnul Ike snahám re or—
mačnim, odebral se r.
1 5 oGenevy, kde

stal se odůvěrnýmo při—telem Calvi ovým

(,,mkuonsieulrlgmarquiis'xechny,
gvlkáštš jeho choti Vik—
torie roz. Carnifovy,
pohnouti jej k návratu
senezdařlly; konsistoř
genevská rozloučila
jeho sňatek s ní, načež
C. roku 1561 se oženil
s vdovou Annou Fra

r ovou; z. r. 1586

vi enevé. — 6.1no,7. 1642v Marr
v diec. tarentské,

1697 biskup averský,
1710arcibisk. eieský 1.

p.ap nuncius ve

l:'Šn\l'_\'rcarslku,3017lgimékardi
7.álinkubO. Aug.éÉrÍ.
rodem z Neapole, vy
nikajicl znalec Plsma

aekazat 1, od pa
peže Innocence V1.jme
nován patriarch aqui
lejským;z.1357v
mě; :p. „Comment. i_n.
lsibros 3 sentent.'.B.AJan ntnonl ,.n na.

Eočátku "XVL stoletiv Melii, 1543 opat klášt. ře oln kan. sv. Vlktora

v Paříži, 1551 biskup troKeský; kddyž jeho nároky
na důstojenstvíc kardináls é nedošly splnění, přestou il 1561 rkvi reiorm.; z. 1569 vCha teea

sur- oire. -—9.c Han ,ltal. theatln, 11.v Neapoli 1656; hlavn jeho dtlla jsou: „Delle vlrtu in

%sneraollmme,delle loro bellezza, varieta e connessione“650,) „Della virtů della iede, e dei plů
grandi e meravlgllosl mlsterl che ellá ne inseeg-nadi Dio, di Cristo, e dei novissimi' (1.1651, el'

amore ocaritá inverso Dio“tSt..1651), .lnbroduzioneall'etica dell buon crlstiano (1.1651), l'uomo
glusto“ (t. 1652),„Dell' uomo temperato, modesto



Caraccíolo — Carafa

ed umíle“ (t. 1653), „La creazione dell mondo;

lezioni istoriche e morali sopra l'opera dí sei 5gi
orni secondo il mosaico essamerone“ (_lšíni16—l.0 jan Křt., prof. lilos. na univ. v ise, vydal
latin.ppřeklad listů sv. ehoroře Nyss. s výkladem

NGregolríí ep. sNyssae ep. septem“, Florencie 1731). — 1.1 __jo Maria, cler. re .,r-i
ezni Neapole, :. 1656, :p. „De titulo crucis dis

sertatio e sacrae et profanae historiae nionunientís".
— 12. Landulf 0. $. Frrv.;vřádě vynikl jako ve
liký kazatel. V tomto oboru sepsal též velmi pěk
nou postiliu ke všem evan eliim a k epištotoci
Pavlak ídům a k pror. acharíášoví. Vynikl též
jako theolog. Byl posluchačem Duns Skota a pak
sám profesorem na Sorbonně pařížské. Ztoho času

asi pochází od něho mnoho theologických děl, obšírn' ch komentářů ke 4 kn ám Sentencí podle
0. kota, všude však se Skoltem nesouhlasí. jako
provinciál neapolské provincie stal se intimním

dúvěrniek m krále neanoiskebho. R. 1327 stal sebiskupem castelammmarským,o dkrálc obdržel hod
nost kancléře král. neapolskéhdo. R.11331 byl jme
nován arcibiskupem amallským v témž královswi.

V úřadě arcibiskupském žil 18 let, maje povéstučeneho a zbožné pastýře. Prokázal mnohé

p(lat_néslužby králi oneapollskemu i papežiiJanu11 a Klemmentu Vl., takl )yl 1347 vyslán pape
žem Klementem V1., aby zprostředkoval v král.
neapolském mír, což se mu tež podario.rl Z.
záři 1351. Z četných jeho děl vydány byly: ko
mentáře ke 2. knize Sentenci, komentář mravo učný
ke 4 evangeliim v Nea olí 1637. Ostatní dila jeho

dosud vydána neblyia. rvn. Wada'mg, Annal. Min.1326n 1331 n.6', 1347 n. 6; týž.b ri.pt 0.

Min (1650 0235; _Snóaml.,Su_pp1. W. (1806) 482;Bart/z. Pix., Conform VLll zde Script. 0. Min
(v. Annal. Franc. lV. Quaraccchi) Cheva/in, Repert.
etc. !. 779, Hur,tcr Nomenc1.í16V:ky —'
13. Ludvík Antonín, „. 1721 v6Paříži z rodičů
pocházejících z Neapole, nějaký čas byl v kongr.

orat., vyst0upil však,exit.“ několik celkem dos-tipovrchních spisů: gage de la rcligíon“
(u Mz'gm, Démonstr. %vang.n.)(l lt 09—90), „Le lati
gg eed la raison“, „LUni ers énigmatiqu,e ne
kritické životopisy papežů Benedikta X1V.a Kle
mennta X.lV Od republik francouzské dostával C.
značný roční plat; s. . arino u. r.

zprvu ve službách vévody milá uského, 1513
jeho orátor na 5. sněmu lateránském; 1518 jakožto
papežský vyslanec v Německu hleděl provésti opa_
tření sv. Stoli: e proti Lutherovi; později v císař
ských službách zprostředkoval ve jménu Karla V.
1529 smlouvvu s vévodou milánským Františkem

Sforzou; 1535 jmenován kardinálem a brzyápotom
mistodržícílmmiiánským;z.r.1v5381á.ně15.Nicco oMisqui ,.O Prae.,d u. vtheapoí,
gen. ínkvisitoor sicilský,l11378kardinál, legatusala

tere v Perugii, p_řtívrženecUrbana VI.; a. v imě
1389; IPVl.,Depolsn ío de vera ct canonica e1_ectioneUrbaniV!. (Caraccíolo) Robe .

r., n. v Lecce1(odkudž zván de Licio).r r. 1475
biskup aquinský; 2.15;49 Iavný kazatel, požíval
pověstí vzorného populárního řečnika; jeho mnohdy
do triviálnosti zabíhajicí způsob nalézal mnoho
napodobovatelů; jeho „Opus qiiadragesimale“ bylo
mnoliokráie vydáno (po prve 1472); jeho sebrané

spisy (kázání a theol traktáuty_)5vydany ve 3 svaz.
vBenátkááco-thQOai LyonCaraccio 1. (Caracci0115i)3Antonín, ital.
theatíii, u. v0Abruzzách, 1 ' „De sa crís
echiesíae neapolítatiae monumentis (Ncapo'1645),
De vita Pauli P \. collectanea historica“

(Kolín 1612), (otíšt. v Acta Ss.
A g.), „Historica demonstratlo, quod 5 Jan uaríí
patria Neapolis íuerít“, „Noinenclator et propyiaea

Český slcVi.ik Dolio.'ědný ll.

„Víta. S. Cajeiaiii“
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in quatuor antiquos chronologos" (Neapol 1626).
„Synops's veterum relígíosorum rituum atqiie Ie
gum“ ( im 1612), „Apologia pro pssalmodia in
clioro“ (Lyon 1640 Paříž 1661). „Biga illustrium
controversrarum: de s jacobi accessu ad Hispaniam
tde funere 3. Martin a.s Am osio procurata'

(Neapol 1618), „D Aurelaii Augusblíni episcopi Hip
ponensis confessionum flores, resectis rerum dif
ficilium spinls, íri sex areolas distributí'(t.1621),
._nCompe íum tomi secundi Francisci Suarez in
tertiam partemmD. Thomae, ubi de vita bealissímae
Virginis agítur“ (Lyon 1633- obert vízCaraccio lí.

Cara cognatio (Chari n. Charistia), staro
římská slavnost &. iin. Po Bdeniiim oslavování pa
mátky zemřelých (Parentalía) konána slavnost žl
jícího příbuzenstva obětm ahoddy. Odtud v Římě
od 1\' stol. snaha vytlačíti pohanskou tuto slavnost
svátkem Antiochcn. Stolce sv. Petra (22 února;
Cathhedra s. Petri Antiocliiae , „Festiim s. Petri
epuloruiit“ ).

Caradocus sv., knězapoustevnik v již. Walesu
(v Anglii). uchýlil se na ostrov Arry;z 124 v kl.
sv.lm aela u Rosse v Anglii. Srvn. Deml, lko
no

garai'a (Caralía) 1. Antoni n, u. v Neeapoeli
I11538,synovec pap. Pavla IV., od pap PiaVovan 1568 kardinálem, od pap. Řehoře Xlll. a ]uši.
bibliothekářem; za pap. Řehoře Xlll. a Sixta
členem kongregaCi pověřených opravou missáiu,
breviáře a Vul aty; vydal Septuagintu dle kodexu
vatikánského 1 značné účastenství l_la

opravě Vulgaty; přel. do lat.zkomentář Theodoretuvrmmi a vydal spis: „Catena explicationum
veterum Patrum in omnia tam Veterís quam .
cantica' (Padova 1565, Kolín n. R. 1573); p__ostara1
se 0 kri _vydáni spisů .iiěkletýcli sv. Otců, listu
a dekrelláll'ůpapežských, jakož [ sněmi církevních,
spolupracovníky jeho při tom byli Petr Morínus(v. t.)
a Antonnin de Aquino (v. r.;) mě 1591.
2. Diomedes, rada apulskěho krále Ferdinanda 1.
kol 1490; i;). italsky pojednání o povinnosstech pa
novnika, jež do lat. přel. Baptista Guaríno a vydal

pod titulem" „De rcgccntis ct boni prínclpísofficiis“. - 3 la ,doltlor práv, \icekaiicléř ne
ský, .r). „De sínionia“ (vPetr VIZPanv.eIlVpape 51

theati'n, u v Nole 1717.1ežktor círk. práva,
prof. círk. dějin naaSapíennze v ímé, 1754 biskup

tríventinský,1756iiiilelslk7í',1756 sekretář kongr.biskupův a řeho níků; „De re domestica
episcoporum“(i ím 147), 7,0; capella regis utríus
que Siciliae“ (t 1749, Neapol 1772), .De gymnasio
romano et de ejus protessoribus“ (Rím 1751).—

Kare n.,1517 zprvu vojín, po divokém životě

dobyl solbě"iičengt'hmpokánim důvěry svého strýcePavla lV hž jmenován 1555 kardinálem,

1558Šakožto legát poslán k Filipovi 11.a do Fraacie;
pozd ji upadl v nemilostaas jinými negoty : ima
vypověhzen. od W. 1560 uvězn n vAnděl
ske'm rhadě, tlgžaloviánl z velezrády a kate zardousenl' arel,c1ili., zakladatelkotigr.

„Pii Operarii“ , 11.15611' Marllglíanella, v 16. rocevstoupil v Nole do Tov. Jež., letech zase
opustil, vstoupil do špan. vojska; jakožto general
leutnant vyznamenal se při dobytí Patrasu; vynikal
střidniosii a sehekázni. odmítl nabízený sňatek se
sestrou Granvellovou, 34 léta stár věnoval se o etne
studiím a 1599 vysvěcen na kněze v Neapoli. ddal
se s velikou horlivostí duchovní sptávě, zvlášte
v nižších vrstvách iíuu, ošetřoval nemocne, založil
špitál pro nezhojitelné; jměni svoje věnoval chu—
dým R.1 aočrtl 58 soudruhy spolcčnou čín

nost missíjní, 126 založil první dum svojKíal_kongregace. Z. 8. Září l.)?3 v Neapooil. -- 8. e,l u.
46
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v.Neapolí 1616 biskup averský, byl za papeže
Řehoře XV. nunciem v Kolíněn R., 1621- 28 pr |

cis. dvoře ve Vídni, kdež vláště hpečoval 0 provedení katol. reformace v echác a na Moravě;

vrátil se 1629do svého biskupství;hz.1644; vynikalstátnickým nadáním & upřímnou zbožnost

,Commentaría de Germaniaasacra restaurata“ (An
versaa,1630 Koli111n. R. 1629 6), jeho relacei „Rag
guinglio dello stato di Religione nelzregno oeet sue provincie incorporate“z .16221a „Re
Imazionedella reforma del regno di Boemia“ z r. 1624
chovají se v arch. vatik.., 7 sv. jeho zpráv jakožto
nuncia chová se v rkpse v státtním arcchivuv er
líně, e'ho „Relazíone dello stato dell' imper101628“

v le G. Miiiier v XX.iil sv. publikace „Archivtilr unde ósterr. Geschichisqueiien'. Srvn v.
Huf/er, „Frledensbestrebungen K. Ferdinands ll.
nebst des apost. Nuntius C. Carafa Berlcht iíber

Ferd. Leblensweíse, Familie, Hof etc.“ (18609. Kar 1, synovec předešl., „. 1 v Neapoli,
1644 biskup averský (nástupce svého strýce), byl
1653 nunciem ve výcarsku, 1654v Benátkách,
kdež vymohl opětně připuštění jesuítů, od 1654

nunciem při cí.s dvoře ve Vídni,1666 jmenovánkardinálem, : 1680 ímě. .(d Colo
brano) Michele Enrico, hud.skl. n. 1787vNe
apoli, &. 1872 v Pařiriži, syn kníže te Čolobrana vé
vody z Alvita, sloužil ve vojště, později oddal se
zcela hudbě, 18 usadil se v ařiží, kdež 1840
stal se prof. komposice na konservatoři; vedle
skladeb světských (oper a j.) napsal také větší

skladby církevní (mše. rekvílem,Stabat materaj.).
1. 'vier, ». 14 1458 arcib. neapolský,1467kard., 1472admirál loďstva, jež pap. SixtusiV.

proti 'lurkům vypravil, dobyl Sm my a přístavu

satalskěho; byl posléze kard.--biskupem ostijským
děkanem sv. kollegial, :. 1511 v Říi;měkbylpporovatelem věd. 1.2 Pe udv k.,n 1581

(neeob 1588 v Neapoli, od 1624 biskup |tricaricský,

nuncius v olliněn. R. za okolnosti velice nesnadnych až do 134 požíval pro svvoji ryzí ovahu
i u protestantů velike vážnosti, byl horliv činný

ro katol. reformu, 1645kardinál, 1651 legát v Bo
ogn 1655vŘin1mrěvkonklet3.—.13.Řh

theatín, u. v Neapoli, 1644gen. superior rádu, 1648
blsku cassanský. 1664 arcib. salernský, z. 1676;

isgutatlonum theologlcarum ln primam se
un ac 'lhomae Aguinatis a q. 1. usqu e ad 17incl. “ (Neapol 1628), ., pusculum philosophicum deconcursn causae primae cum s cundís tt.1634),

„De monomachla seu duello“ ( ím —
tCarrafa) Vinc (:.S 58564v Neapoli,

vstoupil do Tov jež. (21604,lprot. lfilosoíl_e,9novic
mistr, rektor a provinciál vv'tŘleaptm164|,nerál řádu; a. 8. čna ímě v pověstí světce;
p(pod pseudonymemgAi.Sidereíu několika ske

tickych spisů: „Fascetto dí mírra ovvero conside

rationi varie sopra la piaghekdiChristo“(Řim 1635,1,638 přel. do poišt. Sknope mirry“, Lvov 1747),
„Camino del Cielo“ (Neap 0,11641 Řim1650, 1654).
„Cittadíno del Cielo overo celeste conversatione'

(Neap011643, 1650), „11Peregríno della terra oveíroapparechio per la buona morte“ (Neapol 1645,
1650),„idea christianí homínls seu dlrectlo ad chlri

stiane vivendum“ (Neeapo0111645), „11íSeraíino overoScuola del santo Amore“ (t. 1646, m1649, 1650).

Czraffínus lazalr, biskup meliitský, od '1626ský, 1665, pojll k aktům skynody,
slavil, přehled biskupů comských („Tabula diptycha

eplscoporumcomensium"Pado16l37.Cara lío Giovanni Jacopo,i icryte , n. na

poč. )( 1. stol. ve Veroně n.dYnPalrmě, :. kol. 1570,
z praci jeho vyniká„ Sv. Rod

Caralppus, sv mč., spolluse sv. Aírodisiem;Mart. R..28 d.ubna

Carařiínus — Caramuel

Caraman Matouš, Dalmatinec, prof. 11105.a
theol. vsem. jaderskěm, kongregací de Propaganda

fide pověřen revisi liturržaickýchkníh slovansk ch;1740 biskup oserský, 17 arcib. jaderský,s. 71
péči jeho vyšel missál slovansko--la_tinský v Římě
1741; na obranu jeho napsal „ldentitas lin'guae |i
teralis slavae et eam in libris sacrls retinendl ne
cessitas" (1753); mimo to :p. „informazione per
rapporto a' Serviani di ríto greco esistenti nclla
Dalmazia, loro derlvazione, dogmi, costumi etc.“
( 7

Caramuel Lobkowitz Jano. Cist.,11.1606vMa
dridě. Oteec jeho, lucemburský šlechtic Vavřinec C.,
žil při dvoře Rudolfa ll. vPraze, zabývaje se hvěz

tvím, mathematikou a dělostřelectvím a od
.sa l 1600 žil u dvora krále Filipa 11.v Madridě,

za manželku pojal Kateřinu z Friesu, dceru Reginy
roz. 7. Lobkovic (odtud užíval C. přídomku báby
své „zLobkovlc“). již jakao hoch jevil obdivuhodné
nadání, zejména pro mathematiku, stud. filosofii
v Alcaale, v 17. roce vstoupil do cist. opatství sv.
Petra ve Spíně (Espina v diec. palentskě), stud.
theol. v Salamance vrátiv se do Aicaly, prednášei
bohosloví na učilišti řadovém po tři léta; poslán
do Fianderska do kl.v Dunes, kdež působil s ve
likým uspěchem jakovka;zatel 1638 dosáhl v Lo
vani stupně doktora theologie, 1640byl jmenován
opatem kl. v Meirrose ve Skotsku a gen. vikářem
řádu cist. v Anglii, lrsku a Skotsku, později obdržel
opatstVl Disibodenberg (Dissemburg),v dícc. mo
hučskě, kdežuúspěšně působil, tak že arcibiskup
mohučský Anselm Kazimír z Wambo idu jmenoval
jej 1644svým světícím bisku em. Vzhledem kpolit.
oměrůmdlel v lettech 11647 v kl. tílrsten
el.dskěm Od krále š an. Filipa lV poslán ke dvoru
vídeňskému, jmenovn dFe rdínandaili. opa
tem montserratských benediktinských klášterů ve

ídni a v Praze. Sidle v Praze zúčastnil se obrany
Prahy proti Švédům 1648; jmenován byir.1650 od
kard. Harracha arcib gen. vikářem a od císaře ge
nerálním inspektorem pevností v Čecchách; pra
coval horlivě na katol. r formaci; 1655 povolán od
pap. Alexandra Vll. do íma ospravedlnit některé
svoje výroky učiněné ve spisech svých, což. se mu
podařilo; r. 1657jmenován biskupem campagnským
a satríanským; touže dobou jmenován od Ferdi
nanda ili. biskupem královéhradeckým, ale zřekl
se důstojenstvi toho 1659, věda že cís. Leopoldi.

zamýšlí uděliti je Sobkovi z Bilenberka; později
r 16 3 stal se bisk.řvigevanským (v Lombardsku);;. ve Vigevanu8.z 082Přes neúnavnou vnější
činnost byl C. plodnýlma duchaplným spisovatelem
(zván b i „Phoenix eruditorum"); všesttarnost jeho
ovšem yia na újmu důkladnosti; zvláštní b ia jeho
záliba v náhledech neobyčejných a para oxních.
Ač osobně byl rnrarvů bezúhonných, _projevu'e ve
svých mravouěných spisech („Theolo ia mora ls ad

prima eaque clarissima príncipía re ucta“, Lovaň1643) názory povážlivě axm tak že sv. Alfons jej
nazývá „Prínceps laxistarum'ť jeho spis „Apolo

Ěema pro antiqulssima et universallssima doctrínae probabilitate contra novam, si_ngularem impro
babilemque Prosperí Fagnaní opínationem“ (Lyon

) dán na index 15. inaed 1 ks ezdá,
jest C. původcem bludných výroku . a .za
vržených Alexandrem VII., jakož i výroků 48. 349.
zavržených lnnocencem XL (srvn. Dcrtzinger-b'aim
warl, Enchiridion", str. 340a 353). Z přečetných
ostatních jeho spisů buďtež uvedeny: „Theologia

regularls sanctorum Benedicti,6Augustini, Franciscireguias dílucidans“ (Bru 16,38 Franklur t 1644,
Ben. 1651, Lyon 16651, „ ernardus Petrum Abae

arduum et Gilbertum Porrétanum tríumphans“ allaovaň 1639, 1644), „Scholion ellmatum ad re

sBenedicti, líbcllum s. Bernardi de praecepto|aet
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díspensatione eiucídans, in quo demonstratur san

ctum hunc doctorem opiniones beníšnas semper tovlsse“ (Lovaň 1641, Frankf. 1644 en 1651), „Ma
thesis audax, ratíonalcm, naturalem, supernaturalcm,
dívínamque sapientiam aríthmetícis, ca,toptricis
staticís, díoptricis, astronomicís, musicis, chronicis
et archítectonícís fundamentis substruens exponens
que“ (Lovaň 1642,16—14);„Epistoia ad Gassendum

ermanoruum protestantium conversione et de
?nfaliibiiítate papae" 1644)44,) „Arie nue acd mu

sica“ _ (1644 , „Malr1a, liber de iaudíbusa VírgínisMaths" (v raze1647), „Benedictus christitormis,
sive s. Benedicti vita íconibus in aere íncisis, car
minibus et conceptíbus moralibus exornata" (t.
1648),„Conceptus evangelic1“(v Praze 1648),„Sancti
Romani ímperíipacis lícitae demonstratae prodro
mus et syndrromus“ (Frankiu rt1648), „S_anctiRo
mani imperii pax variis olím consílíis a itata, nunc
demummeduliíius discussa et ad binas ypotheses
retlucta; sub primam condemnata et dissuasa sub
secundam pía,1icita et valída demonstrata“ (t. 1648

oba tyto spisy týkají se míruvestfálského), „Encyclopaedia concionatoria"(vP e'16 2;s n.nZlo'rf,

Bibliogr. V., str. 265, č 16.617),7„Theololgíůš6moralísfundamentalis“ (Frankiurt 1651. Řím ,yoLon
1657), „Hierarchia ecclesiastica; de summi ponti

albbatum,sacerdotum, díaconorum, hypodíaconorum,
clericorumque inferiorum electione, r0motione,
necessitate et honestate“ (v Praze 165 ), Theolo

gia rationaiis, seu praecursor logicus" (Frankfurt654), „Caramuelis Domlnicus, hoc est venerabílls
P. Domlnlci a jesu- Maria, partheníi ordinis Car
melit. excaiceat. generalis. vírtutes, labores etc.“
(ve Vídni 1655), „Cabbaiae theologicae excídíum,
sive contra cabbaiistas rabbínos, uíne unum qui

em de eo verbum in sacris iblíis contineri
somníarunt“, .Thcología intentionalís“ (v Lyo
1664), „hTeooiogía praeteríutentíonaiís (t.

„Theologiae regulí-iris tomus alter, varias epístolasexhibens,1n qu bu dílucldantur gravissímae circa

eam dítticultates“ rl(t. „A pararatus philoso
phícus“ (v Koiííně 665), , aplotesT de restr1—_ctionibus mentalibus' (v Lyoně 1674), „Tiempo
Salomone“ (Vigevano 1678), „Trlmegistus theolo

gicus“ (\ílíťšsšvanom1679), „Logica moraiis seu polí

Yo

tíca“(1(ra'rl,arrach2
ms 3 Pšóetr,i) „Eiucidatio in omnes Psalmos" ( ím

arasco Franti kO. Praed., regens řehoř

skěho gymnasia vešValadolídě; sp. „Dubia, quale
praecípue disceptari soient in theolooiča juxta co
TatigíoremThomlstarum doctrinam“ ( aladolíd 1695,

Caraate de, Jeronym, Congr.Obl, rodemzMi
lána, doktor kan. práva,a ošt protonotář, .r). .De
juribus parochíalibus“ (Nalán 1625, Brescia 1626).

Caraunus, sv. m ,rodemu Říman z rodu patrí
cijskěho, vstoupil do stavvu duchovního, odebral se
do Fr ncie hlásat evangelium; přišed do Chartres
obrátil mnohé ke křesťanství, ale od nevěřících byl
tu zabit; Mart. Rom ade sice umučen
jeho do doby Domitiunovy („Čamolí ín Gallia sancti

Carauní Martyrís, qui sub Domitiano impleíatore,capite amputato, martyrium sumpsit),a akt

Bollaudlsty uveřejněných ide na jevo, že Iumzučenbyl teprve v V

C_aravařgío, dsva ital. malíři,zvaní tak dle svého
rodiště Michellaln eol Merisi (nesprávvněAmeríghi),n n. 65, vzdělai se v Miláně
a v Benátkách, přišel kol. 1535 do Říma, kde byl
ve službách malíře Cavaliere d' Arpínoa kdež byl
podporován od kard. Fran1.Maria del1Mootn b;y1
povahy vášnivě; ve svarech několikrát dopustil
se zraněni, ba i zabiti odpůrce; 1607 uchýlil se do

— Carbo

()br. 101. Caravaggio: Pohřeb Kríutův.

Nea ole; :. 1609 v Porto Ercole. C není pouze
real stou, brž rozhodným naturalistou; jeho

náboženské oltářní obreazy(Berlín, „Smrt P. Marie“Louvre, oreto, „Pohře Kristův“ v pínakothcce
vatikánskéo (viz obr. 101), ,.Ukřižování sv. Petra“
v Petrohradě, „P. Marias Ježíškem s adorujícimi
pastýři“ v Mnichově) jsou plny drsných typů, dra
stícky a bravourně malované, zpravidla s oslňují
cími světly a hlubokými sliny. Srvn. Muf/tu, Ge
schichted. Malerei,312. — 2. Polidoro viz Cai
D.

Carayon Augusti in 1584l:), u. 8113 v Saumuru,vstoupil do Tov. jež z. 1874 v Poitiersu;

47).„Bibliographie híostoriquledela Comp.ěsdejou Catalo des ouvrages relatifs áp1' histoire
des jesuites"e(Pař.1864), „Documents ínědits con
cernant ia Comp. de Jěsus“(235v. 1863—86),
thode pour converser avec Dieu“ (Mans 1854.Paříž

1874), „Premiére mission des jěsuites au Canada“1864 Bannissement des Jěsuítes de la Loui

siPanrc“(l „Etabiísement de ia1Compagnie deJěsus a Brest par Louis X V.“ (t. 865,) _Les pri

sons du Marquis Pombal |" (lt—16.5),1l„tienne au milieu du monde“ (Pař.1863)

et la Terre Sainte au XVii. s." (Poitiers 158625).„Histoire abrěgée des Congrěgations de la Tr.
Vierge' (Lyon a Paříž 1863), „Catalogue s stémas—
tique pouvant servir au piacement měl odique

d'une bíblíothlěque de treme á quarante mille vo
lumesb (Pař. 1387)en (Karben) Viktor, konvertila ze ži
dovstva, u. 1423, přestoupil 1481 ke katolictví a

stal se knězem, od 1486lprof.ltheologie v Kolíněn. R.; z. 1515 dosáhnuv vě u 921;et měl vvníkalícr
úlohu ve spo ru o židovské knihy; byl toho
mínění, aby židům ponechána byla bible, nikoli
však talmudské knihy; důvody svého obrácení vy

ložil ve spise „ludenbiichicín“u (b. m. ar .,ok 1.1LO4)v lat. překl. pod tit. „sOpu um ac novum, ín

quo omnes1ludeorum errores amanifestantur" (v Kolíně n. R.1 09).
Carbo Petr 0. Carthus., převorkl. kart. vBmě,

z. 1591;.rp. „De veritate hebraíca, undenam haec
ad divínorum librorum inlellígentíam atque versi
onem petenda sit“ (v Praze 1590), „Vulgata editío
graeci hebraíciquc textus, necnon novae ex utro
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que veršíonis et varíarum annotationum suííragís
a novatorum. suggílatíoníbus vindicata et paraphra

stica methodo explosíta“ (t. 1591). „Commentatíoin díctum (jen. 3, 5: lpsa conteret caput tuum“
(t. 1580),„Contra \liperarum genímínaín íllud Uen.
lpsa conteret capur tuum \. 1590), „De Christo
rege, legislatore, sacerdote. s. il. et CIX. Vulgatae
ed. paraphrastíca methodo exposíta" (t. 7)

Carbonari (vlašsky uhllří, karbonáří) -slulí čle
nové tajného spolku nábožensko-polítíckého, jenž
počátkem XVIII. stol. v Neaapolsku, v Kalabríi a
v Abruzzách velmi se rozšířil, tak že 1820 na
600000 členů v italíí čítal. Papež Pius erl. v dal

proti nim exkomunikační bullu „Ecclesíam řla esuChristo adversus Carbonaríos“ ze dne 1.

jež z nzařízenicísaře Františka !. dle dvorního dekretu dne 23.\\ ora 1822 ve všech rak0uských
zemích ?církevně byla prohlášena Z této bully vy
svítá, že společnost karbonářská jak v ltalii, tak

i v jínýčh zemích valně byla rozšrřenaž, v mnohélsektysc dělila a rozmanitých jmenuužívala; „na
oko“ obzvláštní uctívost ke katolickému nábožen
ství, k osoběa k učeení ]ežíše Krista ——kterého

íředítelem a velíkýrn mistrem svým [\elzobožněnazývatí někdy se opovažovala — prOj vala, leč
vpravdě protíkatolickou byla. Vyčításeedle českého
překladu bully karbonářum, že ,neipřísnější pří
sahou se zavazuji, že nik a v žádné případností
ni lidem do společnosti nepřijatym, co by se spo

lečností týkalo, nezjcvi, ani nesccělí něčeho těm,
kteří v nižších stupních se vynacnázejí, co k vyš
ším stupňum parři“; vytýkajl se jm .bezprávné &

pokoutně schůzkň, přllimácnoižlidl dncuunull nábo
ženství aejbakéko sekty: VŠB — jinýchdůkazů uebylo -—dostatečcněždokazuje,y že onem
řečem o katolickém charakteru spolku žádná víra
přiložena býti nemá. Nenít také žádných důměn a
důkazů zapotřebí, aby se ořečech karbonářů ta
kový úsudek pronesl. jejich tiskem vydané knih,
v nichž se způsob opisuje, který při schůzkác,
zvláště vyšších stupňu, se zachOvává, jejich kate
chismy a ustanovení a jiná dostatečně prokázaná
(authentíca) víry _nejhodnější naučení, jakož i své
dectvl onněch, kteří opustivše onu společnost, její
bludy a klamání řádným soudcům vyjevílí řím_ě

ukazují, že karbonářově zvláště k tomu směřují,“aby velikou volnost každému pustili soběn
ženství, jehož by následovali, dle vlastní povahy
a podle svých důmyslů vymýšleli, a vlažnostta
ncvšímavost v náboženství uvedli, nad kterouž se
niczáhubnějšího vymyslíti nedá; aby umučení Pána
]ežíše Krista bezboznýmí jakýmisi ccremoniemí

svými zneuctilí a zprzníli, éaby svátostmí církve
gkterým Však se zdá —jiné ov,é nejvetším zloinstvím o nich yynalezeně, npodstrčítí chtějí) a
i samými tajemstvími náboženství katolickéhoopo
hrcllí,a aby tutoaapoštolskou Stolící— proti kteréž
obzvláštní jakousi zášti pohnutí jsou, že pro před
nost apoštolského důstojenství vždy ve vážnosti

a'—- vyvrátili, nejjedovatější a nejzáhubnější
v cí kuji“ . — Z uvedených slov bully jest zřejmo,
že karbonářípo stránce dogmatické nábožen
ský índiíferentísmus pěstílí, že zneuctivali ve svých
schůzkách umučení Páně, že pohrdali sv. svatostmí
a snažili se vyvrátili apoštolskou Stolicí, t. j. primát
římmského papeže a jeho suverenítrr. Žueuctíváni

“umučení Pane dálo se při řijímání učňů za mistry
Mélť spolek dva stupně lenstva: učně a mistry.
Vespolek nazývali se „dob1ýmí bratranci" (buoni
cugrnr), nečleny nazývali „pohany“ (paganil Členky
ženské odbočky sluly „zahradníce“ a jich shro
maždíšté bylo „zahradou“. Shromaždiště mužských
členů zváno „chyše“ (baracca)a dře\čná místnost,
kde se konala sezeni, nazývána, trhem“ (venta).
Ve Francii, kam stanovy karbonářů francouzskými

:
“"š.

Carbonarí

zednářskýmí revolucionáři z Neapolska byly při
nesenya kde kvnaět 1821 třemi kupeckými
pomocníky Bazardem Flotardem a Buchezem první
„charbonneríe“ vPaříží byla založena, byly jedno
tlívé venty s vysokou ventou tím způsobem spo
jeny, že dva členové vysoké venty, jeden jako de
legát, druhý jako censor, předsedu nové ven
sjeho členstvem si přídružílí, čímž povstala nová
venta, která opět týmž způsobem zakládala venty

Eoorud žné dvěma svými členy, tak že veškery venty,tere rychle po celé Francii se rozšířily a ve venry
civilní, vo'enské a jinošské se dělily, s vysokou
ventou onema dvěma členy_byly spojeny, aniž kdo

mimo tyto dva členyg jinych ventách vědci atajemství jejich znal lenově vent poznávali se
navzájem zvláštními znameními; každý čllen musil
míti pušku a 50 nábojů poohotově. Povstání, které
rychle bylo zosnováno, bylo vojskem pottlačeno;
Laíayette, jehož karbonáří získali, při všeobecných
popravách 1. ledna 1822 jen náhodou násilně smrti
uš.el Okolí „chyšďu nazývali karbonáří „lesem ,
souhrn všech „chyší“ jedné říše slul „re ublíkou“.
Při svých zasedáních na místech skrytyclr a osa

mělých držlvalí členové „venty“ v rukou obušk yo;velrnístr seděl na ne zazšrm konci venty u ven
tu, po jeho stranách umístěny byly kláty pro

řečnika a ta' emnlka, naproti pro dva assistenty.
Přijímání „uuňů" dělosse za vzývání „vznešeného
a božského velmistra všehomlra a ochránce S\a
tého Theobalda', jehož sí karbonáří patrné proto
ochráncem zvolili, poněvadž pocházeje 1 hrabě
cího rodu (otec slul Arnulf ze Champagne), ne
ostýchal se bos připutovati do Salaniga u Vícenze
v Itálii, kdež v lese se svým přítelem Waltrem
chyši sí zbudoval a poustevnický život vedl; ba
posledních pět let před svou smrti (30. června \066)
jen aklátě sedě spával, čímž život jeho jaksi
žívo?u uhllřů se podoba. e by svatý Theobald
uhliře a drvoštěpy kol sebe byl shromažďoval a

tím základ gooložíl k sektě karbonářů, nelze nijakříjimánr „mistrů“ bylo mnohem slav
nostnější a spojeno — jak zmíněno \\ jak zatčení
karbonářští vůdcové maceratští dle soudních akt
r. 1818 přeed římským soudem vypověděli — se
svatokrádežným zneužíváním slov Písma sv. a
zneuctěnim umučení Páně Učeň uveden byl v se
zeni venty na místo, jež představovalo zahradu
Getsemanskou, kdež mu bylo pokleknouti, zved
nouti ruce a hlasité volati, napodobuje sIOvaSpa
síteelova, že jsou-lí utrpení, která bude snášetí,
člověku užítečna, netouži jich býti zbaveným, _nýbr'z
at'sse stane vůle Pánně; poté dána pití učni číše
pelyňku (kalich utrpení), předveden před velmistra
(Píláta), kdež nanněj žalováno, že chce způsobití
vzbouření, aby despoticky vládl nad lidem a zničil
náboženství karbonářů, tr opovrhuje; \aak

řcd prvního přísedícího (Kaifáše) a rn
hěhon(lertaoda), kdež na otázku, čím jest, bylo mu
odpověděti, že jest synem Božím; olbečenv bíle
roucho veden znova před velmistra (Píláta), kdež

mu na otazku, čírm jest, bylo odlpověděti, žeujestJežíš z Nazareta, král žid0\ský;\ vsazenam na

hlayu trnová korrma, hlyl bičovánapředvedenu rnistrum se slovy ' „Éjhle, t:,lověk“ a kdyz mistři
zvolalí: „Buď ukřižován“, velmistr umyl si ruce,
řka, že jesest nevinen a že nevinná krevvpadne na
hlavu mistrů a jejich dětí; konečně \ložílí na učně
kříž a- když jej přivedli na popraviště, zvolalí:
„Mílost, milost!" čímž rouhavý obřad přijetí za
mistra skončen. vědčí jistě o bludařskěm poblou
zerrí členů této společnosti. Odtud rozhodla na
dotaz neapolského arcibiskrrpa, kard. Al. Ruíía,
provinciálních biskupů, na provinciálnlm sneruu
shromážděných, římská Kongregace s. poenítenha
ríae dekretem ze dne 8.1istop. 1821, že není za
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vady, aby sekta karbonářů jmína b la dle bully
„Ecclesiam a lesu Chrisoto“za odvá nou a here
'c ou,a apež výrazů těch sezzdržel, z"čehožarci nenásleduje, jakoby všichni, kteří sed uspo

leěnosti dali zapsati, heretiky byli; platí to zvláště
o těch, kteří jsou na stupni zaěáteěnikův (des
initíes), jímž se bludy opatrně utajují; u těchmmo

hou se vyskytnouti opřípady, že se žádné heresenedopoušt rnce mravní vytýká se
karbonářům v bulle oPisat|'Vil., že sice na oko žá
dají od svých stoupencův, aby „se v lásce a vše—
like ctnosti cvičili a je vskutku provozovali“ , ale
že nicméně. ,tělesným rozkošcm beze všeho studu
hovi“,jakoži„ učí, že sluší zabiti ty,kteří přísahy
o zachování tajemství nedodrželi“ ,proěež „se dle
výpovědi odsouzených rnaceratských karbonářův
každý nastupující mistr zavazoval, že svoluje, aby,
sta.-li by se křivopřisežníkem, tělo jeho bylo roz
seka'no, spále no, a popel do větru pohozen, aby
jeho jméno všem karbonářům, kteří na zemi žijí,

bylo v oškli/ osti". Dále obviňují se karbonzářiv téže bulle, že jejich společnosti uči, že jim a
bráněno není, aby vzbourení lidu vzbudivse, krzáie
a ostatní panovniky— kteréž největší křivdou
obyěejně tyrany nazývati se opovažuji — jejich
mocí obloupili. „Z takových základúv a předpisů“
— dí bulla »—„této společnosti pošia nedávno
v ltalii ona od karbonářů spáchaná zločinstva,
kteráž poctivým a pobožným lidem tak těžký zá
rmutek způsobila." Rozuměi se tu povstání, jež
zosnována byla karbonáři v aceratě v církevním
statě a v Neapolsku dne 25. června 1817, a vedla
v Neapolskn k odstranění vlády francouzské: pooté
povstání ze dne 2. července 1820, kdy karbonáří
za vedení poručíka Moreliiho a abbate Minichiniho
do Neapole vtrhli a legitimního panovníka Ferdi

nanda !. přinutili, aby přijal ústavu Vš anělskou aotěže vlády karbonářům svěřil. iemontskn
odnitíli r. 18'1 karbonáři revoluci a donutili krále
íktora Emmanuelel., že se ve prospěch svého

bratra Karla Felixe poděkoval. Dle usnesení pa
novníků v Opaavě a Lublani zakročilo Rakousko
na obou místech. (jenerál Frímont obnovil r. 1821
pořádek v Neapolsku, generál Bubna v Piemont
sku. Lečkarbonáři neustali ve svých revolucio
nářsko- politických snahách,zvláště proti ra
kouské vládě, jak v Lombardii, tak i vBenátkách,
Toskáně, Parmě. Modeně Kdyžp sně na něnna

stupováno, spojili se s taljnkýrnispolky adelfist'ů,guelíů, sansedísrů ve spolke „mladé ltalie“, jenž

za vůdcovství fanatickěho janovana, advokátad(odr. 1828 žumrnalisty) Josefa Mazziniho o nár dně
politickě sjednocení italie odstraněním .vládoyra
lgo zničením státu církevního usiloval.
Ukladně vraždy se množily. Ač spojeni karbonárů
se svobodnými zednáři i tím bylo zjevno, že při
vržence zednářů dle sta nov bez všelíké výhrady
do spolku přijímali, přece karbonáří, předstírajíce
pravověrnost, přibuznoost se svobodnými zednáři
popírali, patrně aby se trestům na svobodne zed
náře stanoveným vyhnuli. Proto rohlásil Pius Vli.
ve zmíněné bulle „Ecclesiam a esu Christo“ , že
konstituce Klementa Xll Eminenti' ze dne

ubna 1738 a Benedikta lV. „Providas“ ze dne
17 května 1751 proti svobodným zednářům (vla.:š

liberi muratori, franc.: macons) platí i o karblonářich, že totiž všichni „ ož b se opová
_spoleěnost karbonářsirou vstoupiti, jl rozšiřolvati,
jí příznívi býti, ji ve svém obydlí neb domě neb
někde jinde přechovávati a ukrývatí, do ni dáti se

zapsati jí seoplřipo íti neb přítomni býti, jl povo—lení nebpo uiniti, abys eeněkd svolávala,

Liněěím prohspdělti,uneb jinak pe,omoci neb zněuď zjevně neb tajně, bud' bezprostředně ne pro
středně, osobně neb skrze jiné jakýmkoli zpuso
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bem propůjčiti, anebo jiné naváděti, přemlouvatj,
aby se v takovou společnost dali zapsati, neb jí
se připočísti, neb v ní přitomnu býti, nel) jí jak
koli napomáhati a přáti|" — ve klatbu sv. Stolicí
vyhrazenou upadají. Týž trest stanoven na ty, kdož
by odsouzcne a zapovězené _knihy karbonáiské,
at tak zvané katechismy, v niccshžse vypisuje co
od karbonářú \ jejich sněmich a schůzkách se děje,
at jejich ustanoveni, zákony a všecky k jich obraně
vyhotovené spisy buď tištěné neb rukou psané, —
jež biskupům neb zplnomocněným jest odevzdati
— opovvážili se čísti neb podržeti. Dále uloženo
všem věřícím, aby pod týmž trestem povinni byli
oznámiti biskupům aneb ostatním, jimž to přiná
leží, i ty, o nichž vědí, že se ve společnost kar
bonářskou zapsati dali, i ty, o nichž to od jiných
slyšeli. Rakouská vláda prohlásila z nejvyšššíhho
zmocnění, že sekta karbonářú zjevný sleduje cíl,
vyvrátiti a zníčiti _panujíci vladařství, a že tudíž
platí o ní 5 rak. trestního zákona o vele
zrzidě, tak že hrdelním trestům tam stanaveným
(propadá, kdooby se k seektě té přidal aneb jejíIenv oznámiti opomínul (cirkulář c.k. moravskoí
slezšk eho gubernia ze dne 17. iistop. 1821, kons.
kurrenda olorn. V." 7. r. 1822). Po potlačení Ra
kouskem vzpour r. 1 31 a 1832 mizí sekta karbo
nářů z veřejností. U příležitosti korunovace císaře
Ferdinanda Dobrotiveho korunou lombardskou dne

. září 1838 byla zbytku jestě snivě/,no'enýclik rl-tonářů udělena všeobecná amn _Srvv.:n eský
překlad bnlly Pia VlL „Ecclesielm a jesu Christo“
v olomoucké kurre ně" č. 22. z r. 1822; Gri/m,

Hist.--.po| Hl., roč. 29. (1852 ), str. 4297;62$£(wz711,
Theologia moralis universa, str. 761— 2(Pařiž86$); X/ijlůfek, Všeobecn církevní dějepis, lil.,

767—769(Praha 1892); Týž,išě'ějiny cirkve3Gkat01. vestátech rakousko--uherských, l., 435— h(Pralra

1898); obal/hugo; Kirche und Kirchen, 5354a násl.(Mnicho
Carbonalríulsviz Tre

Carbone (Carboniji Ludvík5 z7 Costacciara;profesor theologie v Perugii, ' 319.2„ínil'0
ductio in sacram theologram sex5libris compre
hensa“ _(1582, , „De pacificatione et dílec

tione inirnicorum,orinjuriarurnque rernissione, cum
lp endice dea eet concordia íraterna“ (1583,6), do italštiny přeložil L. Cernoti pod titulem
:"irattatto dcll'aamore c concordia íratcrna" (1592),
„Vir justus vel de lau ibus hominis christiani

centnria" (1585); doiuistzgštiny přeložil L. Cernotiod í . „ oo la centuria delle lodi
dell' uomo christiano“ s(l 94,1599), „interior homo
vel de suipsíus cognitione" (1585), „Compendium
absolutissímum totins Summae theologicae D. Tho
mae (1587,1608, 1620),„Fons vitae et sapientiae
vel ad veram sapientiam acquirendam hortatio“
(1588), „Orationis dominicae ampla expositio“ (1590,
_1610),„'iractatus de ommnium rerum restitutione,

in quo de bonís animi, corporlís et tortunae restituendis dísputatur' (1592)„, introductio ad cate
chísmum sive doctrinam christianam“ (159 „
praeceptis Ecclesiae, opusculum utilíssimurns,in quo
plene et ad popuium docendum Ecclesiae explican
tur praecepta“ (1596 „lntroductiones m logicam“
1597), „lntroductiones in universam philosophiam“
1599), T„ractatus de legibus, in quo omníurn divi

humanararmuque iegum íundamenta, causae,
proprietates eftectusque tractantur atque quaesti

onuum D. Thomae delegibus ct multiorum titulorumutriusquejuríscornmentarius“ (1599 600),„Summae

summarum casuum conscienliae, sive theologcíaetotius practicae in 3 tomos distributae“ (1606),C„
taiogus scholasticorum theologorum seu interpretum
Summae D. Thoom ).

Carboneano(Carbognano), de, Filip 0. Min.

Ct
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obstaral nové vydání morálky Antolneovy v Řiměm17
c7arbone1 Petr, z. 1;890 :p. „Div. Thomae Aq.

excerpta philosol:phlca“ (A\ólgnon 1882).Carbonellus ontlusO ., v Barceloně,
provinciál Ara oníe, vychovatel sv.„Ludvíka, syna
neapol. krále arla ll.. sestavil z výkladů sv Otců
vaýklad k celému Písmu sv., vylmajíc evangelia
(nevyd.); pro příchylnost k učen Petra jana Oli
viho byl uvězněn; :. 01. 1297.

Carboni 1. František S.1., u. v Bessude(Sar

dlaíe)é 1744, vstoupil do 'I.ov jež. vTurinč, :. 1817ě, psal veršem 1prósou: „De extrema Christi
coena'(Ca1ari178_4), „De corde jeSu“, „Ad SS.
Eucharistiam carmina“; mimo to: „De Sardo rum

literatura“ aj.; sebr. s ajeeho vyd. Marongio Nurra(Cagliar11834).— nKřtite 18. |., rii
694, vstoupil do 'lov.a jež. 1709, 1722 odebral se

do Portugalska, phodlžajeodebratl se do Maranonu;ale král ja n V. že1 ho u sebe a jmenoval jej
dvorním mathematcilkem; 1749 stal se 6. rektorem
kolleje sv. Antonína v Llsaboně z. 1750; vydal ně
kolik vědeckých prací astronomicko- mathemati
ckýc — vík viz Carbon

Carbonmelleu 1 n e S. ], 77. v Tournay 1829,

vstoupil do ,TovNEaž: 1844, řednášel malhematíkua mechaniku v uru, potom rhetorlku v Tour 
nay,1861 odebral se do vých. indie, kdež b 1prof.
v kolleji sv. Františka Xav. v Kalkutě; vr tiv se
1868 Belgie, přednášelv Lovani astronomii;
1877 založil Společnost nauk v Bruselu, jejímž byl
gen. sekretářem :. p„Les coontíns de la
science et de la philosophíe“ p(Pař , „Les do
cuments ecclésiastiques relalil's a I' umte substan

tielle dela nature humaíne“ (Lova 1877), „L'enc-Š
cli ue du 4 aout 1879aet la science“ (Brusel 187 ).arcaa víz Kar

Carcani Mikuláš, Maaria a _| O. Piaa.r
Schol., u. v Glffunu v Neapolsku 1716, vstoupil dlořáddu 1731, působil jako prof. a rektor na králk

leji v Neapoli; vynikal jako mathetmatík a astronom;uveřejnil četná pojednání z tohoto;oboru z.
Srvn. Schaller, KurzeLebensbeschreib. elehrt. Mán
ner aus dem Orden der Frommen Sc uel11102.

tCarcano Giulio, í.ta1 básník, n. 1812 vMíláně,t.,1884 důvěrný přítel Manzoniův a rovněž jako
on církvi věrně oddán; ve svých románech a no
vellách líčil doma'cí život Lombardů; sepsal také
několik dramat a pořídil překlad dramat Shakes

pearových; vseMbrant-Ejeho spíS) V)d. ve Florencii11—8670 Miláně 1392n
Carcassonne (Carc

dio.), franc. bisk., zřiz. kol.533 (prvni známý
biskup Sergius 589 zúčastnil se sněmů toledskěho
a narbonnského), do 1802 v círk. prov. nat bonnskě

toho roku v círk. prov. toulouske. Data statist.:
313.531 duší, 37 far, 378 sukkursalií, 40 vlkaríi, 1
kongr. mužská (škol. bratři), 13 kongr. žen

ca rcer Mamertlnus, státní vězení ve starém
Římě, na východním svahu Kapitolu, dle nozdnl
legendy byli tu uvězněni sv. Petr a Pavel. Vesta

věním kostelů S. Pietro in Carccrc a S. GiuseepBe
dteaimFalegnaní zachovaly se zbytky původni antícsa

Cardalllac, de, 1. František 0. Min., mag.
theol., 1366 biskup cavaíllonský, 1388c ahorsský,z
kol. 1400. — 2 Jan, 71.quercy, prof. ccírk. práva
v Toulouse, 1351 bisku osrensk' ve pan.,
arcib. bragask ý, 1367od etra kastilského uvězněn,

369 osvobozen, 1371 patr-. alexandrijsky a administrátor bisk. rodezskěho, 1378 toulous eho; ně
kolikrát byl papežským v slancem; s úspěchem

byl činný k vyhpuzeni Anglí anů z Francie, .s. 1390.Carda!alejo hn Bate viz irvin
Cardano (Cardanus) leronym (Utrola mo),

D. O

assum, Carccassonen.

Carbonel — Cardenas

athematlk,lastrolog, tilosotalékař, u. 1501vM
lmáně,půsoh (jako vp of.1ékařstvi v Pavil, Miláně,BolognlaaŘíim z. ě.1576 Dle názoru C-ova
existuje duše světová, jež jest totožná se světlem

a teglem a směšuje seshmotou, jež skládá se ze
,vzduchuavody; vše jest oduševněno. Včlověku jest mlmo duš jež stělem vzniká a zaniká,

nesmrtelný duchi(mens. Lidé jsou trojí: a) oklamaní, 61 ti, kdo jině lamou:) ti, kdož klamánl
jsouce jiné klamou ad těmi všemi stoji několik
mudrců (filosofů), kteří nejsou oklamáni aniž jiné
klamou a kteří, zab vajice se pouze theoríí, nejsou
podrobeni církvi, jež věnuje se praxl.Nevzdě1a
němu lidu pod gřisnými tresty má býti zakázáno,rozumovati o v cech náboženských. Dle prikladu
Mikuláše Kusanského uvádí C. nauku o číslech
ve spojení s theologil. Hlavní splsy: „De subtilí
tate“ (1552), „De varietate rerum" (1556), „_Arcana
aeternítatis“ , „De vita propria“. Sebrané spisy vyd.
vLyoně 166 Ossv. Srvn. Filc/mlha;- Proc/láska,
Dě lany novověvké filosofie,He u. r. vKollně n. R.,

r. 1869sřolupracovnlk historicke7 kvomise v Mnic,hově 1 72 soukromý docent v Bonnuu, gener. se
kretář Górresovy společnosti v Bonnu a chelre
daktor „K61n. Volkazeitung“ 1876—1907, katol. pu
blicista, historik a novellista (upd.seu„H. Kerner“ );eroef matione Bemensnu(1868):'„Papst Ale
xandere 111.“ (1874), „KKonrad v. Hostaden“ (18110),

„Regeslten des Kólner Erzbísch. Konrad v. Hosta1880), „Sturz Maria Stu as“rt (18831, . Fríedr.

v.eSpee:1 (188_4),„Díe Górresgesellschaft 18176ě—1901“
(190) 2. Ludvík,n . 1880 v lKol n. R.,dr. filos., soukr. doc. vBonnu; :) „D eLehre vom
Widerstandsrechte des Volkes gegeln die recht
massíge Obri keit im Luthertum und im Kalvinís

i.,

mus des XV.ja11r11 (1903), „Paul lll. Karl V.

dFranzl. innden jahren 1535—36“(1908), „Nuntuiaturberichte aus Deutschhland“ (5. a6 1909,
sv. 191 ), „7ur Geschichte der kirchl.sUnions

und Reformbestrebungen von 1538—42“ (1910).
Carderlre des Neves, Štěpá n, 1: ve Ferreíre

v Portugalsku stud. vPadově, kdež byl prof. práva,
17220V evkuě le „Clava pontificía sive

auctorítalsqm concíliis tum generalíbus tum prov ín
cialibus cum scholíis in aliquot decretales inde
emanantes“ (Padoova 1697.

Cardell 1. Františe k.S ], Praze 1717

vstoupil do Tov. e.ž 1733, působil 16 let jakožtoučitel král dltekv eapoll; :. 1768zr). .Opusculum

philosophicum dleeattractione magnetís“ (Olomouc
50%— 2. Ka lS j., n. vPraze 1719, vstoupildo ov. jež. 1735,'působil jako professor; z. při

obsluze nemocných vojínů za obležení Prahy 1757,
:p. „Assertíones physicae speciales, notís,

animacdversionibus, Scholíís, corollariis et phoeíoo
menis illustratae" (Olom

a.1 Valeerian S. 1., 71.ve Fano 1820,
vstoupil do ".Iov jež. 1834, byl 1853—58 prof. tilos.

v kollegliu římském, potom 1861 68 prol. dogmatikyt stal se redaktor časopisu „leta
Cattolíc1a“, r. 1872re ktorem kolleje římské, potom
university řehořské; byl repetitorem theol. ol

lejí americkě,konsu1torcm různých kongregací,r. 1876 a 1880 proxincíálem; &. v Ri
„Glu lío Watts Russell, zuavo pontilicio“ (Rím

u-A'U

šu

8681),„ icco2lo vcatvechismodell' lnfallibilíta pontifíccia iřnec, .r). „Memorie istoriche

de' Caar6|ÍIl_3112(Řl'lvlla17)93
Cardenas, de, nS. jl., u. 1613 v Seville,vstoupil do Tov. jež. 1627, 1684; .r). „CrisístheoL

bipartita“ (2 díly,Lyon 1670 a č., proti Caramue
loví; 2. vyd., s připojeným 3. dilem proti jak od
s.v Domlníka, v Seville 1680, kddeždůkladně a
jasně, avšak misty rozvláčně jednáo probabilísmu.
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Vydánlm v Ben. 1694, 1700, 1710 jest připojen—4.dil,

jenž jedná o 65 thesich zavržench lnnocencem X1.1679. Sv. Alfons čítá C-a mezi „autory klassickě;
mimo to: :p.: „nuGemlmsldus Mariam diadematis,

sivieaduplex disputatiornde infinita dignitate Matrisatque de ejus gratia habituali infinita simpli

citer" (Sevilla 71660), „Sept mědítations sur Jesuscrucifié“ (l. 167Sa) j.
Cardeva ue, de, Adolf, archaeolog franc..

v Calais 18“8; :). „L' Abba edu mont Saint- Éloí
1068—1792" (Arras 1859), „L' Ab aye de Saint
Vaast“ (t. 1866—69, 3 sv.), „Le Colle e de Saint
Vaast a Douai 1619—1789“ cDouai 1 2)a

Pa vel Maria O. Serv., n. l692vRReggiu,
byl prrof. theol. vrůzny'ch konventech řádovych,
z. 1755; :p. „Ritualis romani documenta de exorci
zandis obsessis a daem no commentariis ex ss.

Patribus et ecclesiasticisoBscriptoribus potissimum
MPromiptis illustrata“ (B 33); proti Kamilumu (v. i.) napsal „Tre1 lettere pdí lpomone

tico Fiiopalrido sopra l'e ae la platria di 5. Prospero, vescovo di Reggio“ (Ben.l 7
Cardice (Ca rdic dio Ga um),

někd. bisk. v Thessaliei l.lLequiencll., 979ruvádí pět
lat. biskupů v letech 1389Ř;Špnynibisk.tiiui.Cardillo de Villalp ando aš „. 15227
vSegovii, byl zástupcemp biskupa abuťskeho Alvara

endozozy na sněmu tridentskěm; k podnětu kard.
Boorromea jmenován místo Petra Sora theologem

Baapežský5m1_7(1581); na sněmu měl dvě řeči (Le694 703); sp. „Disputationes
adversus protestaationem 34 haereticorum au u

stanael confessionis habílae pro synodo tridentina“(Ben.164.)
Cardim 1. Ant. František S.]., 71.ve Vianě

v Portugalsku, vstoupildooTo.v jez. 1611,působil
jako missionář ve Vychodniiindii, japonsxu,Siamu, Cochinchině a Ton cau
:p. „Relatione della ProvinncliaLldel Giapone“( im

1645), „Fasciculus e Juapponicis floribus suo adhuctnadentibus sanguine“ (t. 164 2—. Fernnám 5.
_l.,n. v Portugalsku, působil jako missionář vBahii
v Brasilii, byl rektorem kollejc v Rio-de-janeiro a
provinciálem, z. por. 18; v.„ Narrativa epistolar

e una em en missao jesuitica pela Bahia,llhios. .“Vi(Ěisab
cardinalis vizbkna 7nál.
Cardinalis, glossator Dekrctu Gratianova, jehož

glossy maji siglu ar ., ar. nebo i h C

Kdo by jim ěbyl míněn, naprosto bezpečné řícinelze, pravdě odobně jest jim asi kardinál Gra
tian který potfobnččjako autor „Dckrětu“ Uratian
ve kil. století žil,n tohoto však přežil, nezemřev
jistě pre le dnem 28k vtněa1197, protoze toho
dne podepsal ještě bullu papeže Coelestina 111.
jakožto kardinál-jáhen titulu sv. Kosmy a Damiánna.
jini za někoho jiného jej pokládají. jisto však jest.
že nesmí býti stotožňován s Gratianem, autorem
„Dekretu“, jako to učinil Albericus Trium Fontium,
opat O. Cist., žijící ve Xlil. s..tol ve svém Chro

nilcon ad A. 1158. Srrvn. Lamwl'zltéintrod. in C. LC1.58; .S'r/mcider, K R. Que , .
1Cardinalis Andegaven lviz Baluue; C. Ara

oniae viz Roselli; C. Augustanus viz Otto
ruchsess : Waldburgu; C. Bononiensis viz

Mikuláš V. a Calandrini; C. Brindisinus viz
Aleander; C. Caesius (Cesius) viz Cesi; C.Ca
meracensis viz Ail;ly olumna viz

iné,
l 9

Coionna; C. Cracovrensisd vcizOiesznícki; C.
Ebonacensis viz Wolssey; C S 'eorgii viz
Riario; C. Gurcensis viz Lan a Peraudi; C.

Liesinensis viz Delfino; C. antuanuse vizGonzaga; C. Nicenus \'iz Bessarion; C.5.
ad vincula vil. Sixtus W. a _luliusll.; C. Rae
sinus viz Domenlci;C. Rossanensis \'lz Pim
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ginelli; C. Senensis viz Pius 11.a Pius iii.; C.ixti viz Torquemada a Riario C. Trrid
nus viz Madruzzo; C. de Ursinls viz Orsini;
C. Vivariensls viz Brogny; C. \Varmiensis
viz Hosius; ontoniednsis viz Beaufort,C. Zantensis viz Commen

Cardon Daniel S ]., 2.11167%,epřispělke 2. a 3.
sv. květnověmu Acta

Cardon ajan, n. vevalencii ve Špan., kath.kan.
t.. od pap. Řehoře Xlll. jmenován členem komise
zřízené k pořízení kritického vydání spisů sv. Otcu;
stal se biskupem ve Vlchu (v Katalonli), posleze

v Tortose, kdež :. , :p. exlpungendishaereticorum propriís nominibus“ (Rim1576),„ e
regia sancti Laurentii bibliotheca libellus" (1587);

dal Panviniho spis „De bibliotheca pontificia

valicana' (11 7.Cardosol .de Amaral Antonin, převorkl.
sv. Vavřince vCalabiscu, professor kan. práva; :p.
„Summa seu praxis judicum et advocatorum a ss.
canonibus deducta et ipsismet conformata“ (Lisa
bon 1610). -— . nO. Min., Obs. v Lisaboně
v preepo.l Xll. stol.;íl:p.: „Commentaria in librum
Rluh“ (Lisabon 1628 3. lirří, u. v Lisabon
1606, kněz, z. 1669; r). „Agiologio Lusitano dos
sanctos e varones illustres em virtude do rclno
de Portugal e suas conquistas' (Lisabon 1652—66,
3sv. obsahujíci pouze polovici roku; pokračováni
překazila smrt autorovaa).

Carducl10(Carducc_i)1.Bartoloměj,u 1560
ve Florencii, žák Federiga Zuccara,jemuž pomáhal

při vymalování kupole florentského dómuasnílmžse odebrra '
Posledni večeře“ a nimmání s kříže“ v musleau

Prado v Madridě, \'e v'itusu škol A. del Sarto. —
2. Vincenc, bratr a žák předeš.,- u. 1578 ve Flo
rencii, z 1638v Madridě; největším jeho nábožen
ským dilem jest řada výjevů ze života sv. Bruna
a j. světců ze řádu kartusiánského (55 obrazů pů
vodně r. 1626 pro kartus. klátš. v El Paular malo
vaných, nyni v museu Trinidad v Madnid.ě)

Cardulus F lvius 5.5 . u. vNarni,prof. poesiea rhetoriky v imě, „Passio ss. mar
rum Abundii presbyteri, Ab ndantii diaconi, Mar

ciani et ]oannís ejus filii" imV1581;)vel:301'mězkráceně otišt. v Acta Ss. Sep t. , „Passio
s.sMM. Getulii, Amantii, Ceregtlis,VPrimithi, Sym

phorosae ac septem filiorum“ (Řim151588).
Caree viz aree.

Carehim víz Kaerehim.Carem viz Ka
ar e frra.nc (zeqmuadragesima):postni doba;

také lsbírka postních kázmá(ca rina, utvořleno : quadragena) ].
40denni půst, 2. 40denni veřejně Cll'kCV'mpokání

nebo jeho odpuštění (odpustky 40ti dní—_ quadragena; v.
carentia viz karenčni doba, annus c-ae

vizz.,! 476.

Caretto del,PPÍ none, Emanuel Maria O.S. B., s. 96; „žugustinus sui interpres in ex
plicanda gratia naturae innocenti necessaria ad
bene agennumd

CarevskijArsenij Semenovič, 11.1853,prof.
bohosl. na univ. jurjevs .g. „Proischožtlěnijci sostav pervoj í vtoroj knlgi arallpomenon (Ki

jev 187_8),„judějskij sinědrion' | rimskije prokuratoryv_ludějč vo vremena ljisusa Christa“ (Jurjev 1900).
Carrey Willian m, u. 1761v Pauierspury uNori

hamptonu, od 17933angllk. missionář sekty bapt.

eVých. indi |, 1801 prof. jaz. ebengáls kěho a mahrackěho v Klěalkut,z.1834v mpuru; %„ Ben

ršali grammar“ (1804), „Bengali li:iit:ti0nnary“;přel
ibli lgochsanskrtšliny a do různých nářečí hindostans
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Carglll, Corg'lllítéviz Cameroniani
Carches Jan z Třebenice, utrakv. kněz,

1614—5farář v Kostelci na panství náchodském;
.r. „Pohřební kázání nad Albrechtem Smiřick m“

1614), „aRlyttmověna smrt sDzoroty Špátové“ 10615).m viz Kr rause tnh al
—Car1a|1nGiovannia dsze'Bussi, ital. maliř,r
v Benátkách kol. 1485—90, nepochybně žák Palmův,
činnýt., z. kol. 1547 jeho náboženské obrazy na
lezají se v obrazárnách v Bergamu, Louvru, Ber
líně, Londýně, ŘímCaríath viz Karla

Caríatí (Cavriateatnshisdioec.), bisk.v1talii,v cirkcmí prov.Santa Severina (v Kalabrii), zal.
le stol.; data statist.: 40.200dusí, 28 íar, 70 ko
stelú a kaplí, 7k0 něží.

0, název, jenž se vyskytuje ve spiseTertullíanově „Dc pocnit.“ c. 9. a príkládá se kně
žímk,dežto Bingham, dle Krause (Real-Encykl. der
christ. AltertniJmer 1.193), méně pravděpodobně
přikládá jej věřícím.

Cařihrad(Byzantion, Constantinopolis).
Konstantin veliký učinil staré město Byzantíon 330
novým hlavním městem rimske říše („Novy im“),
pročež dle něho obdrželo meno „Constantinopolis“,
a vyzdobil je nádhernými stavbami. Po rozdělení
říše 395 stal se C. hlaavn m městem říše východo
římské(byzantskě)a střediskem byzantskě kultury.
Když křižáci 1204 6- u cobyli, učiněn C. hlavním
městem císařství latinského, 1261 však od Řeku

opet dotby , 14153opanováno důTurku, načež křeanské svatyně byly buď v mešity proměněný nebo
zničeny. Nynější C. má(s maloasijskými předmě

Šimán, 106 000 obyv. z nichž jestk440/0moh.,t23z0/0
181'0Arménů, 5% Židů, ko. 60.0001t„Franků'. oKatolikůjest tu asi 2.000, aji 4far

(11 lat., '2 řec., 1 gru. . Od Xlll. stoleti plúsobi
v C-ě dominikáni a františkáni. Dominikáni měli
1298 dva konventy a dva kostely, z nichž jeden
(sv Pavla) proměněn byl r 1535 v mešitu. Franti
skáni usadili se v C-ě již před 1261; kol 1400
byla provincie c-ská rozdělena ve 3 kustodie; kon
vent gaíatský dán byl papežem Eugenem l\'. 1443
konventuálům. Byvše zGaíaty vypuzeni usadili se
knnveutuálové 1724 v Peře, kdež již dříve (1691)

také observanti se byli usadili. jesuite' přišli16do,zahynuli však 1586 morem; teprve
přišli sem franc. jesuitě; po nich nastoupili 1783
lazaristé. Franc. jesuitě usadili setu znovu teprve
r 188|. Fraa.nc kapucíni přišli do 6--u 1626 a roz
šiřili se rychle v zemích tureckých; v XIX. stol.
přešla jejich míssic v C-ě do rukou kapucínů ital

slaven byly čtyři všeobecné
sněmy Cirkevní 1 ruhý všeobecný sněm,
cařihradský první. Svolán byl 381 císařem
Theodoreml. k urovnání otázky obsazení biskup
ské o stolce v C-ě [rozhodnutí mezi Maximem a

ehořem Naz. ), jakož 1 ke smíření Macedon
čanů s cirkvi. Zúčastnilo se ho 150 pravověrných
a 36 macedoňanských biskupů východních. Ze
snesení sněmovních uznána byla lat. církví pouze
rozhodnuti věroučná, nikoliv však disciplinární.
Symbol sněmem schválen zdůrazňuje božství
Ducha sv.., i byl jakožto symbol nicejsko-c ihrad
ský uznán v cele církvi. První ze 4 (u eků 7)
kánonů sněmovních odsuzuje veškery odstíny aria
nismu a apollínarísmu; ostatní 3 kánon obsahují
ustanovení o moci církevní. vše
obecný sněm, cařihradský druhý. ySvolán
byl 553 císařem justíniáneml. ku rovnání sporu

otři kapíto šlwylzt.).3.Dostavilose k němu 151 bískupů; uzn 3.ún. 554 také papežem Vigi
liem. Připisovaných tomuto sněmu 15 anathema—

tismů proti Ori—gensovibylo vydáno na synodě endemické544. .Šestý všeobecný sněm,

Cargíll — cařlhradský patriarchát

caříhradský třetí, od 7.1istop. 680 do 16.září
681, konán byl proti monotheletismu; zúčastnilo
se ho zprvu 100, posléze 174 biskupů; potvrzen
byl papežem Lvem 11 4.0 my všeobecný
sněm, cařihradský čtvrtý, od 5. října869 do
23. ún. 870, konaný za císaře Basilia a pap. Ha
driana ll. v chrámu sv. Moudrosti proti Fotiovi.
227 kánonů jedná část o Fotíovl a jeho přívržen
cích, akož i o zlořádech v řecké církví, část jich

jtcstoLsahu povšechneho. Na tomto sněmu bylo potvrzeno sedm předcházejících všeoh. ne nů
Z partikulárních synod £—-ských “zasluhují zmínky:
l. synodazr. 382 kodstranění různých sporů mezi
pravověrnými; symbol na synodě této \ydaný při
pisován byl neprávem 2. všeob.sněmu; rmněž
tak 2kánony-5. a6. kánoon druhého všeob. sněmu
2. s_ynoda truílská 692,konaná na potvrzení6. Všeob.

sněmu a k doplnění disciplinárního zákonodárstviž,jež bylo opominuto na 5. a .všeob. sněmu, pročež
zvána také mnoho; :rwůr'zn) (syn. quinisexta). Po

zdeji ebyla u Řeku často stotožnována se 6. voše b.lat. irkev ji neuznala. Ve 102 kánonech

synodešrllníchjevli se nepřátelský duch vůči církvízápadní; 3. synoda 7. jež odsoudila cteni
obrazů; 4. několik Fotrieín3svolaných Synnod : 861
k sesazení patriarchy Ignatia (17 kánonů, tj kajícich
se zvl. mnišstva), od cus prohl. za synodu Všeob.
867 k odsouzení papeže Mikuláše I.; 879 k pro
hlášení platnosti svěcení Fotiova, od
žena na místo 8.v něm,u od nich neuzna

l\Ěaníhol;5. synodav konaná 1638 proti CyrilloviLuar
cařlhradské vyznání víry viz nicejsko- caři

hr adskě vyznání v.r

cařlhradský patriaarchát 1. řecký. Biskupství
c-ske' založeno bylo dle pozdější leřendy sv. dřejem; exislovalo jistě již na poč. 11 stol podořinzeno
bylo exarchátu heraklejskěmu, dosáhlo již na 11.
všeob. sněmu (prvním cařihradskccm) r. 381 mista
(neco/istu nic tuni/:) bezprostředne p_o ímu. Na
Sněmu chalcedonském 451 byla mu přiřčena appel
lační soudní moc církevní pro celou východořím
skou říši a kánonem 28. (od papeže neuznanymu
vrchni dohled nad Pontem, Thracii a sousednnimi
zeměmi, jakož i stejná čestná prrá\va s imeni.
V V1.stoleti počínali biskupové : ští užívati tltulu
patriarchu (natgiágzrig olxovym1/0,) a domáhali se
stále větší moci vůči imu, ale při tom upadali
v závislost na císařském dvoru byzantském. Když

byl císař Lev III (717—41) lllyrikum a ijiž. ltaíii 732odlo učil od Říma a lsaur sko od Ant ochíe, obsa
hovalo území t-skéhop- uveškery země byzantské
říše; k tomu 870 přibylo Bulharsko a \ X1. století
Rusko. L'plná roztržka s Římem způsobena atri
archou Caerulariem (v. t). Dějiny i nynější zrizeni
p u C-Skchovíz ve čl. řecká c 'rkev 2 la
tlinský zřiz. byl 12\.4,- za patriarchu zvolen byl
Benátčan Tomáš Morosiní, jenž od papeeže byl po
tvrzen 5. ún. 1205. od jeho pravomoc náleželo
'22 arcib. a 59 biskupství. Po opětném dobytí 6--u

eky1261 zapuzen byl lat. patriarcha. Pěčeo

tolíky v C-ě (byli to většinou janované)ř ísvěořena
bylat. zv. vikáři patriarchátu, jenž podr bylarcibiskupovi janovskěmu. Papež Boni ác Vlzll.spojil
1302spatriarchátem arcibiskupství kandijské; pap.
Klement V. 1314 bis.k negroponlskě, kdež patri
archa měl něja' čas také svo 'e sídlo, až pak 1453

usídlil se v Ben tkách a vykon val řiz(ení duchovnísprávy skrze vikáře,jejž jmenoya1( zravidla ze
řádu františkánského). R. 1634nařídilaz ropaganda
patriarchovi, aby mimo řečeneho vikáře ustano

voval ještě biskupa-sufnílragána,jenž by sídlil v Cařihradě. Od 44 enovala Propaganda tyto
biskupy-sufíragálny samaea jmenn'nvala e s olu vi
káři patriarchátu. Teprve 1651 dovolil sultán, aby
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tito bisku-pové-vikáři v C-ě mohli sídliti. R. 177
dosáhli biskupové-v-ikáři titulu apoštolských \ikářů

patriarchátu a lttodnosti titul. arcibiskupů. Apoštol.patr. vikář jes d 1868 apoštol. delegátem pro
katol. vých. obřadů. Pod jeho jurisdikci náležejí

rc>.p'1urecku vilájety. Soluň, Monastýr (Bi
tolje), Drinopol, Cařihrad, ostrov Thasos; v Asii

vilájety: Brussa, Angora, Kastam'unl,|“Siivas,Trapezunn,t Errzerum, mutessaritliky Bigha.
asiatská část Cařihradu a několiklsosltrovú; kato

líků jest27Haifu“ asi 30.500 (z nichž 22.vOOO Cařihradě, Malé Asii, 5800 v evrop. Turecku).

C-Ěký patriarcha |., sídlící od pol. XVlll. stoletiimě, jestp ouhým patriarchou titulárním. »—
V apoštolskémp vikariátu c-skem působí vcdlc 21
la t. a 8 orient. světských kněží tvto kongregace:
assumptionistě (12 domů, 51k a,r 3semináře,
1 stud. dům, 6 kollejí), franc. rlkapucim (! dom

24 kn.), rak kapucíni (ld m), ital. kapucisnki(3nty), konventuálo vě (Gd omu, 21 kn. kol),
observanté (4 resid.,) dominikáni (3 resid.), sluhové
Ne oskvr. početí (3 resrcl ), franc. esuité (l res.,

6 omů a několik skol), polští rcsurŽekcionisté (3domy), franc. a rak. laza |s,té salesiáni (od 1904,)

otcové sionští (1903), Školslšlíbldlll(6(10mu), bratřiploeimelští (od 1904; eškolách assump
tionistůl, mariste (8 resid., 416vřeholniků), karme
litáni (od19031. Ženské kongregace působí tutyto:
dominikánky (2 domy). dcery lásky, franc (15domů,
197 sester), dcery lásky, rak. (1 dům, 20 sester),
franc. a ital. františkánky, sestry ivrejské (3 domy),
sestry lourdské (1 dům, 14 řeholnic), assumptio
ttistky (10 domů), assumptionistky niuieské (mají
na. starosti Školy v esuit missii arménské), male
sestry chudých(10 řeholnic),sestry sv. josefa, sestry
Slionské (2 domy), resurrektionistky (5 sester).

Carileffus(Carile1u Aerel tlus, Cliaiilef,
franc. Calais) sv., zakladatel a první opat kl St.
Calais v bisk. Le Mans na řece Anille (odtud klá
štcr ten zván byl Anisola n. Anniusola; oozdčjí

zván byl S„t. Carilelět' nebo St. Calais); :. před 5:35,
pochován v řeč. klA eře. Pam. t.čce. je ho Vitaz lX. stol., vyd. v ta Ss. julli 1., 102,5skriti

ckým apparátem vydal ji Krusch v Mon. (jecrm. Ss.
Merov 11. 386n, jiný životo IS připisovaný opatuSiviardovi olíšt. v Mig/ta FLEXX 1247 n., srvn.
Dem/, Ikonograp

carillon viz zpvonkov
Carina (Karina) sv., mč.rv Ankýře,v proná

sledováni juliana Apostaty; Mart. Rom. 7. Iistop.
Srvn Kulda, Círk. V,127.8

Carina josef S.ro,-|kDalmatincc, u. 1712, :.1791;
x;. „ asus conscientia

Carini Isidor, 11.1843v Palermu, -. 25. ledna
1895v Římě, výpomocný archivář při vatik. archivu
a' prof. na škole palaeografické, později první ku
stos vatikánské bibliotheky; kanovnlk u sv. Petra,

uvíěmk kurie ve vyednáváních s Crispim; .r).
„La Sicilia e gli studi orientall“ (1871), „Manuale
dí sigle ed abbreviazioni dell' epigratia classica“
(1876), „Sommario di p_alaeo rafía (1889), „L Arca
dia" (18891, „La versione ella Bibbia tn volgare
italiano" (1

arlnola viz Calineen. díoec.Carinthus viz Pazd ra.
Cariolla Vavřinec, rodem z Neapole, .r). „De

vgbisl eucharisticis seu de eucharistica forma“( lá

Carlaopiolltanensls díoec.,v
Cariaotlhviz Karl lto

carisiaca capjtula vizrQyuiercy.Carlslacum viz Quie
Carlsio (Carissio) eAntonin, kněz milánský

v XVII.stol., zakladatel kongregace řeholních kle

tit. bisk. Cariopolis
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riků k obsluze nemocnvch;l.rp.„1capegli dellabella penitenti riveriti Milán 9, bsercizi sopra
i do lori di Gesu Cristo“ 1.16712),,Ritratto7 di Gesunella tela dell' Ostia sagrantentale' (t. 71).

carislum (charisium) viz cara cogónatio.
carlssime. obvyklé oslovccní lrátera řeholního.
artissimí v Italii, zvl. vŘimé obvvklě označení

školských bratří sv. jana Křt. de la Salle.
Carissimi Giaacom o, u. 604 v Marinu

(v círk. státé),1 624—27 první varhaník při dómu
ivoli od 1628 ředitel kůru v 5. Apollinare
imě, t.;1674 C. zlepšil recitativ. má velikou

zásluhu o vývoj monodického slohu a doprovodu
nástrojového. Jeho význam spociva v jeho orato
riich, jichžzzachovalo se šestnáct. jeho sloh jest
ušleclitilýa výrazný, byl vzorem Hándlovi. Mnoho
jeho prací se ztratilo; tiskem vysle jeho skladby
(„Missae 4v. et9v. cum selectis cantionibus4 v.“
Kolín n. R. 1665, „Arion Romanus lib.1. sacrarum
cantionun 1—5v.“,Kostnice 1670, „Sacri concerti

v.“, im 1675:) jsou velice vzácné; 4 oratoria
(jette, Soud Šalomounův, Baltasar, jonáš) vydal
noově Fr. Chrysander jakožto2sv. publikace „Denk
malei dei TunkunSt“ 97).

Caríss10\viz Carisio
Caristo viz Carystus.
caritá (ital. : láska blíženská), v umění název

allegorické postavy znázorňující křesťanskou lásku
blíženskou, obyčejné v podobě ženy ujimajicl se
dite;k ař.p socha Berniniho v kostele „Monte di
Pieta“ v .\'eapo

caritas vizčl. charitat a láska křesťanská.Carítaas sv. viz Cliari
Caritas, měStčnik pro btila lásky bliženské v ka

tol. Německu. zal. 1896, vydávaný piedsednictvim
svazu chatitativniho pro katol. něm.; red. msgi. dr.
theol. |.or. Werlliinann ve Ftýburku v Br.

caritas poculorum,car1tatls poculum, vlnum
de charitate, ve středověkých klasteřich čise vína,
jež mnnichům při slavných příležitostech (zvl. na

painántku zakladatelů kláštera) výjimečně byla po
caritativum(ch a rita ti v um) scl. subsidium zove

se mimořádný poplatek, jejž papežovo a biskupové
jako podporu ducl.ovmmu ukládali resp. ukladaji.
Tyto potlporyo t papežu v různé formě vyžadované
(ius spolii, ius annatarum a pod. skoro všechny
pominuly, kdežto biskupové jej mohou ještě za
spravedlivé a rozumné přičiny ku blahu diecése
a za souhlasu své kathedr. kapituly ukládati. Ta
kovou příčinou jsou na př. vydání spojená s ná
vštěvou prahův apoštolských, veliké dluhy,1cž bi
skup nebo jeho předchůdce proodobro diecése uči
niti byl nucen a pod. .. ukládá se beneficiátům

ní regulárové nejsou povinnl :.světsk ým: exempt
takové platiti, leč by by i ustanovení při kostelech
světských. Nemohou v ak biskupové vymáhati :.
od svych duchovních diecésních, maji--li sami ve
liké důchody; nesmějí e též vymáhatl od benefi
ciátů, jichž důchody so va stačí ke slušné výživě;
a nesmějí :. vymáhati bez naléhavé potřeby a bez

jednání s kapitulou kacthedrálnl, jak na příslušnédotazy odpovéoéla S. C.C. (Schulte-Rlchter, Can.
et aecr. Conc. Trident. 337, n. 27). Z poslednich
dob lze poukázati na 6., jež pod názvem „ ió
zes anadjutum“ stanoveno bylo knižetem-bisku
pem vratlslavským r. 1854 na úhradu nejnutnějších
potřeb diecésních (zřizování nových tar a Skol,
podporování duchovních a učitelů, podpoření obcí

při stav škol a farních budov); biskup Herzogneobnovll tohoto adjuta diecés. ,ale 15.května 1886
zavedl jiný, důclioaům beneficla přlměřený popla
tek, vybíraný při ínvestituře beneficiátů na zmí

nýůčeL——Tento poplatek, bud' pro určitý mimo
řádný případ nebo na dellši dobu ustanovený a
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Obr. 102. Car-110101101.

kněžím“l kostelům ukládaný, a od nich dříve dobro
volné, později pak zuloženi Ben dikta Xll. v určlté
všíoodváděný,zvántež infuli stícum neboíln
1 ronísticum. protože beneficiátí tento dobro
volný dar dávali biskupovi při jeho svěcení nebo

přiOjeho nastolení. V Rakousku bylo a. 19. červencea26. června 1773 zakázáno. Nyni platlvá se
ještě na př. na stavon kathcdrálky, katol. ústavův
a pod., ale ovšem jako dobdrovolný dar, a nikoliv
Ěko nucená a předepsaná d.aň Srovn Lammcr,irchenrecht2, 234; I'fúmmtr, Manuale lurís eccl.,
., s r 411n fpr/1.

Carith viz lh.
Carith Ma rtín r. 1498koadjutor biskupa kam

minskěho Erasma Manteuffela: 2. 152,1 v.y „Sl

tuta synodalíax, XŠŽžll("ve1řeinilH. Miiller v Archivf. katth. K.-R , 225n
car-kolokc':>1,obrovský1zvon na Kremlu vMoskvě,

3900 centu těžký, m v růměrn měřící, ulitý
k rozkazu cara Alex7ějeMichajloviče r. 1654 zvo
nařem lvanem Fedorem Matorinem a jeho synem
Míchajílem; několikráte spadl a rozzbil se, načež
znovu byl pře ít; r. 1737 znovu spadl při požáru
zvonice, prt čemž uražen při okraji veliký kus,
načež zvon umístěn vedlelvanovské zvonice; roku
1836 umístěn na žulové podezdívce (viz obr. 102..
Otvor uražením zmíněného kusu je tak veliký, že
dva muži najednou jím vstoupíti mohou dovnitř
zvonu

CarlJo set 5. _l.,u 1707, prof filosofieathle101ve Vídni, z. 177;6.rp.:„ ea n.ge|set actíbush u
manis“(Vídeň 1753); pokračoval v díle Apfalterově
„Scriptores universitatis Víennensis“ (srvn. l., 7)

vyd2av část zaujímající léta 1588—1608 (ve Vídni
le l....r) „Du dogme catholique sur l'enfer

suiví de la diss. de M. Emery sur la mítigatíon
des peines des damnés“ (1842), „Histoire de Fra
hier. Savonarola“ (1842, je to obrana Savonaroly

proti lnkvlsicl a _lpapeži),d „Histoire de la vie etdes ěcríts de s. homas d'Aquin“ (1449). — 2.
lindřích, u. 1822 v Montatu u Cahorsu, iniciátorv
nové reformy „neodvislého“ náboženství; za pn

Carith — Carlone

cinou pro agace svých utopických idei vydával

„'EAlliance Ouniverselle'n otom ,.1ibre. R. 187 dal podnět ke svolání do
Paříže mezinárodního kongresu theistúv, ale válka
francouzsko-pruská zmařila jehokkonání. C. :p.:
„Alliance relígleuse universelle. Essai sur lesm
yenssde rapprocher toutes les croyances, toutes'
les doctrínes“ (Paříži 860), .Crise des croyances,M. Rénan et l'esprít de systeme“ (t. 1864),„ Alma
nach de la concíliation des croyances“ (1865)a

Carleríus víz Chaarl

lCarletl (Carletus) Angelus viz Angelus
lCarleton, jinak zvanýCompto S..,]
2 Cambrídže, profesor filosofie v angchkĚz kollejmiv Audomaru,potom prr.ot theol. vLumchu 1666,
sp.: „Philosophía universa“ (Antverpy 16149,1664),
„Prometheus Christianus seu liber mOralíum, in
quo philosophiae moralls fínis et scopus aperitur,
ex antiquorum philosophorum monumentis deducta“

(16%52'1653), „Cursus theologici libri duo“ (l658a1

Carlettí 1. B. ŘíměF., 10; lMin, .r). „De restitutíonibus" (2 sv., V Z.? elegrlnus
Maria, oratorián, n.ě171577,loci 1801 biskup monte
pulcians z. 1 27; :p. ,_,Deepíscoporum institu
tione“ (Bologna 1815) aj

Carletus viz Angelus l., 449.
Ca 11 1. Dionysius 0. Cap., působil od 1666

jako níiszsronářv Kongu, ». po r. 1 ; veReggiu
vydal r. 1672 spis: „ll Moro transportato ovvero
curíoso racconto de' costum, riti et religione“de'
Populi dell' Africa, America, Asia ed Europa“

vyd. vyšlo v Bologni16 74). — 2. (Ca roli)jFan,.Praerí., 14%, od 1457 prof. theol. ve Fio

riennccií,r. 1457 děkan theol. fakultčtz.1500(dle111503);.r:p.: „Vitab. joannis ominlci“, „Vita
imonís Saltarelli“ ,„Víta Aldobrandini Cavalcantis“,

„Víta ngelí Accíaiolí“, „Vita joannis Salernitani“,
_iež vesměs otištěny v Leandrově díle „De víris

111.O. Pra e.d“; „\'lta(5 b. Villanae Bottlae' otlšt.v Acta Ss. Aug. V., —64869), „bxem pla s. crip

turae ex utroqužel'leslaniento secundum ordinem
literarum" (Paríž 89814).—.3 Paavel, kanovníkbrescíjský,z . 8; :). „Bibliotheca líturgíca“
(Brescíe 1833—r4.71;8dílo cenné, ale neú Iné; obsa

huje pouze hesla z liter A—Q).— facll ode', florentský malíř, 11.kol. 1470;z po r.
zjeho prací uvádíme: „Mše sv. Řehoře“ (zr. 115010)
2 kostela S. Spirito ve Florencii, nyní ve sbírce
Bensonově v Londýně, „Madonna, jíž se koři sv
leron ym, sv. Bartoloměj a dva andělé“ (zr. 1502,
rovněž z kostela S. S_pírito, nyní v alerii Corsini
ve Florencii, „P. Maaría v glorií, se t _řmísvětci“

(7. r. 1502) v 8 .nMaria de lí Angeli u Z-ázračné nasyc 125000 resko z refektáře někd.
kláštera v Caesntellu. Obrazy C-ho jev silný vliv
umbrijský, jakož i florentského školeni umělcova.

Car lier 1. Fr ntišek, franc. architekt, 11.1760
v Bayonne, byl 3ve službách špan. dvora, vystavěl

dvorní chrám vEl Pardo; 1750 započal stavbuvelike budovy klášt. salesiánek v Madid 2.

Jaln Vilém, flámksýmmalíř, u. v Lutychu 16318,:.167,5 žák Bertholeta Flěmallea; hlatvni jeho dílo
jest „Martyrium sv. Dionysia" pro kostel vLutychu
(1666, zničen 1794); několik jiných obrazů zacho
valo se v různých chrámech lutyšský

Carlisle (Carleoliensís, Cae Clllíonensis
di.oec), někd. katol. biskupství v1Anglii, jež za—
ujírnmalo území hrabství Cumberland a Westmore
land, zřiz. r. 1133; r. 1559 stalo se biskup. angli
kánsk' m.

Carlo víz Carlos.
Car lomarm viz Ka
Carlone(Carlon1)rl.lmBartoloměj, šlukátor,



Carlos — Carneíro

provedl 1690—1707bohaté štukatury v kláštíoriana vHorn. Rakousích.—2. Karel Carlo„

malíř, u. 1686 v Scarii, z. 1775, žák GriulliaGuagliav Benátkách a Trevísana v Římě 107 spolu
s Guaglíem prováděl lby v dóměrlublaňském;

pracoval \ Německu,"šavýcar ech, ve Vídni (1715ž;l723 provedl tu malby v několika kostelích),
v Linci, Praze lnšpruku. V koste ve Smiřicích
jest od něho oltářnt obraz „Sv. jan lNeep. “ zr. 1724.

3. nntontn(CarIo Antonio), archi
tekt z Milána proovoáděl d1681 stavby v klášt.
admontském (kapitulní sál), od 1686 řídil přestavbu

klášt. sv. Floriana, při čemž prováděl táínéu;stavbychrámové zvláště stavbu _pasovskéhoó
1708. — řcj, malír,n.1639 v Janově, z. r.
1697 t., žák Carla M_aratty; maloval ve slohu Ve

ronesově; v Perugii jsou od lně;“hofreskové Vmalbyve chrámech Gesu a S. Giro kaplí
kostela Gesu, v janově řadaodekorativních fresko
vých maleb v různých kostelíech, jakož i několikoltářních obraz s,ter stavitel, u.

v Lanzobd' lntelvi u Coma,“byl ečinn' v Praze,- :.1708n 1709, spolu s Markem nton ínem Ca—
nevallimbprováděl od r. 1682apřestavbu klášt. stra
hmského; r. 1695 započal stavbu konventu a pre
latury v Milevs

Carlos, San,dl'l' d(.S Carlo diAncud,
SCarolr Ancudíae),r| bisk. v Cahíle, v círk. prov.Santiago de Chile, zřiz. 1840; 1850.000k at.ol

Carlos, fr,ater port. malířarlodem z Flálmska,
od 1517 vkl. jeronymitů v Evoře, činný ještě roku
1535; vynikající umělec; obrazy eho vynikají ušlech
tilosti a hloubkou; 2 obrazzů jeho zachovaly se:
„“Zvěstování , „Zmrtvýchvstavšn Kristus zjevuje se
své matce', „Nanebevstoupen1", „Seslání Ducha
sv." , „Dobr astýř“ a ., měs v Museo das
bellasartevaisaboně,„í\ adoonna“vmuseu'ijorto,
tri tychon „Poslední večeře; Kristus Pán u Marie

arty“ v bisk. ville u Vizéu.
aCarlstadt viz Karlstadtd.

Carlton, obec ve státu Wisc'onsin (okr. Kewau
nee) v severní Americe, má katol. českou osadu

při kostele sv. jose ta, kdež půs)obll zasloužilý
néz americký Vojtěch Cipín (v.tClarlye omáš, angl. historik á spisovatel, „

1795 v Fccleiechanu ve Skokostku, z. 5. ún 1881
v Londýně, stud. theol. od 1819 věnoval se vý
hradně činnosti literární; spísya překlady svými
šířil v Anglii známost literatury německé; filoso
fické svoje názory uložil v podhínském, ale hlu
bokém spíse„ Sartor resartus“ (1833—41),5 voje ná
zory z oboru "filosofie dějin vyložil v řednáškách
„OnH eore,s Hero-Wor rapnd the croic in Hi
story“H(1841),-veliká jeho historická dílajSOu; „The

French Revolution“ ($sv., 1837a.č),„O|llvcr Crom
well's Letters and 8 eeeches8d(5 sv., l45),„story of Fricdri ch ll." (Gsv —65); o sociálně

piolítických otázkách pojednálvgajíjeho spisy „Charsm" ), „aPst and Present" (1843)a neoby
člejně prudké„ Latterday Pamphlets" 0850). C. byl
talent neobyčejně silný a originální. jako dějepisec
dovede líčiti minulost způsobem duchaplným. jeho
filosofie dějin jest lndlvldualistická; dějiny tvoří
velící mužové (kult heroůu. jakožto sociální retor
mátor stojí na stanovisku konservativně--mravnim
apotírá egoístický individualismus. Náboženství
přikládá velikou důležlost ůh jest mu realitou,
neodvislou od našeho myšlení a jednání, osobním
původcem dějin, vysilajícím veliké muže, jež na
plňuje patřením pravdy a dává jim nové roucho
názorů. Zdání pantheismu klame: naše eod
Boha nejsou pouhé 5 mboly, jež sami si tvoříme
a jimž neodpovídá ošjektivní pravda, nýbrrž Bůh
sám tvoří symboly vždy adaequatnějši a ztělesňuje
je ve velikých mužích, jež vysílá. Buh jest věčnou
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silou a pravdou, jižtrse kořití můžeme jen činemmlčemm. C. spa třoval činnost Božia jeho věč
ných ezákonů v přírodě i v dějinách, při tom však
popíral zázraky, ověřující zjevení. Zázraky poklá
dal za přenášení lidských člnůnna Boha veškery
mythologíe a náboženské názor pova oval za
nutné vytvory lidského ducha od oha stvořeného
a tvrdil, že pouze roucho těchto názorů se mění,
podstata jejích však že trvá bezez m.čny Hlásal
povinnost vzdátí se egoisttckýcn žádostí a uvědo
miti si veliký význam odřikaní, akož i „božs
hloubku a posvátnost bolesti". lodlítbu, zvláště
vnitřní, pokládá za nutný životní projev každého
náboženství. Ač cirkvi vytýká, že trvá tvrdošíjně
při starém rouchu svých názorů, přece uznával, že
náboženství nemůže býti bez církve. Srvn. Schulze
Gáverm'hz Carlyles Stellung zu Christentum und

Revoluntlion“ (1892)
Car magnola 0)ndřej, 71.21619,oratorián,3z. 1688,vynikrajicí kazatel; .r). k ro azu svých prředsta

vených„ ecueil des statuts 2dela congr. del' Ora
toire“ (2s

Carmel víz Kar

Carmeli Michael lAngelusů 0. Min., u. 1706,lektor theol. prot. orient jazyku na univ. adov
ské, z. 1766; :.) „s_píegamento dell' Ecclesiastico

sul testo ebreo ossia la moralle dell' uman vivere
insegaata da Salomone“ (Ben. 1765),7.Spiešam_entodella Cantica sul testo ebreo“ (t. 1767), toria di
varii costumi sacri e profani dagíi antichi sino a
noi pervenuti“ (Padovva 1750 st. ,Ben. 1761,1778).carmelltanl viz karmelit

Carmellus (Carmelo) jeromnym Michael
b. M. de Merc.,Sp,aněl z. 1557; ..rp „Meditationes
super Magnificat“, „Meditationes in quinque psal

m_os,qui a literís initialibus nominis Mariae inc:piun

CarmenxChristo, dle zprávy Pliniovy k Trajanovi (Ep . „ . . u d essent solitl stato die
ante luclza'mxconveníre ucarmenque Christo quast deo
dicere secum ínvicem“) součást liturgie vnejstarši
době křesťanské, k níž se křesťané v určit dni
časně ráno (v neděli) shromažďmali; nepochybně
zpěv hymnů ke cti Krista P. Srvn. Kin-h, Enchir.

tontium historiuae eccl. antiquac 19.na rna a, rukopis mnichovské státní
bibliotmhekyz Xlll. stol., dříve majetek kl. Bene
diktbeuern (Bura sancti Benedicti, odkudž název
„Burana“), obsahuji rozmanité lat., néma.lat- něm
písně vagantské, ?.části ušlechtilé a zbožné, zčásti
myslné a trívolní; vyd. Sme/ler, v „Bibl. des Lit

Ver.“ Stututt art 1847, 3. vyd 1883, 4. vyd. 190,

doplňkyngď názvem „Fragmenta Burana“ vyd. W.. Ic cr
armina Centulensla, historicky cenná sbírka

básní z let 825—853 a 861 -871, vztahujících se
většinou na opaty kl. Saint--Riquier (Centulum);

autory jejich jsou jáhen Micon, špitálník Fredigarduus a kustos 0:1íiulu Vyd. vMo.n Germ. Poet.
Car. lll., 265n .,753n

Carmona, prof. sevrllský; .rp. „Examen critico
teologíco-canonico de los escrítos publicados por
el Sennor D. Valentin Orligosa nombrado obispo
de Malaga“ (Madrid 1841; proti Orttgosovl, jenž
tvrdil, že panovníci mají právo ustanovovati bi

skupy bez potvrzení papežskéhoarnaim viz Karn
Carnetro (Carnero)I MellcharS.j, u.v Coim

bře, vstoupil do 'lov. jež. 1543, od 1551 stal se
rektorem v Evoře, 1555 mcnován tit. biskupem
nicejským (první jenž z ov. ež. stal se bisku
peum), en yl pro mlssíl ethiopskou, ale pro

různé překážky odebral se do Croy apůsobíl na
pobřeží malabarském do 156 kdyyjmenován bylprvním biskupem japonskýmačíns ým kteréhožto
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důstojenství vzdal se již r. 1569,načež žílvdo mě

esuitu v Macaa,u kdež z. 1:583 napsala několik důležitých listů z Mozambiku, Goya acaa.
Carnesecchi Petr r, 508 ve Florencii, stal se

protekci 1533 protonotářem římské kurie, oblíbil
sobě učení reformátorů, byl ve spojení s vynika
jícími italskými stoupenci reformace, prchl 1546
před inkvísicí do Francie, byl za Pavla IV. 1558

o opětovném marném předvolání odsouzen, za
Bla [V. v revísním procesu uznán za nevínna, za
Pia V. znovu souzen, od vévody florentského Co
sima dei Medici vydán, jakožto kaciř stata spálen
1. října 1

carnevale viz masopust.Carnlon viz Kar

earnnisprivia, inter duo carnisprivisatňi.—-čas mezinedělí masopustní a první nedělí pos
carnisprlvium (carniprivium ca

um), začátek postu, ubi carnihus p_íivari incipriuntfídeles; 1. novum_ — popeleční strtřa.ed —2. a

cerdotu m : neděle maso ustni (Qumguagesnna)— 3.v etus—_ první ned Ie postní !.
sopust ?. . .carnivora znamenalo ve středověku dle někte

rých úterý masopustní. dlejíných stiředu popeleční.Car Mau O. sentísu v kan
tonu graulmndeírísksém ve Švýc., u. 1865 v

naunu v Graubilndensku, my dPilazídus v. Hohenrhátien“ (div. hra, 1892, 2. 903), „Der Frie
densengel“ (div. hra, 1900, 905). „Armas
et larmas“ (div. hr a 1899), „1myLánldc der Rháto

romanen“ (studie, 1898), „Sígíshert im rhhžit.Tale“(pov. pro mládež, 1901), „Venantiuss“ div hra, 1902,

4. vydání 1909) „Franz Pizarro“ (div906hra, 190i3n),„Graubiiudnetblut“(vpm, 1902,3. vyd. 1906), „&

bok .erAdI ]'(po 1904 vyld. 1910), „Feurilgne1906, 3. vyd 1907), „Der letzte

Hohenstaufe“ (dívh 1Š907C2. vy 1109-, „General Demont'“pov. lr907), hichte Geschichten“
(pov. 1908), ,Clau Maíssen“ (div. hra, 1911), „Paula
von Rom (div. hra, 19 1).

Carnomtensis(carnutensls) dloec. vizCh a rt r es.
Carnoy . kněz, vynikající biolog, ::
Rumilliesu u Tournaí 1836, stu d. theol. v semí

ári tournaiskěm, po vysvěceni oddal se studiu
'- L vdě , od 1868 přednášel nějaký čas bio

logií na univ. lovaňskě, později vstoupil do du
chovnlsprávy,1879 povolán znovu do Lovaně, kdež
při universitě založil proslulý ústav pro biologii

laulcytologii,1884czaložil odborný časopis„ La Cel1-,:p.„ lde microscopíe"(1879) „Traité

gelebiologie celnlulaire" (1884)a Scuhls\'ýcarsku C. jest zakladatelem tisověhlo'.lod
větví vědy: cytologie neboli biologie cellulární a
jest hlavním zakladatelem učení o sitivu proto
plasmy buněčné. Srvn./(7151103 Das Christentum
und die Vertreter der neueren Naturwissenschaft,

Kolílen" (div.h

=<

Carnutumviz Chartres
Caro l. Elm Marria, .1 26 v Poitiersu, prof.

fílos. v Douai, 1874 člen akademie franc., „. 887,

byl rozhodným katolíkem a odpůrcem atheismu,
Bantheismu, evolucionísmu i sabpticismu;)>:)ommíque et les domínicains“ (l 3),.,Saínt-Martín,

le |philosophe3 lnconnu“ (1852—54), „uEtdecs mo“.'>,(185 875) ,,L' ldée de Dieu et ses
noluveaux critaiques“ (186%,5. v d. 1872), Laaphl

losoPhie de Goethe“ (1866), e"Matěrialisme et
la science“ (1868), l,Prrob lěmes de lmorale sociale“(1876),„Le Pessimlsme au Xlx.s 878), „M. Littré
et positivisme“ (1883), „Philosophie et philosophes“

8881), „Varlětěs 21ittěraires“ (1889 , „Mélanges et(ortraits “(1888 v.). — 2. S. oHugo viz
ugo. 3. ls ákbe e,njosef rabřrnXV.stol., u.

v 'loledu, následkem pronásledování musil 1492

Carnesecchl - Carolini libri

prchnouti do Porttu alska; později uchýlil seTurecka; :p. ,Tóle óth íccháq“ (výklad Pentateu
chu' vyd. v Cařilíraděl 18, v Man ové 1555,9 vK
kové 1593, Amsterodamě 1708) —04. jos fb'ean
Efraim ben jose „ 1488z rodiny ze paněl
ska vy uzeně, žil vf Nikopoli, po7zdějí v DrlnopoliaposlzevSolun iež,kd 57;.5: Suehnla
'árúkh“, „Maggid Méšárim“ (v]ýklad cntateuchu

z části prosty, zčásti Lmylstický; část jeho sahající
až pooLev .14 vyt.v bl7ině1646; JelosédílovBen.1654a vÁmsterodaměut;70.8—1Vlarí

pseudonym, jehož při něktelrých svýchvssělísechužill'lmmarr(vt avel, u. 1859 ratislavi.
žák Jul. Schaffera a Bern Scholzet. a 1880—85
vídenské konservatořc, složil mimo jiné requiem,
dvě chrámové kantátya

Caro chi (Carochí) Horacio S. j., u. 1586
ve Floorencii, od 1605 míssionář v Mexiku, kdež
60 let působil mezi domorodci;z 1666; y
menitým znalcem jazyka Azteků, :). „Arte dela
lengua mexicana“ (1645), „Vocabularío dela lengua

mexican “aj. Srvn.9_Da/llmmm,Die Sprachkundeund die aMissionem

Carol josef S.jsjíílprof:theol. v Trnavě; s.před
1757; vyda etri Chrysologi sermones“

(Trnava 17491750
Caroli 1. Angelo2 Asnt)onio, hud. skl. „. 1701

vBonilog z. 1778tt., od 1726 varhaník při Aca
demia fillarmonicat. potom ředitel kůru při ko
stele S. Pietrot., složil několik mši, kanttáataj.
2. Fílíp, „. v Neuburgu ve Falcku, prof vAltorfu,

zprvu luterán, přestoupil 1629 k církví katol.;s
3; s);.h„Anftilquitate'sromanae ecclesiasticae“ aj.— a S. Constantino, piarista, n.

ve varšavěe 1739,rektor škol v Drohiczyne, z. 18%
.r). „Mcdítationcs de quatuor novissimís" (Varšava
1795), „Vetus et constans in Ecclesia catholica de
sacerdotum coelibatu doctrina“ (t. 1801)„, onsi
deratio christiana de non minuendo festorum nu
mero"(t. 1799)

Carolldes z Kalrisperka jiří, n. vPraze 1569,
stud. na univv.v Praaze, 1589 stal se bakalářem,
1593 magistrem, byl učitelem v Pískuausv. Mar
tina vPraze,1598 stal se písařem obce novoměst
ské v Praze, nabyv značného jmění oddal se čín
nosti básnické; z. 1612: :p. „jonas, propheta Dei,
qui est figura Christi sepulti et tertia diea morte
resuscitati, carmine reddítus“ (1587,v novém zpra
cováni 1595), „Paraphrasís psalmi CXXV.“ (1594),
„Sophonias, prophetajetsecretarius Dei; paraphrasi
heroíca expositus, cuí subiuncta sunt sacra quae

ega? carmina“ (1)12) Srvn. Truhlář, Rukověťl.,

.'"'

Carolinen.vic. ap. víz Karoliny apošt. vik.
Carollni libri (knihy karolinské), název

spisu, ořízeného z příkazu císaře Karla Vel od
franckýPh theolo 11 ve věci týkající se uctíváni
obrazů svatých. yž totiž papež Hadrianl. zaslal
Karlu Vel.vlatin překladu akta il. synody nicejskě
zr 787, 'ež sanktionovala uctívání obrazů svatých,

předložil je Karel Vel. franckgm bohoslovcům, ze
jména na synodě frankfaurtsk r 794, a dal pořiditiprotispis, t. zv . aposlati papežl. Spíis ten

má120 kap. ve 4 iknihách a stojí co do uctívániobrazů na stanovísku, že jest dovoleno obrazy
svatých míti pro ozdobu kostelúva vupomlnku na
sv. osoby a události, ale že jest to pro víru lho

stejno, zdaž takové obrazy někdo má čili nic. Tytoc. I., jež podávají obraz theologickyeh názorů
franko—anglosaských o uctě obrazů, ne sv. Trojicí,

b"uci—(žvánlsvatých atd. za dob Karal Vel., zup so
bl_l,yžeecírkev francká až do X. stoleti obrazů ne
cti a. \_/ydány byly uneojprve— %rýymen h
jeana du Tíllet s(eTuildíus)yv Paříži r. 1549 pod titu



Carolinopolltan. dioec. — Carpegna

lem „Opus illustrissími Caroli Magni. . contra

_synodum, qusaein partibus (ji-acciae pro adorandisimagtnibus tolide sive arroganter esta sum".
Protestanté (szvláštěFlaccius) zneužívali této publi
kace k útokům na katolickou cirkev, proěežddána
byla 1564 na index něhožt teprve 1900 byla vy
puštěna. Authentičnoszttohoto spisu brána bylav po
chybnost (srvn. Floss „De suspecta Iibrorum caro
Iinorum a Joanne Tílio editorum fide“, Bonn 1860),
ale jelikož bibliothéka arsenálu pařížského chová
ru ops z . aX. stol. a Hincniar Reiiiešský
cituje kap. XXVIII.z C.I., jest authenticita ne
sporna (sivn. Hcfele, Concilíengeschichte III., 698).

Camiinopo.litan dloec. viz Charlottetown.
Carol vw Carrol.

Carono olitan. dioec.0viz Charleston.Caro-s eid viz Sch
Carolus viz Kai-eln

rouus-Duran Eniile Auguste (vlastně:
Charles Emile Auguste Duran), franc. malíř, u.

ille 1838; mezi četnými jeho pracemi mají ná

b08ž8e2nSkýLpředmět tyto obrazy: „Mise au tOmDeau“
(188 ), „La priěre du soir" , „La Vision“ (1883)1 A t ettrPave l 5qu n. r. 1779,

(125021vy zvnou Colletův spis„ Traité des
Saints Mysteres“, připojiv k němmu „ érémoníes
de la messe basse“( (1848), byl spolupracovníkem
Gosselinovým při vydávání spisů Fenelonových
(1 ). — 2. Flliyp (u některých mylné Firmin),
hudební skladatel ve druhé pol. XV. stol, nepo

chybnně žák Dufayův v Cambrai; íachovaely se odněho mimo jiné 4 čtyřhlasé mše. ,
S..,J missionář na poč. XVII.stol.,sestaviel slovnik
jazyka Huronúv. — 4. dřej (Andrea), r_nsgr.,
.rp: „Tota pulchra. Trenta fervorini sui pregi sm
golari di Man 8. S.;“ ota pulchra Fioriraccolti
in occasione del Giubileo della Iinmacolataf'

5. P._,franc. míssionář vjaponsku ;.rp.: „Confueius,eet sa doctrine" (ve sbírce „Science et Re

ligion“ sv. 174), „LesuPrinci es de I'actiz.n catholíque — 6. Raaym nd . Min., u. v Athlone
v Irsku, gen. komisařu řádu v Irsku, z. v Dublíriě:p.: „Controversiae generales iidei contra
infideles omnes, judaeos, Mahometan-os,pagano s
et cujuscunque sectae haereticos“ (Paříž 1660).
„Rom triumphans septicoUis, qua nova methodo
comparativa tota fides romano-catholica clarissime
demonstratur atque infidelium omnium argumenta
diluuntur“ (Antver y 1653, Kolín 1682). „Ramon
strantia Hybernorum contra Iovanienses ultramon
tariasque censuras de incommutabili regum ímperio
s_ubditorumque fidelitate .et obedientia indispensabili unna cuum appendí ce de libertate gallicana et
contra infallibilitatem rom. ntlficis“ (Londyn
1665), „Apostolatus missionarioruin per uni
versum mundum, cum obligatione p_astorum quoad

inanuetentiam evangelií, regulis actionum humanarum methodo conferendl cum haereticis ac in
fidelíbus“ (Paříž 1659, dáno na index 22. listopadu
1661

Caroselli [. Angelo, malíř, „. 1581 v Římě, z.

1652 t., vzdělal se na _dtlech Michelangela Caravagg'ia; dle Dlabače ,267) navštívil na svýct.
cestách také Prahu; s neobyčejnou dovednosti na
podoboval díla velikých místiú; provedl obraz sv.
Václava, vynikající silným výrazem a pěknýmm-ko
loritem, pro oltář sv. Václava v pravé příčně lodi
chrámu sv. Petra v me; obraz ten nahrazen byl
později vernou kopií v mosaice, kterouž provedl
Cristofori (viz obr. 103.;) v „Chiesa Nuova" v Římě
jsou od něho vboční kapli obrazy do klenby vsa

zené: „Pieta" a dva prorocu proa S. FrancescaRomana zhotovil tři oltařní obrazya j. — . e
a,re maIířr, n. ' Gerini,/anu, jeden z nej

znamenitějšich novějších ital. malířů náboženských,

_devět obrazů s výjevy z Ieegeridyo v.jíři,
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studoval na akad. S. Luca v Římě; rovedl r. 1883
fresky v kostele S. Maria del Buon onsiglío v Ge
nazza nu, r. 1 resk o Sv. Athanasius“ v basilice
lateránské v Římě, 1 freska nového chrmá
Sacro Cuore t., r. 1893 fresko P. Maria ve slái e“
na stropě chrámu S. Maria in raspontina t, 1897
malbu „Žehna'iicí Kristus“ v kostele SS. Sergio e
Bacco t., r. 1 5 lunetlové fresky „Zvěstování“

„Rcidina sv. joachima“ v kostele S. Andrea dellaale t.
aroto (C_arotto, Caiotis) 1. Giiovanni,

maliař,71.mezi roky1488 —1495 ve Veroně, :. mezi
roky 1563—1566; hlavní jeho práce, přimykajíei se
ke starši veronské škole, jsou: v kostele S. Paolo
di Campo arzo ve Veroně „Madonna se sv. Pe
trem a Pavlem“ , v chrámmě Š. Giovanni iri Fonte

„Madonna se dvěma světci a donátorem“ (nej
ltepší jeho dílo). — 2. anni Francesco,
malíř, bratr předešl., 11.kolo 1480, z. 1555, žák Lí
beraleův a Mantegnův; mimo to jest v jeho pracích
zjevný vliv Bonsignorlův, Raffaeli'iv a Lionardiiv;

z obrazů jeho uvádíizme „Madonna- (1501_)v gal.modenskě, fresko „_Zvěstováni'“ v 8. Giriol ammo ve
Veroně, fresky s výjevy příběhů Tobiašovýcli a sv.
Rocha v kapli Spoli erini v kostele S Eufemia ve
Veeroně, „Madonna se sv. Anrmou a čtyrml světci“
(1528) v kostele S. Fermo _.Magg t., „Vzkříšení
Lazara" v paláci arcib. t. aj.

Carově edřich Vilem, filos. něm., 71.1789
v Koblenci, 2.1852 v Heidelberku, žák Hegelův,
1819 soukr. docent ve Vratislavi 1849 místopřed
seda mírového kongresu v Paříži, snažil se vybu
dovati indifferentnt jakési., všeobecne" náboženství
lidstva („Menschhehitsrcligion"); ry.: „Uber alleinscligmachende Kirrhc ,1825, .. vy.d 1835),
„Was heisst: Rómisch-kathol. Kirche?“ (1827),
„Uber das Cólibatgesetz des růin--kathol. Klerus"
(1832—33), „Der Saint- Simonlsmus und die neueie
franznzós. Philosophie“ (1831), __„_„_Uber kírchliches

Clšrsistentum“ (1835), „Vorhalle des Christcntums"
Carpaccio Vittore, beri. malíř XV. stol., „.

kol. r. 1455 vBenátkách, činný v letech 1490—1526,
žák Belliního, jehož komposiěni a kolorístickě ten
dence přeejalaadále samostatně. vyvinul; hlavní
representant naivně líčící star__-ši-benátské školy;
maloval velike náboženské obra s výtečnou cha
rakteristikou tehdejšího benát. iíyot a v genreovi
tých výjevech v architektonickém a krajinném"po
zadí; jeho postavy svatych4 sou vždy vyrazn avážně; hlavní jeho díla —95 cyklus vy''evů

z legendy o sv. Voršilc (v lakademii benátš mrtP. Marie 1568, v „Ateneo“ ve Ferraře), Ob továni

Páně ve c rámě (15_|_O,vakad. benát.; oviszobr 104),sv.
onmy tele S. biorgio cles Šchiavoni

v Benátkách1(150205 čtyři obrazy ze života sv.
Ště ána (1511 2(, provedené původně pro Scuola

.Stetano v * “""-*" (nyní jest po jednom
obraze v berlínsuem rnsueu, v Breře milánské,
v Louvrua a.1 stuttgartskě); „Madonna s ]e

žiškem a 3dvěma světci“ (v museu berlínske:n_)_.
Srovn. [(u/m, Geschichte der Malereil., n47—047Mat/ler, Geschichte der \lalcrei l.,'

set 5. J.r odem z Říma.)prof. theol.
. . iníone probaliili iectoque

illius usu opusculum tripartitum“ (1753), „ ede

lectationibus coelesti ac terre _a“(1756, 1763, eprootitomuto spisu napsal Jordan mon O. u.g
jednání „D Iectatio viclrix“ 1765.

Carpasia (Karpasia, nynějši Rhizo--Karpaso),
Carpasiensis dioec-.,někd. bisskupstvi vcírk. prov.
salamínskě na ostrově Cypru; prv ní známý biskup
jest sv. Pliilo ve IV. stol. Nyni bisk. titu

Carpegna Kašpar, kardinál, ::. v Římě z rodu

jero v
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hrab r. 1626, zastával zprvu různé úřady při kurli,
1670 jmenován kardinálem, 1714; zanechal bohatou bibliotheku a sbírku starožitrno

zCarpe1'1t(ariusal.(Zimmermann)_|slří O.Ca.rthru gu( au), stud. v Baaisleli, 1509 vstoupii

clo klá t. karta.ltg.,:. 1528;bčlrozhodným odpůrcemnovottZwingliovy'ch; :). ontinuatio chronicarum
Carthusiae in Basilea minori“ a „Narratlo, quae
reformationis tempore Basileae et in circumjacen

tibus regionibus gesta sunt“; oba tytoszisyrv otlšitz.v „Basler Chroniken“ l. (1872.)
Charpen

Carpentere1.|osefEstlln, 71.1844, od 1899

Carpentarius — Carpentras

1886; vystavěl kostely St. Pierre v Antolngu a

Saint Remacle ve Spa; sgolečně S]. B. Béthunem
vystavěl kapli milosrdlnýc sester v Bruggách.3. Petr, 11.1697, by nějaký čas členem konng_r.
maurlnske', přešel ke cluniackým, ale žil v Pařiz'l
mlmo klášter, z. 1767, zúčastnil se při novém mau—'
rinském vydání slovniku Ducangeova 5 pak
s velikou pili shledal k tiilu tomugdoplřlky a vydal
pod názvem- „Glossarium novurn ad scriptores
medii aevi cum latinosr tum gallicos seu supple
meentum ad auctiorem glossarii Canglanleditlonem
(Pařlž 1766,4 sv..fo|); mimot Alphabetum
tlronianum seu notas Tironis explicanai methodus“

Obr. 10.1. Carowlli :

prof. srovnlnábožen. vědy v Manchester--College
v Oxfordu, člen cirkve unitárské, The tirs
three Gospels. their Origin and Relations" e(1890,

1904). „Tihe Bible in the XIX. Century, 8 Lectures(1903) ..—-—2Wi ilia rnoBoy,d 1,841biskup
v Rlponu, dvoml kazatel královny Viktorle; J).:
.A popular History of the Church of England“
(1900), „The Son of man among the Sons of Men“
(1

Carpentier 1. Eduard 5.1, » 1822, z. 1868,

bol andlsta byl spolupracovníkem při Acta Ss.Octobriss .—Xl.l (srv r.330).—2. Euunge ,
belg. architekt, u. 1819 vnCourtrai, z. v Beloeilu

»

Sv. Václav.

(1747)— 4. Petr V1.lém „ vHarlebekquizo
zemsku ceremonář VilémaFiorentina Salma vTour
nay v Belgii a když Salm stal se arcibiskupem
Pražským, šel s ním do Čech a byl ceremonářem

jeho až do jeho smrti, načež stal žse r. 1810 děkanem karlštejnským: byl tom žvelml horlivý,
zbožný a dobročinny'; češtině priučil se tak do
konale. že česky obratně mluvili k;ázal z. 1828.

Carpentras (Carpenntoratensis dioe c.)
někd. biskup. v círk. dlec. arleské, zřízené eve 111nebo V. století. r. 1818 sloučené s Avigno

Carpentras (11C a r p e n t ras s o), vlastnčEleazar
Genet, „. kol. r 1475 v Carpentrasu, 1508-1518



Carpenlrová Mary — Carpi

ělen papežského pěveckéholsboru, žil odr 1215v Av:vrgnonu, kežd 153 ' žílpět 4hl. mši, La
mentace, hymny, Magnllikatla 3hl. Cantic

Carpentrová Mary, an 17íckálilanthropka a spisovatelka, n.18.s vBristolu jako dcera
unitár. duchovnlho drna.Lana-Carpentera, :. 13. čna
1877.1ž hy věnovala se záchraně a zlepšení
stavu zanedbaných dětí. Ve svém rodišti založila
m.j. „Redhedge Girls-Reformato “a ulimala se
slovy, spisy i skutky zle šení v zenstvi a trest
nictví. Za tím účelem vy ala: „Morning and eve
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cestnydte1šrgdala spisy: „Adresses to the Hindoos', „Suggestions onprison disciplineandngemale education in Indi “.(t1867 „Six
months ln India“ (t. 1687). Do3Indie odebraala se
"eště 1868—69, 1870—71 a 1875—76, pričiňovala se
o zlepšení včzenství a 1872 vydala v Bristolu svůj

spist:hě,Reformatory prison disclpline as developedbyt Right Honourable Sir Walter Crofton in
the lhrish convíct prisons“. R. 1872 zúčastnila se
též mezinarodniho sjezdu vězenského v Londýně.

Carpesanl František, sekretářparmskéhobi

NF

.....

Obr. 104. Curpuccio: Obětování Páně.

ning meditatlons torl every da in the month“(Lon.d 1842, 5v vd.y 869). „Re ormatory schools

for childern“ (t. 18501,t„juvenile delinquents, theircondition and treatment 1853), „Thec aims of
rag ed scohols to pecuniary aid from the annual

Par iamentary Grant for edu4catlonalpurposes“ (t.859), „Our convlcts" 0.186 .
'C'.o těchto a podobných thematech četné před
nášky v „National Assoclation for the promotion
of social science“.1866—68 podnikla cestu do
lndie za účely filanthropickými, studujíc tam poměr
mlů k Anglií a též otázku ženskou. Jako ovoce

skupa z. 1528; .r). „Commentaria suorum tempo

ll71151262“6)(vyd. Marlene, Vel. Script.

mcdarpl (Čarpensls ddiotec), bisstíkv círk. diec.de,nské zřiz.1;779 sla 56.800 |,
310iar, 50 kostelů a kaplí, t83 kntěižlsvět., 5 kněšžl
řeholnic.

Carpi, Girolamo da, malíř a archit, n. 1501
ve erraře, :. t. 556, od něho jsou v Bologni
oltářní obrazy v 8. Salvatore („/asnoubení svaté
Kateřin “) a v S. Martino Maggiore („Klaněni sv.
Tři kr lů',1530); ve Ferraře v kostele S. Paolo
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(„Sv leronym na poušti“), v kostele S. Francesco
freska v hla\ni a příční lodi (poloviční postavy
světtcův a vkusná dekorace v chiaroscuro), v gal

íeríi drážďanské „_|u_dítas hlavou Holofernovou“ ,„Kristus mezi zákoniy".
Carpini, Carpino viz Jan de Pia oC.
Caarpioni Giulio, ital malířa mědírytec, u. 1611

v Ben. 1674 ve Veroně, žák Aless Varotarilío
a Sim. Cantariniho, do jisté míry předchůdce Tie
polův; hl. jeho práce: „Zvěstování P. Marie“v ko
stele S. leerale Casteliranco u 1“revrsa, „Povraž
dění dítek betlemskýc h“ v 5. Maria Dei Servi
v Padově, fresky v několika chrámech veronských;
rytiny: 3 různé Madonny, Kristus na Hoře olivet
ské, Kajíci Magdalena, Anděl strážnýa

arpo ois M ria O. Min.,.rsp. „Compen_díosabiblíotheca liturgica“ (Bologna 1878, 3. vyd. 1885),
„Caeremoniale juxta ritum romanum“ (t. 186,

v d. _Řzim18__8_5)_,875,.Caiendarium perpetuum“ (FerraraVY

1Carpocrntes Karpokrates, (Kaonozndc,Kag
noxgámg), „. v Alexandrii, žil \'e 11.stol. po Kr. P.
za vlády Hadrianovy, gnostik, stoupenec tílosotíe
Platonovy; hlasatel naprostého antinomismu, jehož
příklad spatřovat: chtěl v Kristu, jenž dle něho
nebyl Bonem, nýbržč o,věkem synem Marie ajo
sefa, ale ovýšeny nad ostatní lidí svou sprave
dlností a neúlíonnosti; vykupitelské jeho dílo za
leželo prý v osvobození od judaismu; C. uěílp rae—
existenci duší Přívržencijeho, carpoc ra aně
byli emanatistya antinomisty, učili stěhování duší

a pokládali ježíršezza pouhého, ač dokonalejsího Ciovkěka, jehožo z,jak pravili k rozkazu Pilátovu
zhotovený mělirve važnosti vedle obrazů Homéra,
Pythagora, Platona & Aristotela; sekta tato rozší

řilaése působením Marcellíny (v. t.) již ve 11 stol.vŘímě; velice mnoho přívrženců měla na
castrově Kaphallenii. Srvn. iren. Adv. haeer. 1, 25,
Epiphanius, Haer. XXV .

C onlusss.,v mě. vCaesaree Palcst.,bratr sv.
Fortunáty (v. l.); MR. 14. rijna

Carpophorus sv. 1. mc.. v_ojínvČ Comu za cis.Maximiana; MR.7 srpna — 2. vCapue za

D_io_l_r_le_cian_é,spolu se sv. Rufem;nl1\lŘ. 27 srp —3 nně za Diokleciána, MR. 8. iiss.top —
4. mě., kněz, vdobě pronásl Diokleciánova, 10.pros.

carpsum (scarpss_um)= carptum, decertum,
iiturg. kniha obsahu 1C1některé modlitby, žalmy,

antiiony a jiné části officióa. Srvn. Zacal/ziju Ono
maesticonsrituale 1787, l.,

sKag '$“ 5, Káono;),1. mč., biskup thyatírsky, umu en v ergamu za Marka Antonina Vera

aLucia Aurelia Connnnda (dle jiných v pronásíDeclově); MR . dubna.- 2. : avia
v Troadě, u něhož sv. Pavel zanechal piášt, knihy
a pergamen (2. Tím. 4'3). stal se později bi
skupem v Beryt_u(Berlíoae) v Thracíi; dlepodání
byl jedním ze 72 učedníků Pán MR. 13. říj

zov !. Ben edikt, protest. právník, 71.1595

ve Vittemberku, 1620 přísedící soudu v Lips_'_ku,1639rada appell soudu v Drážďanec,h 1645p
civilního i kan. práva v Lipsku, 1653 povolánp lIdo
kollegia tajných radů do Drážd',an vrátil se 1661do Lipska jakožto přísedící t. soudu, :. 1666t
b)l to ínuž velice zbožný, byl však velikou měrou
oddán pověřc () čarodějství. v době svého soud
covského působeni měl prý účastenství na 20.000
ortelech smrti. Pokládám jest za otce německého
kriminálního práva a processu Prro cirk pravo
protest. ve smyslu systému episkopálního důležitým

jest jeho spis „Jurisprudentiaecci.et consistonalis(Lipsko 1649).— nBenedikt, bratr předeši.,
protest. dogmatikz; 71.31607v Rochlici v Sasku,
1646 _prof. theol. \ Lipsku; :. t. 1657, byl smýšlení
přísně intheránskěho; :p. „Hodegeticum“ (16515,jest

Carpini — Carranza

to kompendium homil. pravidel),_ „lsag20ge in Iíbrosecclesiarum luth. symbolicos" (1665,2 .1675;
jest to první protest. symbolika ). ___v
nedikt, syn předešl.1,u. 1639 v Lipsku, profi:theol.

a pastor při kostele sv. Tomášse t., s. 1699 jendnao—stranný a nenávistný odpůrce pietistův. — 4
Beeen díkt, syn předešl., „. 1670 v Lipsku, kazatel
při kostele sv. Míkulášea prot. orient. řečí v Lipsku,
z. t. 1733; zabýval se literaturou rabinskou a napsal
několikspisů z tohoo edikt,
syn předeši., „. 1720 v oipsku, zprvu pt_oel.na ííios
fakultě v Lipsku, 1748 prof. poetiky a řec. 'azyka
v Helmstedtu, od 1749 prof. theol. t, 175905)
v Kónigslutteru; :. t. 1803; .„Liber doctrinalis
thcol. purioris“ (ve spise tom vystoupil jako obhájce

orthodoxíe proti svobodomyslněmu lellcrov__i),„bacrae exercitationes in 5. Paulie p.ad llebr
an Gottlob ,syn Samuele Benedikta, 151679
rážďanech, prot. orient. jazyku v Lipsku, 1730

superintendent v Lubccku;„vystupoval rázně protipielismu a ochranovskýnt; 16 „introductio
ad libros_canonícos bibliorum NT “ (3di1y1714-21,
2. vydánní 1731, 3. vydání 1741; ve Spiseyto m háji
orthodoxně- luthersk názor 0 doslovně inspiraci
biblického textu), „ ritica sacra" (3 díly. 1726, 2.
vyd.í 48), „Apparatus hist.-criticus antiquitatuní
sacri cod. et gentis hebr." (1748 amuel
Benedikt, syn jana Benedikta sub ').uvedeného,

n.1647 v Lipsku, zprvu prot. poetiky ve Vitem_berce, od 1674 dvorní kazatel v Drážďanech, :.
17117;odpůrce strany pletisticck.ěarracci \iz CaracCCI.

Carra de Vaux, baron, prof. arabštiny na theol.
fakultě katol. institutu v Pařriži; :).:_ 8'„Ldes Merveilies“ (překl.zzal-.ab, Pař.
cenne“ tv kollekci Grands philosophesn t. 1900),

„Petites re__iigions_d'Amcrícj ne“ (ve sbírce „Science
e__treiigíon“ č.1 Leib n.; t.č. 422), „Newton“

č.437|,„Ga1iClěe“"(t.č.1:Carraafa víz aaralla
Cirra olniojan ut., špan. historik, :p. „Hi

storia d' Avíla (Madrid 1873,35 v.).
Carr'aanza 1. Bartolomě' 0.vPreda., 71.1503

ze šlecht. rodu v Mirandě ( a\arra)_,___pročež zvántaké Bartoloměj dc Miran Avicale,
vstoupil 1520 do řádu \ Salamance, bvi vod 1528
prof. theol. v řádově kolieii sv. Řehoře ve Valla
dolidu, odmítl 1540 nabízené mu bisk. cuzcskě
\ Peru),1545kžádosti císařově zúčastnil se sněmu

tridentského, kdež in_ěl vyníkající účastenství na
ednání o víře a káz íi (zví. o resíJenčni povinnosti
:iskupů), 1549 převor v Palencli, 1550 provinciál

,odebral se 1554 s infantem Filipem, chotěm
Viaruie Katolické, do Anglie, 1 byl tam, jakož i ve
'landrech horlivě činný ve prospěch katol. nábo

ženství, 1557 od Filipa il. jmenován arcibiskupemtoledským, l558 \' Bruselu konsekrován; 1559 byl
pro některé liaereticky znějící _výro_ky\ „Comen
tarlos sobre el catecismo cristiano“ (Antv. 558)
zatčen a vězněn 81et ve Španělích, 9 let v imě
Dlouhý proces byl 14.dubna 1576vŘímě rozhodnut
tím způsobem, že . musel odpřisáhnouti 16 in
thersky znějících vět; také byl nucen zřeknouti se
svého arcibiskupství azůstatí \ dominik. kl. Sopra
Minerva v Římě, kdežs j.ži 2. května 1576 Sp.

mma conciliorum et ponttíiicum a Petro usque
aduPauinm iii.“ (Benatky i."46 a č.; jako doplnek
ke spisu tomu: Controversiae 1V), „ ontroversía

de necessaria residentia e__pisc_oporum (1547.,
„___lnstruccionpara oir missa“ 1558). 2. Miel Alfons O. arm., :. r. 1007 ve stáří
80 let; \yd_. sv. lldefonsa spis „De virginitate B.

Maria_e“,připojiv k němu pojednání: „Selecta tumb. P.l ph onsi, turn etíam aliorum sanctorum pro
nunciata de perpetua virginitate s. Dei Matíis ad

...



Carrara — Carriero

guemdam neophytum veritatis studioáslurrť',jakoži životopis světcův Valencie1556);d em: „Ca
tecismo“ (1605) a amino del Cielo“á1(t.1601). —
.Sanziu de Mir nda, kanovníkcalahorský

ko.l 15%, prof. dialektaiky a fysiky v Alcare, zna

meráitýtmedisputator; :; „De alterationis modo etqmd
Cararar ra 1. Bartoloměj O.Theat. (pseudonym:

Carlo Bromato de Erano),n. 1707v Bergamu, muž

zbožný a UČEIg'M „Del rispetto alla ss.Communionc, peretta che ha tratta da vari insigni
autori per uso de parochi e confessori edelle ani
me da loro dirette“ (Ben. 1743), „Storia dl Paolo 1V

“(Ravenna1748,175zsv.),„Dell'antica
preeminenza del Cardinalatš“ (t. 1756), „II primato
del romano Pontefíce difeso contro il libm intito—
lato: Della Podesta de' Vescovi circa le dispense
composto dal P. Antonio Pereira“ (t. 1769), „Della

autorita della Chiesa“ (rovněž pročti Pereíroví, t.17 — erard A., „de Vasasconi
bus“ nebo „de Varonlbus", 1342 biskup savonský,

z 1356; :) výklady Písně písní, listů sv. Pavla,konkordanci 6161.aj. nPe tr Congr. Orat.,
vBccrgamti, z. 1716, nDe contractu trium

contractuum, per quem justificatur contractus, quo
ex credita ad certum tempus pecunla et ipsa tuta
et lucrum certum habetur“ (Pesaro 1715).

Carraria Pavel 0. Praed., n. vCasale, rešežonsstudií v Bologni, 1605 mistr theol., z. kol.
:p. „Canonica et moralis theologla, in qua exacte
regularum juris veritas uxta triphcem sensum ape
ritur, et multarum theo ogícarum legalíum difficul
tatum clara_resolutihoatraditur"(st, Bologna 1619).Carra viz

Carré Remy O.ha.eSB., u. 1706, zprvu v klášt.
St. Lignaire, potom vBeceleuxu a posléze vCellc(diec. Meaux);.rp „Le maistre des novices dans
l'art de chanter,ou rógles générales, courtes, fa

ciles et certaines pour apprendre lparfaitement lepleine-c-hant“ (Paříž 17,44 2.v d. 575); „Recucil

“729qu et ědiiiant sur les vcloches de l'église“1'

Carrelet Ludvík, doktor theoll..farář kostelaNótre-Dame v Dijonu n. 1698.z 1781:.r). „Oeu
vrcs spirituelles et pastorales" (Dijon 1757, 7 sv.),
„llomělies“, „instructions thěologlques sur les prln
cipaux dogmes ela foi', „Panegyriques", „Orai

sons funěbres“ avi.Carreřio de iranda Juan, špan. malíř, 11.
v Avilés v Asturii 1614, z. v Madridě 1685, vzdělal
se pod vlivem výtvorů Rubensových, van Dycko
vých a Velazquezových ale i díla RaffaelovaaTi
zíanova naň působila. ód Filipa IV jmenován 1669
dvorním malířem, od Karla 11.1671 komorním ma
lířema assessorem maršálskěho úřadu zámeckého.

jeho náboženské obrazz? Jsou nestejně ceny. Spolus Franc.Rizim proved resk0\ě malby v kupoli
kathedrály toledskě a na klenbě chrámu S. Anto
nio de los Portugueses v Madridě, mimo to pro
evdl značný počet oltářních obrazů pro různé ko
stely španělské; některé znich jsou ouvru (vv.
Tomáš 2 Villanuevy), v Eremitáži (Křest Kristův),
v museu hudapeštsk m(.Sv Dominlk), v akade mii

vídeňskér (Založenínřádu trinítárskéhoo).Car al. Fe nod,pravnuk conquistadora
Pedra l'Cíonzaleza, se strany matčiny původu indi
ánského, stud. theol. a stal se knězem, 1644 vydaal

vLimě gramatiku indiánského nářečí, svě mateř
štiny („lengua yunga "). „_ 21.Fra ek S. 1., rozeSeicilic,n.1627.z l,',šPantheonsi
culum, sive sanctorum siculorum elogla“ (Janov

Carretti (Carettl) jos. Maria, hud. _skladatcl.
„. 1690 vBologni, od 1713 mansionář při kostele
S. Petroniot., 1717 pěvec v Akademia filarmonica

Český slovnik bohovědný 11.

729

1756kapelník na témž ústavě, .1774; hl. jeho
skladby „cCredocrao| a 1 e2 vcoiccon l'organoo“
Bologna 173_7), „Missa 4 v. c. instr. *,„Messa di
equíemm“ a
Carretto víz Caretto

Carrhaee, Carrhensis dloec.arr
viz Haran a

Carrlěre (Carriere) 1. Eugen ,franc. malířa
lithograf,a_n.1849 v Gournay ( eine-c-t- Marne),z1 řiži, žák Cabanelův, jeho díla vynikají
hloubkouaa jemností charakteristiky; měkké, ta
jemně, snlvě přišeří podával způsobem impressi
omstickým; neúnavně podával variace na thema
matky s dítětem (zván proto„ moderní malíř Ma
donn“, ač to nejsou nikterak obrazy náboženské),
z ostatních jeho obrazů sujetem v obor nábožen
ský s adá „První sv. B\řijímání“(1886) Srrvn. Mu
tlwr, cschichtc 2der alerei 242 n., [(u/m, Gesch.der Maleret 11. tší ek Mín..Conv,
dr. theoL, defln1t20r,apošt. almužník a kazatel při
král. dvoře franc., z. 65; .r). F„idei catholicae di
gestum, singula cius do mata et ritus ecclesiae
juxta SS. Patrtrurn et conc1líorum doctrinam exacte
declarata“ (2 sv.,Lyon1657),„ Historia chronologlca
pontificum romanorum , cum praesi natione futu
rorum ex S. Malachia (t. 1663),„Me ulla Bibliorum
xeprimens summaria, quae quilibet Veteris Testa
menti liber cominet et proferens ordinatam ex
quatuor evangelistis seríem vitae Christi“ (t. 1660),Commentarius in universam Scrit turam sensum
fitteralcm referens capitatim cum breví et solida
Iatentiumet msur entium quaestionum resolutione“

.r111663.3 e,f n. l795vvLapanouse-de
on (v díec. rodezeské), vstoupil 1817do kongr.

suelpicianů, 1818 prof moerálky v Pa řiži, 1850 stalse generálem kongregac onu; :p.
„Díssertatlon sur la réhabilltatlon des mariages
nuls“ (_Pař.1828, 2. vy. 1834), „juris cultor theo

logus circa obligationes restitutionisi'mSgenere theoretíco-practice instructus (1.V S..]), edit.
diligenter recognita,_plurlm1s noltisiet obse rvatlo

nlbus Praesertím de juris civilis gallici dispositiloníbus cupletata" (Pař. 1833, jakožto XV. sv.

neovy sbírky „Theologiae cursus completus“), Praelectiones the .1. De matrlmonlo (2 sv Pař. 1837),

11.De justitia let tjure (3_sv., t. 1839), 111.De con
tractibus (3 sv., 1 7);vvýtah z dílta toho podtitulem „.Pract theol. 4compendium' 848.-—)
.Carríere) Mořic, theístický íilostof,u. 1817

riede_lu (_vHessensku), 1849 mř. prof. v ies
sen u, t. filos. v Mnichově, z. t. 189ř5_;ve filosof. názorech svých vyšel od Hee,gela
bhžil se však Weissovi a Fichtcoví; pracoval hlavně
v oboru aestheliky; k porozumění idey krásna, jež
uskutečnuje se v přírod', duchu a umění, vyžaduje
názor světa, jenž pantheismus, deismus a atheis
mus překonává pojmem mravního rádu světového
a uznáním nekonečně osobnosti Boha ve světě
vtomneho asebevědomeh ; :p. „Die sittliche Welt
ordnung“ (1877, 2. vyd. 1891), „jesus Christus und

ie Wissenschaíl der Gegenwrat )
Carrlr res Ludvik Congr. Orat., u. r. 1662,z

v Paříži 1717, vyd_.„La Sainte Bible en francais,
avec un commentaire littéral, inserě dans lat tr-a
duction“ (za základ vzal překlad, jejž pořídil de

Sazcy a připojen text latinský), Paříž 1701—1716(22 sv.) dílo to několikrát znovu bylo vydáno:
v Lille 1843,1877,v Paříži 1872—73,

Carriero (Carerius) Alexander, n. vPadově

1548, probost u sv. Ondřejet., děkan kollegia právníků, :. 162 ; „De potestate summi pontiílcis
libri duo adversus impios politicos et hujus tem—
poris haereticos“ (v Padově 1599; v díle mm hájí
mínění, že papež má svrchovanou moc nad celým
světem, a to jak ve věcech církevních, tak i polí

47
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tických, spis jeho dán na index 19. července 1600
„donec corrigatur“ ), „De soomnlis deque divinatlone
per somnia“ (Padova 1575), „De sponsalibus etmatri mon io“

Carrlch jan Mat £yáš Sud), 71.1738 v Ehrenbreítensteinu, od 1763,prof ogm.., morálky a cír
kevních dějínv Kolíně n. R., zrušení řádu ka
pitulni kanovník t.; 15.181313311.: „De ecclesiae,

rom. pontificis ef episcop orum7potestate libri tres"(sz. proti Febroniovi, Kolín 1773 dila toho vyšel
pouze jediný svazek), „judlclum theologorum Co
lonensium de libro, cuí titulus: Opusscula de Deo
uno et trino auctore Ani. Oehmbs“ (t. 1790), „Doc

trina catholica de traditionibus divlínis ex ideaEcclesiae repetita et asserta“ (t. 1791
Carrillo artin, prof. cfrk.práva vSaragosse,

gen. vikáři.; 1;.„ logu. archiepiscoporum cae

saraugusltlanaeecclesiae“ (:alarl 161Corrol [a] n S. 1., 71.1735v U per Marlboroughu
v Ma landu, vstoupil do ['ov cž. 1753, byl proof.
v St. meru a Luttichu, 1773 odebral se do Anglie,

od 1774 působil jako lmisls onář v Marylandu, přdipojil se 1776 k pose I:rannklinovu do Kan
a zasazoval se rozhodsnčo prohlášení neodvíslosti

Ameriky; r. 1784 jmenován mapoštolským vikářemseveroamerickým, 1789prvn mbiskupem nově zřiz.
biskupství baltimorskeho (v t.); konal 1791 první

diecésnia synodu, zaiožil semináře v Georgetownu
(1798)a v St. Mary (17911); za něho povýšenobiskupství baltimorskě r. 1808 na arcibiskupství,
C. položil téhož roku zákl kamen ke kathedrále;
z. 1815 v Georgetownu.

Carron 1. Guy Toussaint“ ulían, u. 1760
vRouenu, horlivý kněz a lidumil, jenž založil ně
kolik dobročinných ústavů, odepře řísahn kon

stituční, deportován 1792 na“ostrovjersey, kdežzaložil _školu pro dítky vnyhnacuv o brav se do
Loondýna i tam založil několik dobročinných ústavů;
v charitativní činnosti své pokračoval po návratu
do vlasti; byl v Paříži ředitelem kral. ústavu pro
děti rodin, jež v re\oluci ztratily maictek; :. 1821;

„Amis des moeurs“ (Loodn 1805), „Les éco
hers "vertueux; vie des justessydans le plus hum
bles conditions de la sociěté" (Versailles 1815),

..Les confesseurs de la foi envFrance a la findXVlli siěcle“ (Paříž 1820, 45 .:./>
„Děmonstration du Catholielssrne fondée sur les

lois constitutives de l'intelligenceižet sur les propres caractěres de la vérité“ (Pař ž18_34).

32.

ar ry-E, souč kněz a spisov. francc., Fa
mille et Divorce“ (v Blondove sbírce „Science et
Religion“

Carskia vrata, v ruských chrámech prostřední
dveře v ikonostasu, zvané tak, protože jimi pro
chází car slávy — ježiš Kristus v rukou kněze ve
způsobách chleba a vína.

Carskie časy, v ruské cirkvi hodink v před
večer nejvýznačnějšich svátků cara — rista (Na
rození, Křtu a ínučení); zvané tak také proto,že
v dřívějších dobách v ty dny přrlcházeli carové
v slavném průvodu do hlavniho chrámu sídelního
města. Srvn. Sokolov,UčeníeobogosluženíípravosL
cevkvi (1886

arta Gavinns 5. _l., z 1653; .W: „Guia de
confessores. Practica de administrar los sacra
menfos en cspecnal el de la penitencia“ (1640),
„Canones conscientiae ex utroque jure et probatis
doctoribus collecti“

viz Kieranus.
haagilus, řeč. také Mo

ch uda), „. v hrabství Kerry, žák prř.,edešl od
ho vysv. na kněze r. 580, založil r. 590 klášter

Rathain (Rahen), stal se opatem a kol. r. 591 bi
skupem_.t. 633 biskupem lismorský_;m :. 14. května
636 v Litsmore. Srvn. Acta Ss. Mali ili., 375n

Carrich — Cartesius

Cartagena 1.?)bískupství ve Španělsku, založ.
před r. 400 (306 610 podřízeno nPOd metropolítoledskou, 711 zaniklo, od Ferdina
zřízeno; od 1289 sídlo bisskupa v Murcii, od 1851

podřízeno DIOdmetropolí granadskou; data statist;:
,134 fary, 620 kněožf,1 mužskýd klášter

(kapucínů), 12 žen. řehol. — 2. las1asb1.sk v Columbii, založ. 1534; 1900 po

výšeno na arcibisk., jemuž podřitzena biskupství:Santa Marta a Panama; data statts :.kaBOOOOGtol.,
50 kněží svět., 98 kostelů a kaplí.

Cartani Augustin, theatin, M.V Miláně, :p.:
„mDe xima supernaturalí Agnus Dei virtute theo
logica adissertatio" (Verona 1669; A_rgeiati praví
o tomto spise: „opus argumenti novítate ac diffi

cultate amirabile“).iGíuliano 0. Min. z Bologny, ředitel
kůru kostela S. Francescou z. 613 veevěku 78

let; z jeho hud. skladeb vysly tiskem: „Liber pri
mus missarum 5v “(Be(nátkylduae ac Motetta undecim“ t,l588)

Melos super omnium festorum psa17moas“i.( 1590),.Beatissimae Vlrg Laudes“ (t. 159
Cartrtaro (Cartario) Cristofano,a lltal.mědi

1586 provedl rytinu „Nanebe
vstoupení Páně

Cartellieri 1. Alexander, historik, u. 1867
v Oděsse, 1895 assessor archivu v Karlsruhe, 1899
soukr. docent 1902 mimoř. prof. v Heidelberku,

1904 prof. vJeně;_vydal „Regesten der ÍBíschófe v.Konstanz" (189 905) 2. Auto in, hudebni
s,kladate| 71.1772 v Gdansku, byl ve službách kni
žete josefa z Lobkovic, z. 1807v Libčevsl vČe

chách; složil oratoria lloas 1795), 8hlass.6mši a j.Srvn. Dlubal? i., ;Exlner, ll.,
Cartenius(Carthe nius, Carthenay,6Car

gyn), 0 Carm. dr. theol. z. 1578, :p.„ ln eplstolais

aliquot D. Paul commentaria“ (_Antverpp; 1558).Carterius, sv muč. v.šebasté vpron sledování
Llciově. Mart. Rom. 2. lis opa u.

Carteslus Renatus (René Descartes Du
erron), 71.31. března 596 v LaaHaye, v korajiouraine ve Fran navštěvoval napřed poo sm

let jesultskon l_tollejv La Fleche, kdež poznal fi
losofií scholastickou a uveden byl ve studium ma

thcmatíky, kterouž vžédu zvláště si oblíbil; potéodebra se do Paříž kdež vletech 1613 1617
v ústr ani na předměstí St. Geearrnain věnoval se
studiua mathematíky, fysiky theologie a filosofie;

odtud vydal se na cesty a vstoupil“do vojenskýchslužeb v Nizozemsku a r. 1619 v . émecku i bo
joval pod princem Oraňským, pod Tillym a Bu
quoyem v Německu, v italli a v Čechách; v zimním
táboře v Neuburku na Dunaji pojal myšlenku za
ložití novou soustavu filosofie a učinil slib, že
zdaří-li se mu podnik, vykoná pouut do Loreta,
který slib po pěti letech také splnil R. 1624vvy

stou il 2 vojenských služeb, cestuje přišel r. 1625ařiže, nenacházcje tu však klidu, odebral se
do Hollandska, kdež zdržoval se v Amsterodamě,
ve Franeckeru, v Utrechtu, v leeuwardenu, v liar
dewijku, v Leydenu, v Endegee,estu nejdelšf pak
dobu v Egmontu, kde byla většina katolíkůus ka
tolickými kněžími,snimíž rád obcoval, zvlášts Be
rnllem, s nímž jaakožto zpovědníkem tíejdůvěrnějši

stžyky udržoval. Za tohoto 201etého pobytu (16291649) napsal hlavní svá díla: a) Discours dela
méthode (De methodo) s připojenými traktáty:
Dioptrique, Mélěores,(1eometrie,jez zahrnuty spo

lletžnj'jmtitulem: Essays philosophíqnes, ieydena od abbé Etienne de Corcelles r. 1644do
latiny byly přeloženy; v řeči latinské dále: 0) Me
ditationes de prima philosophia, ubi de Dei exi
stentla et animae immorlalitate; his adjunclae sunt
variae objectiones doctorum virorum ln istas de

rytec v XVI. stol.;
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Deo et anima demonstrationes cum responsionibusauctoris. Parisii51641.dílo věnované pařižsk(: Sor
bonněaobsahujicí, jak z titulu vidno, mimo C-ovy
názory filosofické i jeho obranu proti ruzným theo
iogůmafllosofům, zvlášť proti Caterovi zAntwerp,
jeisuitov ssenmu; :) Principia philosophiac, Amstelodamia1644,
soustavné vylíčení (,'-ovy filosofie, věnované prin
cezně Elišce, dceři Bedřicha V Falckého, s níž C.

písemné styky udržoval;Ad)sEpistola Ben. CartesiidGisbe rtum Voétium 1643, obranný spis
proti utrechtskéntu theologumVoětiovi-,po smrti C-ově

dány: e)De passionibus animi, Am.st 1650;])
De homíne et formatione foetus, Paris. 1
sbirka jeho dopisů francouzsky 1657—1667,latinsky

1.668 2 pozůstalosti C--ovy vlydáno: Le mondeou traité de la lumlere, Paris. 1664; Re ulae ad

dlrectionem ingenii, Amst. 1701; lnquísitio verítatisper lumen naturae, Paris. 17.01 Prvni cekov
dání všech spisů C-ových o 9 svazcích obstaral
r. 1692 a 1698—1701 oeve v Amsterodamě; ve
francouzštině vyšla díla v Paříži 1701—24,pak obsta

ousinem 1824—18'7 o 11 svazcích; díla
filosofická o soběvvdydána Garnierem vPařížzi1
V nejnovější době vydává dila C-ova francouzsky

od r. 1900oBelin \' Paříži, německy Dilrr v Lipsku.13.16401án byl C. královnou Kristinou do
bvédska, 1:)kdežpo několika měsících dne 11. února
1650 zemmřel. — O C—-avede ses or. Velebitelé mo
derni, na středověku nezávislé ilosofie, jako Falk
kenberg,oslavuji jej jakožto „otce novější filosofie,
jenžvviztěně ukončil dlouholetý boj proti schola
stice“, &dlen násvve spise filosofickém ne
dávno ještě (1912)l vydaném chváii se C., že „zzab—
vvl se autority církěvni, počal budovati jine zá
klady pro filosofii, vybavil ji z područí theologie
& člověka učinil středem veškerého zkoumáni“ ,že

„předložil onu novou,sstále hledanou a touženlouvěc proti filosofii církevní, ofiiciální“. jak mylny

jsou tyto názory, dokázalri u příležitosti památky3001etych narozenin C-a 1895 mužové schola
stiky a katolické theologie znalí: Hertling, Orten,
Geyser, spisy svými, na základě studia děl C-ových
zpracovanými. Dle vlastniho písemného doznání C.
nikterak nepomýšlel přetrhnouti spojovací nit s fi
losofickými názory kře.sfanské minulosti, v jeho

době platnými; badpočínání takové nazval by neplodnym; odtud volává se sv. Tomáše Akv.,
užívá terminolo iedscholastické, ovšem pro nedo
statek znalosti ějinného vývoje tertniny zpřevra

cuje, nedůslednost, již pokáral,nna jžlném místěv soustavu svou sám uvádí; ti rd vše].njest
vpochybnost bráti, i principy nelevidežntnéjší, aby
kd_opřemitánim pravého a jistého vědění došel, a
při tom se ohrazuje proti výtce, ako by tyto jeho

názory s minulostí nesouhlasily, 0\ šemtnerozpakujese těchže _principů jako vrooeznych,t cdy v jiném
smyslu než učili scholastíkové, hned v prvopočátku
své neetické theorie uživatiatak sobě odporovati.
Proti církví C nikdy nevystoupil, aniž nauku svou
proti nauce církevní postaviti hodlal nebot jako
scholastíkové a jesuitě, jeho učitelé, tak i on, přes
\šeli ké zdůrazňování jasnostiazřetelnosti poznání
jakožto kriteria pravdy a jistoty, výslovně tvrdil,
že rozumu jen potud jest věřiti,pokud zjevení Bo
žímu neodporuje, byfvýrok rozumu sebe jasnějšim
byl: „huic luntini naturali tamdin tantnm esse cre
dendum, quamdiu nihil contrarium a Deo ipso re
velatur“ ; .quamv is forte lumen rationis, quam ma
xime clarc ct evidens, aliud quid nobis suggerere
videretur" (Princ. philos. [ 76. . (,. učinil
sice sebevědomí člověka své filosofie východiskem,

nikoli však člověka své filosofie středem, aby filosofii z područí theologie vybavil; aopak—
správně Otten dovodil — C. ideu Boha nazyvá
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nejpravdivějši. nejjasnější. existenci ducha i jeho
trvání 0 Boha odvozuje, ba i všeliké myšleni na
Bohu závislým člni, nebot všelíký pojem konečna
dle něho teprve 2 pojmu nekonečna lze utvořiti,
tak že všeliká činnost ducha k Bohu jakožto k nej

vyššímu principu se odnáší a filosofie poznáníBoha slou | což neni leč zásada scholastíků: „phi
losophia ancilla theologiae“ , s tim jen rozdílem,' věcistvo
řených k tomuto závěru dospěli, C. pak čířre sub

jsektivním rozborem idee Boha, dle ného každémmulověku vrozené. Proč tedy C.nnové dráhy filoso
fického zkumu vyhledával? Geyser vysvětluje to
dobou, v níž C. žil. & prostředím, v němž vyrůstal.

ehdy v theologii roztržkou protestantismem způ
sobenou rozmáhala se skepse co do mnohých pravd
nábožensk' ch; ve fysice učiněny epochální objevy
Galíleím, eplerem, Kopernnkiem Harveyem, jež
zdály se církevní nauce odporovati; ve filosofii
jesuíté v La Fiěche drželi se přesně nauky scho
lastické, ale jiní filosofové radili vrátiti se k Ari

stotelovi, jiníek Platonoviazabředalivpantheismus;jiníssBac onernzdůrazňovali exaktní studium při
rody a klonilimse k empirismu, nescházeli itakovi,
kteří s Glordanem Brunem církev potirali a Boha
za jedine vše oživující byti pantheisticky pokládali.

Když v tak0\ové době idu chové jako Montaigne,Frant. Sanchez v proud pochybovačnosti str eni
byli, není dlvu, že 1 C., duch sebevědomý a hlou
bavý, enž těmito vědamí a rozpory se zabýml,
při vši oddanosti k cirkvi ajesuitům, svým učitelům
po nové methodě filosofického badání zatoužil,
jež by'] splritualismu jedněch l naturalismu a empl
rismu druhých vyhověla, nejsa si ovšem vědoom ani
bludů filosofických a dogmatických, ani důsledků

jak di liertling—jež přívrženci znich vyvodi.Bylyt bludy ty mnohé, tkv i vpochybbené theorii
poznání. zniž pakmmylné názory kosomoolo—
gické a anthropologyickě následovaly.Sv.To
máš Akv. a s ním scholastíkové uznávali dvojí
pramen poznániavědy: smysiaum; prvým vzniká
poznání smyslne', druhým nadsmyslné; neni po
znání nadsmyslného, či vědění, bez předchozího
Kdys poznám smyslného; všeliké naše poznání
podmíněno jest zkušenosti a může toliko jí po
vznésti se k nadsmyslpému a všeobecnému, nebot

duše jest na počátku jen jako prázdná tabule (S.the0.1 1. q. 79.a čeho nelze smysly postřeh
nouti, otom nelaze2dostatečného vědění miti nihil
est ín intellectu, quod non prius fuerit in sensu,

smysly nás trvale klamati nemohou, nebo.:| vnímajínutnosti svého přirozeného organismu ; ěvzi
vždy ve tvoření všeobecných pojmů 7.postřelhnutých

smysš jednotlivín a vsoudech z toho plynoucích,což d je se v rozumu; jsou--li tudiž smysly zdrávy,
avniman--li předmět pozorně a dostatečně, a umem-lí
a rozumem s náležitou pozorností u uchovávání
přirozených základních a odvozených zásad abstra

hována byla z postřehy idea, tvořeny"byly pojmy,soudyazávěry. docházíimek paozn nia v
pravdivému a jistému. jpiidtaksoudí C. jestjisto —di— že nás smysly někdy klamou, ímožno
se domnivati, že nás klamou vždycky; i když smy
slové vjemy — me--li — zavdy tak jsou jasný,
že zdaji se pochybnostopravdivé jsoucnosti před
mětů vylučovati, přece není jisto, bdíme- 11a sku
tečně předměty ty_vnímáme, či sníme-l-i a jen ve
snu si je představujeme, nebot bdění nemůže nikdy
od snění býti rozezn,áno poněvadž neni jistých

znaků, kterými by se to stalo (Medit. de primaphiols 1). Kdo k jisstému a pravdivému poznání
dopracovati se hodlá, musí se oprostiti theoretícky
od dosavadního spoléhání na smyslové poznání a
ojeho pravdě a jistotě theoretícky pochybovati,
nikoli ovšem prakticky, poněvadž v praktickém ži
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votě nelze čekatí, až by se člověk pochybování
zhostil, nýbrž jest mu při jednání řídlti se pravdě
podobnosti, aby za pochybování příležitost k jed
nání neunikla (Princ. philos. i.,3.). Nejen však jest
vnaprostou pochybnost bráti spolehlivost smyslův
a smyslového poznání, ale i poznání rozumovéno,
ba i mathematickou zásadu,že 2 + 3 = 5, nebot ač
správnost této mathematické pravdy a jiných podob
ných pravd zdá se býti evidentní, tak že by všelikou
ochybnost vylučovala, C. přece, ač všichni lidé ta

ízové věty za pravdivě mají, nikoli z lehkovážnosti
ani z neobezřetnosti, ale z pevných a uvážených
důvodů, ničeho z toho, co dosud za pravdivé měl,
nevyjimá, aby o tom pochybovati nemohl dotud,

kud původce své přirozenosti nepo
znal, přirozenosti,jež ho nuti, aby ty pravdy uznal;
nebot neni vyloučena možnost, že by mohl býti
původcem přirozenosti démon, jenž ji tak upravil,
aby ho o pravdivosti toho klamala, co se mu evi
dentním býti zdá ; jen když najisto bylo postaveno,
že jeho přirozenosti původcem jest Buh a že pravdi
vost Boži nedovolí, aby se v evidentnich soudech

klamal, může důvéřovati ipravdám mathematickým&'iným podobným pravd to bez podezření. jelikož
však i jsoucnosi Boží byla upírána, jest i tu vpo
chyhnost bráti,í existenci vlastního těla, nebot
možno se domnivati, neni-ll snad jen vidinou (Medit.
l.; Princ. philos. l., 13.). Vše tedy jest v pochybnost
bráti; i základní principy myšleni: zakon přičin
nosti, identity, proiiřečnosti, bez nichž dle Aristo
t a a To e Akv. — ač důležitost poch bností
a námitek pro vědecký zkum plně uznávaj a To
máš Akv. ve své Summě theologické zpracováni
každého námětu pochyby a námitky předesíiá —
nelze vůbec žádného logického myšlení započíti:
jestit to u C. naprostá bezpředpokladnost. A přece
1 (,'. předpokládá,a to jakěs lumen naturaie, a

ředpokládá i zásadu příčinnosti a protiřečnos i.
okračujei takto: Můžeme vše odmitnouti, o čem

jakkoli můžeme pochybovati; ba můžeme isnadno
předpokládati, že ani Bůh, ani nebe, ani tělesa ne
existují, že ani rukou ani nohou, ba vůbec ani těla
nemáme; leč nemůžeme předpokládatí, že bychom
i my, kteří toto myslíme, ničím nebyli; nebot od
poru'e samo v sobě (princip protířečnostil) před

pokl dati, že by to, co mysli, v téže době, kdy tomyslí,neexistovalo. Následovnějest poznání: „ go
co lto, ergo sum" ze všech poznatků první a
nejjistější, které namane se každému, jenž správným
zpusobem své filosofické badání koná (Prínc.philos.
i., 7.). jisto jest., že myshm; to jest jediné, co mi
nikdo vzílí nemuže; ale poněvadžjisiojesl, že nyní
myslim, jisto jest, že i existují; ale jak dlouho exl
stují? tak dlouho, jak dlouho myslím . ' í
světlo, slyším lomoz, citim teplo; tyto vjemy isou

máylny, neboť snad spím; ale jistě domnívám sj , že vidím, slyším, otepluji se: to nemůže býti
mylným; _to jest, co se ve mně nazývá čitim (sen
tire) a presně neni to leč „mysliti“ (cogitare) . ..
cogito nie tamquam aliquid cogitans: m sliti a „já“
(cogitare et ego) jest identickým (Med t. ll.); má
duše, má_existence a přirozenost jest mi ze všech
věci nejjistější a nejznámější (Princ. philos. l., s.).
Na tuto domněnku C-ovu navázal ]. Boh. Fichte
svou filosofii „jášstvi“ a Schelling svou lllosofii
identity. „Přirozeným světlem rozumu se nejvýše
poznává (lumine naturali est notíssimum), že „nic"
není schopno dojmův a jakosti, a že tudiž, kde se
tyto spatřují, nutně musi býti věc nebo podstata,
již dojmy a jakosti inhaeruji, a že také čím více
jakosti na veci či podstatě vypátráme, tím jasněji
ji poznáváme: i poznáváme duši jistéji a jasněji
než tělo" (Princ. philos. i., ll.). Soudy, k nimž tu
docházíme jakýms bezděčným popudem tspontaneo
quodam impetu), na př.že jsou tělesa, nejsou neo

Cartesius

mylny; ale soudy, jimiž mvslicimu přirozeným né
jakým světlem něco pravdivým se ukazuje (lumine
aliquo naturali mihi ostendi esse verum), neim hou
žádným způsobem býti ani samy pochybn ,ani to,
co ukazují, poněvadž nemůže existovatí ž dná jiná
mohutnost, jíž bych stejným způsobem mohl dů-'
věřovatí, jako tomuto světlu (Medit. iii.). C. sice
“eště nedokázal, že Důvodcem přirozenosti jest

ůh, ale přece se již dovolává neklamného svě
dectví „přirozeného světla“, ač pro nutnost na
prosté pochybovačnosli o všech, i nejevidentnějších
pravdách neměl je předpokládatl, nebot nemohl
věděti, zda není světlo to od démona dáno, aby jej
klamalo. Toto přirozené světlo dle C. nás poučuje,
že duše není leč myšlení, že záleží jen v myšlení,
že jest tedy duchová, netělesná, nehmotná, jedno
duchá, od těla naprosto různá a neodvislým prin
cípem svého vlastního života; ke kterémužto názoru
nedocházíme — jak učili scholastikové — z pozo
rováni úkonů duše,ale bezprostředně pouhou ana
lysí svého mysliciho „já“. jen tento soud jest mimo
všelikou pochybnost; zcvnějši vjemy jsou jen p ří
ležitostí, aby duše byla nabádána k utvoření
pojmů všeobecných,k myšlení.jestit tělo pou
hým automatem; má svůj vlastní život vegeta
tivní a sensitivní; duše v těle jen bydli (Me
dit. lll.), netvořic s nim životní jednoty; duše jest
též jediným principem duševní činnosti ať nižší
at vyšší, smyslové i rozumové; vjemy tělesné, vzbu
zcnim „životních duchů“ v krvi zapříčiněné, po
hybuji se až k ústřední mozkové žláze ,šišince"
(glandula),kdež stávají se příležitosti či pod
nětem, že vzniká v duši přirozený vjem; a naobrat,
když byl v duši povstal úkon vůle, vzbudí se v Ši:
šince, jež jest sídlem duše, životní duchové,:rpo

hyb Ěřenášl se na tělo, kdež tělový vjem povstává.Ač . jak zvířatům tak i lidskému tělu duši sen
sitivni a vegetativní upíral, přírovnávaje je kpou
hému mechanismu hodin, tak že bludné dogmatické
nauce tricholomismu vyhnouti se snažil: nicmeně
domněnka jeho o vzájemném přiležítostném
pouze vztahu duše a těla v odporu jest s dehnicí
všeobecného sněmu vienncského (1311), že jest
„anima ralionaiis seu inteliectiva verc per se _e_t
essentialiter corporís forma“. Tvrzenl C-ovooprí
ležítostném vztahu těla a duše bylo A'rnoldu Geu
lincsovi (1625—1669 podnětem, že učil okkasío
naiismu, bludné totiž zásadě, že Bůh jest to, jenž
n príležitosti hybu tělového v duši přiměřený vlem
vzbuzuje ana obrat u příležitosti hybu duševního
v těle. poněvadž ani hyb hmotný v duševní am
duševní ve lnnotný sám sebou přeměňovatí se ne
může. Mel.I k tomu Geuiincs dosti příčin, neboť
i C. samostatnou činnost druhotných příčin ve světě
upíral, vzníknutí těles :: jejich činnost tak vysvětluje,
že Bůh praiátce v nekonečný počet částic rozdě
lené — tak že nemůže býti žádného prostoru p_rázd
ného — první ohyb sdělil, jenž pak kruhovité o_d
částek k částk m se rozšiřoval, až povstala te
lesa, která mechanicky při nezměnitelností koli
kosti pohybu — jako nezměníielný jest Buh, jenž
POhyb dal a jej ustavičně zachovává — z činnosti
klidu včinnost pohybu,jež jsou jen obrněnou, mo
diiikací (modi) rozsažnosti 'akožto jediné bytné
vlastnosti těles přecházejí. ddkud však jest duše,
odkud jistota a pravdivost jejiho poznání. Odkm
jistota, že svět existuje? C. odpověď k těmto
základním otázkám odvozuje z vrozené idee
Boha. idee ——tak di — které myslící v sobé_na
c ází, buď “sou výtvory vlastnimi, nebo jsou pred
staviteli uréitého obsahu; prvnějši nejsou od sebe
rozdílny, ale ovšem idee druhého rodu; jsoutjístě
idee, jež představuji podstaty, něco většího než
idee, které představují připadky (accidentía); z'ídei
podstat, které se myslícímu přirozenosti skytají,
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nejdokonalejší je_st ta, kterou se věčný, nekonečnýpředstavuie obsa hují tudíž některé ídee více

reality, ne síce fysicke, ale objektivní (t. j. v tom,co představujíi jest přirozeným světlem zjevno,
že v celkové ičinku ici příčině musí býti ales oň
tolik reality, jako v ú inku teto příčiny,_ncbotod ud
mohl b úcinek nabýtí reality. kdyžnnikoli od při
činy? ak by\ však mohla účinku dána býti realita,
kdyby ji příčlna neměla? Z toho následuje, že ne
může ani něco z „ničeho“ býti učiněno, ani doko
nalejší, t. i. co má více _realíty, od toho, co
reality méně jest tedy přirozeným světlem jasno,
že jsou ídee ve mně jakýmisi obrazy,kterě moh0u
sice býti nedokonalejší než věcí, od nichž jsou
vzaty, ale nemohou nic větší ho a dokonalejšího
obsahovati, než cojest ve věcech; kdyžutudiž před
stavená realita (objectiva realitas) některé z mých
idei tak jest veliká, že ani formálně, ani přednostně
(cminenter) ve mněs kutečně neexistuje, _sám proto
původcem jejím býti nemohu. pak musí býti usuz,ováno že neexistuji ve světě sám, nýbrž i něco

jimného,co jest příčinou této ldee. Rozumím všaknem Božím jistou podstatu, která jest neko
nečná, nezávislá, v nejvyšším stupni rozumná a
mocná, od níž nejen ja, ale vše jine, cokoli exi
_stuje — existuje--|| něco takového —jest stvořeno.
'loornu pak jest skutečně tak; tak že čím více o tom
přemýšlím, tim mén se mi,že by tato idea

ze mne byla povstala. |zxjesti dle předchozího nutně
usuzovatí, stuje (_Medit.|||., Princ.philos |.,18.|)'.— známýon toologi ckýdůkaz

C—ůvo jsoucnjosti Bfoži. Jeho nelogičnost tkví v tom,ze se tvrid kob to, co est pomysliio, musilo
také skutečněa (reálně) existeovatl. I když pozná
váme _jasn_ě_,že v pij u nejreálnější bytostí obsa
žena jes! i její existence, jest přece tato existence
v pojmu obsažena jen jako',to pojem; jeho reál
nost nutno a posterlori ze světa zevnějšího doká
zati, 'ak dovodíl sv. 'loma'š S ..1 ..2
i.). arněsse vymlouval C. oproti svým vědeckým
protivníkům, jakoby jeho důkaz [) jsoucnosti Bozi
v žádném bodu neodchyloval se od důkazu anděl

ského učitele (resp. ad prim. object.;) lišít se podstatně nejen methodou, ale i tím,že vrdí. že
idea nekonečna, tedy i Boží, jest nam tvrozená
(idea innata, íngenita) a že my přirovnávánim svých
nedostatků k teto vrozené idei nekkonečna swu

konečnost a in_edokonalostpoznáváme (Medit ||L,Princ phí10522.); nauka to, jež dala podnět
Malebranchovil, přívrženci C-ovu, aby učil, že idee
bezprostředně v Bohu nazíráme, což jest Ontolo
gismus, proti nepochopitelností Boží namířený a
jak sneemem lateránským [v. (e. Fiiiniter, takiva
tíkánským (sess. |||. o rer. omn. cre
tore) zavržený. Áristoctelles a Tomáš Akv. učili, že
vrozena jest nám sice schopnost, poznatí existencí
Boží ze stvořených věcí pomocí vrozené nám rov něž

schopnosti poznali základní prin_cipymyšlení, nikoll všakkže by vrozený nám byly idee jakékoli,
a že nedocházíme k idei Boha )positívně jakýmsi
názíránim, ale negativně, odmyšlenim si totiž ne
dostatků vlastností při všech věcech nám známých.
Z evide_ntní zásady příčinnosti, z níž C. dovozuje,
že nemůže býti více reality v účinku než ve pri

ač přece napřed tvrdil, že \šechny dosa
vadní i nejevidentnějši pravdy bráti jest v pochyb
nost -—usuzuje týž dále, že přirozeně svetlo nás
poučuje, že to, co poznává něco dokonalejšího,
než jests mo, nemůže býti samo od sebe, jinnak
dalo by sia'dokonalostl, jichž nemá, ale jichž ideu

přece pojímá; musí tedy býti od onoho,,_jenžvšechnyty dokonalosti obsahuje: následovn my, kteří
v sobě pojimáme nejvyšší dokonalost Boží, nemů
žeme býti leč od Boha (|_-"r_inc.philos. |., 20.). Ducti
náš jest od Boha; Bůh jej stvořil; „nemůžeebýti
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od rodičů, nebo oni vložili jen jakěs disposice do
látky, o níž soudím, že v ní !) dlím“ _(Medlt. |||.).
Leč duch nejen jest od Boha, ůh jej i zachovává.
„Přirozeným světlem poznáváme, že nemáme v sobě
síly, abychom se sami udrželi, poznáváme, že co
dříve existovalo, nemusiio by nyní existovali ,kdyby
příčina existence věc znova netvořila, tak že zacho
vávání věcí od stvoření jenp pfomyslně se různí;
poznáváme, že ten, který tak lvelíkou sílu má, že
nás, kteří jsme od něho různí, udržuuje, tím více

sebe sama zachovává, či legehnijakého jakehokolizachovávání nepotřebuje: ůh est sám od sebe“
(Medit.|||. Princ. philos|,.21.). atolická včrouka
učí, že u moci svou (v'irtute) ke všem úkonům

tvorů b_ezprosiředně spolupůsobí (Zl. 118, 73; |38_,10; Ski 17, 28. m no jest však, co tu
C., jaklotb ůh tak zachovával svět, že by člověk
a tvorov trpně se měli a ničeho ze sebe neči
nili; _spolupůsobiť Bůh tak, že účinek připisuje se
celeejak Bohu tak i přirozeně příčině, jen různým

způsobem: Bohu jakožto prvnía nezávisle příčině,
konajícímu_ja_kožto příčině druhotně a na Bohuvislě, nebo 1 nástroí účinek cele se připisuje Z(S.

hom, Sum. contr. ent. I. 3. c. 70.). Ztětěže své
zásady, že Bůh existenci tvorů tak udržuje, jakoby
ji stále dle svýcch úmyslů tvořil, zavrhuje c dáleúčeloslovnost v příroddovédě: tmi dostatečně
mámo, že Bůh nesčíslné věci vykonati může, jichž
příčln nepoznávám, az toho důvodu myslim, že
celého onoho rodu přičzin,kterězúčelu od\ozovati
jest v obyčejí, v přirodozpytunnemá b 'ti užíváno;
neboť není bez opovážlívosti, domnív me-ll se,že
mohu účely Boží vyzkournatl“ (Medit. |V.; Princ.
philos. |., _25.);čimž C. nejen popřel možnost po
znání a důkazu, že Bůh svět stvořil, aby dokona

l_ostaslávu svou projevil, jak učí ísmo sv. (Přísl.6,4) a deiín0\val sněm vatikánský (sess. 3. can.
5 de Deo creat.), nýbrž i spolehlivost induktívniho
zp tu v přírodě pro tvrzcnou tak nahodilost fysi

cky_chzákonů, dav podnět konaprosto mechanické mu pojímání cel mu Na druhé
pak straně, když dle C-a vše z Boha deduktivně
jest odvozovatí, není divu, že Baruch Spinoza, hor
lívý pěstitel filosofie cartesiánskě, Boha za jedinou

podstatu panthseisticky_prohlásll, jež se jakožtonatura natur v rodě hmotně rozsažnosti,
v přírodě ducahově myšlením rozvínuje. Ale jak pří
této nauce uhájití lze jistotu vlastní existence, existence věci mm onás. svobodné vůle člověka &
jlstotyapravdívostti poznání? Codo jistoty exi
stence vlastn ia věcí ze_vnějších dovolává
e.C pravdivosti Boží, která nemůže dopustili,

abychom se klamali v tom, co přirozeným světlem
za jisto pokládáme. Když bylo jasně poznáno, že
Bůh existuje, že je původcem meho duchaaa že
nemůže v sobě obsahovatí žádne nedokonalosti,
následuje ztoho, „že předně uznávám, že neemůež

se státi, aby mne Bůh někdy klamal neboťv každémklamáni jest něco z nedokona oi.st ,poněvd
dále \ůle klamati prozrazuje nes orně zlobua

hlougosž, a ro_to klamání Bohu pripočtenod býtinem že" ( Vl). Codo svoboodyl
vůle C.taktoduvaažujue: „Kusuzování nepostači jen
um, nýbrž nutnajest í vůle, aby dala souhlas k řed

mětu, jenž jakkoli buď smyslově buď umov po
střehnut byl (Princ. dphilos. |., 2,34_.). Um dávájen látku, vnímá představy, o nichž jest mi sou
ditl, nemůže tudíž přesně řečeno býti v něm omylu;
formu dává teprve vůle či svoboda rozhodnoutise,
již uznávám za tak vei,|kou že nemohu \'étší sl

představíti.. ,nebot' ač svoboda vů|_e__ucBoha jestneporovnatelně větí než ve mně odo po
znání tak i co do moci, již jest vůle Boží opevnější
a úi'.cinějši, ico do předmětu, jelikož k většímu
množství předmětů se nese . nezdá se přece
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vůle Boží formálně a přesně sama v sobě uvážená
býti větši. Svoboda našívůle totiž pozůstává v tom,
že můžeme činiti neb nečinití,čilépe řečenovtom
že tíhneme (feramur) kpřríj_eetin eb odmítnutí toho,

co nám um (intellectus) k při'etttnneb nepřijetí předkládá tím způsobem, žep pococituieme, že
žádnou zevnějši mopc 'k'“tomu nejsme
určování; nebot abych svobodenbyl, není po
třebi, abych mohl býti nabádán k při ctí té které
stratty (libertas índifferentiae ve smys u scholasti
ckém , nýbržn a,0pak čím více
kj e ně straně — bud' proto, že na ní pojem
pravdivého & d>brého evidentnč poznávám, bud'

proto, že Bůhbvnitřně moje myšlenky tak uspořádalims oědn ji 1vo .. na nelišnost
(inditferentioa).kterou volim, když mne žádnýddů
vod ncnutká více natu než na onu stranu se kio
niti, jest nejnižší stupeň svobody a nesvědčíojejí
dokonalosti, ale o nedostatku či negaci v poznám;
nebot kdybych vždy jasně poznával, co jest prav
divo &dobro, nikdy bych o tom nerozmýsieí, o čem
jest teprv usuzovati a co jest voiiti; i nemohl bych
tak— ač pině jsaavolnným — přece býti neiišným“
(Medit. iv.). „Vůle může v jistém smyslu nazvána
býti nekonečnou, poněvadž nemůžeme nikdy po
znatí, co bym ohio býti předmětem jiných vůli
aneb oné neskončeně vůle v Bohu, aby se k tomu
inaše vůle odnášeti nemohla“(Princ. philos. i.,35).
lest patrno, že C. učil innteiiektueinimu de
terminismu, háje svobody vůle oproti zřejménauce církVe (srvn. vět 39.a 66. a e
hořem xiii. zavržené) jen od nátlaku zeeynějšího,ni
koli však od nuceni vnitrniho, byťse i oproti výtkám
mu činěným ve svých listech hájil vytáčkou, že
vůle při jasném a zřetelném poznání sice nutně
po tom tonžiti musí, co jasněazřeteině jako ptav

divo a dobro goznává, ale přece že jí zůstávámoznost, příslu ny k toužení úkon opominouti, a
dále jest prý ona vnitřní nutnost jen tak dlouho
v nás, dokud ono jasné poznání trvá; tnůžeť prý
duše v tom okamžiku, kdy jest se ji rozhodnouti
PTOnčlaké dobro, pozornost od důvodu odvrátiti,
akdyž to učinila, může se ji namanouti jiný důvod,
který svou jasností ji určí, aby od soudu, jejž uči

niti chtěla, upustiia, tak že étimto způsobem vůledosti má svobody, pro různé od sebe předmět
rozhodnouti (Epist. pars. 1., ist. 112, 115.). og
maticky bludno jest tvrzení ečtivo, že by vůle naše
jakovůle Boží nazvána býti mohla nekonečnou
poněvadž prý se poznáním svým naše duše nésti
může k nekonečnému množství předmětů, jako
poznání Boží; nemožnof v Bohu různiti poznání
od vnle, aniž přechází vůle Boží z potence do
konu jako vůle lidská, nýbrž jest táž samou ne

konečnou a nezmgěniteinoupodstatou Boží (S. "lhom.S. the0.1 1. q.19..a 7.), čírýtn konem, a tudíž od
vnle lidské bytně rozdilna. ' e.C vůle
naše jest nekonečna, mohouc tíhnouti k enekoneč—
nému množství předmětů, či ke všem předmětům,
jichž pro nekonečnost světové látky nekonečně
mnoho býti může: pak můžeme se jen tenkrát
mýliti, když bud náhodně nebo bezdůvodné volíme
pravdivým a jistým, čeho jsme vubec nepoznali,
aneb co jsme nedostatečně poznali (Medit.
Princ. phíios. ].,44..) eNmýiíme se však, když jest
poznání naše jasnoazřetelno. Krittre em pravdivosti a jasnosti nasich úsudků jest
jasné a zřetelně poznání: „iilud omnc est

rum, uodt alde ciare et distincte percipio"

(Media.1]. ).jasným a zřetelným poznáním překoC. vůle vášně údivuu, lásky, nenávisti,
touhy, driadosti a zármutku ——které pohyby,. život
nich duchů“ vznikají, se udržují a sesiluit — i po
vznáší se k intellektuelní lásce kBohu akpevnému
chtění, vždy jednati správně, či ke ctnosti, již na

Cartha — Cartier

býváme klidného svědomí („Tntaitě des passionsde i'ame'K) K otázce,proč jen jasné a zřetelně
poznání kriteriem pravdivosti a jistoty býti může,

odpoovidá C.: est jiksto,že nemůžeme nikdy bludnémíti za pravt tv,é kždy n jas.ě a zřetelně po
znaněmu svůjsouhlas poskytneme: c jest to jisto,
tvrdím proto, poněvadž Buh nem žádttýnt podvod
níkem, a proto nemůže mohutnost poznávací od
něho daná tíhnouti ke klamu, aniž může k němu
tíhnouti vůle jakožto mohutnost souhlasová, když
se jen nese k tomu, co bylo jasně oznáno. A byť
to i nebylo žádnými důvody do,kázano jest přece
duším všech lidí od přirozeností vtísknuto, že kdy
koli něco jasně poznáváme, tomu i svobodně při
svědčujeme a žádným způsobem pocihybovati nemůžeme, že jest to pravdivo' (Med V.; Princ
philos.l ,..43) Co tudiž někdo dle svého dobro
zdání jasně a zřetelně poznává atomu přisvědčuje:
to jest pro ttěho pravdívo &jisto; když pak druhý
něco třeba opačného po jasnént a zřetelném po
znání, jak se domnívá,za pravdivoa jisto usuzuje:
to jest zase pro tohoto pravdivoa jisto; objektív
niho kriteria pravdy a jistoty není; analytické soudy
znstávají jen subjektivně evidentnimi; všeiíké vě

ní se u C. v čirý snnbjee.ktivismus

(Srvn Falokmóerg- Pro:/názka, Dějiny noovoyěké tdiiosofnie,Praha 1899 111137 7; Kraton'wíí, Úvod
filosofie, Oiomortc1912, 88, 92; Durdík 7m vý
znamu filosofie Descartesovy, Praha 1897; Herlíi,71
Descartes' Beziehungen zur Scholastik ve zpr
vách král. bavor. akademie věd 1897,199),374.

380; Ol/m, Der Grundlgedanke der CartesianischenPhilosophie, Frýburk1896, 33, 97; yeyser,Die er
kenntnis theoretische Grundlage des \Víssens bei
Cartesius, Philos. jahrb. d. Górres- Gesellschaft

, 0. —122,1259—276;7 Pa.;ptr'z'l, Kosmologie,Brno 18 ,i. 14 ,týž, Filosofiei.

513, 732; Katku—ik,5'Dějinyfilosofie, Praha 1904, 69až?.
Cartha viz Ka

Carthagena de ]. Bartoloměj, :p „Expositio

titulorum juris canonici“ (Lyona1624.) 2 jan ,zprřlubčicnSlS. 1., potom 0.pro

vanáve věcech1náboženských,p.: „De sacramentis lngcnerc' (Řím 609), „Tractatus de praedestinatíonc
et reprobationle angelorum et homínum" (t. 1581).

„Dispntationles in universa religionis citrisíianaearcana' (t.109,) „Propugnacuíum catholicum de
iure bciii rom pontificis adversus bcčiesiac jura
vioiantes“ (t. 1 ), „Homiliae sacrae catholicae“
(Paříž 1613, 3 sv.), „Pro ecclesiastica libertate

tuenda adversus injustas lengesVenetoru m“ (Řím1607). ——3. Mar tin O. Mt reg Obs. napsal
portug. jazykem pojednání o pověrách (1529)arthan viz Kaatr a.n

Carthago viz Karthago.
Cartheny_víz Cartenius.
Carthy viz Mac- Carthy.
Cartier 1. Gaiiu s.0 S.yB., u. 1693 v Prun

trutu (Porr7entruy,kanton bernský ve Švýc.), vstoupildo rádu 1712. b ] prrof. theol. a íiios. v Ettenhe
miinsteru a v engenbachuu; :. 1777 v Ettcnhetm
mtinsteru', :p.: „Tractatus theologicus de s. Sccrip
tura" (Aúgšpurk 1736), „Auctoritas et infallibiiitas
summorum pontificum in fidei et muorm quaestio
níbus" (t. 1738 proti Tourncicymu a Bossuetovi),
.,Phiiosopitia peeripatltetica (t. 1756,ve smysiuiiios.
carresíanské), , eologia nniversaiis ad mentem

et methodunt celeberrimorum nostrae aetatils theoiogorum ac S. Scripturac interpretům“ (t. 7.,n
— . ter rtrttaus ,rabatr lpředc

šiésho, u. 1690 v Pruntrntu, lektor theol. v Etten
heimmíinsteru a v Ebersmíinsteru, z 1749; :p.



Cartlgny — Carve

„Dllucidatio psalmodiac eccl. “ (1734, nové v dáni
1871 obstaral Schneider S. ].), „Biblia sacra ulg.

ed.“ sněm .řepe.k1 a latin. výklad (4 sv., Kostnice1751,3. \yd. 1777.—O) 3. án (Étienne),n
v Toursu 1813, katol. literátté rane., x).: „Esthé
thue de Savonarole“ (1847), „Du symbolisme chré
tlen dans l'art“ (1847), „Histoire des relíques de

mas d' Aquin“ „A
S. Thorn (1854),„ ppel aux honnetesgens. Considerations sur c rcpos du dimanche“

(1856), „La Vie eFra Anngelico de Fiesolc“ (1857),Études sur l'art echretien" (1875), Vie de Sainte
atheerine de Sienne“ (1877),,.L'art Chrétien. Lettres

d'un solitaire“ (1881), „Les moinees de Solesmes'

(1882); do češšmy_přel.v1e_hospis proti svobodnýmzednářům a tmy" (vyšel pouze
1 sv., v Brněl

Cartigny viz Cartcnius.
cartophylax viz chartofylax.
Cartuitus(Carthui1híus, Hartw c,us Hart

wig de Ortenbur ), dle některých,biskup ře
zenský 1105- jiných vesprimský;př1pi

suje se mu „Víttsa Stephani, Hungarorum regis“_(vyd. v Krakově 1511, 15,19 v Acta SS. Sept.!
56,2v Budapeštil aj..cartularlus víz chartularius.

Cartwrigh t Tomáš 1535 v Hertiordshire,
člen Trinity College t., přiklonil se v Cambridgi
k náboženským novotám, byl náčelníkem puritán
skěho hnutí, od rok profesor theologie, r.
1570 vicekancléř t.; upro út_oky na „ústavu angli
kánské církve“ sesazen, uchýlil se roku 1572 do

Genevy, byl farářem angl. ob_cevAntverpách, kdežzrevidoval puritánský překl dN. Z., vrátil se r.
1585 do Anglie, kdež byl slovcmiskutkem činným
při zakládání resb t. církve, začež r. 1590—1592
vnězěn . l \e arwwnickn;.rp.: „A coniutation
of the Řhemish Translation, Glasses and Annota
tions of the New 'lestamcnt“ (1618), „Commen
taría practica ín totam historiam _evangelicam cx
quatuor Evangelistís harmonia concinnatam“ (1
„Commentaríi succlncti et dllucidl in Proverbia Sa

lbomonis“ (1638), „i_Vletaphrasis et Hom iilae in Iibrum Salomonis, qui inscribitur Ecclesiastes“ (1647)
Game 1. S. J., souč. s isov. franc. .. „

France et le Pouvoir chrět en. Discours prononcé
cims“, „Le Billion religieux du XIX. sice le“

(1900), „LeszDe_v_o_iesdes catholiqucs au x1x síčcle“(1901) 2. kanovník, přírodozpytec, n. ve
Valtournanche I(Piemont) 1800, z v Aostě 817,0

vynikaiic_i alpinista; :p.. „introduction á la fioreaidostaine“, „Elements de mineralogie“ „al-'aon
rarna de la Becca de Nona“ am noho článku v „Bol
1et1no del Club Alplno italiano

Catus Pavel, severoameriockv filosof, 11. 1852
v llsenburgu v Německu, od 1890 v Chica u, vy
dává časopisy„ The Moníst" a The Open ourt“,
sepsal hojně populárních spisů za účelem propa

gandř svojí monish'-cko-p__ositivistlckefilosofie, naundamcntal- Problc 188 3. vyd. 1903,
„Monism“ (1892),„ The cGospel of Buddha“ (1894,
2. v d. 1895), „Buddhism and its christian Critics“

)

Carusio, Cnrúslus Bartoloměj viz Bartolo
měj, biskup urbinský, 1., 6.

amsis, de, avel Antonin, kněz, .r) „D
obligatione denuncíandi confessarios in confessione

sollíacitantcs“ (Messina 1730).rvajaa,1 de 1. Bernardín, u. v Plascncií

v Estremadnře, biskup cartagenský, špan. vyslanecp_řísv. Stolicí, 1493 kardinánl, 15071etá udvora
cís. Maximiliána, za Iulia 11.náčelník eschismatickě
strany ka dinálů, začež 1511 zbaven důstojenství
kard.. rehabilitován za Lva X., osléze kardinál

biskuprostiljský,:. 1522 2. Ca ya1)_|an,1400 v Truií11u_v Estremaduře, biskup

735

v P accnze & gouverner římský, účastník koncilu
basilejskeho, r. 1446 kardinál, 1461 karcl.-biskup
portský, dle svědectví Pastoro va „jeden z nej
větších mužú a nejšlechetněišich charakterů své

doby, přísně církevního smýšlení, za Eu_ena lV,Mikuláše V., Calixta 111.,Pia 11. a Pavla . v dů
ležitýeh diplo tatických posláních súspěchem činný

Nem geh a Uhrách, 144 17.února
uzavřelecjkako papežský legát vídeňský konkordát
s císařem Bedrichcm llí. většinou kurfiřtu;

vletech 1455—61čechavelikýma úsilím působil pro
válku s Turky. V hách 1445 vyjednávalb s náčelníkem dnoty katol. Oldřichem z Rožmberka,
r. 1448 přibyl do Prahy, aby tu vyjednával o znovu
obsazení stolce arcibisk., ale bez úspěchu, jelikož
vyhýbal se zmínce o kompakt tech; 1462 vyje
dnával s poselstvem českým imě,na1éhaje na
to,aby eochve upustili od Vkompaktát; r. 1465

vedl vyšetřoěvání v záležitostech krále ]iřího; z.
Řím da r.anc Obs.,

<

l-A &
žil v druhécpoolovici XV. lprvé poi.XV1.sfoletí.
Pocházel z Andalusie ve Španěhch z rodu velmi
vznešeného a bohatého; ač byl jediným dědicem
rozsáhlých statkův otcovských, přece opustil vše a

stal se chudým řeholnikem. Nějaký čas dle! v Paříži na studi ch theologických. Vynikl ve vědách
teh01. tak, že bylood papeže Pavla 111povolán na
koncil tridentský, kdež měl výtečnou řeč k Otcůum
konclu. Na koncilu vypracoval návrh na prohlá
šení Neposkvrněného počeeti B. .Marie za dogma
(„Declamatio cxpostulatoria pro immac. concept.“,
Paříž1541 ), odůvodniv tuto pravdu 15 argumenty
proti námitkám, jež mnozi (Barth. de-Spinaa i.)
proti návrhu činili. Dále ocházi od něho dílo
dogmaticko-apologetické„ heologicarum senten
tiarum liber sive restitutac thcolo íae et a sophi
stíca et a barbarle Specimen deo“ (Kol'm n.R
1545, Antverpy 1548). sal proti Erasmn Rotter
damskěmu „Apología monasticae religionis"(Sa1a

manca 1528, Antverpy 1529), a pak naoodpověďErasma Rotter „Responsio adversus febricantís
cuiusdam libelldum“ (Antverpy 1529), „l)ulcuratio

zllmarulentiarum Erasmicae responslonls" IPařiž1530). Srovn. Saramn'g, Chroniccken, V. 353 (Prag

1689), lj-ž,Synops. hist. lve Schol. Phil. Scot. (Pragae
1684), Hurtrim Nomenc 191_3815,Holm jel, GCSCh.d. Franziskanerord 5713.1k.] — 4.

1568 v jaraizejo ve Španělsku, svatá
hrdinka charity uprostřed světa, v Madrid
ladolidu, zvláště však v Anglii v dohě pronásle
dování katolíků (kol. r. 1600); založ. noviciát je

suítů vyLovani k výchově missionářů pro Anglii;sam vLondýně od 1605 čínna jakožto mis

slonářka,advakrát uvězněna, posléze vypo_\ězena,3. před odchodem v Londnýnně 2.1ednar 14.
5. Tomaas José Gonzales, státník a l_spisov.
špan. 11.1753 v Seville, z. 1834; m. i. pře
klady básnických knih biblických: „Loss almos“
Valencie 1819,5 sv.), „Libros poěticos de la Santa

iblia" th. 1827Carvvalho 1.Sbouvsalgn., vydal
Bispos de E1vas“. — 2 h
muč., 71.v Brraze, byl missionářem v japonsku a

Končinčinč,- .slmrií mučednickou v Omuře 1624;beatifikován r. .

arvayal \izlCarvaialš
Caarve (Carew) Torn 1590v Tipperaryv irsku, kněz, působil nějaký"čas v duch správ

v Irsku, potom byl kaplanem při Butlerově luku
v Rakousku; po smrti Butlerové vrátil se do rska,
načež opět byl kaplanem při irském vojskuv
kousku pod velením nástupce Butlerova Devereuxa:

ne 1643 stal se víkarístou při chrámu sv. Štěpánaídni, z. kol.r 1672; xp.: „Lyra sieveanacc
phalaeosís hibernica, in qua de origine, nomine,

d-ovika,

„Catalogo dos
S. 1., bla h.
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moribus ritibus ue gentis hibemicale_ tractaturnecnon annales iberniae ab a. 1148— 30“(Videň
1651, 2. v d. Suit/.hach 1666); kd ž proti tomuto
spisu v al Bruodlnus (v. t.„) ropugnaculum“,
napsal „Responsío veridica ad examen anato
micum A. Bruodini“ 06721; „itinerarium R.
Thomae Carve Tipperariensis, sacellani majorPis
in tortissima juxta et nobilisslma legione strenuis
slmi collonelli w. Deveereux“ (3 sv., v Mohuči
639—-41 a ve pýru 1648 nové vyd. v Londýně

1859). „Rerum Germanicarunr ah anno 1617 ad an—
rrum 1641 gestarum epltome“

Carw lt (pravym1menemThoroldus)Tomáš,
„. v Lincolnu, neúnavn obhájce katolické víry

vléršglíi, z. 1664; m„ abyrinthus cantuariensrs“
Carvlnus Vít, u. v Monte-San- Giuliano 1644,

dr. theol.I apošt. protonotár, z. 1701, :p.: „De or
ginc, antiqurtatc et statu regiae matricis ecclesíae
civitatis excelsae et inexpugnabilis Erycís. hodie
montis s jnliani, cu1 accedunt digressiones non
nullae morales ecclesiasticis omnibus apprime per

nonkoniormista angl.,
utiles“ (Palermo

Carylllosef. ztheolo7g „v Lond'ně 163,vyn1kající kazatel,ehož
Cromwell užíval k důležitým úkoolúm; 473.„ 
sítíon, with practical Observations on the Boal?of

10obc“ (Londýn 666, 76—1677.Cary 11jan, 1básník a diplomat, „ 1625 ve West
Hartlngu v Anglii, 1711; pocházel ze staré ka
tolické a royalistické rodiny, oddaný přivrženec

jakuba 1L,jenž užíval jeho služeb _kft'isláninlrhlodi
plomatickým| (k papeži innocentiovi [nymně yd al.C „The Psalmes of David,translated
from the Vulgaat“ 17.00

Ceryophylles ( aryophilus) 1. Jan,
theolog v XV11., vK rya, žák Theofila Cory
dalea, pod jehož vlivem přilnul k učení luterskému
napsal traktát proti transsubstantiaci a zavrhova
učení řecké cirkve o eucharistii; když mu patri

archou Parthem 11.l“pohroženo bylo exkomunikaciodvolal své bludyr 5, stal se ředitelem patri
archální školy v Cařihradě a logotheton; nicméně
neustal v šírení učení protestantského, 1691 jeho
názory odsouzeny byly na synodě svolané platrl
archou Callinikem, načež C. _uchýlil se do Ru
munska, kdež za nedlouho zemřel; :).: Evzeror'ótov
:woí uvaw (hmotu.—rxai ).uaswr, 11azgi Éč'eráocwc xai

Luftfarwoewv ůva)rac'wy uwa 117;čxxnlaíac 6oy_ua'zmv(1697) — 2 (Kammqu'llrc, Kant:órfrl.o;)
touš, řec kato ickýtheolog, n. vCanee naaonstrově
Kretě kol. r. 1565, stud. v řecké kolleji sv. Atha
nasia v Římě, kdež pobyl 12 n. 14 let; po 4 léta
byl jáhnem při dvoře papežském pro ritus řeck'.
r. 1595 povyšen na doktora theol. a 11105.,r. 15 6
vysv. na kněze, poslán jakožto vikář a administr.
do diecese kissamoskě na Kretě, kdež horlivě pů
sobil, ale vzbudil tím nevoli Řeků, kteří prostřed
nictvím rady benátské způsobili jeho odvolání,
načež C. vrátil se do Ř'ma, kdež zaměstnán byl
při biblíothece vatikánské, přednášel řečtinu
v kolleji sv. Athanasía a jmenován tit. arcibisku
pem íkonským; :. 1635. C. byl vynikajícím apolo
getou katol. církve proti theologům církve řecké;
.rt: 'Aru'oonoig ago; Nei/lay wy Genoa/.urím,v :wyi
n7c dolů: wu _Úana (Paříž 1626, proti spisu arci
biskupa thessalonického Nila „De primatu papae
romaní“)„, Noctes Tusculanae et Ravennates“ (Řím
1621, lat. "a řec. epigrammy o svátcích a dnech
Círk. roku), „4.1060m1mnla /(li xnrázgrarc 117; či
(iwi/mu [(ve/27.01) „a_tgrágzou vamanwovnólsw;
šxóoůeiaq; ópoloyíag 117;motčw; (t. 1631, lat. překl.

(. téhož roku), 'Éleyzo; 117:„151.160ygmuurmňtc zau)7:70:10;Zuzuoíou ZOI!removal" (i:m 117v'1AQ111v.163l).
„Vita sancti Patris nostri Nili juniorls scripta

řecký

—- Casal

olim graece a contubernali ejus disclpnlo, nunc
latínitate donata“ (t. 1624), „Notaae ad exercitatio
nes lsaaci Casauboni in Baronium“, Collationcs
graeci contextus omnium librorum Novi Testa
menti cum XXll codicíbus anti uis rnanuscriptis
ex bibliotheca Barberiniana“ , preložil do latiny
řecká akta sněmu florentského

Caarystus, někdejší biskupství v Řecku v círk.prov. oríntské; Gamy, Series 430, zaznamenává
biskupa Cyríaka r. 458; nyní bisk. titul.

Cas ioovanni, del 1a,n 1503 v Mugello
u Florencie, 1536 klerik Apoštol. komory, 1541
apoštol. komisař ve Florencii, později nuncius pa
pež. v Benátkách, kde ponechán b 1, i když 1544

Lmenován arcib. beneventským. ystupoval rozodně proti protestantismu, vedls atriarchou be—
nátským proces proti Vergeriovi (1546), hleděl zí
skati republiku benát. pro spolek s jindřichem Il.,

králem írancodauzlským, a s pape proti císařiKarlu V. a vyda Qindex zapeověděných knih

(jeden z nejstarších 1indexů vůbec). Za nástupceavia 111.,papeže julia 111.,žil v soukromí vBe
nátkáach a v Trevisu, od Pavla [V. byl povvolán do
Říma jako státní sekretář, aspirovalina kardínalát,
ale nedosáhl ho vzzhledem k některým obscoeno
stcm v jeho spisech obsaženým; : vŘímělS156.5jako
vlašský básnik hleděl petrarkovskon lyriku, jež stá
vala se jednotvárnou, zretormovati, ale nepovznesl

se nad povrchní plompésnost jehop rósou psanýspis „Galateo o rattato dei costumi“ (Benátky

1558 a nejnověji t. 189)),gednající ve formě poučovám' vychovatelova, ud lovaněho jeho svěřenci

0 doobrých mravech & způsobech, vyniká čistotoumluvy, uhlazeností a jemn'nrv tipem Mimmo to: :.;

C. lat. životopisy) kard. ernha (viz 11.81)akard.Contariniho (v. Celkove vydání jeho spisů
obstaral Casottí (Florencie 1707, 35s.,v se životo

pisem od Cassottiho, Benátky 1728) at Forcellini(Benátky 1,752 3 sv., nejlepší vyddání1,1) ěžZve vy
dáni italských klassiků („Classlci italiani") vyšly

spisy jeho (Milán 1806,c4 Qsv.).
Casa art_ta viz L?Casaiaaviz Kas
Casajoana Valentin S. J., 71.v Castellgahu

u Barcelony 1828, vstoupil do '.l'ov jež. 1850, byl
rot. tilos. v Salamance, Neapoli, Veruclc a na řc
ořské universitě v ím ; z v Baacrceloně 1889.

Ohstaral nové vydání Guryho „Compendium theo
loglae moralls“, opatřené poznámkami z práva špa
nělského (Barcelona 1862); :p. „De reiigionc reve
1ata et de Ecclesia" (Barcelona 1888), „eD Deo“
(t. 1889), „De sacramentis' (t. 1890).

Casal Kašpar rO. S.AA.ug Er., 71.1510v
tan-eemu, 1542 proof. teh 01. v Coimbře, 1551 bisk.

lunchalský a primas indický, 1556 bisku l_1eírijský,1579 coírnbraský, od krále portug. Iana dvakrát
vyslán ke sněmu tridentskemu.z.1587," .. „ rí
mus tomus operís, Quadripartita justitia nuncupati,
contincns libros trees, in quibus omnium quotquot
exstanttlteologorum conquisilis, excussis, probeque
dlgestls sententiis, orthodoxa de justiticatíone nostra

fides asseritur, et1haere 'corum errores eliduntur“(Ben. 1563, 1565 668). „Axiomatum christianorum
libri tres ex diversis Scripturis et sanctis Patribus
adxersns haereticos antiquos et modernos“ (Coimbra
1550, Ben.,1563 Lyon 1591), „De sacriíicio missae
et sacrosanctae cucharistiae celebratione per Chri
stum in coenanovissima libri tres, in quibus tre
decim his de rebus articuli in sacra oecumenica
synodo Tridentina propositi in examen revocantur,
orthodoxa fides asseritur, et adversariorum errores

eliduntur“ (Ben. 1563, Antverpy)1566), „De coenaet calice Domini llbri tres ad ium lV. pontltlcem
maxlmum' (Ben.1563), „De justiticatione humani
generis“ (t. 1600600).



Casale — Casclolini

Casale (C. Monferrato), bisk. v Piemontsku,

zal. 1474, zprv_utv rov. milánské, potom vercellské; data statis ,26 vikariátů, 140
far, 562 kostelů a ka lí,32k2a tlgn svět., 75 semina
ristů, 45 kn. řeholnicg, 25 fráterů. 280 řeholnic.

Casaletti Antonin, kazatel v Palermuv XVll.

stol., svého času proslulý; dm „Panegi7rilc5i“:(hósnžl)asali 1. jan Kt.ř skl., n. 17
2.1792 t.,1759—92 ředlteuldkůru v Lateráně, vyni
kající skladatel v duchu římské škol ;složil 3ora

toría, několik mší, gradsuali, magnilicataaj. — 2.ř.t viz Casa lDrago, jan
Křt., kardinál, 11.1838uvsimě zroddiny patricijské,

v svv.na kn., 189" ílmat.patriarcha cařihradský,1899kard., sl908v
Casallcchlus Karel 5. J., 71.vS. Angelo vCam

panii, z. 1700, vdobě morové nákazy v Neapoli
věnoval se dobrovolně obsluze nemocných, jediný
ze soudruhů životem vyvázl; :p. ,.Tuta conscientia
seu theologia moralis, in qua quid possit vel non
possit fieri tuta conscientia in quibuusdam se
lectissimis et frequentius accidentibus conscientíae

casibusl dilucide eentbreviter statuitur et decernitur“(Neap 11681, 682, spis ten však dán na
index 022. čna

asalio viz1Casalius.
Casalls !. Gotfríd, ital.kněz,n 1781vSaluzzo,

:. vixTurin č 1856, vychovatel v rodině markýza
šatu.Dizionario geogaralico-storico--slatislicodiRlegii tt —2. Mlc e,l :p., Vindlciaeluris

ecclesiastici sive animadverasiones'm historiam juris

publici politici civilis etl ecclesiastici gallica|.i abanonymo auctore“ ( im
Casalius (Casall), jaln Křtitel, n. vŘimě, ko

moří špltálu, :. kol. 1650, archaeolog, :). S„acrae
prolanaeque religionis vetustiora monumenta seu
de profanis et sacris veteribus ritibus opus tripar
titum' (Rím 1647 Frankfurt a Hanover 1681,1 31.4),
„De veteribus sacris Christianorum ritibus“ ( im

1645), rbis ac rom. imperii olim splendore'l
Casaloth viz Kasalot.
Casamajor Klement Ludv de, kněz

thematik franc., u. v Sommiěrcs 1849,byl učitelem

v ústavě sv. Ludvika v Perpignanu, od 11873v Prades,
1875 prof. iysikjl, a přír. v ústav sv. AloisiaGonz „ edes sciences dans lauhaute éduca
tron mtellectuelle“, „Cours d'arithmetique“ v „Cos

m0 uveřejnil studii o darwinismu.moCasa ar,i kl. vřimské Cammpagni, zprvu kl. be

nediktianskýmod 1140 kl. cisterc., zruu.š 1811, znovuzřiz. 1814, od 1864 vlastní, Apoštolskou stolicí

schválené kmonstituce;k ]němu náleži 2 převorství:S. Domenico u Sory(za1.1833)a Valvisciola (Vallis
Lusciana) u Se rmoneta (zal. 1864). Veškerý třl kl.
mají však pouze 40 členův

Casamorata Luigi Fernando, u. 1807ve Virc
purku z ital. rodičů, stud. práva a vedle toho pilně
hudbu, zorganisoval ústav „.R lnstituto musicale“
ve Florencii ehož ředitelem se stal; 1 
spíval do mil nského časopisu „Gazetta musicale“
a vedle skladeb světských napsal také několik

skladeb chrámových; mimo to :p. „Manuale díarmonla“ (187
asanarre, apošt. vikariát v republ. colombiiské

vjíž. Americe, zřiz. 1893, spravovaný augustinniány,
podřízený kongregaci pro mimořádné církevní zále
žltostl, 1907 púsobilo tu asi 20 missionářů a 3 kl.

$$$-ných sester; katol. jest asi 2000,nekatol.
Casaiias y Pages, Salvátor, kardinál, n. 1834

vBarceloné, působil; ako prof.alarář,1879 biskup
tllr elský, 1895 kardinál, 1901 bisk. barcelonský,z

Casanata (Casanatta. Casanate) Girola
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mo, kardinál, „. 1620 v Neapolí,1673 kard., 1693
bíblioth. římské církvez.17v00
založeny: „Blbliotheca Casanalženěsis“ (5238
rukopisů, mezi nimi 64 řeckých, 230 hebr., 5 sa

r_it, 2036 inkunabulí), největší v Římě po bi
bmliothecevatikánskéapři mta zv. o egium
Casa nat en e“ ke studiu thomistické theologie,
collegium to („teheologicasanatenses“ ) skládalo se
ze šesti dominikánů různé národnosti, z nichž dva
přednášeli o Summě sv Tomáše. R. 1870 prohlá

šena bibliotheka za magaek státní. dominikáni ponecháni ři ní 0 r. 1
Casan, Petr a Nativi tate B V. Mariae,

piarista, u. v Lucce 1570,1638 poslán do Mikulova
na Mor. v záležitostech řádu, vráliv se do ima
zúčastnil se gen. kapituyl 1641, z. v Římě 1647;
:p. „Meditationes de assíone et morte Domini
Nostrí Jesu Christi' (do 1670 sedmkrát vydáno).

sanova lnno cenc O. Carthl., z. 1727,:;
„Gli empirei ilioridelnVangelo moralizzato nel corsofestivo di tutt ' .ed ,Jan aed,
71.v Ba rceeloné, vstoupil do řádu 1403,1420-—24
magister s. Palatii, 1425 biskup elneský, 1430kard.,

2.1436 ve Florencii :p. „De potestate papae super _concillum“(netlšt.). — 3.]o seeSt .J., pod pseud.
„klsá Vanspeuspeg“ napsal polemický spis proti
spisu lturriagovu„ Confutazione della Lettera pa
storale del vescovo di Kůnigsgraetz [Leop Hayel'
(Assisi 1783).

Cesaria,sv. anna, žila v Vl stol., :. kol. 586,
ctěná v St.-An ré u Villeneuve d' Avignon, pam.
8. os.

čarsarnblos, de, Antonin O. S. Franc. Obs. ve
Španělích, řečený „Compilator“ ; :p. „Commpendium
privilegiorum fratrum minorum necnon et aliorum

mendicantium ordine alpliabetlíco congestum“ (Valladolid 1525, Ben.1,532 Pa.ř 157, 582, 1590, dilo

to zrevidoval a znovu všdal jeronym de Sorbo
v Neaa.p 1595.113rescii 15 Ben. 1603,1609, 1617,v Kolíně n.

asas, Bartolo měj de las, viz Las Ca
Casati 1. i(,ašpar hud. skl., kapelník při dómu

v Novaře,z 1643, nadaný skL církevní; vydal:

„aSacri concertí 1—4 v.“ (Ben a „e.Mss e Salmi concerlati 4—5 1v." 1644), „Sclelta
d'ariosl vaghi et concertati Motetti 2—4 v.“(1645).ave., 11.16l7vPiacenzc,vstoupildo
Tov. Jež. 1634, profesor iysikyatheologie v Římě,
byl svého času proslulým pro různé svoje spisy
o tyslce a mechanice; zobor t.heol napsal traktát
„De angelis disputatio theologica", byl 1651poslán

do tockholmu, aby odstranil poslledni pochybnostikrál. švédské Kristiny a dokon liejí konversi ke
katolictví; :. v Parm .

Casaubonus lsá k,ěvyníkajícímfilolog a polyhistor,
n. v Genevč, syn reíor .predikanra, proo.f
řečtiny1v Genevě,p Montpellieru a Lyoně,15—991608 bibllothekzářděJindřicha [V. v Paříži; po
jeho smrti žil v Anglii, kdež jakub l. užíval jeho
pomoci k theol. polcmikám s katolíky; z. v on
dýně 1614; vedle cenných edicí latin. a řeckých

autorů natpsal tyto polemické splsy protikatolické:
Ad Fro onem Ducaeumdepistola“ (Londýn 1611,proti jcsutitům). „A dPeronií epist. respon

sio“ (t. 16 2, obrana arnglikanismu), „De rehussacris et eccl. exercitationes XVla ard. Baronll

annales“ (t. 16143 č.); jeho listy (se životopisem)vyd. Almeloveen (Amster. 17
Casbbon viz

sceales Frantisek, :p. „Discorsos historlcos

de vMsurcia“(1775, s hojnými zprávami z dějin círÍC-h)
eCasciollni Claudius hud. sklad., kapelník při

chrrámu S. Loren 1.0 in amaso v Řim ě na konnci
XVIII. a na poč. XIX. stol. , skladby jeho psány

>=



738

jsou ve slohu Palestrinově: „Missa pro detunctis
ad 4 voces inaequales“ (vyd. v Haberlově .jahr
buch' 1887),„Mlssa pro det. 3v “ (vyd. v Haber
lově

„CáciL-"K.al“ |_1880), „Libera me 3 v.“ (t.),„Requiem', „Miserer a.j
asoad sv. mučednice, manželka sv. Dady(v.Ct.) v Persll; Mart. Rom zi.ář

Cased viz 5 d.l
a e

Caselíus (Chosse )Jan, humanista, u. 1533
v Gottinkách, ze šlecht. rodiny z Geldrů se v stě
hovavší, žák Melanchthonův a Camerariúv, 15 —3

1 po byl v ltalíl, od 1563 profesor tilos.
v Rozttokác 9 v Helmstedtu, s. t. 1613
jeho ceněncí filosofických a klassických studii při

do sporu s přísnými lutherány. zvláště
s Danielem Hottmanne

asella 1. Petr, nejstarší jménem známý skla
datel madrigalů, přítel Dantův - 2. Petr, 71.r.

v Umbrii, od 1817 prof. na konser
vatoři v Neapoli, ..t 1843, složll řadu mši, mo
tett, nesporů a j. církevních skladeb

Casell; 31. Jan, 11.vSieně 1815, vysv. na kn. 1863,s. 1891; l..časop „Ricreazione“, v němž uveřejňo
val popul ačlánky ztysiky; proslul vynálezem „pan

telegratu'z jimž bylo lze de eše i kresbyy reprodukovati tclegraticky tak, ja byly podn
Karel František, 11.1740v Alessandrii della
Paglía, vstoupil do řádu servitů, stal se 1792
nerálem řádu toho, papežem Pie m Vll. jmenován
konsultorem kongregace ritů a sv. Otticia; od pa

eže Pia Vll. poslán spolu s kard. Consalvim do
rancie k uzavření konkor dátuu, 1802 jmenován

arcibisk. in partibus a téhož roku kardinálem, 1
arcib.parmským,z.1828. — . Kryštof, ital. malíř,
re.ě ,'de Temperelli“, u. v Parmě kol. 60,
1521, žák Giov. Belliniho v Benátkách; zachovalo
se od něho někollk tabulových obrazů oltářních,

z nichž vyniká veliký obraz „Meaadonnas ježíškemna trůně, obklopená anděly), . m rt. a

sv. Hilariem“ malovaný 1499 proekatlledrálu v Parměnyní v 1. galler il)
Cas rta (Casertana), bisk.vltalii,vcírk. prov.

caupuaské; první známý b_iskup: Ranultus 1113data síaíist.: ,5 dekanátů, 51 far, l76m
kostelů a kaplí, 215 kn.světských, 123semlnaristů,

7 kl. mužskiých se 36 kn. a 11 bratry laiky, 10 kl.žen. se 66

Caasey jolhn, inatlhsematik, 71.v Kilkenny v Irsku1820, z. \; Dublin 89,1 prof. vyšší ma
the_matiky a mathematickéo fysiky na katol. univer
sítě v Dublíně. muž velice zbožný, člen třetího
řádu sv. Františka „On Cubic Transformations“
(1880), „Sequel to uclid" (1881)„, Treaíise on the
Analytic Geometry of the Point, Llne, Cercle and
Conic Sections“ (1885), „Trcatise on Plane 'lrigo
nometrý containing an acount of the Hy erbolic

Functions“80888), „Treatise on Spherical rigonometrry“ (1889)

'A

ain Henri Raymond, vynikajícíspiso
vatelstr-ancouzsko-kanadský, historik, bcllctrista a

kritik, 11.v Riviě re Ouellef v Kanadě 1831, 'sv.na kněze 1856,od 1889protdějín na univ.v vue
becu; a t. 1904; .r). historická dila: „Histoire de

la Mere Marie del 'lncarnation“ (1864), „Histoiredel 'Hótel- Díeu de Québec“ (1878), „L'ne paroísse
canaadienne au XV1lesiecle“ , „Peleg rinage au ays
d'Evangéline“ (1885), Histoire de l' asrle du on

Pasteur de Québec“ (1890), „b?te'moiies8sur les missions de la Nouvelle Écosse 17 "(1895),
„Les Sulplciens et les pretres des Missions étran

gěres_ eln Acadíe“ (1897), Documents de Levis“(18881895); řadu povídek, v nichž líčí život a

mravyhkolonlstů kanadskýct[(Caselien. dloec.,) biskupstvívlrsku,
zříz. svheeLVstol., 1152 povýšeno na arcíb., jež bylo

Casdoa — Casini

sloučeno s diec. Emly (residencec v Thurles), byla mu podřízena biskupství: Cloys ook, Kerrrray
Aghadoe, Killaloe, Limerich, Ross, WaterfordaLis
more, jež spolu s C-em zaujímají jihozápadní
čtvrtinu lrska (viz na mapce v dtlul., říl. IX.).

V C-ukkonány disciplinárnísbynody11171453 Data sta tlst.: 11105.844 III. 185 katol.,
4659 nekatol., 46 far, 84 kostelů, 113 kněží sv.,
4 řeh (august. erem.),15 kl ženských s 322řehol.,

; kdcltmy škol. bratři se 24bratry, 195 elementárních
Casla, sv mě. v Thessaloníce za pronásledování

Diokleciánova 304; pam
caslanl, sekta ve Španěls nv 1x stol., zvaná

dle jinak neznámého zaklalclsaltelesvého Casiana,
známá 7. akt synody cordovskě 839 (teprve 1759
uveřejněných), byla to nepochvbně větev migetiánů
(v. t..) Pokládali manželství s pokrevencl, rozve
denými a nevěřicímiza dovolené, zavrhovali úctu sv.
ostatků, zavedli přísnou postní disciplinu a pro
hlásilí mnohé pokrmy za nečisté, eucharistíi každý
sám vlastni rukou 51podával pokládali se za svatě.
Žekta ta byla rozšírena hlavně v bisk. Egabra aCCI.

Caaslgllo Antonín S 1., rodem z Neapole,
ktor něm. kolleje, : 1670, :p. „lntroductlo in Ari

stotcldis Logicam ctreliquas disciplinas“ (Řím 1629,3Kolinn ..R 1692).
Casllda4(Kasil dna),sv. panna v Burgosu (ve
pan), dcera saracenskěho knížete toledskěho

v XL stol. (dle jiných :. 1126, dosáhnuvši prý věku
1001et), prokazovala křesťanským zajatcům mnohá
dobrodiní; legenda vypravuje o ní zázrak s růžemi,

podobně jako o sv. Alžbětě zobrazována tudižkě s růže I ve klíně, Bazal, lkonogr. 234); úcta
její jest venšpanělsku velice rozšířena (patronka

žen krvotokem trpících), památka 9. dubna. Srvn.Kulda, Cirk. rok
m1r1(Casmilrius)František'Ant.,zřádu

minoritského, „ v Bríndisí, 1607 rovvinciál, z. na

poč. XVll. stol., vyd.„ Scotusl 5di7luciatus in secundoSententiarum libro“ (Nea. 7„1607) kdež objasňue kontroverse mezi kotem a sv. Tomášem
to býti jakési narovnání mezi oběma vůdci scho

lmastiky.Srvn. Saanm'g, Chronicken etc.V. 356 (Prag

1689), týž, Synops. hlstor. (v5Scliol. phil. l.yPrag
1684), Hurter, Nomencl. 1111.31Caslmlrus viz Kazim

Caslmlro (da Silva) Joachim, n. 1808v Li
sabonu, 2.1862t., hudební skladatel (mše, motetta,
Miserere, Tedeum, Stabat ater .

Caslnensis díoec. viz Montecassin
Caslnll. Antonin S. J., 71.1687 ve Florencii.

1737 prof. Písma sv. v římské kollejí,z.1755;
„E_ncyclopaedia s. Scripturae sive selectae in omni
scientiae ct doctrinae genere quaestiones ex ss.
potissimum literis enodatae“ (Ben. 1747 25 v.)„Cla—

vis prophetarum seude vera prolghetas íntelligendiratione disputatio" (Ř im 1749)„, ro hetiaeliterales

de Chrsristo et Ecclesia adversusH rotium et aliossrecentes criticos propugnatae“ (t. 1754), „sDc
libris vulgatae editionis SixtíV. et Clementis Vlll.

M. auctoritate recognítis theses selectae“ (t.
1753), ,ve divina poěsr srve de psalmis, canticis,
dequeomnire poětica s. Scripturae“ (t. 1751).„
hebraícae“ (t. 17225), „Controversia de statu purae
naturae “ (t. 1724), \'ýborne dílo, jež znovu vydal
Zaccan'a v 'lhes. theol. sv. V. a Schubert, Mohuč
1862(s pozn.). — 2. Fra ntišck Maria 0. Cap.,
rodeem 7.Arena, znamenitý kazatel, jmenova nka—

zatelem &apežským,,kterýžto úřad zastával 151et;
od1pa. lementa X1.jmenován 1712 kardinálem;

71 .r.p „Predíche dette nealPalazzo ApostoIico“ (Řím 1713 . nMaria, u. 1670
ve Florencli, z. po 51714, žák Saimonelliho a Pas
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ltiuinía v Římě, od 1703 varhaník při kathedrále velorenclí; vydal: „Canzonete spírituali“ (1703), 4hl.
motel ta (1706), 4hl, responsorla pro svatý týden

(1706),rskladby pro varhannya j.Mí c,hael maroníla, u. v Tripolsku 1710,
stud. svr lmě, 1735 provázel Assemana do Syríe,

od krále š a_n. jmenován biblíothekářem v Escuríalu, :. „Bibliotheca arabico--hispana
Escurialenlsis“ (Madrid sv., zevrubn
katalog arabských rukopisů, cenné dílo pro studium
literatury arabské).Casis viz Kasís

Casia de, Petr sČarm., u. v Limogesu, 1330_gen.
řádu, 1341 bisk. vaisonský, 1312 patriarcha jeru
salemský,z 1388- 3 zučastnil se sporuo„ visio
beatifica“ na shrnroáždění theologů ve Vincennes,
kdež bylo prohlášeno, že duše spravedlivých ihned
po smrti, po případě po pobytu v očistci docházejí
plného patřeni na Boha.

as,1um Casslum (nyní zEl-Katieh n. E1--Kas),někd. biskupství vEgyptě; biskupů znám pouzze
Lampetíus, jenž 431 zúčastnili se sněmu efeskěho;
nyní bisk. titul.

Casleu vlz Kaslev.u

0—70,

Caslulm víz Chas i
Casmann Otto, rektormskolyapotom predíkant

veStade,z.1,Angelographía“, „Victoria
chrlstiana“, „Thanatobulia, seu beate morlendi de
síderíum“, „Antisocínus“ a mn. .; jeden z jeho
spisků přeložiIŠimon Valecíus: „ asman aOttoona
Zpráv rtáká sv života křesťanského, nvanitřního
izevnítřnlho, vedle pravidla slova Božího“ (Praha
161

Casmirlus víz Casimir
nedl Karel Anto S. j., vilManě

164; svstoupdildoeTov ježš1663, prof. tllos athecl.v Miláně, od 1683 žil ve an. jakožto zpovědník
admirála Cabrery, od 1705PvLi abo,ně kde nt

kladem Cabrerov' m zzbudovalkollei pro ínissíonáíeindické, s. v Ba ajo u1725: jeho theol. spisy vi
novány jsou obraně zpurobabilísmua vyvrácení mo
linísmu: „Crisis theologíca, in qua selectiores et
acriores hujus et elapsi saeculi controversiae dis
cutiuntur“ (5 sv., 1 —1719.

Caso Petr, kanovník v Miláně, z. 1507; .r).
„Rationale caercmoníarum missae ambrosíanac“

(Míllán 1498). „Caeremoníale missae ambrosíanae“
99), „Vitaggo a Gerusalemme“ (vydáno 2 rukoplsu jehot. 1.855

Casolani Alessandro di Agostino (řeč.
Alessandro della Torre), malíř,n. v Sieně
1552, z. 1606, žák SalimbenůvaPomarancíanův; hl.
jeho práce: „Narození Páně“a „rSmt P. Marie“

ve farn_.kost. v Radicondoli, „Píetá“ a j. vet. kost.v as e,e„Na_rozenl Páně“ v dómě sienském, apo
kalyptícké scény v kupoli certosy pavijjské.asorlaaviz Cazo

Casot jan jakub S. j., z. v Llěge v Belgii 1728,
od 1756 missionář v Kanadě ;. v ebecu 1800.

Casottl jan Křt., u. v Prato 1669,rektoraproí.
filos. a geografie ve šlecht. kollejit., později prof.

dějin ve Florencii, kanovníkt., s. 1737; Já. „Memoríe storiche sull' imagine miracolosa iM. V.

dell' Impruneta“, „Nolizie inmmo alalavita ed agllstudii dí Mons. Giovanni della Cas aj.
Caspar víz Kašpar
Caspar 1. (Kaspar) Gabriel Václav Ord.

Praem., ». 1694 v Třebnicí v Čechách, vstoupil do
kl. strah. v Praze, 1723—28 prrot. tllos. v seminářl
arcib. v Praze, potom novicmístr v kl. strah., 1741
zvolen za opata téhož kl., zakusil plnou měrou sví
zele válečných dob, 1764; :p. „Spiritus philoso
phicus sive quaestiones ex unlversa phllosophla
selectíores, adjunctis ubívis exstaticís, pneumaso
phlcis et totidem erotematibus politicís tamquam
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veris spiritibus philosophicis“ (Praha 1728). Srvn.
Cerma'k, Premonstráti v Čechách 1,07 111; Hunter,
Nom nc1.V.318—19. 2.ejos f, rytec, u. 1799
vRorschachuve Šv'1880 v Berlíně;provedl
několik náboženských mědírylín: „Sv. Kat
dle Rafaela (1827), „Madonna domu Colonnap dle
téhož (1830), „P. Maria klanicí se jezulatku“ dle

Daegc (t 1838), „.Sv Barbora“ (11%Boltrafíia11842).— 3. ustus a Virgi ne es a,ta piarista,
71.v raže 1720, vstoupil do ádus 1737, působll

na školách řádových, vynikaje znalostí hudbyy pozvolán za kapelníka ke ral dvoru do Varšavy;
t. 1760 — 4. Ka rel. m_aliř,u. 1879 ve Fridrichs
hafenu u Bodamského jezera, stud. na akademii
v Stuttgaartu a v Mnichově, žije v Mnichově, ná
božennsky monumentální malíř, hledí s moderním
koloritem sloučitl jednoduchost koncepce a hiera
tickou formu pod vlivem ital. ranní renaissance;

hl. jeho práce: naistěnně malby ve farním kostelev Binsdortu ve e,m.b Křížová cesta v Balín

g_ensu,„Pietá“(1910).„ Nolí metangere“(1910). „Krí—aSamaritánka“ (1910).
asparl 1. Karel Iindřlch, ev. theolog, po

pulární nábož. spis. n. v Eschau vDol Francích

1815.01dS45 fárář na různých místech Bavorska,
posléfedeníchově; z.1861;.rps.„Christundjude“,„Der Schulmeíster und sein Sohn“, „Geistliches

und Weltlíches“, sebranés pisy pod(189názvem „Erzahlungen tiir das deutsche ok 2.
arel avel, orientalista a luter.(tlheolog,pů

vodu židovského. n. 1814 vDessavě, pokřtěnn1838,
od 1847 lektor, od' 1857 prof. theol. v Kristianii,
.t. 1892; .rp „Grammatica arabícaacum chresto

mathía“ (t. 1844, vy.d 1887obstaral Aug Mllller);
mimo to: Prrophet Ohadja ausgelegl“ (1842),
„Beltráge zur Einleitung 111das Buch ]esaia“ (1848),

beer den syro_-ephraimit. Kríeg unter jothamu
Ahas“ (1849). „Uber Micha“ (2 sv. 1851), „Zur Ein

fllhrung in das Buch Daniel“ (1869)_, „Quellen z_urGeschichte des Tautsymbols“ (35V. 1866————,„75)

ulnd neue Quellen zur Geschichte des 'l_auisymbolls“9) „arMt. v. Bracara“ (1883), ne Augustín
fŠIschlich beigelegte homilía de sacrillegiis“ (1886),
společně s Nísseenm a john onem 18572 aložil a
vydával časopís„ Theolo ísk Tidskrittfor den evan

gelisi-luthcrske kír ci . . a,lter ev-.
theolog,ráu. 1847 v ommerhausenu v Dol. Francich,zprvu ará,ř 1885mímoř.professoraunlversitní ka
zatel v Erlangách,1887 r. prof prakt. theologie a
paedagogíkyt., .rp. „Die cpistolischen Períkopen
nach der Auswahl von Thomasíus erklárt" (1883),
"Die evang. Konfírmation“ (1890), „Die geschichtl.

Čirundlag_edes gegenwartigen ev. Gemeindelebens“(2. yvd. 9081). 4.Vílem, ev. theolog, n. 1876
v Memmingenu, 1901 měst. vikář v Augšpurku,
1904 repetent, 1907 soukr. docent v Erlangách; xp.

„Die Rleliglon der assyr.- babyloníschen Busspsalme 903), „Die Bedeutungen der \Vortsippe KBD

im Hebráíschen' (1907)e„Echtheit, Hauptbegrítf undGedauken an derm ssian. Weissaguungjesaia 9.“
(1908), „D e undeslade unter David“ (1908), „Die
Pharísáer “ (1909,) „Aukuommen und Krise des
israelitischen Kónigtums unter David“ (1909).

Casparides Pavel Vincenc, n vPo líčce1776,
1794 vstoupil do kl. rajhradského, theol. stud. 1796

ve Vídni a 1797—1 raze, vysvěcen r_iankněze1800, prof. rhet. v Broumově, 1803—5 kapla 1805
až 1808 plukovni kaplan, 1810—13 farář v Doma

šov č, 1813 převor __rajhr., od 18141 ar. v Ostrovačicích, kdež z. 1817 vbibl. rajhradske' chová se
několik jeho rukopisu theolo gickýchci1__mezí nimiklad epištol nedělních a sváteční

"včaspensls (Carrpensls) Lukášsch0. tCaanp,1586 v Saragosse,: sp. „Cur us theologi
cus“ o dvou svazcích,obsahui1cl hlavní látku, jež
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se ve školách přednášela podle systemu sv. To
či? sv, 42.,n) „Cursus philosophicus“

(23v1666),1„Aplologia in defens. Annalium Boverii“ (Sarag. 45.)
phor viz1Kasfo

Cass někd. bisk.v círk. prov Pamf iii; Gum:
(Series a450) uvádí biskupy z let 381—879.

cassa salis viz solnl poonklad
Cassador (Cassiodor) Vilém,arodemz Bar

celony, referendář signatury,auditor Roty 1511—23,
legát pap. julia 11.ke král. špan aportug, 1525
biskup algherskýy, z. 1528; :p. „Decisiones aureae,
quotidianas materias, praesertim beneflclales er

praxim545et stilum curiae romanae concernentes“
Parr. 345). „Decisiones et ingelligentiae ad rcgulascancellarlae“(Ben.1n1547), „Epitommede

rcstitutione in integrum“ (Lyon 1586), „Decisiones
rotales 1513—23“.

Cassalien dioec. viz Cash
Cass ander jiří, lrenik, 71.811513v Pitthemu

uBrugg, 1532 dosáhl v L0\ani stupně mistra svob.
umění a stal se prof. svob. um. Bruggách zbaven
mista svého pro podezření z přichylnosti k nábo
ženským novotám, podnikl větší cesty, 1549 usadil
se v Kolíně n. R.. oddávaje se studiím, svou uče
ností &svými irenickými spisy obrátil na sebe po
zornost CIS.Ferdinandal. a zvlášt cis. Maximi

llana lhl.,jenž zval jej do Vídně; pozváni tomu C.proc Ln'avost vyhověti nemohl, napsal však při
té přireužitosti 1564 dobrozdání, jak by možno bylo
dosáhnouti dorozumění kattojikú s protestanty:
,.Consultatio de articulis religionis inter catholicos

etmprotestantes controversis“ (v d te rve po jeho1577; znovu od Grotia l ). elikož však,
nemaje hlubšího theol. vzděláni, protestantům činil

přílišné ústupky, zavrhoval autoritu sněmu tridento a znával pouze sněmy křest. starověku,
setkaly se jeho irenickě návrhy na straně kato
lické srozhodným odporem. Z. 1566v Koliněn. R,
a to dle některých jako katolík, odvolav bludy svě,
(jiní to však popírají). jiné jeho spisy jsou: „De
viris illustribus in sacris Biblits usque ad Regum
historiam" (Kolín1550), „Honorii Augustodunensis
de raedestinatione et libero arbitrio díalogus“ (t.
155 ), „B. Vigilii martyris et epíscopi Tridentiní
opera" (t. 1555), „Hymni ecclesiastici praesertim
quui Ambrosiani dicuntur“ (t. 1556), „Liturgica, de
ritu et ordíne domínicae caenac cclebraandae“ (t.
1558),„Ordo romanus de oiiicio missae“ (t.1 ),
„Acta coloquiiCassandrl cum duobus anabaptistis“
(15581565), „De olticio pii ac publicae tranquilli
tatis vere amantis viri in hoc religionis dissidio“

(vyd. ano"čmněnvBasileji 1561; proti tomuto spisuozval se alvl načež C. odpověděl pod pseud.
„Veranus Modestus Pacímontanus“ spisem: „De
iensio traditionum veteris Ecclesiae et 55. Patrum
adversum j.Ca1vini crimínationes“, b.m 562),
,De baptismo infantium testimonia velerum, de
baptismo ínfantiuurn doctrina catholica, de origine
anabaptisticac sectae“ (Kolín 1563), „De sacra com
munione christiani populi in utraque panis et vini

speeie consideratio“ t. 15161“ souborně byly vydány jeho spisy v Parižži 616.
Cassandria, někd. biskulpstviv Makedonii,v cirk.

prov. iilippskě; Gum.: (Saries 429) uvádí biskupa
Hermogena 449—

Cassani (Casant) osef S. j, 71.v Madridě
1673, vstoupil do 1ov. cž. 1686, jeden ze zakla
datelů madridské akademie „Academia de la Len
guae s;panola“ z. 177' xp"„Historia de la Pro

vincía de la Comp. de jesus del Nuevo ReynokdeGranada en la América“ (Madrid 7141), pokra

čováni Nierpembergových, Glorias dcl segundo Si 10de la Comp. d.ej dibuxadas en las Vídas y Eo
gios“ (3 sv, 1. 1734—36), „Diccionario de la Lenn

— Cassiun

Tratado de la
gua Castellana (6 sv., 126 30), 37)
naturaleza y or gen de los coimetas“ (t. 1?Cassanis, de, viz Zenz

Cassano all' onio, bisk. v ltaiii,v cirk. prov.

reg ijskě, zal. v ..;stol data statist.: 130.300 katol.,
6hoar, 200 kostelů a kaplí, 253 kn. svět, 83 kněž iře íc.h
casslatio (těž cessatio) publlci concubinatus

je dispensační důvo o snoubence, jímž vadi
nějaká překážka manželská, jelikož se odstraně
ním překážky tě jednak odstraní veřejně pohor
šení z konkubinátu takoíěho vzešlé, jednak pak
se (po případě) docili i legitimace dírek z poměru
toho zrozených. npatří mezit. zv. ne

čestné důvod-y dispensační (causae inhonestac).Cassayach Galle .,Španěl,biskup
chrysopolskýi. p., světicdi biskupmdiec. majorckě,

P. r. BBV, napsal kommentáře k některým knihámisma
Casse, dela Benjaml n lgn. O. S. B, 1801

v Nagymaros v Uhrách, vs oupil 1815 do klášt. na
Hoře sv. Martina, vysv. na kněze r. 182v, působil
jako prof. math na různých místech; z. r. 175,

vydal elementární mathematiku v 'az. mad'arskěm
(„Elemi mcnnyisěgtan', 184 —43) apoje
dnáni o poutích (1„8A2búcsújárásokról') v „Magyaregyhazl szónok“1

CasssedaPetr Xav. S. j., u 1739 v Pampe

luně, z. 1816, apolog. spis. španělskCaasse David, židovský spisov., n. r. 1818
ve Hlohově, od 1872 docent na vědeckém učilišti
israel. v Berlíně, 2. t 1893; „Leitfaden ftir den

Unterricht din der jtid. Geschichte u. Lítei't'atur
(1868,9. vy. 1895), „Geschichte der jud Literatur"
(: sv., 1872n 98„llebr.-deutschcís Wór:erbuch"(1871, 6. vdy 2. Pa\e' těpán (pů
vodně Selrg), 1bragstrpředeš1.,u. 1821 ve Hlohově,
zprvu rabínn, r. 1855 přestoupil k protest., r. 1859

gymn. n-.oi v Berlíně, 1866 konservativni poslanec,
18158k el při chrámu Kristově v Be(rlině,

z.d1892; ISBFJ"z„BtiEchergder Richter und Ruth“ 870,2. vyd.1 78), der Sóhne Zebedal“ (1870,

2. vyd 1878), „Altkirchlicher Festkarender“ (186„.Apolog Briefe"-1875), „ChrísrLSittenlchre“ 1882),
„Weihnachtem Urprung, Bráuche u. Aberďglauben
1 ), „Fiir crnste Stunden (1870, Aus guten

Stunden“ (1874) VomWeeg nachDamaskus“(1872,
„Esther“ (187,83; v lmetech1878- 1889 vydával týennik „neSu

etta l rancesco di Paolo, kardinál, u.
1841 vseŘímě, 1895 lat. tit. patr. antiochijský, 1899
kardinál.

Cassia 1. dcera jobova, viz Kassia. — 2. sv

mučednice v Damašku; Mart.R. 20. července.— 3 ('Ixarlor'a, Kama), duchovnl basnířka, 71.kol
r. poc bně ona dcera důstojníka tělesně
stráže, již adressovány list Theodora Studity 142,

6, 20 IM' P. X1X.,č 1621), snoubenka
císaře Theofila; od něho zapuzena založ. panen
ský klášter. jeji básně pojaty i do menaeji; na

ostrově Kasu (.(asos) ctěna tjaksosvětice.Cassia Fidatus viz Fida
cassia viz kasia
Cassian (Cassianus, Kasian) 1. sv biskup

autunský, dle podání pocházel z Alexandrie a
byl biskupem v Hortě v Egyptě; později přišel do
Gallie a stal se v Autunu nástupcem biskua Sim
plicia; od Řehoře Taurského (Glor. con. a73 n.)
velice chválen; z. r. 355; om. sra.pn

2. a.s Elia 1). Carm. (rodným jménem j73n Křt.Pallavicini), n.16:9 v Mila 4;
Arbor omnium opinionurn mlralium tot7almcon

tinens theologlam moralem ordíne alphabetico dis
positam, adjectis auctoritatlbus canonistarum atque
jurisperitorum cum summorum pontificum decretis“



Cassini — Cassiodorus

(4 sv., 1691—1705): „Centum hístoriarum examen
cum sententía dcfinitiva in utroque foros ude

cisiones_theologico- Iegales“ (1682, dáno na.„index1.683) s učitel v imole (Forum
Syllae),_za 3pronásledováni Diokleciánova (303—4)
byl dán svým pohanským žákům na ospas a od

nich kovovými0pisadly umučeen. M. .srpna_.Kulda, Cirk 112; Detzel, ikono .
4. jan, círk. spisovatel, zakladatel mni ského ž_i

vota v jižní Gallií, odpůrce Pelagia a Nestcbrioa,„otecs emipcla ianismu“, „. kol 350—360v

brudži Jih/“Ha, heol. Quartalschr. 1900,419), dleajoiných ve Skythií (Gennadiw „natione Scytha
snad vzniklo mylnou záměnou s poušti Sketskou

„Scitíum“ _v E yptč,Ga11ii nebo Syrii, _spolu
s přítelem sv' ermanem byl 385—394 mnichem
v jednom kl šteře u Betlema, potom () r.
zdržoval se v E ýptě, později v Cařihradě, kdež
byl žákem sv. řena Zlatoústeho a od něho n
jáhna vysvěcen, když sv. jan Zlatoustý poslán b
pondruhé do vyhnanství, vypraven C jmenem ař—i
hradského kleru r. 405 jako jeho obhájce do ima
k papeži Innocenciovi 1. V Římě nepochybně o
svěcen byl na kněze, přišel 415 do Massilic,z u
doval tam dva kláštery: mužský a ženský, z.zkol.
r. 435 (dle jiných 433, 448, 450); k žádosíi sv. Ca
stora .rp. mezn lety 419—423: „De institutis coe
nobioruum et de octo princip. vitíorum' rcmcdíis“
a „Coilationes XXIV“ (ve formě rozmiuv C—ových

ermanem a egyptskými mnichy); oba tyto spisy,
zvláště však „Collationes“ velice byly ceněny, od
sv. Benedikta a od Cassíodora doporoučvványa
v klášteřich předčítány, v letech 1485—01667 29krát
tiskem vydány; výtah z nich pořídil sv. Eucheriuus
Lyonský. C., ač odpůrce Pelagíúv, přičítá (v kol
laci Xlll. „De protect one Dei ) oproti sv. Augu
stínu počátek dobrých skutkův a přípravu na milost
zpravidla jediné člověku, stal se tak „otcem se
mipelagianismu“ a potirán sv. Augustinem („De
praedestinationc sanctorum“ a „ edono perse

verantiae" ) i Prosperem eAquítanským („De ratia
Dei et líh. arb.“ a sCollalorentí'). vyzváni arcijáhna, pozdejšeíito apete ,sepsal
mezi lety 423—431 poosledni svoje diloa„De incar
natione Domini contra Nestoríum“.- Spisy C-ovy

A. Gazaeuus ouai, 3811., 16163 č.
Myigne(PL. XL1X.aL.), nejlépe Petschemg (Corpus
scup.ecc1. lat., sv. XIII. a XVV.,11ve Vídni 1886—88—).
S vn. amwur, Základy patrologie 224—226.

viz julius Cassían us. sv.
ě, spolu se sv. Petrem; Mart. Rom.

26. března. — 7. sv. mu.č v Řim,ě spolu se sv.

Luciem; Mart.rlRom. 1. prosince. 8. sv prvníbiskup sebe ký (brixxenský). odtantiud vy
puz_en byl ředitelem školy v lmole a tam umučen,
je-1i_tento světec totožným se světcem sub 3. uve

deným, nelze rozhodnouti. Nejstarší stolpy jeho
úctyavyskytují svsev___prvépol. |x .stoietí. am 13.

-— uč. v Tingu v Maureitakníi,Marta. Rom g3. svprosince. — 10 sv. muč.,

vTodi (Tuderlum) vsUmbrii. V dODČDiokleci
ánově; Mart. Rom."1.13 na.Cassini janD iinisk,astronom, u. v Perínaldo
r. 1625,vstoupil dornjesuitske kolleje v]anově, vy
stoupil však a zůstav laikem, věnoval se studiu
astronomie, 1644 povolán do Bologny, kdež spra
voval observatoř, kterouž zbudoval markýz Mal
vasia. a 1650 stalse prof. astronomiet., zabýval
se také hydraulikou, r. 1669 povoolán do Paříže,
kdež pod jeho dozorem r 1671 zbudována obser

vatoř; r. 1711 oslepl; vneštěssttl tom byla muuútěchou hluboká víra a zbožno :. v Pa řlžlži 1712.
Výsledkem jeho pozorování jsou výpočty rotačních
period planet jupil__era, Ve uše a M21“5:8 jeho
„Opera astronomica“ vyd. \ ímě 1666 mezijeho

Eru
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Ži'lŠym.byli mnozí z Tovar Jež.., určen. pro missii
Casauinisl. František S. _|., 11. v Praze 1646,

vstoupil do Tov .jež. 1662, učialdlouhý čas gram
matice a kázal v PIraze něm. ital.; z. v kollejiklementinske 1725; :„Vita abscondila, seu opus
cuium de rcligiosa sanctimoniaiium vita“ (v Praze

), „ll iubileo neliae casa hospitale di santa
Marta“ (t.1 o_nt__ferratSam_u el.Fr, Italjanovský, žil kol 1650;
jiné5„Liber isagogícum in apícesrScoti ad investi
ganda Aristotelis principia"; dále introdukcí (isa
gogicum), obsahujici 7 knih logických a třetí knihu
ísagogickou (úvodní) ad physicos a ices assequen

os; mimo to kommentáře k osm knihámViysikyAristotelovy.
a,ssino Cassinum viz Montecasino.

Cassiodorusl.(Cassíodoríus, Kassiodor),
plnýmjménemFlavius Magnus Aurelius C.
Senator (toto poslední jmeno nebylo označením
jeho důstojenství, nýbrž jméno vlastní), státníka
učenene,c n. kol.r 470—485ve Squíllakiu (Schilazzo)
v Bruttíu (Calabrli) z vážené rodiny, z., dosáhn uv
včku asi 100 let, ko1. 70—;578 quaestor a se
kretář krále Theodoricha, r 514 konsuul, později
magister officiorum, od 533 praefectus praetorio,
již jako stařec těm'eř sedmdesátiletý 540 uchýlilse do kláštera „Vivaríum“ („monasterium Vivarí
ense), jejž byl "na svem statku zbudovalla pře
vzal vedeni mnichů, jim_žvedle zbožných cvičení
a studia vědeckého uložil za povinnost také opí
sováni rukopisů, čímž dal podnět k tomuto důle
žitému oboru činnosti klášterní ve středověku.
Spisovatelská činnost C-ova jest hlavně encyklo
paedická, a to se zřetelem k praktickému zužitko

váni sneseneho materiálu. Zachovaly se tyto jehospisy:„ Chronicon“ (od Adama až do r. 19po Kr.)
e to kompilace ze starších pramenů (M.-ggg,P. L.

i.)_(ix„1214—1248:Momnl.rzrt,.MG.a uc.t antiquiss.109—161, „Historia gothíca“ nebauo„De origine,
actíbusque ctarum sive Gothorum“, 12 knih, jež

dochovaly se Eouze12ve5 zpracováni Jordanesově(Migne, P. L XIX 51—1296, Mambu-m, o. c.
V, 53—138), pro dějin2 velice cenné „Variae epi
stolac et formulae“ (1' knih; jeto sbírka reskriptů

jménem králů v dananých, formulářů a vlastních-cový ch úředních výnosů, vyd. Mar/mnm, ]. c. Xll.,
s „Oratíonum rellquiae'f od Trauba); filosoficko
asketický spis „De ammma“ (Mzgn P. L LXX
1279—1308);kommentář k žalmům („in Psaltcríum
exposítio" n. „Complexiones in Psalrnmos“, Migne,

.LXX., 1,056 na základě výkladu Augusti
nova); „Complexiones in epistolas et Acta aposto

1_orumet Apocalypsín“ ( ilz'gne, P. L. LXX., 1321481); „institutiones dívinarum et saecularium
llectionum (Iitterarum )" ve dvou kni,hách z nichž
prvn:(./myf, P. L. LXX 1105—l250) jest jakousi
methodologíí theol. studia, a druhá (uváděná oby
čejně pod titulem „De artibus ac discipl nís líbe
ralíum artium“ , Migm, P. L. LXIX., 11 9—12%),
obsahuje nástin tak zvaných 7 svobodnýcn umměni,
apoživala ve středověku velike obliby; část je—
dnajicí o hudbě („institutiones musicae“) byla
slředověku vedle spisu Boč1í0va zdrojem pro po
znání antické hudebni theorie (C. jeví se odvislým
od theoretiků řeckých; hudbu deli ve tři díly:
harmonie, ytmus a metrum, harmonie, tolik jako
melopoííešeků, přihlíží k výšce neb hloubce tonů,
rytmus má na zřeteli dobrou recitaci slova, metrum
vyplývá z veršove formy hymnu; pravidelných in
tcivallů vypočítává šest: diatessaron [kvarta],
d ápente [kvinta], día ason [oktáva], diapason et
dziatessaron [undecima. diapason simul et diapente
|c1uodecima1,disdíapasou [dvojl oktávaj; tónu zná
l.), transposíčni to stupnici řeckou; srovn. [(orn

“C
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01121157“v Kirchenmusik. ]ahrbuch 1886, str. 2);
Historia ecclesiastica tripartita“ (12 knih, Mig/rc,

P. L. LXIX., 879—1214)); je to snůška výtahů ze
spisů Sokratov ch, SozomenOvých a Theodoreto
vych na zákla ě překladu jich, jejž byl zhotovilp ttel C-ův Epiphanius; „Deoorthographia“, sbirka
výpisků ze starších orthogratických spisů; „De or
dme generis Cassíodorum“, spis tento obsahuje

cenné zprávy o rodině a spisovatelskež činnostíC-ově; zacho al se pouzzez,lomek je) 1874

v b\bllothece vžyKarlsruhe nalezl ilolder. žSebraně
sísy C-ov jan Garet, Conn.gr S. auri

ouen a ěařížy 1679. Benátk 1729), znovu otišt.v Migneov PL. LXlX LXX. .,.S'amraur
Základy pašrolog. 260—261. 2.5 n(:yna, he

braista španp,řprotestant, u. v Seville, 2. ve Frankfurtě 15,94 o.špan a v Basileji vydal hihli
pod názvempl:!thdBiblia, que es los sacros libros

del Viejo y Nuevo mTestamento triansladata enespanol“ (1569); p. . notationes in
loca selectiora evangelií joannis“ A(lFrankt. 1573).ilém viz 'assado
_Cassito Ludvík Vinccenc O. Praedd. 7; 1766
v Bonito (prov. Avellino),z. 1822; .r). „institutiones
theologicae dogmaticae“ (Neapol 1816); „Liturgia
domenícana spiegata" (L1804—5, 2 sv.) anegt
ricí“. „Lezioni accademiche“, „Le antichítá eccle
síastiche del re no di Napolassium víz asi

Cassius 1. Bartoloměj S. 1., u. 1575,působil

jako n\issionář v Levantě, byl prov. řádu vlDubrovntce, apošt. poenítencíářem v Řím
:p. „institutiones línguae íllyricae“ (1604), vydat

orv. překlad rituálu řím. 16403 . v.

vojín tlhoebalnskělegie,,patron města Bonnu; Mmart.onnae in Germania sanctorum
assll et Florentií cum aliis plurímis“.

.v Clermontu4 (Arvernium) kolemr. 264; Mart. Rom. 15.kv.— . omu

spolu se ()sv. Cacrpophorem; Mart. Rom.„7. srpna.cece,lanus 11.kolem 155 v Nlceji
(v Bithynioí), doosáhl za Commoda a Sept. Severa
vysokých důstojenství; 229 stal se konsulem, :p
Panamy) lowum (od zal. Říma do 229 poKr. ); díla

toho, původně obsahovalo 80 knih, zachovaly
se ůp ně pouKze knihy3 ti.—60., obsahující dějinyod r. 68p r.do r. 47p oKr.; z ostatnich knih

pouze zlomkyl.90Nejlepší \yd. obstaral Boissevaín(3 sv., 1895 od \skup
v Narni v Umblrii,.z 553; Mart..Rom 29 čna.'

Casson Frant. Dollzier, de, kon r. sv Sulpi
cia, n.mu Nantes 1636, rvvu vojín, 657 vstoupildo se ..sv Sulpicia vPaříži, přijat do kongregace
a 1666mposlán do Kanady, kdež s velikou horlivosti
působil jako missionář,z.1701;.r_p. „ istoir\re du
Montréal“ (vyd. v „Měmoíres de la socíété histo
rique de Montreal“ 1869)a, Récit de ce qui s est
passé au voyage quee.M de Courcelles a fait au

lac Ontario“ (_zúst. v irukopise).Cassovia víz Koš
Cast Kristian, kměwzřádu frant. česke provincie

vel tech 1700—17744. Byl lektorem \\a dom

studiuhfíantiškánském v provincii, nejdříve filosofie,
gkth eologie kontroversisticky spekul. a nějakýas též morálky Bývaltéž řádovým představeným
mistnim—jako ve Vratislavi a Plzni, kdež posleze
27. září 1744 zemřel. Z jeho činnosti jakožto lek
tora kontroversistiky pochází díío „Díscursus con
troversísticus seu Doctrina Romano-catholica verbo
veritatís comprobata etc. Wratislaviae, Typis Aca
demíci Colleglt Soc. Jesu, per factor. Franciscum
Gabriel Olbrieh. A11736(v8 ,.str 512;. jest to při
ručka ke studiu kontroversístíckěmu; obhajuj\ se
v ni zvláště ty články víry,jež namířeny proti blu
dům protestantským: o prave církvi, o samospasí

martyrumm—3
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telnosti cirkve, o svátostech všeobecné a o jedno
tlivých zvlášť, o očistci, o úctěssvatých a ostatků,

o dobrých skutcích; o třech drunzlch skutků kajících: o modlitbě, postu a almuž — o evangeli
ckých radách, () přikázáních BOŽnlCha e\rkevních,
otradlci; pak obšírnějiopraedestinaci, kdež se 6.
přidržuje mínění Molinov.a Ke konnei jedná () způ
sobu víry. kazů od 0něho uvedené jsou krátké,jasně a pádné. bzvláště bojuje vlastní zbraní
protivnlku tím,že cíluje vhodně jejich spisy a usvěd
čuje je z nepravdy : jejich vlastních výpovědi..rk.

Castabala, někd. bisk. v Malé Asií; / eymm 11
901 uvádí sedm biskupů z lett325—692; pojizdě
bisk. titul. (zruu.š

Castagniza jan 8.0 S. B., kaplan krále F\l\pa 11
1598 v Salaamance; :) „De la perfection de la

vida christiana".
Casta nol. Andrea dal ital. malíř,n. kolem

1410 v Lastagnu, stoupenec Masacciův, pracovaal
pod vlivem Donatellovým, :. 1457 ve Florencii, od
něho jest fresková malba „Ukřižování“ vSta María
degli Angeli ve Florencii, treskyvvSta Apollonia
(„Ukřižování', „Pohřeb rtstův, „Zmrtvýchvstání“,
„Poslední evčeře". Vjeho pracích poji se vulgární
brutální naturalismus typů s mohutnou pathetič
nosti výrazu. Srvn Mal/tor, Gesch. der Ma1.ll.,
115n — 2. An ea del O. Carnt., n. kol. 1440

ž4661 ; přičiltláse mu"život sv. Ondřeje Corsini(Acta Ss. janll 106

lCatistaldus (Castaldo)1. jan Křt., theatín, :.- :). „lcones sanctorum et illustrium vírorum,
qui3ab Ecclesiae nascentis exordio usqueaad su
peri0\ís seculi tempora in variis orbis partibus

ler. reg. institutum omnium primi tundaverunt,
restítuerunt“ (Řím 1620). — 2. On řej, theatin,
ordem z Neapole, dvakráte generál řádu, 2. 1629;
.r). „Praxis caeremoníarum seu ss. rom. Ecclesiae
rítuum accurata tractatio" (Neap.1625, 1681)

Castallo (Castalion, Castellíon) Seba—
stian, protess.t theol., u. v Saint-Marlin-du-Fresne
1515, věnoval se zvl. studiu řečt. ahebr., 1540při
po 11 se ke Calvinoví, jehož vlivem stal se prof.

enevě, s nímž však dostal se do sporův \: před
určení a o P\snni pisni, kterouž C. chtěl z bible
vyloučiti, i byl zbaven svého mista, načež odebral
edo Basileje, kdež působil ako lektor řečtiny

na unív; zt.156'3, .rp. „Biblia Veteris et Novi Te
stamentí' (Basile 1551);jest to lat překladzhebr.
& řeč.; tento pře lad oplývajict chybami a zvlášt
nostmi („genius“ místo „an elus „lotio“ místo
„baptism\\s“, „respuhlica“ místo „ecclesia") byl
předmětem ostrých diskusí, rovněž taki jeho franc.
překlad, vydany r.1555De11neatío reípublicae
judaicae ex josepho“ , „Defensio suarum transla
tionum Bíbliorum, et \naxíme Novi Foederís contra
Th Bezam“, „Nota prollxior in cap. IX. Epistolae
ad Romanosw tyto tři spisy připojeny byly k líp
skěmu vydání jeho lat. překladu z r. 1697; „Psal
terium reiiquaque sacrarum litterarum carmina et

precariones“ (Basilej154.7);t „jonas prophet aeh —roíco carmíne descriptus' \. 1545 - „Dialogorum
sacrorum ad línguam et mores puerorum forman
dos libri lV“ (t

Castalius : Kaltzenbergu, Daniel, po prove
dení reformace katol. prvni katol. děkan v Ml. Bo
leslavi 1629; byl zručný_m sochařem a vytesa11642
sochu Bolestuě P. Marie pro svůj kostel. Srvn.
Dlaóat', [(.-LI., 629 Titicme-Becker, K.-L. Vl. 135

Castan Ferd. Xav. Emil, u. 1824,stud. vse\\.\
sv. Sulpicia v Paříži. potom v Římé, kdež dosáhl
stupně dra. theol., stal se sekretářem arcib. paříž.
Míra, potom kanovníkemv Moulin '.:). „Histoire
dela papaute“ (Pař.1783,—76sv. 4), el'ldée
de Díeu d'aprěs la tradition chrétienne eteles di
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verses autres thěodicees rationalistets ou sacerdotales soit avant soit aprěs j.-C." 187, sv.),
„Les Origines du christianisme d' aprěs Ia critique
rationalistc contemporaíne“ (Moulins51858),

rigines du christianisme d' aprés la traditi'on ca
tholique" (t. 1868), „Du Progrěs dans ses rapports
avec l' Église“t.( 1868), „De l' Union de la religion
et de la morale" (t.

Castanetdda, de, Franít 0. S. Aug., n. vBurgosuv XVlll. ol.; :p. „Tra atus de purissima conccp
tione beatae Vírginis" a(Madrid 1.614)

Castanel,s de Petr Ondřej, žil kol 1416,cp.
,Víta s. Andreaě Corsini O. Carm., ep íesulanl“
(Acta Ss. jan. ll., 17064—2

Castaneus (Chasteikgner del a Rozai) Jindřich íudvík , hrabě, n. 1577 vhTivooli

v ltaln syn vyslance jlndřichalll.vŘime, žák Sca
ligerův, přite Duvergerea de Hauranne(Sancyran
ske'ho), 1611 bisk. poitierský,z. 1651;Pp._„francaises sur salnt Matthieu" ( oitiers 1619).
„F.xercitationes in Marcum, Lucam, johanne m et

Acta Apostolorunii“ (t. 1626), ,Exerc. in Genesim'

emar quues

1528). „Exeíc nExod um, in líbros Numerorum,

Řasu e et ludicumn (t. 162_ „Exerc. in i(V librosegum' (t. 62 „.Exerc in llbrumjob“(t1628),
„.Exerc ín librum Psalmorum“ (t. 1643) „Exere in
prophetas majores et minores“ (t. 1636; souborné
vydáni všech těchto výkladů vyšlo 1640), „Disser
tationes ethicopoliticae“,„ Nomenclator cardinalium,
quí aba 1000 et deinceps quidpiam commentatí
sunt“ (Rouen 1653), ,Synopsis celebriorum distinc

tiontěm turn philosophicarum tum theologicarum“
Castano Bartoloměj S._j.,u. v Santaremu 1601,

byl missionářem mez niddny v území Sinal 0 So

nora; své znalosti hudby užíval jako k prostředkuk obraceni pohanů; z. v Mex u1672; __rp.různé
katechismy a modlitby v nářečí othomskem

Castejon, de, Aeg., rytíř řádu alcnntaršnkěho,n.
v Castilii; :). „Alphabetum juridícum, canonicum,
civile, tlieoricum, practicum, morale atque politi
cum cum allegationíbus in sin ulis materiís classi
corum doctorum“ (Madrid 16378,2 sv., Lyon 1683,

Castel 1. Ant. 0. Min., z. 1717; .r; „Brevís ex—

positio ad quatuoor P. Lombardi libros“ (Madrimd1756, Saragossa 1698 73, 5 sv \, „Athena
minoriticum novum et lvetus scholarum subtiluirsn,
seraphícae et nominalium nonnullas exambiens
quaestiones“ (t. 1697), „Francilo ium sacrum, opus

anachronologicum historico-l1p_051tivum,Christum D.et seraphicum P. N. S. Franciscum ab orlu ad oc
casum velut specular micrologicum harmonice de

ííectensr etnarchonlce exalltans“ (Saragossa 1713).. Perardd, :p.„ uestionsno
tablesF srurnles matiěres bénéíiciales“ (Pař. 1689),

„Remarques sur les Definitions du droit canonigsšš
(t.—3Š700)'„Régleč dčruc1aCanlžellerie romalnel(l
W 3; 47. „Controverscíae ecclesiastico-_,historicae
utilniter curiosae“ (Kolin Rýn 17. B., t kl St -Maur des-Fossés,_se
kretář Ludvika 0l. z. 1476; pripisovaná jemu kro

nika %ochazí nepochybně od Lebruna. mnicha kl.vSt. udviakBettridb..],1
1688 \ll)Mosntpellieru, vynikající mathem. a fysik,
z. 1757, spolupracovník publikace „Mémoires de
Trévoux“; vydal několik spisů z oboru mathem a
tys:siyk.

Castel Sant' Angelo viz Andělský hrad.

Castelbranco z(rCastri albi), bisk. v Portugalsku, zrlz. 1771, 1.832
astel Gandozlfo. italské město v prov. římské,

papežsk' majetek garančním zákonem r. 1
territorl lní. — V stare době byla tu část císařské

!. Sylvanieavisitátorem prov. litevskě; p..
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villy Albana. Ve Xlí. stoleti vystavěli (]andolíově
tasel (turris Gandoílornm), který ve XIII. století

náležel Savellům a tito ej 1596 rodali papeži za
udů. Ur ban V 11.dal 2 e zřiditi od Ma

derny, BrecciolihoaCasteliho papežský palác, jenž
sloužil papežům za letní sídlo ažd r.-187
jsou vněm sestry řádu sv. Basilla. Papežska kaple
má pěkně fresky od Zuccara. Kostel sv. 'lomaše
de Villanova ve městě v stavěn Berninim r. 1661.

V městě jsou školní bratri, augustiniáni, jesuitě.

=“

C_asteleín A., S. J.,p rf.o v Lovani , :): eŘyRi
gor imse, la doctrine pdu salut et le nombre des
c“lus (Brusel 1899 , „Le socialisme et le droit de
propriěté“ (t. 18. )), „Cours de Philosophie" (t.

1901),„La Methode des Sciences sociales“ (t 1901),„L'Hypnotisme et laP schologie“ (1890),„ Mo
rale rationalistc et la orale chrétienne“ (t. 1895),

„lnstitgutioneUsPhilosophiae inoralis et socialis“(. 9)9, „Un Programme social. Conference" rt.
1), „L'lslamisme, ses principes sociaux, ses loís
íeuscs ct morales“ (1897), „Le Premiere page
oYse et l'ílistoire de la terre. Hult Coníěren

s“ (t. 1884), „La Methode des Sciences historl
ques“(t.11).

Castelesl Adrian viz Adrian Castelcsi

reli

dee

Caste111.Antonín viz Castel. — 2. (Castle.
Castellus) Edmund, angl. orientalista, n. 1606
v Hatley v Cambridgeshire, zprvu kaplan Karla II.

od 1667831'aebendářdZtv Canterbury, posléze proí.
arab. v mbridge ;.rp. „Lexicon hepta
glotton“ (2 sv., Londýn 1669), jenž" maje zakladem
kořeny hebrejské, obsahuje veškerý slovný poklad
hebrejštiny, chaldcjštiny, syrštiny, samaritánštiny,

aethiopštiny, arabštiny a perrištiny. „ eo“n (,'-úvhledí i kpracím starších orientalistů, většinou
však jest \ýsledkem vlastniho badání C-ova, maje
nejen důležitost lexikograíickou, nýbrž i shlediska
srovnávacího jazvkozpytu a věcneho; poodáva těž
stručné grammatiky oněch dialektů. Nejlepší časti

Lexika' jest část syrská, jež byla též od [ D.
štichaelise v Gottinká r. 1788 znovu vydána (2díly) a jižs enoosud uzivá. Také čast hebrejská,

s dodatky Mlchaelisovými,vydána samostatně Trie
rem 90—92.. v Gottinkách (2 díl ). lneho„Lexiconr“ jest doplnkcm (7.3 dil) atol novy lon

dýnské polyglotlni bible (Biblia potlnyglotta, 1657),jejíhož zpracování se C. těžz
Castellammare di S t ab | a (ClasatetllřumStabiense,

Castrum maris), bisk. v eap50015ku,v círk.
sorrentské, založ. 'lliž před r. 8 připojenokněmu biskupství orrediPatrsoiaÍŽLettere,Litteren.,
Liternum); 70.500 duši, 3 dekanáty. 26 íar, 100 ko

stelů a kaplí, 220 kněží svět., h20niscmin., 30 řchol.,muž., 11 řéh. omú, 100 ře
Castellanensís díoec., někdolbisl'mpstviCastello

na ostrově Rialto uBenatek), založ. r. 775, do
1091zvané, ,sedes ulivolensis“, 1451 připoj. kpatr.
benátskému.

Castellana, de, Ondřej 0. Min Conv., zvaný
tak dle svého rodiště, rod. jmenem Scalimoll,
vstoupil do řádu minor. v provin cii sv. Mikuláše
\Bar ri, byl provinciálem, apošt. praefektem Tran

„Missio
narius apostolicus a S. de Propaganda ílde ln
structus quomodo debeat inter haereticos vivere,
pravitates eorum comincere et in fide catholica
proticere per Germaniam, Poloniam, Ungariam et

per omnes partes, 4ubi vigent blasphemtae lutheranae“ (Bologna
Castellaneta, bisk4.v jižní ltalii. v círk. provin.

tarentskě, založ. 1088, r. 1818ppřipojeno k němubisk. mottol ,38.600 duši, 4 dekanáty, 6 far, 52
kněží svět., 12eřehol., 48 řeholnic

cn
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Castellani(Ca_strellanus)1 Albert 0. Praed.
enátčan, :. kol 1522; vdal „Biblia latina“

(Benátky 1506. _5__r_1519), „bermones b Zenonís
veronensis; Homiliae et admonitiones b. Caesarií
arelatensís ep.“ (t.1508), „Pomificale secundum
rituum romanae ecclesiae“ (t. 15 „Chroníca
brevis ab initio ordinis usque ad praesens tem
pus“ (15081.— 2. Albert O. Praed., rodem z Mí
lána, z. 1715; :) De immunitate ecclesiastica“aj.

. atian O. S. ., řeeč. take „Gralia de
Florentia", provinciál mag. theol. žil kol. r. 1394;

jeho výklad sentencí Lombardových zůstal v rkpse.ak u,b kanovník lateránský, :p. „Tractatus
de Sanctorum canonlzatione“ _(1521. 5. Mi u
láš, profesor v Pise, .rp. „De ímmmortalitate animo
rum secundum Piatonem et Aristotelem' (|525;

e spise tom dokazuje, že Aristoteles učil ne
smrtelnosti duše

Castellano de Bassano, :. kol. 1350, „Ve
netianae pacis inter ecclesíam et imperium librl
duo“ (je to histor. báseň o míru uzavřeném 1177,

všgai A. Hortls v „Archeograio Triestino" , XV.9
Castellanos, de, juan, n. ve Spanělsku v prvé

pol. XVI. stol., odebral se 1545 do Ameriky, zprvu
vojín, vstoupil do stavu duchov.. vysv. na kněze
v Cartageně v Columbii, a stal se farářeem ; .r.
epickou báseň: „Ete ias de Varones ilustres e

lndias“ (_vMadridděl ).Castel1111.Antonín Maria O. Serv.B .M. V.,

rodem z Mantovy, generál řádBn,;. 1716; .r). „Desacramentis in Specie“ — 2.B dlkt O. S. B.,

mathematik & sik, n. vPerugiie 1577, vstoupilt do
klášt. motntecassinského, stal se opatemt., potom1640 opat kl.ášt v Santo Benedetto Aloysio; ve

vědách _Eřírodních žák Galíleův, zabýval se hlavněhydrauli ou 1623 povvolán od papeže UrbanaVílí.

do Rima _za prof. mathem. na univ..; z. v
„Della lmisura dell' adequa corrente“(Řím 1628, 3. vyd. nuov 1823, přelož.

do anglič. a franc.), „Rísposta allec|oppositioni del
Sig. Lodvico contro al trattato del Sig. (18118
Delle cose che stanno sopra acq a“ (Bologona

1655); připisuje se mu také \'ynál7ez helioskopu.el,7.si.711644vje,510 .r). „lligm1'110

Pasquale rettam_enteassegnato nel Calendarío Greoriano“ (Benátky 1
Castellini (Castelllnus), Lukáš O. Praed.,

.ve Faenze, gen. rokurátor rádu, prof theol. na
universitě římské. 1 29 biskup cátanzarský, z. 1631;

rpg, ,De electioneuet confirmatíone canoníca praelatorum quorum mque praeesertim regularium“
(Řím 162.5),„Tractatus de certitudine glorlae san
ctorum canonisatorum“ (t. 1228), „De mquísítione
miraculorum in sanctorum maityrum canonizatione“
t. 1 . e dilatione ln longa annorum tempora

magni arduique negotií canonizationís sancrorum

elucidatorium t_heolngicumo“ (Neapol 1631).Casteliio viz Castalr

Castello 1. jan Křt. řeč. Berganmesco, malířa architekt, 71.kolem 1509 v u Bee,rgama

vzdělal se hlavně na dílech Raífaelových, us_ahdilsev lanově,1567 přijat od Filipa 11.za clmvo ho ar
chitektaamaliře, usadil se vMadridě, kdežz.1569',;
z jeho maleb zachovaly se v chrámech janovskych
fresce „Trůnicí Spasitel jako soudce“ v SS.A n
ziata di Portoria, fresk r_nalbyvS. Matteoaoltářní
obrazt., olt. obraz „Sv. Šeheslian“ vS. Sebastiano;
mimo to jest od něho oltářní obraz ve far. kostele
v Calolziu u La o di Lecco, ze staveb "eho uvá

díme kostel S. att: o v Janově, 2v RMaaride racoval návrhy pro Fscuria lSpj.
rodem z Boloogny,z . l656;r» .„pe donaftíonleCon
stantini“, „De praesentia proprií parochí ln saera
mento matrimoníi“ (pod pseud. Caes. Cantelli). —

't: » <
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3. de, Richard M., český metjhacmistíckýpast__orse evr. Americe, 71.1870 v Pad rouvě Tábo

1895 kazatel v Cedar Rapids, 1895;veChicagu red.method. týdenníku „KřestanskýP r„p.
mátník českých evangelických cirkvisve Spojených
Státech, obsahujici popsání všech českých sborů
presbyterních, neodvislých, reformovaných, congre
;ačních, methodistíckých a baptistských roku 1900
:stáva-ících“ (Chicago 1909 . rvn.Habem'£/1I, Dě
iny echů amer., 349, 609,667. — .Vilémjn1o_s_.,
:)rof. a subregens vTreviru, s. 1811; . „Deervariis

:ausis, _queís accidentalís roms.8pontiflcis potestassuccessive ampliata fuit" (1788 „ e immoderata
alíos haereseos insímulandi libidine aetate nostra
admodum familiari et ejusdem causis“; spisy jeho
naplněny sou duchem racionalistickým.

Casíelll<1ndde la Plana víz Segorb e.
Castelnau, de, viz Castranova z.
Casízrelsado viz Ampuriasl., 4
Casielvi, , et Ladron julian . m.,

prof. tlos na univ. valencské; % „Cursus phlloso
phíicus per modum commentarií ín Aristotells ope
ra“ (Valencie 1624—30.

Casti Gíov. Batttista, sabee,n. vMontefiascone

1721, básnik, při'at v_lídně u dvora josefa 11. i Kateiřny ll., villaříž „Gli animali par

lanti“, „PoemaTa rtlažrlo'l', „Noveile galanti“) (obsahu
kluzkého), „Cong_lura di Catilina“ (draCasti lionel Baldaa_ssare, 71.14m78)vCasa

antovy,l zprvu vo'ín, potom v slanec růz

ných dvorů v Londýněé zař_ížia vMíTlně; poslezepp. nuncius v Madri Toledu; hlavní
jeho_dílo: l.1 Cortegiano“ g(Ben; 1528, nově \e Flo
rencii 1894); jest to dialog mezi nejznamenitějšími
muži oné dobyo ideálu dvořana. — 2. de, n
da, u. 1350 v Castigjone Olonaa, 1389 prrof. kan.
práva v Pavli, 1404 blsk. placenzský, 1411 kard.,
1420 bisk. lisieuxský,o Martrtina V. několi
krát pověřen důležitými osaláními,zejména do Ně
mecka proti husitům, 14 4 do Polska; 1431 bisk.
portský, 1440 sabinský, 1440 jakožto legát Euge
nal. marne zasazoval se v Miláně o zavedení
římského ritu, byl příznivcemvědauméní'

,Frant išek, kanovník,důvěrnýpřítelsv.

Antonína_Florentského,jehož životopis napsal (Acta

<

Ss. Maj. 13.——25) 4. Ful ethi us $.j., zPa
lenna, prlof. fil. a theoL, z. 1569G; Cursus phi
losophicus (Ben. 1.690) — 5. G__i___ov.ĚenedettGrec hetto“ ),ít !. ra rytec, u. 1616

anově, z. 1670 vMantové;un1£aitle11jeho byh Pdggl
errari; s oblibou a se zdareem maloval výjevy

Starého i Nového zákona s bohatou štafáží zví

řectva: „Pře_dÍtrcchou Noemoovou“, „Návra tjakobův“ (viz 105 oba tyto obrazy nalézají se
v gallerii drážďanské), „Abraham se stáddy“ Ma
drid, Drážďanyy, janov), „AbrahamaMelchisedech"
(Paříž), „Tažení lsraelitů do Zaslíbene země" (Mi
lán), „Narození Páně“ (janov), „Zvěstování naro
zení Páně pastýřům iVideň, al. černínská), „Krt
stus Pán vyhání prodavačezc rámu“ (Paříž); jeho

rytvi_nynáležejí k nejlepším pracrm italské grafiky
XVll. l__tol.; mezi nimi jsoummnohé náboženské. Křt., kanovnik milánský, professor dogm.,
správce bib1íotheky arciknížete Ferdinanda, .r).
„'Dell antichissimo rito di pregare per 1' era
tore ínteramente conservato nella sola Amhrosiana

chiesa„De1'us m_etropolicodella chlesa dl Milano“ (v Milán 1771).— 7. (Castilhoni) los ef
malíř a architekt 1698—1768; provedl oltářní

„Sv. ignáczz Loyoly pro hl. oltář vchrámu

těhož světce vjanově; později odebral se jakomissionář do my, ež v Pekingu dlouhý čas se
zdržoval a jako malíř i stavitel byl činnym.
(Castlglioni) Karel tavius, :, hrabě,ital.
filolog, u. 1784 v Miláně, :. 1849 v janově, proslul



Castilento — Castlllon

hlavně tím, že společntt'ils Angelo Malcm obievilv Ambrosianské biblio hece a vydal zlomky Ulli

lova překladu bible (Aíilán 1819,1829—39); mimoto vynikl jako numism ti.k
Castilento Jan ..,Conv rodcm

zCastilenti v AbruzMzách,lektor a kustos prov.; z.
653; .r). „Seraphica theologiae moralis polyanthea,
ordine alphabetico in slngulrarum materiarum titu

loscdlglelsta“d(Ben. 1652; vyšel pouzeel. sva, de. Didacus O. Car .r). „Speculnm
theologiae haconianae et commentaria quodlíhetica

ilrě3librossv'sententiarum _loannis Baconii“ (Cordova1

Castllleěo, de, Christobal, špan. básnik, n.v Ciudad odrigo u Salamanky 1491, páže, později
sekretář Ferdinanda I., u jehož dvora ve Vídni

' nida y
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bisk. truxillský, 1655 arcib. v Santa Fe de Bogota;
z.léhoz r.; :p. .De ornatu et vestibus Aaronls seu

comm. Ilit. et mor. in cap. xo.'d (Lyon 1655).dacus, u. v Salamance, kanovník v P&—
cntii, :p. „Disputatio in c. 6. s. _loaannis de vera

let reali manducatione eulcharistiae adversus C.jansenlum et alios“ (Řim193), „Defensa de la ve
redicacion evangelica de Sant-lago en Es

SnaragossaPr1608). — 4. e. erdinanddo) O.P .d, rodem z Granady, lektor
theol., převor v různých konventech, assessor inkvi
sice, rádce Fili a ll., z. 1593;.rr.; „De la Historia
generaal dc S. mingo ' de su orden de Predi
cadorcs“ (2 sv. 0,584 5 5. František 0.
Min Obs., Španěl zMadridu, _řád. prov. kastilské,
žil okolo r. 1558 Vydal komentář k přísl. Šalo

pana“

Obr. rob. Giov. Benedetlo Casliglione: Návrat Jakubův.

zdržoval, posléze vstoupil do kláštera kartusiánů;
556; jehob á'sně|sou jednak náboženské, jednak

světské, zvl. satyrické, z nichž některé zakázán
inkvisicl; r. 15733vydána sbírka jeho prací. inkv
slci kasti ovan

Cestlll on Jan Křt. Ludvík, .,1680 bískuup

bruggsk, z 1753; :) „roChnologla slacra eplscoporum elgli“ (vyd.F oppens, Brusell
Castlllione, de, Pe S. Fr., kolem 1453

v ltalli: sepsal krátkou lekturu ke knize sentencl
z Quodlibeta a. 1453. Učil na akademii vColmbře.

Castillo (Castlllus 1. del, Antonin 0.5.
Franc., komisař Svat země, ardlan kl. betlem

ského, z. 1669; %“ „El dlevotol ercgri_no, Viage deTerra Santa“ ( adrid 654,
Arrtiga (Arteaga). Dl11,dacusn. vTudele, 1653

Český slovník bohovčdný ll.

mounovy'me(CoC;1chaeF1558). 6. elasco, de,Frant O..FS .'Orbs,_11. v Madridě, 1638
kustos prov.kkastillskc', :p. „De incarnatione Verbi
divini et praeservatione Virginis Mariae ab orlgl

ali",„ |De tribus virtutibus theologlcls“ (2 sv.,nAntverpyl 641), ,Cynosura salutis srve troci
V. Mariae obtinendi praxes optimae“(

de, ar 'n in.. 71.v Bur osu, pro
vinciál mexický ve druhé pol. XVII sto.; :p. „u-S

per Abdiam prophetam“ (Antverpy 1657 “i „Super
Slusannam et in caput 13. Daniclis' (Mar 658),
„ln chbora mde Maria figurata“ l(_Sevillla1678,Lyon 1690), „"Arsbiblica" (Mexikol 675), vyd„

Pirati-"ll6Chrysologi sermones aurel scholiis illustrati"( 6-)
Castlllon Alexis de (vicomte de Saint

48
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Víctor), hudební skladatel franc., 11.1838v ar
tres, :. 1873; mezí jeho většinou světskými vsklad
bami jest žalm pro soli, chor a orchestr.

Castillus viz Castili
castitas viz čistota.
Cesue Edmund viz Ca
Castle Rock, vesnice ve státě Wisconsin (Spoj.

Státy severoamer), vok.r grantském: osada če—
ských katoliků s kostelem sv. jana Nepomuckého,

spravovaná duchovnímez Muscoda (Wisconsin)Castner viz Kastn
Castor (Kastor) nl.r s.,v kněz a poustevník

v Cardenu (Carodon), missionář v okoli Mosely
ve lV. stol., patron města Koblenze; jeho ostatky
byly kol. r. 790 v Cardenu nalezenya do. Ko
blenze přeneseny; legenda postrádá histor. pod
kladu; památka 13. n.ora Zobrazuje se v rouše

kněžském an zachraňuje loď, anebsvos lodí v ruce.Srovn. Detzzl, Ikon ..,muč spolu

se sv. zDorotheem, ov I'Tarsu v Cillscil: Mart Rom.
28. bře — 3. sv. m.,uč s olu se sv. bštěpáHEIII,v zTarsu v Cilicii; mMart om. 27.
4. sv. muč. spolu se sv. Victorem a Rogftianem

v Aírice;anart. Ro0.m 28. prossínce. — 5. pnjmím.l.,181.— biskupaappfský
(Agptalejuliae) v Prevencí, zal. kíášt. v Mananche
(Manancuegno tu, zvolen za biskupa; od

.Casslana vyžádal si pravidla pro svůj klášter, z.

2. září 420 (dle Bollandistú mezi r. 419—446);památka 2|.

Castores ví:árVulg., Skut. apošt., 28", v řeckém'textu Aloazoúgaí, čees. překl. ?. r. korúv z r.
1914: Blíženci“, t. j. Castor a Pollux: loď ai xan
.drijskg, na kteréž sv. Pavel z Malty plul do íma,
;“měla je (na přídě) za znaak (řeecký text: naoamjlup

!Awoxovgorc, Vu .. „cul erat linsigne Castoru m“) a
-n'epochybně tak po nich břia pojmenována_í Castorin (Castorlensis :! ooc ), někd. biskupství
v Macedoníí, v círk. prov. achridskě; nyni bisk..titulární
; Castoríusi. sv. muč. vŘímě, pochovávajetěia
mučedníků byl jat a do moře uvržen art. Rom
7. července. Srovn. ((n/da, Círk. rok W., 327. —

. . m.,uč colttař v Pannonil, jenž odepřev
olu se soudruhy svými Claudiem, Symíorianem,

thostratem a Simpliciemtesati sochu Esculapiovu,

bylzggolu s nimi umučen v dobbě Dioklecianoxě
„279M. R. 8. listopadu. Srovn. Kulda, Cirk.rok V

. Castracagne degli Antelmlnelli František,

'přírodozpytec, 11.ve Fanu v ltalii 1817, vychovánve školách jesuítských, vysv. na kněze 1840, 1844

stal se kanovníkem p ii kalhedrále zfanskt': a přijat
do[ukollegia šlecht. v mě, 1853v alse kanomni,aby za příčinou studii setrvatiz mohl \:
byl"z prvních, kdož zavedli microfotografii do stlundia
biologie, studoval hlavně rozsivky (diatomaceae);

pojednání jeho uveřejíněna vaktech akademie „deiNuoviLincei“;z.v mě1899 Srvn. Ena/ler, Das
Christentum und die lVertreter der neueren Natur
wissenschaít

Castranova,132(de astro novo, de Castelnau) Petr, ,OC Cist., 1197 kanovník v Ma
elone, 1199dehlnnoccnce lll. připojen k iegátúm

aineroví a Quidonoú, vyslaným proti Albigen
ským; 1202 vstoupil do řádu ve Fonfroide, 1203
opět jmenován legátem, byl člnnnvm horlivě, ale
bez žádoucího úspěchu, zvláště pro odpor mnohých

,Aakož i hraběte toulousskéhu Raimunda Vljehož hn na sebe uvalil; dne 15. ledna 1203 by
zavražděn poblíž opatství St. Gilles. jeho těleSné
ostatky v opatskěm chrámě vSt. Gilles pochované
spáleny byly od Hugenotů 1562. Pctlz (,'.bylo
dávna pokládán za mučedníka, v řádu cist slaví
se jeho památka 5. březn

'šfastně dopluli do Campanieí kdež z. koi. r.

— Castro

castrati viz kastrát t.i
castrense pecullum bylo dle římského práva

ono jmění, kterého nabyl dospělý, ale dosud ještě
neplnoletý nebo pod otcovskou moci postavený
syn službou vojenskou (in casiris). Stejného rázu

byloquasicastrcnse pecullum, ,Jehožneplno—letý syn nabyl veřejným úřadem, poz ěíi se k němu
také čítalo to, čeho neplnoletý syn nabyl jakožto
duchovní. Peculium castrense i quasicastrcnse ná
leželo synovi úplně a on jím mohl dle libosti
vládnouti. jiného rázu bylo prrofectitíum e
culíum, čili jmění, jež připadlo nepinoletému sy
novi z měn ocova, a na adventitia, čili
statky, jež neplnoletý syn obdržel jiným způso —
bem, na př darováním, obojíty to statky zůstá
valy ve správě otcově. Starší móralisté (na př sv
Alfons, Thenl. mor. 111.488) řídávali se k tomuto

rozhodnutí práva řlmského. nes ovšem laotiv tevěci občanské rávo té které země. Ná becný

zákoník občansy gi 149—151,ustanovujeo-taktoVse, čeho děti jakým oliv způsobem nabudou, jest
jejich jmění: ale pokudj sou pod moci otcovskou,
přísluší správa jejich jmění otcí. Avšak dítě, třeba
nezletilé, jež není u rodičůnna výživě, volně vládne
tím, čeho pinlosti S\0u nabylo; a podobnně dítě
dospělé, třeba neplnoleté, volně vládne tim, co
mu bylo k užívání odevzdánn.o feř.

Castrensls sv. 1. kněz (nebo biskup) v Africe,
v pronásledování. vandalskem s biiskupem Priskem

aněko llka druruhy vsazen na vetchou loď, 542g
eMart Rom. biskup

pam.
Mart. Rom. 1. září.
v Capui:

— 2.

„'Capuae s. Castrelnsis episcopi“,
... :..

Castrensís dloec. víz Castr
Castres-sur-l' Agont (Castruom Albíensium).

n.ěkd bened. lo7'patstxív Languedocu, zal. anem XXII. 7povýš. na bisk. s řeholní kapitulou

(do 18535); 1311 1678 v círk. prov. Albi, [ zruš.
tri albít=někd. portug. biskupstvíCastelbraansco . .).

Castri marls víz Castellamma
Castrlcíanus(Castr1tianus) sv., biesk.v Miláně

odr . pro 138; Mart. Rom
Castro (Castrenrsis di.oec.)i někldejšriobísk.

na Sardimí, v církevní _prov. torreské, zal. 1164, old
uliall.152'03501uč.s hisk. algheerským (v. t.

v.K) .(Cas rum Minervae),někd. bisk.alabrii, z.al kol. 1179, v círk. prov. otrantské,
1818 slouč. s bisk. otrantským. — 3 olsci
(Visentium, Castru mValentini, Calstremo
njum), někd. bisk. ve střední ltalíi, zal v Vl. st.
(první známý biskup Theodor kol. 7115),51649 přel.
sídlo bisk. do Acquapendente (v.t

Castro de 1 Alfons viz Alfons 'besdC..,l 281.
—.2 ja n, n. \' Evreux ve Francii,1582—84 místo

kagclnik při dvoře vídeňském pozdeji působil
leve a KoliněnR, hudební skladatel, hl. jeho

díla „Missae :.“w (1599„,Sacrae cantiones5 8
.“ (1571, 88), „Sacrae cantiones 3 v“ (15.93

_5196),„'lnricilniasacra“ (1574), „Blcinía saam-1593).Jan MethodusCantusecclesiasticlGrae
co--Slavici“(Řím 1781).— 4.105 fRodriguez,
úředník král. bibliotheky; .rp. „Bibliotheca Espa
ňola“ (25 1;781—86 v prvém svazku uvádí spi
sovatele rabbinské až do stolXIV, ve svazku dru

hém sšíisovatele křesťanské do stol. Xlll..)juan- anchez viz Sanchez. —6. Krryštof S.
j., ». 1551 v Ocana, vstouupil do Tov. jež. 1569,
prof. cxcg. vAlcale a Salamance, rektor vToledu,
:. 1615 v Madridě; .r). „Historia Deiparae .
riae ad veritatem collecía et veterum patrum tcsti
moniis comprobata“ (1605, je to spis nekriticky;
znovu vyd. Jíligqc, v „Summa aurea“ ll., 339—7)02,
.Commentariorum injeremiae prophetias, lamenta



Castronovo

tiones et Baruch libri sex“ (Paříž 1609,Mohuč 16161,
mentariorum in duodecim propphetas minorees

librolm12“e(Lyon 1615, Mohuč 1616, Antverpy 1619).—7. eo, proo.t Pismasv. v Salamance, 1,586
kladl důraz na cenu starých překladů, zvl. Septua
ginty a Vulgaty, klada je nad text massoretský;

„poApoegeticus pro lectione apostollca et evan

ťelica, pro vulgata d. Hieronymi, pro translationexx virorum, proque omni ecclesiastica lectione
contra carum obtrectatores“ (Salam „Com

mentaria inlsaiamprophetam“ (t. 1570),8„Commentaria lnOseam prophetam“1.—-586) udvik
viz Chaste u,š řeh. kanovník sv.
Aug, u. v Rysselu ve Flandersku, opat kl. falem
pinského,z.1597, vydal výtah ze spisu., Commen
taria in concordiam et historiam evan elicani" od
Corn. jansenia (v Antverpách 1 one 1595,
684. ndřej, missionář špan lský mezi

Matlalcinky v Miclioacanu (Mexiko); rukopis jeho
kázání v tamním nářečí : r. 1542, jakožl ruko isy
jeho gramatiky, slovniku nářečí toho chovaj

vbilblioth v'1laatelulcu — 11. C. Pa lao (Castro
aalo), Fern ouŠ.j., n.1581 vLeonu, vstoupildo Tov .1596, prof. filos. ve Valladolidu, mo

áky v Commostele, potom dogmatikyt., rektor
z.,1633: „Opus moralc“ (7 sv.,

'zLehmkuhl označuje C-a jakožto
ravem et probabilistam“), „Manual del

christlano e varias consideraciones para el exer
cicio santo de la oracíon“ (Valladolid 1683).— 12.
Petr, rodem z Bologny,.:_p„13pistola ad mona
chos benedictinos congr. paris. s. Mauri super
quibusdam parum consonis praetermissis atque
improbabilibus in vita s. GregoriiM. ab psis ador
naata“ (Madrirda Bologna 1754).- ánn.S

J., 71.v Lisaboně, gen. prokurátor mlissií itn ických,z. Breve aparelho e modo tacil para
morrer hum Christiano“ (Lisabon

„auctoreiii

“635€ajuder a en
162 1).

Castronovo, de, Antonín 0.5. Aug.,11.vSi
cilii,z 1593, .r „Liber adversus antiqua schis
mata" (Řlm158 „Regnum Christi sive de Eccle
sia romana libri 8" (t. 1582.

Castro-Paiao viz Castro 1.1

Castro-Taveres eronyCmVillela, de,sso.učaskanonista brasilsky, :p. endio de dereito
ecclesiastico“ (Recifcl 8515),0veekterémž hájí se

svoboda cirkve oproti státu.ovl Iare, a, Ant. Konstantin O. Mlnim.
Fr. de . „ canonibus apostolorum

dislsertatio historica, chronologica et dogmatlica"Castrovol (Castrobel), de, Petr 0. Min.,

až 1491 provinciál ara$onský; % výklady k 1několika spisům Aristotee$ovým ommcntum seu
scriptum super libros Yconomicae [Oixoyopmá]se
cundum translationem Leonardi Aretini“ (Pampe—
liina 1486i, „Super libros Politicorum“, „Super li
bros de coelo et mundo“ (Lei1da 1488), „in libros
de generatione et corruptione' , „ln libroos meteorum“, „ln libr sde anima , „Tractatus super libros

phiisicorum' (t. 1489), „Super libros ethicorum' (t.);
oto :). „Tractatus vel ex1p405itioin symbolumQluicunque vult“ (Pampeluna 90).
astruccí (Castruuccius)1.1Ratae1 0.5 B., 11

v San-Cassiano, vstoupil do řádu 1524,,bšl převorem kl. Montecassino, v Arezzu a ve lorencii;
1557 titul. opatem kl. sv. Juliaaan Avlepriu, 2. ve

Florenccii 1574: J)). „ll dopHpio inartyrio di S. Ciprl
aiio“ (Florenciee1567), „H arm la del Vecchio eNovo Testamento“ (Ben 1570), „Della verita del

corpio dii Giesu Christo" (t. 1570 ivari serostino et altri caltolici ed antichi
doottori utili alla -intelli enza spirituale della s.
Scriptiira“ (Florencie 1.72) — 2. Šebastian

— casuistica 747

Fa ntonus 06Csarm.,xp.none“ (Ben.1
castrum doloris, lectus,lectica mortuorum,tum

ba, nazývá se v liturgických kiiiliácli zdánlivá ra
kev, která bývá obyčejnéuumístěna na podstavci
(je--Il značné vyvýšena, sluje katatalk) a zahalena
černým pokrovem a připomíná mrtvolu. . má
zpravidla státi uprostřed chóru, oněvadž zastu

puje mrtvolu, po obou stranách bývají umístěny
svícny se svícemi. Dovoleno jest kl sti naas:. 4.odznaky stavovské a rodinné, tiaru (R. C.3 l./5.
1817), mitru, kalich a patenuu(R. C. 31./. 1817),

kterých se však při ši sv. iž neuživá(R. C. 8/7
991). Zakázáno jest ičýslovnč umisťovatina tumbéobraz zemřelého (R.C ). Po requiem
konají se přeed tumbou 30rii/odliltsbyza zemřelého

(absoluce), při %eymtžse c. d pokropuje a okuřujeprávě tak, jakob am byla mrtvola sama. (Thal

Izafer, thurglk19y12t, lL, str. 473nŠ.). Nikdy všaknesmí býti c..d tak vysooké, abyp šmiss.v zaabra
ňovalo pohledu na oltář, oč pečovati přísluší tar

úřa ' arcid. prav.. vydáno bylo o věci té

příslušné|_.nagízení 8. října 1909 č. 13.492 (Ord. list.1) KLM

„lstorla della cittá d'Avig

... 909,s
Castulus (Haštal

se sv. Zotikeem a j.;
v Ternl (lnteramna);M . . .
vznešené rodiny řlmske,asprávce paláce („zetarius
palatil“) cis. Diokleciána; stav' se křesťanem po

přával pronásledovanýiiíi s oluvěrcům útulku v přibytku svém v paláci clsa ském; s chotí lrenou a
pritelem Tiburciem jat, mučen a posléze za živa
pohřben v hluboké jámč naplněné pískem; po ne

dlouhé dobé křesťané vyzlveta tělo jeho a opochovall u „via Lavicana“ pobll tmm.a Mart. 26.

bř. C. ctén byl hzghyepos celé ltalii jakožto „hostítel svatých“ („ho anrct m"), a proroto také
ctěn byl ve špitálniPch řádech rruytiřsk'ch; řád né
meckých tířú vystavěl ve Starémm stě pražském
na poč.č.Xlly..'st ecti jeho kostel (v zem. českých
ediny'; v Bavořich jsou mu zasv.kostc1y vLands
hutu a Moosburku). Srvn. K. Navra'ql, „Osudy ko
stela, fary a škooly u sv. Haštala" (v Praze 1861,
se žl.votop svétc.); Kulda, Cirk rok 11.,515; Jul.
Kašna? „Z letopisů kostela a fary u sv. Haštala“

(v Praze 15915)— 4 spolu se sv. Euprepem (Euprepetem)v mě; Mart. Rom.30 . isto.p
Castulus (Kostel) jiří S j., 11.1vhNise ve Sliezsku 1629, vtoupil do Tovv.ežj . 646, působil na

školách, byl rektorem kolleje \ 1Clibue l;699
311,3"„Vita s. Georgii M. jioěmatis detscrijuita" (1665=,eregrinus Mariana Bohemiae tempe obiens“

(vaPraze 1665), „Digitus Dei, sive de S. Patritiogno Hyberniae Apostolo oratio coram regni pro

cerihus dicta“ (t. 1667), „Fasciculus inyrrhael, seudevotlones collectaneae de passione Domini" =667 ),

„Schatz der Seele“ (_1677), „MMemoriale gassiBones
seu dcvotioncs pro missac sacriticío“(168)86 Budaarmis caesareis triumphata“ (básei'i,1i86), „Ca
strum doloris augustisslmae ímperatrici(Eleonorae
erectum, emblematis et carmine explicatum“ (1687),

Castus. sv. mě 1.ospoluse sv. Acmilicvaíriceko], Maart. 22. kv.;

biskup, spolu se sv. Sečcuiidinem vsSiniiesse v Cam—pagni; Mart. Rom . spolu se sv. Mag
nem v Ankyře v (_ialacii; Mart. om. 4. září.

4. spsolu se sv. Marcellem v Capui; Mart. Roni. 6. ř.ca alia, též citiien alia, název nestálých

důchoduůbeneficlátových oproti důchodu trvalému,stálém
casuistica (kasuistika) jest jakymsidoplňkem

mravouky, vykládaiic inravoučná pravidla na při
padnych příkladech (casus) buď skutečných (casus
tacti), nebo smýšlených (casus ticti). c. jest buď
životní, slouží-li k upravení vlastniho svědomí

_

) sv. mč. ]. v Africe spolu

MN'ítrt om. 12.1led
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nebo k správnému vedení duši, a jejím předmětem
jsou pak jenpřípady skutečně; nebo jest školská,slouží- ll k výcviku něží a studentů, a jejím př 

mětemkjsou případyněkdy skutečně (c.tacti), většinouvšakk vysvětlení toho kterého ravídla sestavené a

smyšlené (c.íictí) Pořádek, jimž se školské přípactiyřeší,jest buďnahodíl) nebo soustavnny'. Někdyto
zaznamenává se rozluštění jednotlivých připadlů
v tom pořádku, v jakém ve schůzi ch a konferen

cích ktomu cílíčkonaných byly řešeny; jindy všakautor hledí k některé učebnici mravouky a urov
nává rozluštění jednotlivých případů dle soustavy
tě kterě učebnice C. ve věci je tak stará jako
mravouka sama; ale název vysk tuje se teprve
vod bách pozdějších. již sv. Pave? promlouvá ka
suísticky o některých otázkách jemu ředložených,
& podobně činí sv. Otcové a nejstar í spisovatelé
církevní. K nim řadí se libri poenítentíales, které
se již ve IV. století vyskytují a až doXXlll. stol.
se táhnou; zde můžemetakě uvésti druhlou část
Gratianova dekretu, kde jurldický výraz „“causa
totéž znameená, co ti „ Ve stole"tí XlV.
zdomácnělo' iž pojmenování „cassus“,adosti značná
jest řada d l kasuistických, nejčastěji s titulem
„Summa casuum“ Pozor uhodno však jest, že až
do XVl. století mravouka a c. se nespojovaly
Scholastíkové probírali věrouku & mravouku pod
společným názvem theolo ie, nedbajíce c-y. "le
prve vXVl. století : přlbr na do mravouky. načež
spisovatele počali mravouku (s c-ou) od věrouky
oddělovati. Odtud pak literatura c-y vlastně splývá
s literaturou mravouky v jedno. . tudíž není
vědou, a nejméně již vědou samostatnou, jest do
plňkem mravouky, applíkujíc mravoučně principy
na jednotlivě případy. Nejkratčejí a spolu l nej
jasněji označíme p_ r obou disciplín takto:
mravouka jest theoríí, :. jestp raxí. jest pochopi
telno že při praktické applikacl obecných zásad
náhledy nezřídka se rozcházejí, aže některý autor

některý případ mírněji, jiný však autor etý_žpřípadpřísnějí posuzuje. Tak veelad c. příro
pracování soustav duvodnostních čllizprohabílísti
ckýcch, a není í že sn mi upa dla v nepříze_ň
antiprobabílvstův a jiných podobnych odpůrců, kteří
ji posměšně nazžývali „jesuitskou“ morálkouu, a
různě vad jí vytykalí, zejména že jest zbytečnou
a nebezpe nou. ni prve, ani druhé není správně.
C. vykládajíc theorii na praktických případech,
není zbytečnou, a není spravno, tvrdí- lí někdo, že
pouhá theoríe stačí; jestliže téměř každá věda
nucena jest ku pravidlum svým tu a onde (a někdy
velmi zhusta) přídatí nějaké „na příklad“, nevíme,

by mravoouka tak činiti neměla A :. není ne
ezpečnou. Vytýká--lí se jí, že uvádí mnohé chou

lostivé případy, třeba contra sextum, odpovídáme,
že uvádí takové případy, jaké v životě a ve zpo
vědnici přicházejí, a namitá- li se, že nevinná mysl
mladých studentů takoovou c—-ou se kaazí, odpoví
dáme, že naopaak moudrou a opatrnou volbou pro
bíraných případů mladý klerik na budoucí povo
laní sve se připravuje, že se jaksi mravně otužuje,
a že se tím nebezpečí jemu v budoucnosti ze zpo
vídání hrozícr valně umenšuje, ba snad i neškod
ným činí. Proto sv. Alfons Liguori výmluvnýml

slovy 5-ulazejměna ve svěmsspise „de usumdmoerato op.p hájí a ve svých světoznámých di
lech pěstujeb [\'aždý novější moralísía jest spolu
casuistou. Mimo to však jsou některá díla, která
“ret c-u pěstuji; největší pozornosti se těší: kard.

mbertíni (později Benedikt XIV), Gury, Sup ,Lehmkuhl a j. akmě onhé vědecké časospisy p
stuji o-u, na př.Čaaso is katolického duchovenstva

aj. Srovn. Miller, heol. mor. vol. l.,'ššl/l'zřlls're .
casula viz kasule.

casula — casus

casus znamená v mluvě církevn-ěp-rádvniv s'ledek,závislý na vůli jiného, který přeedvídán ne
může případ a právní jednání, jež po zásadách
práva vyšetřeno a rozhodnuto býti má. Měl-li pří
pad býti prOjednán cestou soudní, znamenalo s_lovo
!. tolik jako causa v. t. .řPripady ty bývaly'| vy
myšleny za tím účelem, abyppřipojenými k nim

otázkami (auaestiones) nějaká právní záležitostvíce méně dně byla objasněna. Vbdoě glos

satorů rozuměla se slovem :. samostatná exegetlincká díla, jednající o některé sbírce právnít
způsobem, že pripojujíce se k textu sbírky, příči
ňovala k jedno11yvm jeho kapitolám prakticke
pripad .Také znamenal a. tolik, jako krátká a jasná
rekapitulace čteného zákonného textu (ponere ca
sum). Poněvadž většína kapitol Corpus jurís can.
jest rozhodnutím konkretních případův, opětován
nezřídka obšírný text ve formě příkladu a odtud

a potíori pro příklady takové zvoleno pojmeno
váni: lyto t:. nebyl všakkpouhýmí p íklady,nýbrž přemnohé výkla em čteného textu. Sloužllly
k tomu, aby lítera zákona utkvěla a posluchačům
dostalo se návodu, jak jest jim v podobných pří
padech usuzovatí a dotyčného zákona v praxi
užíti. Proto však nebyly :. nějakou kasuístíkou ve
smyslu morálk, kde řešení případu jest účelem.
Té v právní v dě nikdy nebylo. C. byly příliš ob
šírně, než aby je bylo lze jako glossy po stran é

textu příÁJIisovati,a proto sbírány v knihy, jež bylyke sbírk n k nimž se odnášely, připojoványaate
prve v XVI.stol. do tištěných, glossovanýcn sbírek
práva círk. pojat. Praktickě případy k ednotlí
vým kánonům de retu Gracíanova, jež však sou
menší vědecké ceny, sestavil kolem 1260

nencasa a přepracovaléBartoloměj z Brescie, poněmž dosta lo se jím jménaC. Bartholomaei Bri
xiensis. C. kdekre tálkam Řehore IX sestav lllBer
nardus de Botonee: Parmy. Ke konci každého :.

uvádí právní věty,o jež z případu kplynou (tak zv.notabilía, notaa, .). ekretálkánt Boni
fáce VllL sestavili: dRichard de Senls (Casus llbrí
Vl.), Arnoldus de Embecke (C. breves in Sextum),
Helias Regnier (C. longi Libri Sexti) a k mnohým

kapitolám janeQndřejův ve svěeglosse těchto dekretálek. Řídkejso :. v glos eKlementinám.
Několik 'ich pořídil jan Ondřejsůev,nejvícejich vyšlo
zpéra raní. Zabarelly, Eliáše Regniera a Pavla
de Llazarlls (C. summar íí seu epít orne Clementí
narum). Extrava ant :. postrádají Srvn. Schullz,
Geschichte der ue cln etc. ll. 492 násL, Laurin,

lntroductío in Corpus jurls can. 1889. hSdttit.—jcasus apostoll viz privilegium Pau .
cs_sus nmergens zove se v soudnichíl okolnost,
ež se při projednávání nějakého procesu vy
skytne a jež mád ctu působivost, že pro
ces pojednou dostanes zcela jiný obrat. — caasus
lgnotus lnnotescens a casusssnuperveníens tvoří
duvody pro jednostranně zrušení platného zásnubu
tím snoubencem, který jest ve věci té nevinný.
Rozumí pak se označením :. i. i. okolnost nebo
stav, který v čas uzavření zásnubu již u jednoho
snoubence existoval, ale teprve po zásnubu dru

msnoubencem byl odkryt, tak že kdyby tomuto
stav (okolnost) ten hned při uzavírání zásnubu
byl býval znám, nikdy by nebyl v zásnub vešel
jet tu v případě takovém error, a přlssonsallích
kŽjen omyl ín persona, kter jest i vylu ující překážkou samého manželství „errantis nulla est vo
luntas, nullus consensus'), zasnoubení ruší, nýbrž
íerror accidentalis čili in qualitate má tu moc
do se e, že sponsalía pro něj rozloučena býti
mohou, zejména jde-li o vlastnost velmi důležitou,
ako na př. domníval- li se snoubenec, že snou
enka jeho jest bohatá, kdežto ona byla chudá,

nebo soudíl- lí, že snoubenka jeho jest pannou,

:=“
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kdežto ona byla již tehdy na cíl zmrhána a pod.

lnstr. pro soudyCcírk. v Rakousku o věci tě vgůpraví toto: Cuas , quuo ta lia rerum adiuneta
(o nichž mluvi"týž paragraf v první svě části, viz
níže) iam sponsalium initorum tempore Iocum
habuerunt, parti, cui ignoía tunc fuerunt, ius com
petit a sponsallbus resilíendiJ' . ak na
stává, když s jedním snoubencem po uza nízá
snubu stane se tak značná („notabilis“)vl.změna.
jakáž kdyby hned při uzavírání zásnubu byla exi
stovala, sponsalia by se jíststě nebyla uzavřela,
což zmíněný 6. instrukce pro manž. sou
kousku vyja' ruje slovy: .Quodsi post sponsalia
talis intercedat mutatío, ut merito supponatur, hoc
obtinente rerum statu hatld eventurum fuisse, ut
ad sponsalítla pacta procederetur, harum obli atio
pro ea cessat parte, in qua eiusmodi mutatio aud
contingít.“ Platí 'pak to nejen o sponsaliích pro
stýcch, nýbrži 10 těch, jež přísahou byla utvrzena.
Duvodem této půsoobnosti :. .r-tis 'est okolnost, že
zasnoubencí vcházejí v zásnub v dy sub conditi
one tactta „rcbuus in eodems atu rma
nentibus“, tak že neni-li tato podsmínkanaplněna,
závaznost zásnubu pro onu stranu, která
změny nezakusíla. jdepotudižpprl tomto připaděoto,
kterou změnu lze zvátt „značnou becně řečeno,
jesst to změna vykazující takovou okolnost (stav),

pro kterou, kdyby hned s počátku byla existovala,zásnub by se byl neuzavřel. Může ak se změna
taková tykati buď těla a zdraví (na př. upadl--li by
jeden ze snoubenců do tězké trvalé nemoci, nebo
by byl nějak na těle zohaven, nebo b se stal ku
práci neschopným, nebo snoubenka byla yjiným buď
dobrovolně nebo násilně zmrhána na cti atd ), nebo
ducha, t. j mravůvv a náboženství (na př.kdyby se
stal snoubenec marnotratníkem, hráčem, opilcern,

hruhcem, nebo kdyby se jeden ze snloubenců dopustil nějakého zločinu, nebo byu do haerese,
stal se apostatouapod ). nebo jměnídl(na př.kdyby
jeden ze snnoubencú velice zchudl, nebo do dluhův

lEgadlatd.). Pusobí tedy oba tyto řípady obdobně,ne totožně, při smlouvě snou eneckě, jako při
jiných smlouvách. (Srvn. Carpani, Tract. de ma
trim .,1 1. p. 525 Schnitzer, Eherechtb, p. 99n n.)

/ Talal -— casus liturgici, p_řípardyiz liturgiky,vyskytující se v praxt; vrz čl. litu a. — casu
v mravouce (casus consclentiae) jsou skutečně

nebovsmyšlené případylec. jací: nebo :. [L'/i, jež
ejí za tím účel aby se při nich užilotheoretlckých zásad mravoučných. tz čl. casui

t.ika ——ca s.perplexus Ani farář, ani zpo
věldník snoubesncův, jako takový, nemá práva udě
liíi dispens, nebyl--li k tomu zmocněn církevním
představeným, jemuž právo to přissluší. A pře
mohou nastati případy, kdy mu práva toho bylo
treba, sezná lí totiž vylučující překážku teprve bez
prostředně před sňatkem, jehož bezzpohoršení nelze
více odložiti a když jedině možná telegrafická cesta,
dispens včas si ještě opatřiti, není dnes více pří

O

pustna (8. C. .15../6 1875). Případ toho druhu
slove o ;. Má-li zpovědník nebo farář ro takové
náhlé případy všeobecnou subdelegaci dispensi,
asi vtom rozsahu, jak se jim jí dostalo pro případnebezpečí smrti dekretem S. C. .

krety plotonmímí (s_rvn.nařízení ordinariátu praždsk.7.1 /2.1 VdOl'l listul 1907č. neskýtá při
pad obtíží, jest nejjistčji luštěn a nelze jej anip.zzi.vát Nemá-i| vak farář resp. zpovědník těto

subdeležace,,jakžtomuveírk. provlncllpražské skýtá
vse zna ně obtíž ea nelze ji jen takl hce odb' tRi,aks se s tím na př. potkáváme u Schererra (R

239)). V případu tom dlužno rozlišovali, e--11
překážka ta veřejně známa aneb tajna. je- 11zn ma,
nutno sňatek odložlti a věc biskupovr ředněstí
bez ohledu na pohoršení,jež ztoho vzejeeTotéž
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lze říci o tajně překážce, z níž se pravidelně di
spens neuděluje. Při tom nezáleží na tom, jsou-lí
snoubenci bo'na nebo mala fide. jsou však au
toři (Scherer, Gasparrl a ]. v.,) kteří tvrdí, že
vprvěm případěmmůže je zpovvědník ponechati in
bona fide, ab sňatek uzavreli. lcdná--li seotajnou
překážku,zní se pravidelně dispens udílí, a nelze-lí
více sňatek odložiti, tu jsou--lí snoubenci bona ilde,
lze sňatek připustltí. Faráři však jest ihned 0 di
spensi zadati, aby manželství mohlo býti konva
lidováno, resp. nelze-Ii snoubencům důvěřovati, že
by prrojev vůle manzel. znova učiniti aneb roje

vrti mohli, aby sňatek takový mohl býti počnttkověnapraven(Sv. Alfons,Theolog.mor.a161.3)
jsou--1i však oba snoubenci mala fide, aneb lz-e lí
straně, mající povědomost o pr'eká7ce, druhou

stranu 0 překážce zpralviti, jest vždy o toopečovatí, aby sňatek byl odlož.en Nelze- li snoubence

k tomu pohnouti, nutno dbáti aspžoňdtohořabydsňatek
uzavřeli s podmínkou, že se až opřích dispense manželského obcování zdrží ( nstr. oEystett.
ed. 1902 str. 367. ná_.sl.)_je-li překážka známa jen
jednomu snoubenci, jemuz nelze pro její nečestnou
povahu, bez ohroženi cti a domácího miru druhou
stranuoni uvědomili (na př.překážka švakrovství

ex copula illiclta), lze IBO mínění vážných autoruernz, Ius decret 893) k uzavření sňatku

přistožupiti, slíbi- li sltrana, která překážku přivodila, eaž do příchodu dispense manž. obco
vání zdrží. jedná se zde o krajní případ, v němž
zákon lidský nezavazuje (epíkia). Kdyby však
k podmínce té přistoupiti neminila, nemůže býti
rozhřešena (byla-li překážka objevena při zpovědi),
sňatek však, jakov jinýcch případech překážky

taÁné,l snebezpe čím jeho neplatnosti nemůže býtiepřen, má-lí býti chráněno zpovědní tajemstvi.
S.rvn De sacram. maliimonii I. 768
násl., Scimitar Kathol. . s r. 127; St:/niti:
Gn'ímzclt, Hamdb ch der Pastoraltheologie 1905,

straana 809; Saliva/152KR.II. 39; Hain/g, Grundzíige des kath. KR.5 (S../Sali! — casus reservati
viz reser válty

cašská pvravldla, formula institutionis canoni
corum et sanctimonialium, reformní snesení sy
nody slavené v Cáchách r. 816, jimiž nařizovala
se kanovníkům a kanonistům vita commnuis a
klausura; Ludvik Zbožný okružním listem vyzval
veškerý arcibiskupy říše, aby snesení ta behem
roku provedli; r. 817 byla v Cáchách tehole bene

diktinská odrohena revisvihlavně prací Benediktaz Anian . .l., 88),a dáno 10. července 817

„capiturllŽremonasticulmz, zvvazné pro kláštery celeříše (viz čl. capitula la).
Casaswa 11Eduard, n.r1814 vYately(Hampsthire),

zprvu anglikánský kněz, konvertoval 1847,vstoupil
do kongregace oratorian ů, 1285 vysv na kněze,
3.1878; s;.: „Lyra Catholica“ (překlad hymnů bre
viáře a missálu, Londýn ), „The Masque of

Mary and otherěPoems“ (několikrát vydáno, posleze v Londýn 1887), „The Catholics Latin ln
structor in the principal Church offices and de
votions" (několi k vyd., posl. t. 1897).

catabasia vlz kata ba ss.l
catabatíeum, název v jednom nápise v kata

kombách se vyskytující, značící nepochybně tolikco poschodí kata
catacen dioec. vlmzbCatanzaro.
cartaiombae víz katakomb
Cataani (Cata ano ,Ca us)1 joosef,

S. tier., vynikaicí liturgistaa XVlull.stol.; vydal

„Pontíf cale Romanum, prollegomenis et commentariis llustratum“ 3 sv., m1738 n, znovu vyrl.
v Paříži1850,vAugšpu 1878), „Caeremon'ale
epíscoporum commentaíiisllllllustratum“ |2 sv.,
1747), „Sacrarum caeremonlarum slve rituum eccle

A
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síasticorum S. R. E. libri tres“ (t. 1750n.), „Rlituale
Romanumcommentariisillustratum“ (2 sv-t, . 57);_veškerá tato vydání, panátřeáhojnými výklad
'sou cenná pro dějiny litur iky, podávajice hojnyý
istorický, rubrici1stický i Ěanomstlcký materiál,

mimooot :p.: „ e codice Evangelii atque servatís
in ejus lecíiane et usu variis ritibus“ (o užíváníevangelíáře, m17_33),„Sacrosancta concííla oecu
menícaacommentariis illustrata" (4 sv.t., 1736—49),
„De magistro s. Palatíi apostolicí“ (t. 1751), „De
secretano S. Congregalíonís indicís“ (t. 1751),
„Commentarla in ep. d. Hleronymi ad Nepotianum)“
(1.17 40), „Notae m Iibros 5. _jo. Chrysostomí de
saccrdotioz (t.1740).-— 2. M1ch ael1.8 1.71,
Fermu 1750, o zrušení řádu kanovník ve svém
rodišti; 179.: e ecclesia firmana ejusque episco
pis et archiepiscopis commentarius' (Fermo 1783),
„Orirgini ed Antichita Fcrmane“ (t. 1778), vydal

spis Aeneáše Silvia „De rebus Basileae gestis"(t- )
Clatalano Petr S. ]„ n. 1658 v Buccherele (Sl

cilíe), prof. _mravouky, probabilista, z. 1732; .
„Universi uris theologico-moralis corpus íntegrum“
(Benátky 728, 2sv., oprav. vyd. vBarceloněl743).

Catalanus viz Catala 11.1
Catalaunumvviz Chélons- sur- M

Catnldmus de Bonis eCamlšwagnis(Boncom
pagn1us e translatione con

cilií basileensis“l sbírce „Oceanus juris“,
Benátky ,15—24); „Tractatus ad joanncm X 11." (vyd. Mansi, Coll. conc. XXVII., 449
88)

4Cataldus (Cathaldus) sv., biskup a patrosn
tarelntský, o němž nic jistého není známo, žilave íV. (dle jiných v Vl.) století. pocházel
z írska, obrátil obyvatele krajiny „Rachau“ &%
některých je to Armagh vlrsku ,dle jiných Ragusa

]MDubrovníkjv Dalmácii),v putoval k sv. hrobu doerusalema a %osléze zvolen za biskupa v Tarentu..1 .
Mcastal oogmusclerl, úřední seznam kléru diecésního,
již záhy z praktické potřeby sestavovány byly ta
kovéto seznamy, a zván „canoness“ nebo „111tmarl
culae“. Varchivu arcibiskup. v Praze zachovala se
takováto rukopisná „matricula“ („Matricula bene
íiciorum, beneficiatorum et patronorum archidioe
cesís Pragensis—)")založená r. 1705. Tiskem vydán
byl 6. :. arcidiecése pražské po prvé r. 1741 pod
názvem „aCatalogus universi cleri archidíoecesani
forensis seu exttraaPragam habitantls“ ve formátu
malého kvartu (kalendářovém); obsahoval nejdříve
seznam krajů (označených římskými číslicemi) a
víkariátú (označených číslicemi a1abskými), potom
souběžně na protilehlých stránkách „Catalogus
alphabeticus personarum“ a „Catalogus aíph Io

“ oznámce na první stránce připojeno
bylo, že seznam duchovenstva pražského bude
pojat teprve do katalogu roku příštího („Quod
enim Pragensem [clerum] concemit,hu1us accu
ratior consignatio pro anno sequente reservatur,
ubi testinatione semota auxiliante Deeo prim eedi
tionis delectus pro possibili snpplebuntur“. Catalog
tenvy nbyl jako separátní přídavek ke kalen
dáři, jenž tehož roku vycházeti započal pod ná
zvem „Calcndaríum Pragense sub natrocínio Divi
joannis Nepomuceni. Opera et studio P. Eugenií

Matre Dei Clericorum Regularíum Pauperum
Matris Dei Scholarum piarum m concensu et
facultatcReverendissimi archiepíscopalis consistorii.
Vetero--Pragae in metropolí Bohemiae. lnA

egia typis et expensls joannls Norberti Fitzkly,
archi episcopalis typographi'h Zmíněný píarista
redaktor slul rodným iménem Eugen Sebastiani
z Častolovic (v. t.). Kromě kalendaria uveřejňo
váno v kalendáři tom v prvních ročnících v pokra

1:1. na < 01 (0 P L.
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catalogus cleri

čovánlch „De vita et miraculís Dlvl joannís Ne
pomuceni— z díla sepsananěho P. Věttrovským S. j.,
v dalších ročnících současně také „Series ponti

fvlcumromanorum" ,později různá pojednání, na př.1„762 anones morales pro omni hominum
genere“ a „Ue ritu coronationis Papae". Počínajíc
rokem 1751 není na titulním listu kalend. redaktor
uve.den V dalších ročnících „Catalogu“ podán
nejprve katalog osob a potom katalo míst, a 111
koliv souběžně na stránkách protitehl ch, jak tomu
bylo v ročníku prvém. Katalooog osob obsahoval
jméno duchov. správce, působiště jeho, načež při
pojena číslice římská, označující kraj, a číslice arab
ská, označující vikariát dle přehhledu v čele kata

lvoguotištěného („l. Districtus Bechinensis 2. subcC.rumloviensi, 3. sub vic. Budvicensi.. .l.l Distr
Plísnensís 9. su víc. Plsnensí, 10. sub vlc. Roki
canensi“ atd.) na př. v katalogu z r. 1762: „Acker
mann jacob órd Cist. Curat. Heylbrunensis, 1. 3,

ckermann joananes, curatus Putimensis Vlll. 42;Adler Wenc. Vet. Colinensis Vlí.35 at.d).
V katalogu mistapuvedeno nejdříve jméno míssta,

otom jméno duchovních tam působících a posléze

islíce označující kra avikariátd; ()na př. „Aberthami
rl na rtii CuratJoseph.Pruiol. ap.tjoan. Príntz etMartíngs Schmidtl

Klerus pražský, ale pouze 'en kurátní, byl pojat
teprve do katalogu z r. 174. Arc1cibiskup,členové

kapitul a jiní praeláti do kataloguvmelpiojaáí,m,jelikožpřesně a zevrubně uváděni byliv ka

lendáři ke cti sv. Václava“ (vědávaném také německy od názvem „Titular alender zu Ehrrne
des ří. encesslaí' ) na prvém místě jakožto při
slušnícl „stavu“ duchovního, před j1nym1zemskym1
'ř Rokem 1752 počínajíc připojovány byly
k pražskému katalogu také katalogy diecése lito
měřické a diec. královéhradecké, tymž způsobeem

uspořádané. Roku l772£řippojen byl ke „katalogu“
mimo zmíněny kalend r také ještě samostatnýoddíl pod titu em „Notitia sacrae aulae romanae“,
jenž v letech následujících obsahově rozšířen byl
ve „Status Romanae ecclesiac“. Kataloog z r. 17772
má výjímečně pěknou rokokovou úpravu a ozdoben
jest na titulním listě znakem arcib. Přichovskéhorš
rovněž tak i katalog díec. litoměřické a králové
hradecké ozdobeny jsou na titulním listě znaky

biskupů. Další ročníky však pěkné úpravy té aozdob zase postrádají. V kata ogu arcid. pražskě
z r. 1 po prvé jest na prvém místě uvedena
konsistoř a arcib. kancelář, načež následuje pře
hled víkariátů s uvedením vikkářů a \ikariátnich
sekretářů, vkatalogu íitoměř., král.-.hrad a budě
jovíckěm z téhož roku jest řed konsistoří uve

dena kathedr. kapitula, r. 17 připojen na k0nci„Syllabus beueficiorum in alma arc1idioecesí Pra

gensi juxta circuíos districtuales et vícariatus ofc1a consignatorum“ u 1819 připojováno
v katalogu král.h-rad. a budějov. v seznamu osob
datum vysvěcení, od r 1821 v katal. litoměřickém
datum narození a ordinace; od 1822obě tato data

uvdáděnav katal. všech diecésí círk. provincie české.1141824uspořádan :. :. pražské provincie takto:
nejdříve uvedena beneficía dle vikariátu s uvede

nim jmen duchovních uspráíi/ců, potom „Index personarum alp11ab.“snm dne narozenía \y
svěcení, posléze„ Index locorum tabcllarius" (íocus

beneficii, língua, districtus seu circulus. dominium,.patronus). R.126po prvé do katal. litoměřického

pojat klerus řehkoln1,r. 1827 do prražske'ho katal.po prvé pojatykaapituly, seminář a seznam alumnů,.
do katal. ostatních diecésí seznamy profesorů, roku
1828 po prvé do pražského katal. c„lerus
regularis' a theol. fakulta. Od r. 1836
zmíněném tabellárním indexu míst také počet duší.
R. 1852 nabyl katal. pražský vcelku dnešní formy:

l:—
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katalogy osobní i místní sloučen;o v jeden celek,beneficia uspořádána dle víkari tů a při každém
uveden titul kostela, patron azyk, duchovenstvo
s daty nar. a vysv., školy a tiata statist., od 1853
uváděna i místa přilařená s počtemmduši; 1858
položen v čelo stručný životopis všech biskupů &
arcíbiskupů (srovn. Blahověst lll. 1857—58, díl ll.

), na konci připojen seznam kněží dle roku
svěcení, index místa osob. Pražskému katalogu
kontormoval se katal. li oměřícký r. 1868, králově

KD. 7,2 75), a budějo
46),ttak že rokuvicky r. 1885 (viz Blazhověst 118854

posleze uvedeného nabšly :. :. všech čtř diecéslprovincie pražské stejn vnitřní upravy. dr. 1910,
kdy arcidiecěse pražská rozdělena na arcikněžství,
usopořádánc . L. dle archipresbyterátů, a v nich dle
vikariátů. Podobné co do obsahu upraveny jsou
ikatalogy diecese olomoucké a brněnské, onen
i co do formátu, kdežto brněnský vydáván v po
sledni době v menším formátu osmerkovém. —
Katalogy kleru vedle významu praktického mají
cenu i jakožto pramen vědecký, důležitý pro dě
jiny díecése, podáva'íce zevrubný topografický,
statistický a personalni obraz jeji v jednotlivých
letech. — Podobně katalogy vydávají i provincie
řá

secatalogue Liberianus, Felicianus viz papežůnamy.
seCatalonl jan Petr (Glampietro), sekretář
kard. Pallavicina; vydal výt h z díla jeho ,lstoria
del Concilio dí Tre tno" (v Římě 1.666)

Catamarca, biskupství v Argentině, vcírlkevniprovincií Buenos- Aires, zřiz.21. lednal9 5.000
,1000 akatol., 15 far, 104 kostelů a kalplí, 40

kntěžl:větsk ých.eol. Danese viz Cattan .
hrabě,arada krále pruského a vyslanec 'eho u re

publiky benátské, _protíatheístum a nev rcům psalve spise„ La Uranu “.(1748
Catania.,Cataniidecnsis,Cathannie nsisdíoee.,c

biskupství na Sicílii (při vých. pobřeží), založ. již
v 1. stol. (r. 44) ve středověku exemptní, později
v círk. prov. monrealské, od 1844 arcibiskupství bez
suffr., 1093—1578 byla kapitula osazena benedik
tíny; (lata statist.: 315.000duší, 43 far, 223 kostelů
aaka,pl| 374 kněží svět., 112ř eolh 13 muž., 12
ženských řehol. domů (159 řcholnilc..

Catanzaro,Catacensís dioec., bísk. v jižní
Italii, vcírkevnl prov. reggijské,7zřiz. r 1121 pre

neseiíímazoTavvernč (Tres tabernae; data statist.:85.l<0()0 ,5 de anátů, 48 far, 9 kost. a kaplí.

80kněží sti/(ět,521 semíharístů, lřehol. dům mužskýe6 kn:ž. 5lráíery 2 řehol. domy ženské (36
řeholnic .

catas &, výraz v aktech mučednických často se
vyskytu; ici: značí lešení popravní. Srovn. Diction.
tl'archétl. cěhrě.t ll., 5.27

cateclnismusvíz katechismuscatechumenleviz školstv
catechumenus viz kate chluumen.
Catelani (Catalaní) Becrnard, O. Cap., malíř,

v první pol. XVI. stol., pracoval pod vlivem Ti
motea Viti a Raftáelaa; v kapuc. kostele v Cagli
jest od něho Pieta se sv. Kateřinou a sv. Gerontíem.

Catellnot viz Cathelin
Catellan de jan, od r. 1705 biskup valenský,

(.l7127425;:p. „Les Antiquités de l'Église de Valence“
Catenal. Barttol oměj, Congr Obl, v Sa

ronně (v prov. milánské) 1787. gprof. řečn, hedbr.,tilos., exeg. a her vsemínáři miláns ni, od
1832bíbliothekářr knihovny ambrosiánskě, sestavil

katalog rukopisů vzin"chovaných, dokončil italskévydáni b'ble s uveře nil různá pojednnání
v „Biblioteca italiana“ a v„ iornale dell'l. R. lsti
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tuto“; :. v Miláně1855— 2 Vincenzo di Bla
20,0 benátský malíř, 71.kol. r. 1470, z. kol. 1531,Giov. Belliniho, pracoval později pod vlivem
Giorgionovým; hlavní jeho práce: „Martyrium sv.
Christiny“ vS. Man Mater Domini v Benátkách(zr r. 1520) Noli metan ere“„ v galerii Brera,
„Madonna)se světci“ vaka. benátské, „Madonna
se světci“ v al. drážďanské, „Sv. Magdalena“
v museu cis. edřicha v Berlíně, „Sv. Anna sama
třetí“ v al. drážďanské, „Kristus odevzdává sv.
Petru kll e“ v museu Prado v Madridě.

Catenacci Gian Domenico, řeholní kněz, 11.

v Miláně,lv nikal jako varhaník a kontrapunktlsta,
ko.l vdívadal sonáty pro varhany; některě

jeho chrámové s ladby zůstaly v ruvýokopise.
cateenae patrum, GEIQIIÍ,slovou adg'Pisv., sestavené z výrokůustarších vyklalda u bible,

hlavně sv. Otců církevních, výroky tyto uvedeny
jsou doslovně u většímn později u menším roz
měru, jméno autora bývá"rovnněž udáno v novéešich
:. .p. jsou exegetickou anthologií a tím lí i se
od výkladů spisovatelů pozdějších, kteří přejaté
výklady starší zpracovali v jeden celek, a rovněž

sbírek výroků sestavených dle abecedy (zvané
Flores, Mílleloquium, Auctorítares, Aurífodlna).

..; dáno bylo těmto spis 1m dle nejmladší
sbírky vykladů sv. Tom eAqumského Catena
aurea, ač l taktoos očátku slu a Glossa, Conti
num, Aurea Glossa; říve : ují :: oyaí, mga

ygaqmí, ovvaywyr)ěšrjyrjosswv.cšozseznávati jest trojíoobdbi . pr kde vykald podán
v dlouhých ůryvcích odvou nebo málo vykladaěů
Písma sv., na př.: mal' m prorokům, kde vedle
textu bible jsou citáty heodoreta z C ru jako
zástupce školy antiochijskě a alexandrijsk ho stou

pence llesychia z jerusalema, Cyrilla Alexandrijskoéh a Pseudo-Theo adně mají
veliký počet scholil častorozkouskovnáných z mnoha
vykladačů, tak :. klsaiášl, kde tcxt Písma je roz

dělen na 2205 částí, má 4202 scholia ze ní17spisovatelů, nehledíc k 19 citátům anon
zkrá ceně a'. mají pouze výtah výkladů zndřmívěj
ších široce založených 0, ano i text Písma sv
bývá vynechán, na p.ř :. k Velepísni. — Podle
úpravynejstarsí jsou : sloupc ové, v nichž kolem

ovedle textu bible jsou dva sloupce výkladů,
'. Theodoreta nebo Hesychía, mladší maji

text bible pošinutý do středu na vnitřním okraj
stránky, scholia jsou napsaná na ostatním pro
storu, tak že tvoři jaksi rámec kolem slov Písma
sv. trám cové; jindyjsou c.psány v souvislosti:
text biblický b_ýva psán v řádcích . někdy jiným
inkoustem, anoi vynechán— výklad plní celou strán
ku,odtud :. stránkové. Vedletěchtotřídruhů vy
skytují seivýklady psané jako poznámky na okraji
knihy a výkladů jiných, ob čejně bez stálého pra

vidla, ]podle velikosti okraře a nálady písaře — :okr vé; jsou nejmladší a zřídka mají cenu |i
terárni.oPrvním velik' m spisovatelem :. byl Prokop

Ondřej z erakleíe, Olympiodor, Oekuy,_lan z Drungarie, Mikuláš Serro
rios, Fílotheos kKokkinos, Makarlos Chrysokefalos,
Niketas, Polychroníos. — .jsou velice důležitý
pro patristíku a kritiku textu Písma sv., dosud
nedoceněný, ač skoro polovice komentářů sv. Otci
sepsaných je zachováno v 5., kde lze nalézti ještě
částí dosud neuveřejněné; É. jsou pramenem va
riant textu Septuaginty dle různých rccensí. Stu
dium a.p., rozdružení jich rukopisů dle typů, poměr
:. k výkladům původním nebo tiskům, jest velmi
botížno, oněvadž obyčejně v [. je opomínuto po
drobnějšlpudání místa, jména vykladačů v rukopi
sech bývají často vynechána, přepsána, zaměněna,
zkratky v lemmatech špatně rozřešeny, starší :.
často byly přepracovány. —- C. ). vydány tiskem:

“h
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1569Danlel Barbarus, Aurea in 50 Davidísupsalmosdoctorum graecorum catena; 1:87 Pau Comt—

tolus Catena in beatiss. job; Alnt. Agellluius, členkomise pro vydání LXX, 1589 nLamentationes
jeremíae commentararius 1397 Fr.lr7IephyrusFloren

tinus, Moyses enucleaitus 1614Theodor Peltan S 1.,Catcna graec nsProverbía, 1617 Meursius,

Eusebíi, Polychlšonpii,lnPsellí ín Cant exposítiones
graecae;16231\ic.h Ghislieri in jeremiam Pro
Ěheetam commentaríus; 1643 Balth Corderius S. ].xposltio PP. Graecorum in Psalmos; 1646 Petr
Poussin 5.1., Symbolarurn in Matthaeum, 1673 týž

atenae graecorumPP. in evangelium s. arci,
1630 Corderlus, Catena raec. PP. ín S. joannem,
1772 Níkefor z kláštera ohorodičky Zitgů šum;zdi
na njxovza vnourrj/canotwv cl; n';y_óxtatevzov, Lipsko,

,1844 v Oxiordě Cramer ]. A. Catenae gracc PP.nNovum Testament rn Ls Mat., Mar., 11.Luk.,

jan 111.Skutků/,N ím, Vv—Vl. Kor ,Vll.— V111
Ga.,HiHebr l episntolaecatholicae. — Líterat.:Lizfzmann fl., Cate Lie/zmenu u. Kara,
Catenarum graecar. l..cantalogusvGólt. Nach.r 1902
M1:l:.l-,au!/móer Die Propheten-Catenen Bíbl.
Stud. 1899, týž, Hohelíed- Proverbien- Predi er Kath.
veTh ol. Stu der Leo-Ges. 1902, týž. Die ateneen
Handscbr. der span. Bibliotheken v Bibi. Zeitschrift
1903. Lit. Rundschau 1903, 109, irbmbcrgar 7.,
Die Lukaskatene des Níketas von Herakleia, Texte
u Untersuch. 'nová řada Vll. 4,1902).\1ajsk.

eatenae s. Petri viz sv. Petra ovkov.ý
caet 11,3" v prvých stoletich křesofanských a ve

středověku název věřících, kteří nosílí okovy a ře
tězy jako vnější odznak pokání, jež si byli uložili;
byli to však Casto pokrytečtt žebráci z povolání a

potulní mniší, přeed nimž varuje již sv. jeronynt
\iros xquoque fuge, quos videris catenatoos.iá'pis x.xn ad Eustoch. n. 28). kdy bylo vin

níkúni uloženo za pokání, aby spoutání řetězy pu
tovali na místa posvátná: tak Řehoř ourský zmi
ňuje se o takovém prov1___nílcislovyr: .,quidam ira
tricída pro enormítate criminís ierreis circulis alli
gatus praeceptum habuit, utseptem annis locasan

cthozéumlPeragzrando circuiret". Srvn. Diet. d'archéol.chr
catenatl libri, ve středověku knihy zvláště litur

gické a bible, upevnéěně na pultctech řetězy, aby
k obecné potřebě příslušného kleru zůstaly na
místě 3 od jednotlivců nebyly dnášeny; na př.
0 breviáří na řetěze v kapli sv. Václava v Praze
viz 4

C'atenna,Catennensis dioec., někdejšibisk.

v Pamfilii, n nít bisk titul.Cate rini tr, n. vŘímě 1847,vstoup. do Tov
jež, z něhožvyst.1,byl spolupracomíkemča
sop.„ Civiltá Cattolica“ , práce tam uveřejněné vy
dal souborně pod titulem „Dell' origine dell' uomo
secondo il transformismo. Ěsame scleutiílco, filoso
fico, teologico“ (Florencíe1883

ateth, Catthed, víz aet t.
ash la an, ředitel kůru kathedrály v Auxerre

uíjžrolstředlVll.stol ,vydal šest svazků mší (v Par 1

Cathala-lCouture„de, Antonin, n.1652v Mon
_taubanu, 1721; „Histoire lpol7itíque, ccclésiasthue et líteraire du Querct"

Cathanensis dioec., někd. biskk.C73itnessln. Caíóth
ness ve Skotsku, zal. od krále Davídal. 512,v círk. prov. St. Andrews; nyní bisk.an1glikánsk

Catharine vlz Kate ina.
Catharinus Ambrož(rodným měnem Lance

lottus Políti), O. Praed., n. 1 7 ze šlechtické
rodiny v Sieně, oddal se studiu práv s takovou
pílí, že již v 16. roce svého věku dosáhl stupně

doktora 1práv, podnikl cestu po universitách italských a rancouzských, navrátív se do svého ro

catenae s. Petri — cathedra

diště 'stal se prof. práv, od pap. Lva X. povolándo a jmenován konsistorním advokátem,
v 30. 'roce sveho věku vstoupil do řádu dominik.,

Řříjav jmeno„ Catharínus Ambrosius; izaúcty ke sv.ateřině a k sv. Ambroži, .rp. Apo apro verí
tate catholicae atque apostolicae tideí lacdoctrinae
adversus impla ac valde nestlfera M. Lutheri dog
mata ad Carolummimp.“ (Florenc ie 1520), „Excu

satio dísputatíonís contra LuthSerum'(t. 1521), „Speculum haerelicorum“ ( ím 1.32,) „De praescíentia
ac provldentla De1,quod rerum contingenlíam non
tollat“, .,De raedestínatíone libri tres", „Deeex
mía praedcstlnatíonc Christi libri duo" , „De ange
Iorum bonorum gloria et lapsu malorum“ , „Dispu
tatio pro lmmaculata Virgínís conceptione libri tres“.

jako theolog zúčastnil se 1'3463 1547 sněmu
rídentského; často míval litserárni polemiky; taks kard. Cajetanem, Dom.d oto, Bart. Carranzou

a s Bart. Spínon, 1546 jmenovsán bisk. minorijskýnt

(Minorí)v Neajgolsku, 1552arcibiskupem conzským(Conza),pokra oval vpilné ČÍIII'lOStlspisovatelské,
jejímž ovocem byly tyto spisy 3 trakt áty: „Com
mentaria ín omnes d. Pauli a.p epistolas et alias
septem canonicas“ (Ben. 1551), „Enarrationes in

guínque príora capítula Geneseos“, „De pueris juaeorum sua sponte ad baptismum venientíbus.
eliain inviíis parentibus recipiendis“ , „Assertiones
14 circa artlculum de certnudíne inhaerentis gra
tiae“, „Quibus verbis Christus eucharistíae sacra
mentum conteceritf, „Disputatio pro verítate imma
culatae conceptioriis b. Vírginis et ejus celebranda
a cunctls fldelíbus testívltate“ , „Summaria opinio

rn de divina praedestínatione ac reprobatione
explicatío“, „Dc cultu et ndoratione imaginum',

„Compendio dí l_errori ed iganni Lutcraní“ , „Reso

:|

luzíone somm contra conclusioní Luterane",
„Reprobatíone de la dottrina di B. chino“ Ř(ím
1544), „De coelíbatu adversum impíurnmErasmum“
(1.1565 , „Díscorsí contra la dottriua e lc profetíe
dí F. ír. Savon rola“ (Ben 1548). Povo lán cd

pap. julia 111 dso lčšríma,aby obdařen byl důstojenstvim kardinal ským, z. na csestě v Neeapoli 1553.

Srvn. 70x.Stin/Ja'ar v .Refolrmatíonsgesch. Studienund Texte seš. 11. 21( 01.0)

Catharl, Catharisttae viz Katharí.Catharus víz Ko
Cathed víz Ka tet
caathedra (kathe dra) 1. bis kupská víz bi

skupský stolec 11.,269. Také úřad biskupský sám
nazývá se c-ou, zejména pokud jde o 13-u papež

2 s. tri sluje dřevěná,“ přenosná
stolice (sella bgestatoria) v c sv. Petrav Řím ě (viz br. 106), již používal dle římského
podání svetý capošto01 Petr. C. spociva na čtyřech
nohách ze žlutavcho dubového dřeva, ktere jsou
mezi sebou dole spojeny vodorovnými rameny
rovvněž ze dřeva dubového. Na nohách upevněny
jsou železné kruhy, které ji činí přenosnou (sella
gestatoria). Zadni operadlo tvoří tři vertikální
sloupky ze dřeva akaciověho, ktere jsou mezi
sebou nahoře spojeny trírohým tympanetn. Tym
panum a zadní opěradlo jsou ozdobeny plotnami

07
€:

ze slonooviny, na nich isou yřezán vypuklé

grace zobrazující boje z\iřat, centaur a mužů.odobné plotny ze slonoviny umístěn jsou na
řední částí stolice a zobrazuji práce erkulovy.

fsou to přídavky z pozdějších dob, kdy ještě bylo
dovoleno používati ozdob z pohanské mythologíe.
-- jisto jest, že věřící apoštolských církví ve ve
like vážnosti chovali stolice, jichž sv. apoštolové

užívali 'lak zachovala se stolice sv. jakuba v jer,usalemě sv. Marka \'Alexandrii (Euseb., Hist. l:..
7, 19. 32). est tedy tím pravděpodobnější, že ka
thedra sv. etra byla imě vždy chována jako
vzácný poklad. Tradice církve římské v této pří



čině potvrzena jest výrokem Tertullianov 'm, De

praescrípt. c. 36.. kde vybízí kacířův, aby okázallsve nau y živou tradici apoštolských církví: „Per—

curre ecclesias apostolicas, apud quas ipsae adhuti:cathedrae apostolorum suis locls praesldent.
ltaliae adjaces, habes Romam." Tertullian se dlouho
zdržoval v Rimě a proto jistě znal kathedrr,u na
které sedával sv. Petr. Sem odnášejí se výroky
svatého Cypríana (Fp. 55, 8), O tata Milevského

(Adv. Pararmen. 2, 4), aleže sv. amasa (Gruter,lnsct:ip._antí u. 1163,10; 117,1 16), Ennodia z Pavie,
ktery žil v počatku Vl. století (Apologet
pro synod. editz.lSirmond, opp. l 1,1647). Všichni
rlto spisovatele užívají v razu Cathedra Petri ve

astním a slovněm smys u a podávají tím důkaz,
žearelikvie, kterou uctíváme jako stolici Petrovu,
byla za takovou uznávána již od prvních dob církve
římské. Rossi (Bullet. di arch. crist. 1867, 33—36)
dospěl k závěru, že a. P., když ne již od dob apo
štolských, tedy jistě od třetího do sedmého století
byla považována za záruku a symbol apoštolské
posloupnosti a nezkalené nauky. — V nejstarších
dobách Slála kathedra sv. Petra vkrypté sv. Petra
anebo v baptisteria basiliky Konstan . Ž

Damasus dal'11přenésti do baptisteria vactikánskěhoe,kde zůstala po dobu V.aapočátkem stol.
úcty požívala :. i ve středověku. Každoročně dne
22. února byla veřejně uctívána a papežové bývali
na ni inthronisováni. Teprve za papeže Klementa V.,
který byl zvolen ve Francii, přestal tento obřad a
nebyl již obnoven ani po návratu ehoře Xl.
Naproti tomu konala se stále slavnost cathe
dra es Petrria od času Pavla lV. nesena byla
každoročně stolice sv. Petra k hlavnímu oltáři sv.
Petrr,a kde byla vystavována k veře nému uctívání.
Př1 této příležitosti také papežov na stolícci vy—
stupovali. Alexander Vll., aby ušetřil této vzácné
relikvie, dal ji zavříti do bronzového pomníku, jejž

drži obrovské sochy církevních 0učitelů Ambrože,
itílautšustlna,AthanasiáajanaZl. mník má podobutedry (dilo Berniniho) a umístěn jest nad hlavním
oltářem v apsidě. Od této doby nebyla stolice Pe
trova spatřena, až r 1867, dkyž se slavila lSOOletá

památka mučednické smrti knížat s_poštolských sv.Petra a Pavla. cRossi potvrdil jeji stáří 1 dob
apoštolských, aleDodmítl domněnku,jako by to byla

slolic3e kurulská senátora Pude nta. (Bullet. 1867,
36,4 Podrobný Bopís podává též Kraus (Roma
sotter. 5613—71)a ílczďávski-T—urnpach (Archaeol.křesťan., str. 437) Petrov stolice vatikán

ské třeba rozeznávatí dstolície etrovu z krypty„coemeteríi Osrrianni etrpo svémprl
chodu do Říma křtil a kázal. dPamátka tohoto coe
meteria později zcela vymizela ale byla obnovena
vykopávkami de Ros o(.Bullet dí arch. crist.
1873,161;1876,150),při kteréžto príležitosti byla
také dokázána totožnost s cocmeten mad Nymp

s. Peta-i::lkteré sahát jistě do dob a?)I-noštolskj'vclt.h—Cathe sv. Pe tra v Be c,h ve starém
metropolitním sídle s. PietronaáCastello, jest mra
morová stolice, kterou označuje podání jako Pe
trovu stolici a'ntíochljskou, jížto prý Benátča
nům za pomoc proti Saracenům daroval clsař Mi
chal (824—864). Tato stolice stala se v poslední

době čředmétem vědeckýchsporův od té doby, kdyOlaf erhard 'lychsen objevil na ni kufický nápis

a prohlásili iza stolici mosleminského em:-ra. Protipsal kard. íseman.— Slav nozstí hredra
s. Pe tr !. C. .r. P. jest také přcdmétem slavností,

které: se konají dne 18. ledna (C. .v.P., quaprimum sedit)a dnem. února(C. :. P.
Antiochiae) a jimiž se oslavuje přenesení prl
mátu na osobu Petrov Že slovo C. vyjadřuje

úřad Petrův, vysvítá zřejmě ze slov sv. Cygriana(Ep. 49,14): „Primatus Petro datur, vut una hristí

Ohr. 106. Cathotlra sv. Petra.

Qui ca

deseritš m ecclesia se CSSGLc<-)nfldit?“r"(Garuccí, Vetrlc 90); vysvítá to dále
zor ace „ eus, ui beatomPetro apostolo tuo col

lzatis clavibus regnit coelestis ligandi atque solvendípontificium tiadidis “ tk zavedení slav-'
ností „Cathedra Petlri“ dala slavnost „Parenta
1ía“, na památku zemřelých příbuzných, která po
činala dne 13. února a trvala po os . salv
ností této připojovala se pak rodinná slavnost dne
22. února, ke které se scházeli příbuzní a strávili
cely den v různých radovánka'ch a hodováních.
Slavnosttato jmenovalase charistia, caristia,

ari—_-drazi,p řibuzni— ara cognati o, v..t)

acrozšířila semBrO swůj zamlouvajíci se předmět záhyí mimoŘ oněvadž však stouto slavnosti spo
jeny byly i mnohé obyčeje pohanské a také mnohé
neplechy se děly, zavedena byla vedle této slav
nosti i slavnost křesťanská, kterou měly býti časem
jmenované zlořády zcela odstraněny. Touto slav
ností křesťanskou byla .právě slavnost „Cathedra
Petri“, která se dobře hodila na památ u sv. Petra,
poněvadž památka na něho hvla v ímé živá a
populární, a poněvadž se touto slavnosti vyjadřo
valo, že sv. Petr ži'e ve svých nástupcích. Jako
biskupové oslavují den svého nastoupení, tak také
památka dne, kdy svPetr převzal v miě úřad

nejvyšší hlavy, nteměla upadnoutl v zapomenutí.Ale poněvadž ot ornto dni nebylo tradice, proto
ustanoven byl k tomu den „car "st a
cognatio“. iž nejstarší seznamy slavnostaí
mlňuji se o této slavnosti dne 22. února. Pozděi

přistoupil 'ešté den 18. ledna. Původ slavnosti .
1 . Iednna třeba hledati v zemích obřadu

gallikánskělio, kde se věrné přidržovali zásady. ne
slavítl svátků vquadragesimě. Poněvadž však den
22. února připadal často do quadragesimy, přelo
žili slavnost jmenovanou do dooby hezprostredně
před quadragesimou a zvolili k tomu den 18. ledna,
jak viděti to lze ze Sacramentarium Gallicnnum
(ze Vll. stol etl — Murato rí, Lit. Rom. net. ll 806).
Smíšenim obyčejů gallikánských s římskými po
vstaly dvě slavnosti, kteréžto nesnází kompilátor
„Martyrologil Hieronymiani“ předešel tím,že při
pojíl ke slavností starší, dne 22. února slavené,
slovo „Antiochise“. ósa tně se ve středověku
neslavíly všude obě slavnosti, nýbrž teprve Pavel lV.
dne6. ledna 1553obě slavnosti nařídil. Srvn. Kraus,

ecclesia et cathedra una monstretur .thed Petri

A



754 ex cathedra

Realencykl. 11., str. 156 a n.; Thallm/er, Liturgik.
19121., str. 7 2 a n.; Bilczewrki-Tumpac/z, Archaeo
logle křesťanská, 436. a.

ex cathedra. Cathedra neznamená v tomto rčení
papežský trůn (stolec), nýbrž učitelský úřad s timto
stolcem spojený. Slovo c. je tu vzato ve sm slu
mravněm. Tento význam ma'í již slova Páně( at.
23, 2): Na kathedru (stolici) ojžíšovu zasedli zá
konicíafariseově... ( mezim- a apid: k tomuto
místu; Suší/, Evang. sv. Matouše, str.2"H;Sýkora,
Evang., v poznámce). Církev dávala slovu :. vedle
smyslu věcného vždy také uvedený smysl mravní,
užívajíc ho o každém stolci biskupském. Ve rčení
„ex on",jež stalo se technickým výrazem, znamená
„cathedra“ jedine & vyhradne neomylný úřad uči
telský biskupa římského jakožto nástupce sv. Petra,
a rčení ukazuje na neomylně věroučné prohlášení.
Sněm vatikánský prohlásil (sess. 4 c. 4): Učíme

Řprohlašnjeme za článek viry Bohem zjevený:ímský papež, když mluvi ex cathedra, t. j. když
vykonávaje úřad astýře a učitele všech křesťanů
prohlašuje nejvyš i svou apoštolskou vahou (auto
ritou) nauku o víře nebo mravech, která od veškeré
církve musí býti držána, má assistencí Boží, ve
sv. Petru mu slíbenou, tu neomylnost, kterou božský
Spasitel chtěl míti svou církev opatřenu, když
prohlašuje nauku o víře nebo mravech; a proto
taková prohlášení římského papeže jsou neo ra
vítelna sama sebou, a nikoliv pro souhlas cerve.
_- Docemus et divinitus revelatum dogma esse
defínímus: Romanum pontificem, cum ex cathedra
loquitur, id est, cum omnium christianorum pastoris
“et doctor-is munere íungens pro suprema sua apo
stolíca auctoritate doctrmam de fide vel moribus
ab universa ecclesia tenendam definit, per assi
steutiam divinam, ipsi ín beato Petro romíssam,
ea ínfallibilitate pollere, qua divinus edemptor
ecclesiam suam in definienda doctrína de fide vel
moribus instructam esse voluit, ideoque ejusmodi
romani pontificis delinitiones ex esse, non autem
ex consensu ecclesíae, irreformabiíes esse. (nm
zinger, Enchir. 1682) V tomto prohlášení vatikán
ského sněmu jsou obsaženy: a) podmět neomyl
nosti, kterým je _papež, &) podmínka, za které je
neomylný, _t) príčina neomylnosti, která záleží
v assistenct ibdélosti, ochraně, přispění) sv. Ducha,
slíbené P. Ježíšem Petrovi ajeho nástupcům, nikoli
v souhlasu cirkve, d) předmět neomylnosti, kterým
jsou pravdy viry nebo mravů, a to v témže roz
sahu, ve kterem Církev je v nich neomyína. — Pod
mínka neomylnosti je, aby papež mluvil ex :.
Především tedy třeba, aby vystupoval jako nej
vyšší učitel křesťanů. Nemluví tedy ex :. a nepři
čitá se mu neomylnost, když mluv-| jako soukromá
osoba, na př. jako kazatel, učenec. Avšak ani ne
stačí, aby vystupoval jako ne|vyšší učitel církve.
ještě je treba, aby vystupoval s celou vahou svého
úřadu a pronášel takovým způsobem o nějaké
pravdě víry nebo mravů konečný soud, závazný
pro Celou církev. Jen v tomto případě mluví ex :.
a je neomylny. Straub S. ]. nazývá to: mluviti ex
cathedra simplictter et per excellenliam. „F.x c.“
tedy znamená prohlášeni sv. Otce, kterým o ně
které pravdě víry nebo mravů jakožto nejvyšší
učitel církve pronáší neomylný definitivní soud.
Když nauka takto prohlášená náleži ke „vkladu“
viry, t. j. je přímo zjevená, dlužno jl věřili věrou
božskou. Když ve „vkladu' víry, t. j. ve zjevení
není, ale s ním tak je spojena, že bez ní pravdivost
z evení nemůže obstátí, věříme jí věrou církevní.

am je důvodem naší víry Bůh, zde církev (Ne
poskvrněné početí P. Marie; svatořečení). — ak
poznáváme že papež mluví cx :.? ' e zpúso u,
jak mluvi. čkdy přímo di: „ustanovujeme a ro
hlašujeme“, nebo „prohlašujeme, že jest od oha

— Catheus

zjeveno“ a p. Tu není pochybnosti. Někdy věc
není tak zřejma, i dlužno přihlížetí k okolnostem.
Prohlášeno je ve slovech papežových jen to, co
chce prohlásiti, a nikoliv těž to, co mimochodem
pravi—Jakožto jinakou podmínku výnosu „ex c.“
uvádějí bohoslovci, aby předcházelo dostatečné
vyšetrení. Má ukázati, že ravda náleži ke vkladu
viry, anebo s ní souvisí. eomylnost není ovšem
na takovém šetření závislá, ale pořádek, úcta k Bohu,
pravda, o níž jde, zodpovědně postavení pape
žovo a jiné důvody ho žádají. Prohlášení „ :: c.“
bez dostatečného vyšetření bylo by hříšné, jelikož
by obsahovalo jakési smělé spoléhání na Ducha. sv.
Sv. Duch ostatně takového rozhodnutí „ex c.“ ne
připustí. (Straně 8.1., De Ecclesia Christi, Oeni

ponte 1912, p. 349 n.; Pud: 8.11., Praelectionesdogmatícae 1., p. 301 n.; Za'lz .J., Věrouka
. 210 n.) ' .
Cathedral-Music [. sbirka chrámových skladeb

anglick'ch skladatelů v1.- 111.stol., kteroužvy al illiam Boyce \v. 11., s - .
3 sv.; 2. v d. 1788. . pokračování této sbírky,
jež vydal am. Arnold (v. l., 662) r. 1790 (4 sv.;
nově vydal Rímbault 1843).

cathedratícum, roční dávka, kterou dlecésní
chrámy odváděly ke chrámu kathedrálnímu, resp.
biskupovi na znamení svého poddanství (in signum

subjectíonis et honorem cathedrae episcogalis),pročež zvána též „honor cathedrae“. ývala
stanovena a odváděna na diecésnich synodách,
proto sluje také synodaticum, a poněvadž
se konávaly synody po velikonocích, nazýv se
někdy paschale. Po prvé uložena byla ve pa
nělsku, a to na synodě konané v městě Braga
. 572 (can. 2. v e. 1 C X q 3) a pak na sedmé

synodě tolcdské r. 646 (can. 4. v c. . . q. ),
později zavedena byla také jinde. Původně platily
se jako :. dva zlatě enize (duo solldl), ale jak

atrno z kapitularu arla Vel. (tom. lV. collect.
ard. col. 1458),o způsobu a výši C-a rozhodovaly

partikulární zvyklosti a řády. C. vybíralo se někdy
také při biskupské díecesni visltací, což sněm trl
dentský (sess. 24. cap. 3. de reform.) zapověděí.
K poplatku tomu povinny byly všechny chrámy
kromě klášterních, dále faráři a jiní beneíicíáti.

Německu vybirávalí ;. arcijáhnl, a biskupům
patřilo jen v letech přestupných. V Rakousku za
pověděl císař Josef 11. (dv. dekr. IS./VII. 1783)
poplatek lento vybírati, jinde, jako na př. v Ba
vorsku a Anglií, jest dávka tato dosud. Ve Spoj.
Státech severoamer. ustanoveno na synodě v La
Qrosse r. 1871, „ut omnes parochi ad sustcnta
tlonem episcopí vigesimam paríem ex omnibus
reddítibus Ecclesiae vel Missionnm, exceptis mis
sarum solemniis, quotannis ut cathedratlcum sol
verent“. Srvn. Benedicti XIV. de synodo dioece
sana 1.167—175; Binlm'm, Denkwiirdigkeíten etc.,
Mohuč 1838, 111.2., str. 376—384; Archiv f. k. KR.
872, 11. 184. Dmbl.
Cathelínot (Catelinot, Chatelínot) ílde

fons 0. S. B., n. 1670 v Paříži, vstoupil do 1.
Saínt-Mansuy v Toulu, biblíothekář kl. Saint-Mihíel
u Verdunu, :. t. 1756; :p. doplněk ke Calmetovu
„Dictionnaire historique de la Bible“, 1746 vydal
B_ossuetovy„Lettres spírituelíes“; mnoho jeho spisů
histor., filolog. a theol. zůstalo v rukopise.

C dmund, ctih., angl. kněz a mu
čedník, 71.v Lancashire kol. 1605, vychován vkoí
1eji douaiskě. působil od 1635 v missii anglické,
od raven v Yorku 13. dub. 1642.

theus (Cathíus) Arnold S. j., u. v Leeu
wardenu v Hollandsku 1576,stud. medicínu v Leydě
aIpovýšen na doktora v Padově, odebral se do
Říma, kdež vstoupil do Tov. jež. 1602, působil
potom ve své vlasti, přednášel Písmo sv. v Lo
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Catholic association — cathollcismí

vaní, kontroversí v Antverpách, z. 1620; .r). „Can
titum cantícorutn Salomonis, paraplírasí continua
enarratum, additis notis ad usum concionatorum

et lectorum pietatem“ (Antverlpy
Catholic association bylvr sku spolekkatolíků,kteří v doběk rutélto pronásledování kněží ( riest

hunters) a poroby lidu katolického se spojil, aby
cestou zákona svobodnými schůzemi a peticeml)
dosáhli spravedlnosti od vlády. Počátkyc. a. kladou
někteří již do r. 1757. Když po vzpouře irské, od
které duchovenstvo zrazovalo, ale kterou prote

stantl sz části0,Bodporovall došlo k unii s Angliír.ylo postaveníirských katolíků, a ač
častějistšíorlo jich osvobození, řece toto nepřichá
zeeo,l iu O' Connelr 1809—l 10 zaloožil Irish ca
thollc association, obnovil starý spolek, který nabyl
veliké vážnosti a síly, ústřední vy'bor byl vládou

důvěrníků ve prospěch katoliklů, sbíral dávky azakládal četné ústavy. Marně cltttěli lože zednářské
d.: 1795avelíká lože irská od 1798náslllm zdo

latli katolicismus, lid stál věrně při vůdeích a O'Con1822z uzřidíl :. ,která však zákazem

všech pěolitickýchspooků 12./5 18% byla zrušena,1825 opět obnovena. to zvláště oto, aby odstra
něn byl zákon o přísaze supremátu královaaa po

pírající přepodstatnění, bcžz níž nikdo nemohl dosíci státního úřadu; yž 'OConnel stal se po
slancem 1828,t došlo konečně kpředlozeoosvo
bození katolíků, jež přijata v dolní sněmovně
tsněmovnou lordů & podepsána konečně králem
]lířím 13.,.'4 1829 (Roman Catholic Relief Act), ale
:. a. zároveň rozpuštěna. Přísaha občanská nepro
tivíla se učení katolickému, text actí byla odvolána

preoúřady státní (mimo dva ne v ššl nuniversity),původní vlastnictvví pozemítu zůstalo prote
stantům, katolíkům bylo platiti dávk
kanskému a census volebnní byl zv'

Wžw, History of the Catholic Association, London189 Bló'lsar,Die Katholíkenemanzipationtn Gross

bríiannilen und Irland (Erg.H t—88 89 Stlm. Mar.Laaach 905); Kryřlůfzk, Rozluka církve a státu ve

Spoj. Státech severoamerických, v Brasilii. v Gel
nevě aev Irsku (Vzděl. knih. kat. sv. 58). Sr\n.Anglt i.,459. S'lcjxkč

Catholic Boys Brigade víz čl. Anglie l., 459.

Catholic Educational Society, katolická vý
chovná04společnost ve Spoj. Státech severoamer.,

430od čestným predsednictvínt kard. Gib
bonsagž0ú elem jejim jest hájiitl zájmů katol. výchovu, zejména s_vobody učen ,jakož i usnadňo
vaií katol. vých. ústavům soutěž se školami stát

kleru angli
en. L'I te r at.

ními. Předsedousjest Tom. Shahan, rektor katol
univ.twashinřgtonsCatholic ederations viz čl. Angliel., 459.

Catholic Church Extension Society, společnost
k šíření církve, kterouž 18. října 1905 zaa.l arcib.
]ames Qulgley v Chicagu; účelem jejím jest 2 při
spěvků členův umožňovatí vydržování kněží a zři
zování svatyň pro četné, po různu bydlící chudé
katolíky a tak zabraňovati luozícimu iejíclt odpadu.

o koornce 1909 bylo společností tou 296 missij
ních kaplí dilem nově zřízeno, dílem finanční po-d
porou obdařcno; mnoho kostelů bylo potřebným
zřaízením opatřeno, hojně tiskopisů rozšířeno a
zvláštní míssíjní železniční vagon na ruzných tra
tích opatřen. Orgánem společnosti jest měsíčník

„bxtension“. Zásluhou spolcčnotstiuspořádán v Chi
caigu 1908 ved ne.chl5—18 lisst.op první katolickýssijní konr res. — Dlev zoru této společnosti
utvořil se ta é v Kanadě spolek„ Catholic Church

Extension1Societlyloí naad“Catholic Trut Society viz čl. Anglie l., 459.
catholical .c(„ írkev“) ve středověku v echách

název kostela dřevěného (viz čl. círke v). na rozdíl
kostela kamenného, jenž nazýval se kostel. Srvn.
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Xabuszž, Pam. “arch. X. 1874—77), 599. — 2. zaítnlímj, dle audota „ iturg. 0r íent.“ v liturg.
knihách orient. označení modlitby všeobecného rázu
odtud název) po epiklěsi a před lámáním chleba.

n.Dict. d' archeolog. chrét. ll.
lletatholicismi(catholicíta t'| s) impedimentum

jest manželská překážka v Clslajtanli l po zákonu
občanském platná, jež zakazu'e straně katolické

viejíti v platné manželství s tcroukoliv osobounou, pokud soudem občanským rozloučený manžel
této osoby žije. Zove pak se překážka ta překážkou

„catholicitatis' éprotožeppůvodem jejím jest náboženství katollck Ač totiž zákon občanský v Ra
kousku souhlassi se zákonem církevním
nerozvížitelností platně uzavřených sňatků jak ryze

katolických (řimsko- i řeckokatolických), tak hnedab initio smíšených 62.a lll. ob.z. obě.; rozh.
nejv. soudu z 23. čce 1873 a(“..7022), a to i tehdy.
když je příslušníci rakouští v ohěm tomto případě
uzavírají v ciztn z..obč, nejv. soud dvůr
1. pros. 1891 č. 18. list. 1884, 17.1edna187ll,
což platnost má i tenkrát, když manželství 5 po

čátku rylze katolické (t ]. takové, kde oba kontrahentl byli v čas uzavírání sňatku katolíky) stalo
se prestupem jednoho nebo obou manželův ex ost
smíšeným nebo pure akatolickým: nesouhlasísc rkví
ve směru tom co do manželství od počátku ryze
akatollckých a platně uzavřených. Neboť kdežto
církev katol. itakováto křesrransk manželství ryze
(ab initio) akatolická, jsou-li platně uzavřena, máza nerozlučitelná a tak důs edně učí. že katolík
s křesťanskou osobou nekatosiíckou,jejiž manželství,
uzavřené platně sosobou nekatolíckou, od státního
tribunálu soudního bylo roznoučeno, níkdy nemůže
vejití ve sňatek, ato tak dlouho, pokud manžel této
rozloučené osoby jest na živu, protože by osoba
katolická, v manželství s takovouto osobou vstu
pující, skutkem vyznávala. že uznává rozlučitelnost
takového platně uzavřeného (a tělesně domonaněho
nekatolického manželstvíkřest'anske'ho (Srvn.522.
lnstr. pro soud manž. 15. ob. zák.
o.bč se praví. ze manževlství taok vá mohou byti
rozloučena ze šesti závažnějších příčin(adulterium,

zločin, za něšž manžellobdrží nejméně 51etýžalář.úmyslné opu tění, úklady nebezpečné životu nebo
zdraví druhého manžela, opětné krutě nakládání
sdruhým manželema nepřemožitelná nechut obou
manželů k sobě), dodávaje ještě, že totéž platí
také o manželstvích nesjednocených dvor.

k.r z 20. lístop.1820) a osob bezkonfessních

i pokřtěny byly( 2. zák. ze dne 9. dubna 187 ),a připomínale na to v 5116 ob. obč., že roz

vížitelnost tato$ 115)platí i pro manželství, kteráz vdoně číst akatolických stala se přestupem
jednoho z manželů ke katolictví cx post smíše
n mí. V tom případě může totiž manželv neka

tollctví _zsetrvavšíza rozloučení svého sňatku 7 [n)řÍČÍIlobč. žádati, ale nikoli manžel
katolictví přelstoupivší. Bylo--li pak manželství ta
koveto ohčansským soudem rozloučeno (— a roz
vížltelnost sňatků takových jest ve shodě s uče
ním akatolickm estrana nekatolická i za
živobytí druhého (rozloučeného) manžela vejití
v manželství nově, avšak jenom s osobou, která
nebyla příčinou rozluky, a mimo to rozloučená
strana akatolická může za života druhého man
žela vejití v tento nov' sňatek jenom s osobou
nekatolíckou, nikoli vak s osobou katolickou
(dvor. dekret z 26. srpna 1814), protože tato ne
může dle učení své církve uznatl manželství to
za rozloučené, pokud druhý manžel (rozloučený)
žije, což vše platí pro osobu nekatolíckou' ] tehdy,
když manželství od počátku ryze akatolické stalo
se ex post sňatkem smíšeným ntuůže zavřítí nový
sňatek za života manžela (nyni rozloučeněho), ale

'Q.
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nikoli s tou osobou, jež byla příčinou rozluky tě,
a nikoli s osobou katolickou, protože katolík ne
může \stou ití ve sňatek s roozloučenou osobou

nekatolickou, pokudp táž žije, ať je katolíkem od
počátku, nebo bex ,t. j. po uzavření sňatku.(Srvn. 5 119.0 z. pobč.; dvor. dekret z 26. srpna
1814, 17. červoence 1835; vnyes. min. vnitra z 22.
říjnaa1879.)-\' iže pak tato překážka katol. rakouské

státní příslušníky i za hranicemi (dle 54 .Tobh.z.pí '.obč.
ca)tholicitas viz círke

Catholicon (Katholicon) středověká mluvniceve čtyřech odděleních (ortogr.., prossoide .,
rhetorika)a etymol. slovník, obsahujici celé tehadáž

známé názvosloví na způsob enc klopaetilíe](odtudnázev z.); spis ten sestavil jan ěalbl 873).

Středověké Sroukopisyrll(sn-n. Podla/lab Knilh. kap. kn.v Praze pan “.str 193a n.), jakož 1prvo

tisky spisuS (r.0P1460 1);Mohuči a j.) toho vynikajíkrásnou úpra
Catholicus vpseudonymviz Held Ludvík.
catholicusrex vizkatolíckýk kr.ál
Cathrein Víkto rS. ., katol. filos. a sociolog,

n.1845 v Brigu (kant. \ allis), vstoupil do Tov

jež.1863,v.ysv na kn. 1877, od 882 roi.morá1niilosofie, nyní v kolieji sv. Ignáce ve alkenbergu
u Maastrichtu v Hollandsku, od 1879 spolupra—
covnik časopisu „[Stimmen aus Maria-Laach;
„Engl. Vertassung" (1881), „Aufgaben der Staa ts

Éewalt unnd ihre Grenzen" (1882), „Sittenlehre des
arwínismus, Kritik der Ethik HdSpencers“ (1885),„Der Sozialismus“ (1890,10 vyd. 1910,přel. 08

jazyků; do češ.t dr. jos. Tummpach aEm. Dioouhý

Pokorný, Vzděl. kn. katol. sv. X1., 1899), „Moral
phlilosophie“ (2 sv. 1890—91, 3. vyd. 1899,51911 , „Philoso hía moralis in usum scholaruvm“
(1 d19 2, sv d.,1911) „Das Privatgrund
eigentunmyund seine Gegner (1892, 3vvyd. 1896,

4vyd. 19,09 přel" do češt. dr. jos. Tumpach, Vzděl.kn. katol. sv. ,1898), „Recht, Naturrecht und

positivcs Rechty (19011,2. vyd. 1909), „Die Frauenfrag (1901, 3. vy 1909), „Glauben und Wissen “
1903, 5. vyd. 1911), „Durch Atheismus zum Anar
chismus“ (pod psese.ud N. Siegfried, 1895, 2. v d.

900). „Religion und Moral oddelrGíbt es eine hnoral ohne Gott?“ (1902, 2.v „Die Gru
hegriffe (les Strafrechts“ (1905), 4,(.iewissen unnd

Gewissenstreiheit" 8906). „Die kathol. Weltanschauung in ihren rundlinien mit bes. Bertick
sichtung der Moral“ (1907, 2. vy.d1 09.

Cato č Catonls disticha de moribus,
název latin. sbírky dvouřádkovych průpovědí mrav
ních ve 4 knihách od neznámého autora, která od
[V. stol po Kr. skrze celý středověk ve školách
zhusta byla čltána přes to,ž eje sice monothci

stlckou, ale nikoliv[specificky křesťanskou. Do češt.přre.l ve2 toletí; neznámý překladatel
vyložil každé latinské distichon šesti verši rýmo
vanýmí, zřídka věrně podávaje smysl lat. originálu

(vyd. Paatera,o ,Svatovitsrký rukopis“ 1886. str.až 278, cm na —XXXVlll ),
čji přel. l“lodPavla Vaorličnéhov(1558) a_l.A

menského (1662).
Catrou František s.l., n.t659v Paříži,vstou

pil do Tov. Jež. 1677, z. 1737, zal.()'1701 časopis

OCD

N

0

„Moiěmrcs de Trév0ux .rp. „His lre des Ana

baptistes“ (Pař. 1695 a č.), H„istoire du Ianatilsmedans la religion protestante depuis son orig ne“
(t. 1706 a č.), „Histoire des trembleurs“ (t. 1733),
„Histoire dc I'c mp re du 01“ (t 1702a.č),

společněssačP. Rouillěem„Histoire Romaíne' (21 sv.,
Cattaneol. (Cataneo) Danese, ital. sochař,

1509 v Colonnata u Carrary, :. v Pad
1573, žák Jak. Sansovina, s nímž pracoval v Be

catholicítas — Caucus

nátkách, zaměstnán byl spolu sjínými na
chrámuS. AntoniovPadově, provedl radun hrobků
(kard. Petra Bemby v Padm — ar Am
brožS..J, 11.16455vMiláně, vstoup. doTov. leeežl.1661
působil v Miláně úspěšně jako kazatel, ředitel

knogr. a zvl. jako exercitátor; :. t. 1705, :p.
oblíbené spisy ask.: „Esercizi spir. dí s. Ignazio"
(Ben. 1 11ač., posléze1892, zhusta překl.), „Eser

cizio della buona morte“ Milán 11713a čast., do
němč. přel. Hóhler 1888,d2. vyd. 1897), „chionisacre“ (2 sv. t. 1713 a č., oněmč. přel. týž 1895);

sebrané spisy jeho v dányov Miláně 17119v 5 svposleze . — . rS. ., v a
novsku, missionář v Číně,: .1640; sestavil čínský
slovnik a přel. různé askt. spisy do čínštiny. Srvn.
Dali/mann, Die Sprachkunde u. die Missionen, 29.

—14.Octavius S. 1., pro0.1lilos. v kolieji řlmskě,
' :p. „Cursus philosophicus (Rim 1617L—5. Rafa l, velice nadaný architekt, n. 1860v en

dlnara (Rovigo),z ve věku 291et1889, vypracoval
sotva 211etý zdařilý navrh náhrobku pap. Pia IX.
vbasilíce S. Lorenzo íuori le mura' (srvn. Al. Ko
link v časop. „Vlast“ X., — 996n;)

.arp.„Storia architettoníca della basilica di aS.Marco“Ricerche storico- critiche sull' architettura in
latal'iadal ecolo v1 al Mille“ (1889).— 6. (Ca
taneus) ebas tian O. Praed., n. vMiIáně,1589
provinciál prov. uherskě, theolog arcib. salcpur
ského. 1589biskup chiemský, z.1609;.r :,Fnchi
ridion eorum, uae in controversiam v0cantur
omnibus verae pietatls cultoribus perutile ac per

necessarium' (lngolstadt 11589),„Explicatio in catechismum romanum" (tl „Summula casuum
conscíentiae“ (Trident 15952a č), „Tractatus de

censuris“ (Št. Hraddelec1588), „Tractatus de examineordinandorum“ (t. 15.89
Cattaneus viz Cattaneo 6.
Cattaro viz ot or .
Cattet, prof. theologie, gen. vikář a kanovník

lyonský, z. 1858 „La \)l'ěritě de I'É lise catho
lique děmonstrěe“agsv.,18 asussetě du

grotestantisme“ %] sv., dilo to adokončil jehoratr Jan Fram egis, roxněž kanovnik lyonský,„Le verite sur le card. Fesch' 842.)
Csatton "(Gathon, Cauton, Cepton aj.) Gu
alter, Angličan; velmi vzdělaný ve filosofii, theo
logii, mathe1nat.a hvězdářstvl, zpovědník jana XXII.;

z. v Avignocmě 1343;.r:p.: „Resolutiones quaestionum super Mag. sent. 1..4", „Contra astrologos
judiciarios“ a j.

Catulinus svrlcmuč.,jáhen v Karthaglně; Mart.Rom. 15. červe
Catullius Oenndřej,gen. vikářvTournay,z. 1667;

:p.„ '10ornacum civitas, metropolis et cathedra Nar
viorum“ (Brusel '

Catumsyritusjan Křt., theolog italsko--řecký,

n. eg,g1u vychován v kolieji sv. Athanasia,kdež dos hl stupně doktora theologie; 1). proti

řecké cirkvi „Vera utriuskqueecclesiae sacramento111111concordia“ (Bená tk 16325 „Vera utriusque
ecclesiae concordia circa processionem Spiritus

lsancti" (t. 1633); spisy tyto vystupující z mirypolcmiky & místy i katol. dogmalům odporující dány
na index 9. kv

Caturcen. (Cadurcen.) dioec. viz Cahors.
atus sv. muč. vAfrice, Mart. Kom.19. lednna.

Cauclno Antonín, katol. právník, žurnalista
italsksý, u. v Turíně 1831, advokát, spolupracovník
časopisu U„nitá Cattolica“; 1898.

caucobarditi (cancaubarditi), názevsekty euty
chianskě v Vl.s toi., zvaníú k dle názvu mist,akde konali první svojes

ucus Antonin, biskupzkorřuský(Korfu, Kor
kyra), 1560—1563,zúčastnil se sněmu tridentskeho
kdež měl řeč 26. února 1562, jež otiskl Le Plat l.

iglzdobč
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Cauda — causa

352—357; p_apeži Řehořl xm podal __spi_ss„De hac
reěibusl juniorum Graeco rum“ (v ruk se).da((Kauda, K1avóa,1(aůóa,ostrůvek jižně

odcKret pobl_íž ného bouří hn na byla loď, naníž sv. Pavel plul (Sk. ap 27_“); tam plavci stěží
na loď dostali ppřivázaný k ní ochranný člun aby
nebyl odtržen a odehnán. Nyně ší název tohoto
ostrůvku iest Gavdhos, Gozzo. rvn. Vigauraux
Podla/m, Bible a nejnov. objevy, V. 9.

cauda(1_at„ohon“)a/' v term inologlí hudby
mensurální znamená svislou čárku při notách ma
xima a longa I— , jakož i na počátku a koncí

llgatur. Svislé čarky pří notách minima at. d.

se tak obyčejně nenazývají. Také plica na koncl

ligatur vmmen_s_urá1níhu dbě před r. 1400 nazýváse :. Též jul ti (v. 1), melodické přívěsk ,ueu
mata (pneumata),,Řež pří zpěvech chorálníc často
na poslední sla 31 u nebo jako přívěs—kyna anti
fony byla přípon_ována,dměla jméno: na—uce o form debníeh jmenuje se a. do
větek hudební, kterým skladba končí. jméno to
zachova se ve vlašském názvu „Coda' i pro
skladby instrumentální. Mír

cauda, vlečka cappae magnae (v. t.) nebo i sot—

tauy áéklerikcy)d_eu biskupů, protonnotářů a aelátůdom uerta značí stálé trvánpírkněž—

ství dle žalmue lll'l nosí se uI___ca_ppžobyčejněstočena pod ramenem na zna e
nemá se jeviti, jen včas potřebypro čest Boží se
rozestírá. Nižší preláti, protonotářt de numero en
mají :. kleríky rozestřenou ani při pontifikální mši
svaaté 41154„ praeláti domáci 79 Bisku
pové užívají mvlegkyampřípslavných úkonech v die
cěsi své, podobné i s_uffragáni při funkcích ponti

fleknálních 2976„,; jinak i tito mají nosítí vlečku stou2010; odobné l blskup administrátor pří
pontíufikálnich obřadech 2976„. task.

eaudataríua, klerik nesoucí vlečku c_appynebosottany biskupovy, kardinálovy (Caer. Ep.l .1,51),
spíše nižšího svěcení než kněz, odivá se v oděv
fialový 262 bez superpellícea, kdyz bisskup má
cappu, je--li tento oděn v kasu1_íneb pluviál, nosí

také superpellíceum 11452;muže v choru sloužiti
biskupovi 2049., ale čtení matutína nebo profetie
zpívati nemá 2049„. Při tiché mši sv. biskupové, ač
se vlečka uvolní, :. není. — C. nese vlečku cappy,

jsejíž konec otočí dříve kolem ruky; vlečka sottanyv ruce, v příhodné výšce, aby se nedotý
kaia zclemě.Kd ž biskup stoji, sedi nebo klečí,

ložíc. vlečku na podlahu 2425,3,|_1ebourovnájlutr nuneb taldistoria, aby nepřekážel.a Když biskup jde,
:. vlečku opět drží, zvláštní pozornosti jest a. třeba,
kriyž biskup se obrací od oltáře. zvláště při Orate
fratres a při pože;hnání levou rukou se hodí vlečka

pod oltářapo obrátce o ět se uchopí. Při temnýchhodinkách Caer. E.p apn kalněni se sv.
kříži na Veliký pátek Caer. Ep. 11.26, 11,c. není.

t tej: .
Caucchon Petr, od 1420biskup beauvalský, od

1432 lisieuxský; :. 1442, hlavní původce odsouzeni

Panny Orleanské (v. ti).CaucchyAugustin udvík(AugusteLoui_s),s
eden z nejznamenitějších mathematikův a fysiků
anc., upřímný katolík, 71.1789 v Paříži, 1816 člen

akademie a profesor vPaříži, 1 1—38 vychovatel
hrab. Cham rda v Praaze, od Karla povýšen
do stavu baronského, 1848 prof. na pařížské univ. ,

chea .1857; jest zakladatelem moderní

thevoríe funkci a theorie determinantů_; adůležitépráce podaal z oboru Optiky (001.115 apolari—

sací světla) a mechaniky (0 theoríl pružnosti) a ].Sebrané spisy) vdy. pařížskou akademií od
1882 (26 sv..) Srvn.oXndlarp, Das Christent'um und
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dle Vertreter der neueren Naturwissenschaft 35,

_l_(adÍ_ra_ae_kPadesát profesorů vys. škol. upřim.at
Caulet 1 de, Frant. Štěpán, „ 1610v Tou

lousee, od 1644 biskup painierský, působil horlivě,
přiklonil se však k jansenismu; hájil práv církev
ních ve 5 oru ot. zv. re alia (:p.„'1raite de la

Regale“, olin 1680), začež Ludvíkem XIV. zbavenhodův a stíhán arcíh. toulousk' m; C. appelloval
1678 do Říma; papez lnnocenc l marně zakročit
v jeho pros ěch; z. — P., souč spisov.

franc., int.„ 'Avocat du clcr č" (Paříž 1897).Caulln ntonín, :p. istoria corographica,

gatgralyg evangelica de la nueva Andalucna“(Man 17
Cauly Eugen Arnošt, u. 1841,vysv. na kněze
5, od 1888 geu. vlkář remešský,.r „Histoire

du College des Bons-anants de l' niversité de
Relms“ (v Remeši 884), „Cours d'instruction re
ligieuse al'usage des catéchismes de persévěrance
et des malsons d'education (Paříž1880—84. 4 sv.;

_š

!:vyd 1890.

mCaumont de ]. jan, dr. práv, advokát parla
„ uíirm ament de_sc_atholiques contrel'maebnismedes hlélretíques“(Fai-12 Na

cissus, archaeolog franc. n.ž1t302v Baayeux, z.

1873, „Aběcédalre ou Řudlment d'archéologle:Architecture rellgíeuse“ ( yd. 867),\

„Bbůgrsdes anthuítěs monumentales“ (63v.,1831
Caunus(Cau no,Kaunos,Caunensisdíoec.),

někdejší biskupství v Lykli, v církevní provlncíi

myrské; Leq iuen ]. 98__1u_uvádičtyři biskupy z let359—787; nyní bisk.
Cauríe nsís díoec.t lviuzlCoria
Caaurr o,y du, Fr a.nt Eustach, sieur de St.

Frémin, u. 1549 v Gerberoy u Beauvaisu, z. 1609

VPa řiži, kanovník př_ipařížské St.oChapellee, rytřádu maltézského, v.S de Provins,
kapelník králů Karla ervo_|,i_ndř1challl.oa |_líndřícnalV..,

od vrstevníků dzvaný „prince des professeurs demusique“; vyda „Preces ecclesiasticae" (2 sv.,
Paříž 1609), „Mélanges_ de musique“ (t 1610),
„Mlssa pro deíunctls“a .

causa (př_lčina,důvod, právni záležitost, závaz
nost, rozepře, podmín ak, titul, účel & pohnu

právníhon jednání a p.) má v právu církevním výnohonásobný. a) Znamená skutečný 1smy

š_l_enýplurávnípřípad, j_enžjest předmětem soudníhoen.tíAv sl.uuc=cas vt). Tento
význam má ?.mvsdmruhéčásti dekretu vGracianova,

jednající o esoudnictví církevním, jež se dělí na
ždému případu gřimyká se řadarůzných otáezeka(quaestíones), jíc ž účelem jest :.

objasnlti a rozhodnouti, neboto dpovédí k těmto

otazkám jsou zákonná ustanovení (canones),__ežjsou důkazem b . ále význam práv

důvodu vůbec a pri dispensich manželských zvllůště(canauaae díspeusatlou " 'e ahlavní

(£.motiva, finalis) a vedleášíůmpellentes), paočestné(:. honesta) a ne očestn (:. i_nfamans),kanonlcké
a u_ekanouické. anonickými jsou ty_,jež po oby

ŠŠŠusv. Stolice panujícím se jako důuvody disspenní výslovné uznávají a připouštějí. O jednotli
ch :. d.,jak podává je lnstructío 5. C. de Proop '

Fide (9/5.1877) a Formuíae Datariae Apost. pro
matrimonial. dispensationíbus jussu Emin. Card.
Prodatarii C. A. Masella reformatae (1901), viz přísl.
čl., na př. „angustíaloci“ l..str 4.63 Pro dispense
jiného druhu není rozdílu mezi kanonickými a ne
kanonickýmí důvody a není jejich seznamu. Při

všech dispensich však, i tam, kde není zvláštníchkanonických důvodů, čím se rozdíl mez c-ae
grave s a minus raves, 'ako na př. při di
spensich od prohlášek. Jako c. graves pro dispens
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ode všech ohlášek jest obava veřejného pohoršení,
zahanbení, náhlý odjezd a j. v. (viz ohlášky). Ve
liké důležitosti je také rozdil mezi :. publica a
:. rivata, neboť v zájmu veřejném ize vždy
sn ze dispens obdržeti, než z důvodů soukromých.
K dovolitelností dispense jest vždy nějakého dů
vodu třeba. Dele át i bez důvodu vůbec nemůze

K rozlou en zásnubu jest rovněž třeba
spravedlivé příčiny (víz zásnub). :) C. je také
právni záležitost vůbec, o jest rozhodnouti
círk. představenému. jsou-Ii záležitostí ty zvláště
důležity a proto sv. Stolicí vyhrazeny, siovou
cnusae majores (graviores, arduac). již v nejstar
ších dobách vykonávali papežové toto právo su
premi judicts (v nejširším smyslu), nedopouštějíce
odvoláni ze svého rozhodnutí, a stalo-ii se tak na
př. k obecnému sněmu, počínání to zavrhovalí a
za nícotně prohlašovali. Nedostalo se jim práva
toho, jak nesprávně tvrdí, zejména od dob Fe
broníových, nepřátelé Stollce apošt.. teprve od
dob a na základě podvržených dekretáiů Lžiisído
rových. C-ae majores nejsou co do počtu určitě
vymezeny, a vypočítává-ii právo církevní, miuvlc
o prímatu, některé z nich, není a nemůže býti v čet
ten nikdy úplný_a moc papežskou omezující. atří
semlpovšechně rečeno všeckyt záležitostí, o nichž
sluší papeži rozhodovat“ na z kladě jeho nejv 'šši
jurisd..kce, hledíc k úřadu učitelskému, kněžsk mu
a královskému .a v příčině úřadu královského,
pokud tykaji se jeho ne vyšší zákonodárné, soudní
a_správnr moct v církvi. jako takové lze uvésti
zaležítostt vrry a mravi, pokud se dotýkají celé
církve, zrízování a osazování biskupství, důleži
tějši_záležítosti biskupů, jako na př. jejich a—ae
criminales.. Druhdy rozhodovali o těchto c-ae ma
jores patriarchové, metropolité a sněmyprovinci

* n mocí přenesenou, poněvadž si jich
ální, ovsem je
Apošt. stolice _dosud nevyhradiia, činili tak ure
eccles. _anikoli, .jako papež, jure divino, jež mu

v Církvi nejvyšší jurisdikcí náleži. jako c-ae mag.uvádějí se dale exempe z jurisdikce biskupsk ,
dispense z občan. zákonů círk., 'reservace a roz
hrešení zjístych censur a hříchů,zřizování kapitul
_acígrkevmch hodností v nich, potvrzení novýc
rádu, kanonísace a beatifikace (od dob Urbana Vill.),
p_inomocněodpustky a všecky jiné záležitosti, které
sice ovahou svou c-ae majores nejsou,jichž správu
si v ak sv. Stoitce v 'hradíia. Na sněmu vatikán
ském navrhovali bis upově francouzští, aby c-ae
majores byly určitě stanoveny, návrh ten však vy
rízen nebyl a nikdy asi nebude, poněvadž by byl
mocr .pap. praejudicielní. Že výhrada důležitejšich
záležitostí jest v zájmu církve a jeí jednoty. jest
právě tak patrno, jako že jest o ůvodnčna jeji
ustavou. A proto_ biskupové i v dobách, kdy Sto
llce apošt. mnohych zdnešníclí c-ae maj. dosud si

nevyhradíia, ve všech důležitějších záležitostechk n o rozhodnutí se obraceli, což děje se dosud
] ve věcech, jichžv přísně právním smyslu ke c-ae
majoreshepočítame. d) Ve veřejném, vnějším právu
círk., ez jedná o poměru církve k státu, mluví se
o duc ovních či církevních, smíšených a světských
záležitostech (C-ae spirituales či mere ecclesiast.,
mixtac ct c_ivíies). C-ae mere eccles. jsou i ,

-o níchž toliko církev, jsouc v té příčině nejvyšší
a samostatnou mocí, může rozhodOvati. Schulte
(D.,Lehre von den Quellen des kath. KRS.str. 395)
počítá sem: Učení ví a mravů, a následkem toho
t_spoiuučast církve nařízení školství, záležitostí
tykajici ,e nltu, udílení sv. svátosti, ústavu a
s rávu crkve, k čemuž podstatně náležíívýchova
k_eru, zr zování, povinnosti a práva úřadů církev
ních. Dále sem náleží duchovní sandnictví vůbec
alryzemrkevních záležitosti se týkajícr zvláště,
disciplínami moc nad kleriky, vynášení censur na
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laiky. Poněvadž práva ta může církev upiatnití jen
při nerušeném spojení hlavy církve s jejími údy,
patří ke c-ae mere eccl., a jest nejen životní
podmínkou církve, nýbrž prostým požadavkem
spravedlnosti svobodný styk papeže s biskupy a
věřícími, a biskupů se svými diecesány. Církev
jsouc společnosti viditelnou, potřebuje ke svému
trvání i vnějších statkův,a proto ke c-ae m. ecci.

Batři i nabývání,správa a užívání jmění církevního.atří sem krátce vše, co zjevením, vnitřní povahou,
bezprostředním účelem a historickým právem se
jako c-ae m. ecc i. uznává, nebot všech vypočítávatl
nelze, ač se o to někteřt kanonisté okoušeii. Pří
všech o—aem. ecci. jest patrno, v i kompetenci
spadají, a proto nebývají pravidelně předmětem
sporů mezi církví a státem, jak často se děje při
causae mixtae, jež stát i církev v porok berou
buď na základě jejich duchovní a světské povahy,
aneb na základě dějinného vývoje. Nelze-ii pro
rozmanitost životních poměrů vypočístí c-as m.
eccl., tím méně se to podaří pří c-ae m., ne ot
stáie'nově utvářejícímí se poměry stále vzrůstají
nově potřeby a otázky, jež se dotýkai církve

státu. Obě společnosti jsou v příčině smíšených
záležitostí kompetentní, poněvadž obě ma i na nich
zá em, jak to patrno na př. při zřizování nových
církevních úřadů, pokud se týkají také statu, a vy

ty ení ;ejich hranic, zavedení zasvěcenýcn svátku,zakiád ní klášterů, ústavů a spolků círk., činí-ii
náro na státní uznáni, budov Círk. a j., pokud
podléhají stavebnímu a zdravotnímu řádu. Sem
patří také záležitostí manželské co do svých ob
čanských účinků, školství, vedení farních“ knih,
ustanovováni duchovních atd. po stránce občanské.

v Xlll. v okružníku „Dluturnum illud“ praví
o toho druhu záležitostech, že si církev přeje, aby
mezi oběma mocnostmi svornost panovala, bez
níž není zdárného spolupůsobení. Že však v pří
padě konfliktu zájmům náboženským prvé ntlsto
náleži, jest pro věřícího samozřejmo. Moderní stát,
vycházeje : domnělé své svrchovanosti, přenechává
církvi ů ravu tak zv. vnitřních záležitostí, jež se
celkem jí s c-ae m. eccl., vnější však záleží
tosti, k nimž počítá i největší část c-ae m., upra
vuje jednostranně svými zákony. Mimo to osobuje
si také právo určovati, co jen k vnitřním záleži
tostem počteno býti má. Třetí druh záležitostí,
s nimiž se ve státním právu církevním potkáváme,
jsou c-ae civiles, v nichž jest stát právě tak jako
církev v c-ae m. ecci. nejv šši a samostatnou
moci. Lev Xlll. v okružníku Immortale Dei
(vyd. trýbur. str. 354) praví o nich: „Vše, co jest
člověku svato a odnáší se ke spáse duši a službě
Boži,podřízeno jest mocí Církevní; vše ostatní, co
spadá v obor občanský a politický, plným právem
jest podrobeno moci státní, nebot Kristus rozkázal
„dávati císaři, co jest císařovo, a Bohu, co jest

'h “ c-ae m. :. patří mezi jinými politické
a občanské postavení kleru iiaiků, statky církevní
pokud jde o jejich nabývání, držbu a práva po
stránce soukromoprávní, občanské a politické
účinky úkonů církevních zločiny kieriků, jakož
i upiatnčni trestně moci, Ěohem vrchnosti svěřené
atd. Srvn. Salda'l,Všeobecně zásady o poměru církve
k si tu V Rozhledech, 1908, č. 27 násl.; Lá'mmtr,
lnstítntíonen des kath. KRs., 444 násl.; Buchberger,
Kírchl.Handiexikon, „causa", 862násl.) — :) Vsoud
ním řízení církevním činí se rozdil mezi causae
ecclesiastico-cívlies (iitlgiosae) a causae ecci.
criminaies záležitosti s orné a trestně. K prvému
druhu patří otázky, jež tykaji se víry, sporův o svá
tostech a jejich podstatných účinků (zejména man
želství, svěcení a slavných slibů), spory o osazení
církevních úřadův, o práva obročniků, poplatky
štoiové, práva a povinnosti patronů, spory týka
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jící se změn ob_nočnich,rozsahu jurisdikce, práv a
povinností osob řeholních, správy jmění církevního,

_prporůntezí kieriky vůbec a laiků s klerto c-ae ecci. civ. jsou předmětem'rízení civil
ní 0 duchovních soudů, pokud konkordáty nebylo
soudnictví církevní omezeno (srov. či. X., Xii. a
Xlll. konkord). C—ae ecc . crim. jsou před
mětem řízení trestního a týkají se zločinů Cirkev
nich, světských aneb mixtifori. Dnes jest omezeno
trestní řízení církevní jen na zločiny církevní a
disciplinární přečinyk ieriků (srov. či. _)(l a Xl.V
konkord). Drultem záležitosti sporných jsou causaematrlmoniaies. Pat řís em soudní ro7.epře,jedna
jici o skutečnosti, počestnosti, platnosti a kann
účincích zásnubu a manželství, jakož i záležitostni,
týka ici se _rozloučeni zásnubu a manželství (tě
lesnč nedokonaného), prohlášeni jeho neplatnosti
a rozvvodu. V soudnictví církevním setkáváme se
také stak zv. causae recusandí. jsou to duvody,
z nichž lze stranám na soudu cirk. soudce odmit

nouti. Vypočítává je sglossa ad c. 35 X 1.29.mmemorialem: „Subjetu Dominus, et commensaiis
amicus,- incoia, canonsicus,ac attingens, ínimicus,
Sí causam simílcm deiegatus tueatur, -Veis
tronus íuit oiim, tunc moveatur." 0 přípustnosti
odmítnutí podezřelého soudce, což vždy státi se
má řed početim sporu, nevznikne-li ovšem po
dezrení teprve během procesu, nerozhoduje soudce,
nýbrž rozhodčí zvolení odmítnutým a stranou, jež

Bodala návrh na odmítnutí soudce (c. 39. Xl. 29).ravideině však zkoumá biskup důvody, jež činí
se proti jeho soudu, a ustanoví buďsoudce jiného,
aneb předá věc vyšší instancí (c.4 Xl.l 2..
eausae favorabíles. _listézáležitosti těší se na
soudu církevním pro svůj sociální a duchovní vý
znam zvláštnim výhodám a odtud jejich m.éno

Právo círk. vychází ze zásady: „Spiriltuatliatlacilíusconstruuntur, quam desíruuntur“, a proto jedná-li
se na soudu o ejich zrušeni, snaží se pokud jen
lze je udržeti. lakovácaf. katexochen jest man
želství, jehož výhoda v tom záleží, že rozsudky

proti jeho neplattntostinenabývají nikdy moci práva
(n_ontranseunt nrem judicatam) a defensore matrimonii jest povinen pokud jen lze z nichs
volati, a vyskytnouli se nové okolnosti, i ekdyž
manželství soudem za neplatné prohlášeno bylo,
znovu zavésti proces, jímž by se platnost jeho
dokázala. Take spory vedené o platnost svěcení
a slavných slibů sem počítáme; ipři nich jest ne
zbytný defensor ordinis (votorum), jehož povin

ností jest platnostvjejich hájíti _—_/)causa justajest dostatečnýdu dke zcizení etrkevnihostatku,
bez něhož nelze. vaby bisku dai svolení, zvané
decretum alienationís (viz čl. alienatio). "léj etaké
potřebí ke zřízent, všem podstatným změnám a
zrušení beneticia. jako taková se uvádí ablsku
povi jestoni rozhodnouti: nutnost (urgens neces

sita's_), účelnost __(evidensutilitas)___,láska (christianacharittas), a při 7.ř17váín nách benc íicia:

E_ovznesení bohopocty (incrementum cultus divini).
právu beneficiátním potkáváme se takéssezzá

knoným důvodeem (c. legitima), který zbavuje

druhdy ohročnika residenční pováitánosti. V dentinum (XXiil. c. !. de ref.) uvádise jako a.lFl.

christiana charitas (hlásání s__lovaBožího jinověrcúm, uklizeni spOrů a , ens nccessítas (ne
bezpečí snirti, jež beneficiátovi hrozí, chatrné

zdravi), deebita obedientia (jest se mu z osadynebo die na rozkaz představeného vzdáliti,
aby jisté posselánisplnil), evidens ccciesiae vel rei
pubiicae utilitas (na př. za účelem studií, vyko
návání poslaneckého mandátu) a jubilatio těch

kdo 40 let službu chorovou věrně plnili (vizžči.bencliciataresidentia). —g)caasusae piae(zb nžé,
dobročinné a všeužitecné nadace) jsou zvláštní
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majetkové podstaty (kapitál, pozemk, práva),_'ež
pro všechny časy církvi, aneb crikv na ten úeel
jsou věnovány, aby jejich důchodu bylo použito
k urrčitému církevnímu zejména dobročínnému a
zbožnému účelu. Takové samostatně jmění účelové,

jež nenáleží ani fysické osobě, ani korpora_ci,nýbržpřímo a výhradně přísluší určitém účel pojí
máme za samostatnou právnickou oso au, za pod
mět práv a právních závazků, řísiušeticíchk
dačnimu účelu. Lišímejeeod orporat |, je7. jsou
také právnickými osobami, tim, že je ich ahmotnýpodklad záleží ze souhrnu majetkověno,a odtud
siovou také c-ae p-ae universitas bonorum, kdežto
hmotný podklad korporace tvoři spolek osob (uni

versitas personarum). Jsouosouučástí jmění církev.(res ecclesiasticae), a proti když prvotný účel
jejich pominul, nejsou ničí,onýbrž církve a jejího
hlavniho účelu, která jest jejich dominus secun
dariuš. Proto také pokládá církev za své vrozené
právo, 0 zbožn' ch nadacích rozhodovati aje spra
vovati. což jia do dob novověku nebylo u íráno.
Abyvvšak tyto majetkové podstaty dosáhy cha
rakteru právnické _osobya práv církevního jmění,

zvláště immunity, účastny byly, žádají zákony cir
kevni,')Žbí'tasje biskup jako takové přijal a potvrdil(c. 4. ). To stane se však' cn tehdy, ne
odporuji--|i oabec.círk. zákonům, pravům osob ji

nšch a jsou-i-i důchody z nich plynoucí dostatečný,
y účelu nadace mohlo býti dosa žeeno.Ž Spráýajejich podléhá diecésnimu btskupovi

jintntzku tohoto pravidla 8(na př. exempceaklášterů)jest nutno dokázati (c.8 Xlil. 36 n ustano
vuje správce nadací, zkoumá účt a při visitaci

činí opatření sloužící jejichk rozkv tu, nemá však
právva s nadacemi jaaok akovými_ ac__j:_t_3jaicl_tdůch_o—dem volně nakládatl (Trid. sez. XXii. 9 de rei .).
Pro správu a užití nadaci zbožných jsou směro

datny předpisy,jež jsou závazný pro správu jměnícírk. vůbec, při mž všakkjest dbáti jako hlavní

zásady toho, aby vůle zakladatelovy bylo co nejbedlivěji šetřeno cc. 14, 15. C. 16. l..) n na
stanou- li okolnosti, jež dosažení účelu nadace činí
nemožným, jest biskup,příbrav k tomu_2kanovníky,
oprávněn změnu její předsevziti a jejíddcůhody

jiný, ůvodcnímu však příbuzný účel obrátiti (Trida.
sez. )?XV. 8.de ref..) Zanikne-ii jmění nějaké na
dace bez vcinycírkevní spr_ávy, prestává i závaznost jt piniti (c. 15. in V 3), je--li ztenčeno, lze
jeji povinnosti redukovali, ljak stává se často při

mešních nadacích. 'indenttnum (sez X_XV.c.4 deref)zmocnilo biskuu,py abyvvtomto přtpuad na
césnich synodách redukci provedli, Urban Vili. všaek

konstit. „_ um saepe contingat; (.21 6.1625) vyhradil právo to _Apošt.stolict,a roto jest bisku
ům vyžádati si zmocnění k re ukci nadaci, na

stane- ii toho potřeba. 6—-as-ý as určuje účel, jemuž
je důchod jejich věno,ván a poněvadž účely ty
jsou tak rozmanitý,“ ak _rozmanity jsou duševní
a tělesné potřeby, proto jsou také 6-ae p- ae nej
různějšího druhu. Nejobvyklejší jsou nadace mešní
a na jiné bohoslužebné úkony, dotace oltářů, kapl,l
klášterů, seminářů, nadace k zealož ní kostelu,
obtočí, pro potřeby chudých, osiřelých, nemocných,
studujících atd.., zkrátka všecko movité a nemo
vité jmění, jehož důchody určeny jsou nějakému
dobročinnému nebo zbožnémuu C-aep-ae
jsou_netoliko ze všech nadaci nejčetnější, nýbrž
tnejstarší, a vytvořily se z peče, terou cirrkev
potřebným již od prvopočátku věnovala, neroz
pakujic se druhdy V, svého jmění na účel ten vě
novati (quarta pauperum). Správa jmění zbožných

nadaci pozzásadách kanon práva byla státem po
celý _středověk uznávána. žboen ské a státní
Ěřev aty a od dob reformace austáiivší se názorr,e péče o chudé je věcí státu, nemožnost cirkve
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dostáti všem požadavkům, jež v příčině zbožných
nadací se jí ukládaly, a zejména církvi se protivící
duch času 1púsoblly, že c-ae p—ae, jež druhdy
cirkvi náležely. byly ji nejen v zemích protestant—
ských, nýbrž i katolických, a to i násilně odnimány
(saecularisace), a zakládání nových. nepříznivými
zákony amortisačními (viz ěl. amorlísatio) valně
ztiženo. Mimo to i ty c-ae p-ae, které cirkvi byly
ponechány & jež hrazení jejich potřeb slouži, učl'
něny ve sve' právnické osobě závislými na státu.
Církev však se nevzdala úkolu, i dále sloužiti těmto
účelům, a pokud zbožné nadace dosud má aneb
nové zřízure, prohlašuje je za vnitřní svou zále
žitost, za jmění církevní jež podléhá její správě
a zákonům. Nadace sob neprávem odnatě rekla
muje, aneb ustupujíc násilí snáší, aby je stát za
své pokládal (na př. studijni fond), a poněvadž
moderni idea státní činí právnickou osobu závislou
na svolení státu, podrobuje se i jeho ustano enim.
Proto nestačí dnes k uskutečnění účelu zbožné
nadace jistá, nadaci věnovaná podstata jmění
nebo práv, v' sné jmění toho uložení, sepsání
nadační listiny a jeji schválení biskupem, nýbrž
est také třeba schválení státního, podrobiti se

eho dozoru a zákonům, glatným o nabývání adržení statků. C-ae p-ae m ly vždy účast na prá
vech matky své cirkve, jež vrcholily druhdy ve
výsadě zvané immunítas realis, již však dnes
všude, až na nepatrné výjimky, pozbyly. Pro
posouzení povahy zbožné nadace jest vždy roz
hodnou intence zakladatelova, která jest patrna
z nadační listiny. Povaha věnování, a nikoliv osoby,
v prospěch se nadace zrídíla, rozhoduje
o charakteru nadace. ohoto názoru se přidržuje
i rakouské zákonodárství, rozlíšujíc mezi ryze
církevními nadacemi a nadacemi vůbec. Hledíc

prvnim zaručeno jest cirkvi čl. 15. zákl. zák.
: r. 1867 netoliko jejich držení a užívání, nýbrž
přísluší jí dle 5 47. zákona ze dne 7. května 1874
l jejich správa. Bíižšího vytčeni pojmu „ryze cir—
kevních nadaci“ však zákon nepodává. lest však
patrno, že výraz ten předem zahrnuje všecky ty
nadace, při kterých netoliko obdaření, nýbrž i vě
nování samo, nebo povinnosti nadační jsou rázu
cirkevního,jako jsou všecky nadace mešní, na boho
služebné úkony, koste y atd. Mimo to však pone
chány jsou ve správě církevní i ty nadace, kde
obou zmíněných naležitostí není, jako na př. při
nadacích pro chudé, jichž požitků lze nabýti po
vykonání nějaké náborrenskě ovínností, při nada
CIChpro nemocné. ež jsou prikázány duchovnímu
řáduaj. je-li pochybnost ohledně církevní povahy
nadace, rozhoduje v poslední instanci ministerstvo
kultu, proti jehož rozhodnutí lze podati stížnost
k správnímu soudnímu dvoru. je-ll zbožná nadace
zřízena jednáním mezi živými, oznámí zakladatel
úmysl svůj faráři. jenž uváživ, je-li nadace přija
telna, řijme věnovací listinu a se správou záduše
postar se o bezpečné uloženi nadační jistiny, což se
děje dle pravidel pro nadace vůbec platných. Pak
sepíše farář nebo účetní záduší nástin nadační li
stíny, jejž zašle cestou vikariátní konsistoři, aby se
mu dostalo církevního schválení. Po schválení ná
vrhu konsistoři jest sepsati stejno isy nadačního
listu,_jež se zase zašlou se schvá eným nástinem
konsistoři k potvrzení. Jeden exemplář vrátí se far
nimu úřadu 5 vyzváním, aby v knize nadační po
vinnost s touto stvrzenou nadaci spojenou zazna
menal a o plnění nadace pečoval; listina nadační
pak se UIOŽIv zádušní pokladně. Mimo to se pošle
jeden exemplář místodržitelství, jeden úřadu pro
vyměřování poplatku a jeden finanční prokuratuře.
je-li zřízena ;. ). pos ednim pořízením, jest po
stup jednání podobný (víz Borný, Sloh, 3. vyd.,
str. 440). Dle Š 685. o. '1.. mohou se zbožné od

Causa causarum — causis

kazy hned po smrti zústavítelově. žádati, a proto
jest dědicům zaplatiti také zákonný úrok ode dne
úmrtí až do dne splacení odkázaného kapitálu.
jelikož dle státních zákonů jest v každé korunní
zemi zemská vláda nejvyšším, nad nadacemi zří
zeným úřadem správním, přísluší jí (dekret dvor.
kancel. Zl./5. 1841) ve srozuměni s ordinariátem
rozhodnouti jak o přijatelnosti, tak i o změně a
zrušení církevních nadací, a proto jest dbáti všech
předpisů, jež v příčině té občanskými zákony jsou
stanoveny. — I:) C. má značný význam také v mo
rálce, na př. ři povinnostech restituce, brevíře,
úplnosti zpovgdl, slyšení mše sv. 0 nedělích &
svátcích, zdržení se těžké práce a p. v. Na při
slušných mistech bude ukázáno. které c-ae od

těchto povinnosti osvobozují. (Srovn. Wernz, _Iusdecreta. lll.2 1, 206 násl.; Ságmůllcr, Kath. KR.,
895 násl.; drum, Dle ' urlst. Pcrsónlíchkeit der
kath. Kirche u. ihrer Stí tun en 1869; Herrnrttt,
Osterreich. Stíftungsrecht l ; Verclý, Všeobecný
slovník právní, „Osoby právnické“. Sál.

ansa causarum („Kniha o poznání pravdy
nebo o příčině všech příčin'), syrský Spis : Xl. n.
Xll. stol., jehož spisovatel vydává se za biskupa
edesskěho; za spisovatele pokládán Jakub 2 Edessy;
jest to theologlcko-ptirodovědecká encyklopedie hl,
na základě sp. Aristotelových a Pseudodíonysových.

causa co nita res . causa incogníta (ablat)
jest právní r ení, zna ící, že rozhodnutí soudcovo
stalo se v určitém případě „po provedeném soud
ním vyhledáváníašetření“, resp. „bez předchozího
šetření soudniho“.

causa slne causa nebo pouze síne causa vízčl. attentis rationabílíbus causis Suae
Sanctitati expositis et probatis, l., 741.

Causa sni, příčina sebe sama, uživ. o Bohu;
srvn. čl. aseitas, l., 679 n.

causae cognitío, tolik co vyšetřování sporného
při adu právního za tím účelem, byo něm soudně
mo lo byti rozhodnuto; viz soud církevní.

causales zovou se ospravedlňující důvody ve
spisech soudních (process:rich).

causalitatís nexus : souvislost mezi příčinou
& účinkem, poměr mezi nimi, který jest vyjádřen
zákonem: Neni účinku bez příčiny. Proto soudíme
ze jsoucnosti účinku na jsoucnost příčin '. Než také
z bytnosti účinku soudime na bytnost pří íny; nebot
má-li od příčiny vyjití jistý účinek s takovými a
takovými vlastnostmi, musi míti příčina jisté,určité
vlastnosti, aby ten účinek od ní vyšel. ak sou
dime ze jsoucnost! a bytnosti sochy na jsoucnost
a bytnost sochaře. Avšak z příčiny nelze souditi
na účinek; nelze říci: Není příčiny bez účinku;
je-li sochař, nemusi býti vždycky socha; má-Ií so
chař ty a ty vlastností, nemusi je míti socha. Co
řečeno, platí též při poměru mezi Bohem a tvor

em. — Tento poměr příčinnosti jest dvojí : ].
logický, myšiený: Nemysli účinek bez příčiny, 2.
ontologický, věcný: Ve skutečnosti mimo mysl neni
účinku bez příčiny. Poměr příčinrostí je také sku
tečny, nejenom v mysli. Tuto skutečnost dokazuje
ontologie čili metafysika obecná, ež také vyvrací,
co namítaji Locke, Hume a Kant proti skutečnosti
té. — Důkladně poznání svazku příčinnosti vyža
duje, abychom znalí výměr příčiny a účinku a roz
díl mezi příčinou a příbuznými pojmy: důvodem,
principem a přirozenosti, a abychom uvažovali druhy
příčiny: příčinu účlnlívou, látkovou, formálnou,
vzorn0u a účelnou. (_Výkladyotom má metafysika
obecná ve filosofii krestanské.) ř.

causarum patronus lat. název pro právního pří
tele (advokáta) na soudě.

auslnus viz Caussin.
causis, liber de, pseudoaristotelský spis, pú

vodně arabsky sepsaný pod titulem „Kniha výkladu

u:
?



'Causis — cantiones opportunae

Aristotelova o čistém dobru' a to asi v 1x. stol.:
]eSl (0 výtahz lsu Zmizela-arg n?colouml novo
platonika Prokla nebo některého _zjehožáků. Název
, iber de causís' \yskytá se nejprve u Alexandra
Hallského: ve středověku u křest. i žid. filosofů
:: theologů požíval spis ten veliké vážnosti; do

lat. přel. jej Gerhard zCremony(í l67_—-—-.87)Šrvn.
den/tma, Die peu-do aqrisl.-Schriít Ueberdas reine Gute (Frýburk Br. let

515,de,Michaí, vlastne Michal z Brodu,
syn nemeckeho horníkaz Nem drou, od 1399
far. usv. Vo,atčchapod Zderazem na Novemměste
pražském; pro jeho znalost hornictví svěřeno mu
králem Václavem lV. zvelebení dolů jilovsk ch;

když se však pokus nezdařil,u_chýlil sec. 14dvoru papežské mu, kdcz ' val se advokaciie;

apeže jana XXIII.vgtnzlenovánprokurátorem Decausis fidei odkudžz “ uc'echů „Sůd
ný“). R. 1410 podal žalonbu na Husa, tež byla ne

pgchybněbpodnětem, že byl Hus osobně volán douna žaloba ta se redochovala v lnenr 7ně 11
nýbrž jen v odpovétlech liniových ( nlacký, Doc.
169—174x byla pramenem proposice vypracované

vyšetřovací komisi, sloužící za poodklad procesu. Brrzy po uvěznění M. lana Husa
vDKostnici (28. íistop. 14144) poodal C. rotl nému

paBežilgJanu XXíll. první obžalobni články (otiší.
—199 Také proti jeronymovi Pratžskému agjanu z Jesenice vystupovaal C. jako

žalobce. Srvn. Tome/:,Dějm PrahlylííU 521—539;

Dr. 7. Sed/dk, Stštdeie a texty 11., 3—23 25Caussade janP tr 5.1., vstoupilduoTov. lež.
1693; prot. rhetorik) v Auchu, ktor v Albi, z.
v 'loulouse 1751; :p. „Instructions spiritueíles en
forme de dialogues sur les divers eíats d' oraison“
(Nancy 174.1),„L' Abandonála Providence divine“

o polst. přel. pod názjvem _Zdaj sie na woleBozal“ (Krakov 1877:16)

Cnusette jan Křt. Cíngr. Ss. CoirdlsvToulouse,z. 1880; . nsenns de lat otexposé en ré

ponse aux objections phsilosophiqdueset scientifiquesdu jour“ 2. vyd. .1873, o ntmč.
přel. 1880), „Anani'zeou Guide de l'homme dans
son retour a Dieu“ (t. .s78, ! sv.) „Vie du carJ.
d' Astros“ (l853.

Caussín (Causinus) Mikuláš S l., u 1583
v Troyes, vstoup. doTov. 1607, roí. rhetor.,
znamenitý řečník, dvorní kazatelazpovědnik Lud
vika XIII., pro neoblomnou spravedlnost a upřím
nost vlivem Richelieuovým z místa toho odstraněn
(viz Du/rr, přel. Tampou/1a Padlo/m, Bajkyo

' _„Lacour sainte“
(3 sv., v - ,do češtiny
přel. od Brarnc a S. ]. 1700- 1750 „La journée
chrět. “ ( 628, do češt. od Frídr. lBrí ela S. ]. 1657),

„La sagesse evann."g .16135), Eloquenti'ae
(V

sacrae et humanae parallela“ 169 sg.)

cautelaam, ad: z opatrností nebo pro ]lepšíji
stotu udílí se často dispens l. odm anžel skýcchekážžek, které nelze preezsnězjistiti. Tak bývá
na př. pří vzdálenějším pokrevenstvi (111a IV. st),
když totožnost jmen se zdán dovatr, že mezi
snoubenci překážka pokrevenstvi jest, ale přece ji
nelze matričními listy zjistíti. Podobně bývá zhusta
při překážce crlminís, když snoubenci žijí v dlou
holetém souložnictvi, třebas tvrdili, že vivente
altero conjuge manželství sobě neslíbííi. Radno jest
v takovém případě vždy žádati za díspensa
Podobně se udílí 2. dispens a. 4.od irregularit

ordinandům zejména 0.1 irregul. abusus nebz usurationis ordinisl (v. t.) [Sdk.j— a. :. ro ře
ení od církevních censur (ab omni vinculo ez-xcom

municatíonis, suspenslonis et interdicti) se uděluje
ři svátostí pokání před rozhřešenim od hříchu.
děluje se z opatrnosti, ježt kajícnrk může býn
Český slovnik bohorédný 11.
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ztižen nějakou censurou, o níž v době sv. zpo-'
vědí neví, na kterou snad zapomněl a ježto pří
sluší, aby kajícnik dřrve smířen b 1 s církví, než
jej kněz této církve onušténim hříchů snnřís Bo-r

hem. Také v jiných npsřuípadech,kde jest gochybno,zdaž absoluce z cen bud' ec ne o platně
udělena byla, jest radno. rozhřešení z eensury adcautelamudělitr .us spense jest suspense,
kterou biskupn zamezení pohoršení duchovníhol
který jest ve trestním vyšetřování, zbavue úkonů
jeho úřadu na dobu vyšetřování (c. 13. ". q. 5;
c. 10. X. 5, 34); jest to jen zatímně správní opa
tření; není ani censurou ani trestem, proto také

ponušetni jeji nepůsobí irregularitu. Dmto VÍZ
cautio de parendo íurí víz exkommunikace

(dispens odnni).
cautio de rato et mandato zove se jistota,

kterou musí manžel jako praesurnptlvni prokurátor
své manžetky (na př. před soudem) prokázati, aby
bylo z'evno, že manželka jeho |ednání schválí.
Srvn. (immer, K . .15 l.

cautíones opportunae__ cautelae opp. :
necessaríae,příhodně (předepsanéaneb náležité) záruky jsou nezbytné po minky,z rchž se udílí
snoubencům dispens od překážky mixlae religionis

a spolu sedovoluje oddali je cum asslstentla actíva(v. t.). trkev sv nerada vidi snatky smršenéa
právem se bojí nebezpečí, které ve smíšeném man
želství trvá pro snoubence katolické. Proto nedo

ovluje manželství takového, leč splni- li se przvenezbytné podminky tím,že snoubenci dajit.z
co./>, t.j. í. vyhotwi smlouvu, že všechny dítky,
které z manželství vzejdou, po případě i všechny
dílky dříve již zrozené po katolicku budou pokřtěný
ivychovány: 2. strana nekatolická podepíše revers,
že nebude brániti straně kat. ve výkonechnánbo
ženských; 3. strana katolická reversem stvrdí, že
se příčiní o získání druné strany pro víru kato
lickou. OJ prvých dvorr podmínek crrkev sv. nikdy
vůbec nemůže upustiti, ježto se zakládají na zá
konu přirozeném a božském, třetí podmínky může
výjimečné z vážných důvodů nevyžadovati, jako
eděje napr. v Prusku, ježto světský zákon jí

výslovně zakazuje. K dotaa:zu „Quid accurate et
stríctissime sumpta si niíicat: cautio oppor
tuna' odpovčděln S. ..S Oiticii dne 30. června
1842: .Talem promissiouem, quae in pactum de
ducta, praebeat moralefundamentum de veritate exe
cutlonls, ita ut prudenter hujusmodí executio ex
pectari possit“. (Pet. Gasparri, Tract. canon. de ma—
trim.l. n.454) Pro biskupy rakouských díecěsí dán
o :. app.přesnýnávod od RehořeXV1.„mRo

manus Pontifex“ ze dne 22. května[ i18411noud PmiaX.„Etsi Sanctissimus“ ze dne 15.1.858 Zněnr
oné smlouvy a obou reversů neníl$všeobecně sta
noveno, ani není v oněch návodech řečeno má-íí
se státi ústně čí písemně, od každého zvlášť či od
obou společně. (Srvn. obšrrný návod nejdůst.ep1
skopátu rakouskéhoz r. 1902, na ř. v Ord. íísté
pražském na str. 74—81 r. 1902) ro diecěse ra
kouské stanoveny pro onu smlouvu a oba reversy
zvláštní formuláře a uveřeinčn' v roce 1868 ve
zvláštní instrukci z 3. Června l v tomto znění:

drli/r „rm/om;
kterouž snoubencl různého náboženství katolické
vychováni svých ditek ujištuj.

Poněvadž zákomš říšský ze dne 25. května
1868 číslo 49 zákonika říšského k upravení po
mčrů mezi občany rakouskými rozličného nábo

49
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ženského vyznání vydaný, snoubencům rozličněho
náboženského vyznání na vůli dává, aby dříve než
sňatek manželský uzavrou, smlouxou ustanovili,
v jakém náboženství dítky jejich pokřtěný & vy
chovány býti mají,učinili jsme my nížepsani snou
benci, totiž já (jméno ženichovo) a já (jméno ne
věstlno), jsouce rozličněho náboženského vyznání,
po bedlivémazra lém uvážení následující smlouvu:

avazuje me se navzájem, že dítky všechny obo
jího pohlaví. jimiž by Bůh náš manželský sňatek
požehnal, dle obřadu katolické církve pokřtiti a
(jakoži naše . . pred man
želstvímzrozenéa pod jménem........
pokřtěné dítě, které obmýs1eným sňatkem stane se
manželským) v katolickém náboženství vyučovati
dáme a vychovávati budeme.

A poněvadž jsme tuto smlouvu učinili s tím pev
ným úmyslem, že jí nezrušime ani nezměníme,
nýbrž že jí věrně zachovávatí a plnítí budeme:

protož odříkámese výslovně práva,,gakkoliáv článkudruhem svrchu řečeného zákona ří skéh nám vy
hrazeného, že totiž náboženství katolické, touto
smlouvou ro všechny naše dítky ustavovené, ne—
změníme, okud by byly sedmého roku svého ne
dosáhl

K osx'ědčeni toho jsme tuto smlouvu vlastni ru

kou podepsali a dva svědky též k podpislugdožádali.V ........ , ne.. . .
N. N., N. N.,
svědek. (náboženství) ženich.
N. N., . .,
svědek. (náboženství) nevěsta.

Na'xlin revert—u,
kterýž má nekatolická strana snoubenců vystavítí,
když smíšené manželství má dovoleným řádem
uzavřenob

Já nižepsatný (Žnížepsaná) tímto stvrzují a pod
přísahou slibuji, c sve nastáivNajícimanželce N. N.(svému nastávajícimu manžel N.N. ) u svědomitém
plnění povinností jeho (jejihlo) katolického nábo
ženství níjakou překážku klásti nebudu,a že všeho
opominu, co by ji (jeho) od katolického nábožen
ství odvrátití mohlo.

V
.............. 19.

N. N.,
svědek. N. N.,
N. N., (ženich neb nevěsta.)
svědok

Va'rtv'n revert—u

kterýž má katolická strana vystavíti.

já níželasanýŽe(nížepsaná)t|mto stvrzujia pod přisahou síbujt.ž chci v nastávajícím svém man
želství 5 N N. ecnhny povinností svého katolí

cke'ho Ináboženstvvíež'pllniktia přičínití se, abymmojemanže ka (můjm kpozmání pravdy kátolícké

vír přišla (příšela)nžaejšpríjala (přijal.) 19n
......

N. N.,
t_ženich neb nevěsta.)

Nadzákladě indultu Apoštolské Stolice ze dne
28. ledna 1894 (pro pražskou arcidiecěsí) připouští
se však v případech, kde by okolností k tomu ra

dinl, revers strany katolické v tomto zmírněněm

“"já nížepsaný (nížepsaná) tímto stvrzují a pod při
sahou sli ují, že ec ci v nastávajícím svém manželství s N. N. echny povinnosti svého sv
tolíckého náboženství plníti a se příčlnlti, abych
svými zbožnými mravya dobrým příkladem man
želku svou (manžela svého) o pravdě náboženství

katfdického přesvědčil (přesvědčila.
Žádá- lí se za dispens, dlužno smlouvu (opatřenou
kolkem za 1 K) i reversy _vyhotoviti vždy přesně

cautíones opportunae

dle těchto vzorův. Ovšem jest také nutno, aby vedle
toho uvedeny byly pokaždé těž kanonické důvody
dissp se. Dlspens může pak býti udělena mocíapoštolského lndultu: 1. b)l-y-|i :. app dány 2.
má—liOrdinaríus mravní jistotu o nynější upřímné
vůli snoubenců při tomaao dnodržet záruk těch

v budoucnu, a 3. zjištěno-li urbčítě, že : app. sku—tečně před oddavkaml dbány yl,y aneb možno- li

aspoň kdykoli později to zjístívti.s'V některých diecésích pojat jest do : o;;tv vně slib snou
benců, že se nedají oddatt odysnekatolickěho du
chovniho, v jiných diecěsích uveden je požadavek
ten jako nezbytná podmínkaadispense v dekretu
dispensačním. Stát neuznává platnosn :: app. neb
reversů daných k představenýmnebo služebníkům
cirkve nebo náboženské společnosti nebo jiným
osobám (čl. 1. odst 4. zák. 125. květn r.1868
čís. 49), čímž poztbylo platností Nejv. anařízení

ze dne 9. května 1842k(dvorní dekret z 3. července 1842 č. 20.1(466),teré takovéto reversy po
volovalo a jích dodržení hájilo. Ale nicméně mají
i tu :. app. důležitý v 'znam, nebot po úmrtí jed
noho : manželův ane stane- li se neschopným
vůli svou projevviit, nesmí druhý z manželů samo
volně měniti náboženství dítěte, smlouvou zaru
čeeně. Změna taková nesmí se státi, ani když po
ručník souhlasí. Sem spadají rozhodnuti spr. dvoru
č. ").7 z 2. dubna 1884; č. 6ll06 z 20. pros. 1895;

8 z 6. řínaj 00. Poskytnou-li sn0ubcncí z:.
opia.a dosáhnou-li příslušné dispense, jest sňatek

jejich gřed katolickým duchovním správcem dovolený. noubenci tací se v katolickém kostele pro
. hlásí, při čemž se o náboženském jejich vyznání

poomlčt, a jsm pak po katolicku oddáni; pouze
slavná bcned kce a mše sv. pro sponsis se vynechá.
Podle rozhodnuti římských díkasterií nesmí se ani
mše sv. de d e sloužili, když by se zdálo, že mše
ta náleží koddva kámma jest jejich součásti. Katolí
ckou stranu lze připustití k sv. svvátostem a do
volen jest úvod katolické šestinedělky. Odeprou--lí
snoubenci :. of).:t, eomoohou dosíci dispense super
imp. mixtae relig., katolický snoubenec těžce hreší
& nesmi býti rozhřešen aní před oddavkami ani
po nich, obřad oddavek odpadá, opomínou se mod
litby, otázky k snoubencům a ostatní úkony a zvyky,
prsteny se nežehnaji, svíce se nerozžehuíí, kříž se
nepostaví, svěcenou vodou se nekropt. Farářzza
chová se připrojevu manželského slibu zcela trpně:
požehnání snubní se nekoná a souhlas manželský

neprojevuje se ani v kostele ani v kapli neb sakristií,
ia rž na slušném místě, nejlépe ve íarni kanceláří.ěz ktomu neobléká žádného roucha liturgického,
odivá se pouze vtalár. Církevní úvod šestinedělky
jest zakázán. Dají--Ii manželé dodatečně z. app.,
vymůže se pro ně dlspens od překážky mixtae

relříg..'akož l ode všech tří prohlášek, amají--li býtirein oddáni, použije se slov „Matrímonium
inter vos contractutn Deus contirmetet ego ín tacíe
Ecclesiae íllud solennizo.“ (Srvvn. assistence ía
árřova při sňatku,l., str. 704—705, zejména assi
stence aktivní, ass. passivni. ) Pří ass. aktivní (a.app.
a dispens) je sňatek dovolený a platný, při assist.
passívni (bez :. op,) je sňatek nedovoleny,aleplatný;
sňaatek bez ram minnístro acatholíeo
je v Předlitavsku tírkcvně neplatný. V Uhrách musí
smlouva o náboženství dítek a výchově v nábo
ženství tom b)'tl sepsána před nootářem, kr. okr.
soudcem, starostou ueb vrchním stoličním sudim
dle přesně stanovených ravídel; jinak nemá plat
nosti. Proto se doporo_ugi, aby, je-lí ženich uher
ským příslušníkem, při sňatku smíšeném místo
smlouvy dle svrchu uvedeného vzorce byla vyhoo
tovena smlouva, jak ji zákon pro Uhry předpisuje,
tedy před notářem neb soudem Je--lí příslušníci
uherskou nevěsta, možno smlouvu vyhotoviti dle
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našeho vzorce, poněvadž nevěsta sňatkem ztrácí
S\ou příslušnost do Uher astane se příslušníci
rakouskou. — .::/,a). se vyžaadují též, jde--li o pře
kážku dispar. cultus (v.t . .

Cauvl . .aP e.d, :.) .Cursus philomata
physicum ad tttentem Aquinatis“ (Kolinnn..R 1730).

e,Th. ou.čsp.frann.,c :p. „Histoire
dec l' inqulsition en France" (pzsv. „Les Alblgeois

et l' lnquisition“ 9(v Bloudovč sbírce „Science et
Religion“| čis.-461. (SS. Trinita della C.), bened. opat

ství nulllusadtosec. v ižni ltalii (poblíž Neapole aSalerna), zal. leriem, mnichem z Cluni (z.
1050), bývalo smateřským klášterem konžoegacez-vske, k níž náleželo asi 77 opatství sel pře—

vorstvíml a menšími kláštery; nyni náleží :. kekongr. kassinske a má 37 u. — 2. (Cave nsis

dioecesis) biskupství seme;Stolici bez hrostřednépodřízené, zřízené 1394, z kl. o—skh řelož.
do aC- , od 1818 silou4č.s ním Disko. arno;
v letecsha 181 —31 b 10 s ním slouč. také biskup.

Nocera dei Pagani; toata stat i.st spolu s bisk. sarnenským): 60.2200 .,36far, 14 kostelůvakaplí,
213 kn. světských, omy muž. se 16 kn. a
6 fratery, 7 řeh. do

Cavacclo((„avat1us,Cavašgthud. skl. u. 1556 v Bergamu, o 1
chrátttu Š María Ma ioret., 2. t 1626; .
„Messe per i defunt 4—5 hl. (v Miláněk 1611),
„Hinni correnti in tutti i tempi nell' anno secondo

ill ríto romano“ (Ben. 16055), „Magnificat“ 411.(Ben.1582), „Psalmi quaternis voclbus toto anni
tlempore vespertinis horis decantandi“ (t. 1585

Cavacius jakub O. rodem z Padoov,y
1614; :p „Historiarum coenobii D. ]ustinae pata
vinae libri sex, quíbus casinensis congregationis
orlgines etc. interseruntur“ (Ben 6061).

vaginu (Cavagn i) Giovanni BattistÍ,ital.aarc itekt a malíř, n. uprostřed XVI. stol.,
sobil v Neapoli, kdež stavěl kl. a kostel S. Gre
gorlo Armeno (S Liguoro); od něho jest obraz
šObětování P. ježiše ve chrámu“ na oltáři kl. ko

stela Sandta Maria de la Vid ve Valladolidu (z r.

gio),Giovanni,
581 kapselnaík bpřidb'y

1591), 1605 b 1 zaměstnán jako architekt při

Sta CasadvsLoret; 2. t. 16Caava Feelix, n. roku 1341 v Bordogne,
1880— prarva \ řím semináři, 1883

konsultoral1893ksekretář ko9šregace pro mimořád.zál.ež církevní, 15. kard' r.1906.
_Sp.: „institutiones idurisnapublici ecclesilastici, quas
in scholis pontif. Semín. Romani tradidit“ (3 sv.,
Řím 882— 906), ,Elementa
iuris lpublici1ecclesiastlcl"nl „Della natura di so

c'etá giurldíca e pubblica competente alla Chiesa“
(ímá 880). „Nozionildi dirittoapubblico naturale
ed ecclesiastico“ (t.1886), assotneria quelcheequel che hafatto,quel che vuole" t. 905

Cavaille- Coll Aristid, franc. varhanář, u. 1811
vMontpellieru, 2.18 vPoi-lži zdokonaliv var
hany užitím Barkerova pneumatického stroje, jakož
i užitím kombinace několika mechů zásobních, jíž
umožnil dodávati jednotlivým partiim klaviaturry
vzduch různé hustoty; vystavčl mnoho varhan ve
Francii, Belgii a ttollandsku; .r). „Études experi

mentaux sur les tuyaux d'orgue“ (184199),„De l'orgueet de 5011architecture“ (856,„ Projet d'orgue
monumental pour la basilique de St. Pierre de
Romc“ (1875

Cavaillon (Czabellio), někd. bisk. ve Francii,zal. v V stol., ru.š 19.
Cavalca(Chavalcha),deV1co Dominik O

Praed., žil na konci XV. stol. v Pise, kde působil
hl jako kazatel; .rp. asketické spisy: „Pongie lin

a“ (3 sv., Řím 1472ač. ), „Lopecchio della croce“
(Ben. 1515 a čast ), „l:sposizione del Credo“ (t.

— Cavalli 7.

1500a č.), „Dísciplina delll spirltluali“ (Flor. 1569),„Trattato della pazienza“ (Ben 90.)
Cavalcantll. Andrea di Lalz4zaro,řeč.Bug

giano, sochař, u. 1412 v Borgo a Buggiano, z.
1462 ve Florencii, žák Brunellescht'tv, ač vpracích
svých jeví spíše vliv Donatellúv; huvni eho dila:
mramorový sarkoí ag Giovanniho Bicci de' Medici
v S. Lorenzo ve Florencii, mramorový tabernákl

pro dóm t., reliefyu na kazatelně v S. M 0vella t. 2. Au stl,n theatin, 1743 gen.isupe

rior,z.1748; :p. „Vindiciae romanorum pontificum;(Řím 14'79) "a. Dominik Kajet „.
sacra l_iturgiadella Chiesa nel sattto Sacrificio au
gustissitno esposta“ (Neapol 1763—

avaaller janv víz camisardi 11.,661.

Cavalieri1 (del Cakvaliere, Cavallieret de,Emilio, hud. skl., 150 vŘitně,zz. 1602

varhanikŘpři Oratoria del S. Crucltisso in 8. Marcello v tmě,o dl589 generální inspektor (inten
dant) umělců při dvoru medicejskčm ve Florencii;
jeden z prvních representantů slohu recitativnílto
(stile recitativo); složil: „Rappresentazione tli ani

' e di corpo" (1600); jest to první oratorium
v pravem slova smyslu; C. od některých pokládán
za vynálezce generálního basu Bo

naventBura, člen kongr. jesuaíů, mathematik, u.1598 v Bologni, u v. pro. z. 64, podal pra

vidla k výpočtu dálky ohniska optických čoček(,apoložil základy k počtu infiniteslmálnimu; :p. ,
metria indivísilibus continuorunt nova quadatn ra

tione prromota“ (Beolog'na 1635 a 1653), a„Exercltatlones geom. (t. 47).— 3. de, Gio taB t
tista, medirytec,671.1525 v Tridentsku, usadil se
1550vŘimě, kdežz. 1601; provedl rytiny dle Giotta,
Rafíaela, Michelangela, Baccia Bandinelliho; vydal

„rPontlfícum Romanorum eelffigies“ (1580, 231 porritů).— nMicha ug.Er., rubricista, n.
na konciXVl. aantol. v Berglamu, :.. 1757, .r). cenné
dílo „Contmentaria in authentica s. rituum Congr.
decreta ad Rom. Brevlarlum, Missale et Rituale“
Ber amo 1743 51, Ben. ]

ic acl . Praed., z. 1701; a'rp. „Galleria de'
sontmí poníefici, patriarchi, arcivescovl et vescovi

dell' eAde'Predíícaatori' (Benevent 1696,2svv.)—6.„Ios180.!; „Deepiscopiscomaclen
sibus“ (contAaccthio1779). -u7. Marc lO. Praed.,bratr předešl. u. v Bereramg 1690 bisk.l avinský

1705 :p. „11Rettore Eccllleslastico Istruito nelle

regole della tabrica e delle su ellectialidelle chiese“(Bencven t 1692, Macerata 16 3,
Cavallar11.Aristid, ahioggii, 1872

vysv. na kněze, 1903 tltul. narlcibiskvupfiladelfský a
správce patriarchátu benátského 1904 patriarcha
ben. (nástupce kard. Sarta[PiaX.]), 1907ka.rd —2.
Domn k, 71.v Neapoli 1724, prof. kanon. práva
vCatan' 1, s 1781; rp.„1nstitutíones juris ca nonicl“

(Neapo 1777, 1785, Basssa no 1803, ozniaň 1834).Cava-lera ., ouč. sp. frannc.; :).P„ tAtha
nase“ (v Bloudověosbírce „La Pensee cltřérienneň.

Cavalleri Jan, barnablta,n.1807, 1784, prof
na kolle lu v Monze, přírodozpytec, vynalezl né
ktere prístroje optické a vydal radu spisů zoboru
astronomie a fysty.

Cavatletto (Cavaleto, Cavaletto, Chava
letto, CaballettuS) de, Giovanni Battista,
bolognský miniaturista, provedl 1486—1523 vý
zdobu liturgických knih chrámu S. Petronio v Bo
loogni, jsou to práce výtečné, typické příklady vy
speleho umeni renalssančního v obor malířství
miniaturního. Při práci byl mu z části nápomocen
syn azžákjeho Scipion

Caava 1111. Francescno e(vlastne Pier FrancescoCalettl-B-runi), 71.1 vC (Crema),
kde otec jeho Giambattista Caletti řeč. Bruni byl
ředitelem kůru, byl umělecky vzdělán nákladem
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příznivce svého Federíga Cavalliho, jehož méno
při al, od 1617 byl pěvcem při chrámmu sv.

enátkách, 1665 varhaníkem a 1668 kapelníkem
t., 2. 1676; při pohřbu jeho provozováno jeho
rekviem, jež byl nedlouho před smrtí svou složil;
kromě světských skladen operních vydal 1656„Mu
siehe sacre' (mše almy s nástroji). 2.
kub, rodem z Verony,vyslanec krále portugalského

udvora papežského, Ě\íťelícczběhlývvřeěech orientálních; z. 1758 ve ku it ; „La vera fede
portata ín trionfo nella spíegazíone dell' íncompa
rabile Místerío della ss. Trihtlta“ Řím 501)
3. Ludvik . ,Francouz, v Vll s..,tol ělen
řádově provincie pařížské. Vydal prtruěku theolog,
mimo topo znnámkami opatřila vydal. ,P. Elcutheríi
Albergonii Resolut. doctrinae scotistícaeh Kromě
svých theologických vědomosti byl nadaným há
snikem: se sal četné básně francouzské, různé ódy,

Npigramy. epsal těž tlílaotheoríi básnictví: anuasarum, Scala parnassl, Prosodía a jiné. ydal
těž opravená dílka sv.raF mis1ta.Srvn.S'a1migf
Chronicken Vi. 269. /I).r1:./ — 4. (Cavelli) Zik
mu nd Ord. Mín., vydal jako pokračování dila
.Orbis Sera hícus“, jež započal vydávali Dominik
Gubernatis .Min.., svazek další, Obsahlljiulzprávy
o řádové provincii bsavorskě a pěti provinclich ra

kouskýach (1742.Cav llini 1. Francesco, ital sochařvXVil.st.,
rodemaz Carrary; učitelem jeho byl Cosimo Fan

ceilí; provedl mnoho soch pro chrámy římské podlv|i\em Berniniova baroku; 1.1.díla vS Carloa

Corso 4 kolossáiní soch světců, v průčelí kostelaS. Marcello sochy sv. ílipa Ben Marcelal
(ko 1 1686), v S María del Po 010 náhrobky kard.
Loren/a a Alderana Cibó. — ÉPIPietro, malíř,žil

-1' 330; provedl talby fresek v basilíce
fuuori le murav Řhně návrhy k mosai

kově výzdobě fasády těhoz chrámu, některé malby

v hořejšítn chrámu sv. Frantiska v Ássnsi, mosaikyv apsr ěS. Maria in Trastevere v Říměě'u 291),
freskyd v chrámě S. Cecilia t. (kol. 1293), fresko
v apsidě chrámu S. Giorgio in Velabro v tmě,
cyklus fresek v chrámu Donnna Regina v Neapoli.
(,'. náleži k nej\ětším ital. mistrům trecenta; vý
tvory jeho ntají mnoho příbuzného s Cimabuccm;
vykazují sice ještě zbytky vlivu byzantské tradice
stilisf.ční, ale ejví již samostatné bezprostřední
studium „přírody. Podd\lívent C-ovy'm stál Giotto.
C-mu připisuje se (neprávem) fresko v přcdStni
chrámu S. Maaría in Trastevere, představující Zvě
stov tP. Maa-er se sv Václavem a donátorem
(srvn. mMe hod Vl. 1880, 46, Zl. Praha V1. 1889, 538
[Haf/IDN. ivol P. Marie ||, 56,1! br.)

Cavallino Bernardo, ital. malioř71.1622vNea
polí,z .1 54, pracoval pod vlivem Řiberovým, Ve
iasquezovým a van Dyckovým; v neapolskěm Museo
Nazionale jsou jeho obrazy: „Smrt Abelova“. „Ju

dith s hlavoubHolofernovou" , „Milossrdný Samari„.Sv Sebastian“ , ,Umučenni sv. Bartoloměje,
„Sv. Cecilie“; ajiné jeho biblické a náboženske
obrazy nalézají se v různých galleriich veřejných
i soukrom

Cavaiiucei Antolnio, ital. malíř,n. 1752v Serrmonetě u Říma, vŘimě; učiteli jeho byli
Stef. Pozzi a Gaet. 17apís; provedl mnoho fresek
í oltářnlch obrazů pro různé chrámy italské (v S.

Martino ai MŘMÍ v Římě, v sakristii kanovníkůu sv. Petra v imě, v Subiacu, antanli, vBorgo
S. Sepolcro, ve Spolotu, v Písea j..)

Cóavanilles Ant. jos., špan. kněz, :: ve Valencii1745, :. v Madr 1804, vyníkající botanik, .rp.
,Monadclphíae classis dissertationes decem“ (1790.
„icones et descriptiones plantarum, quae aut sponte
in Hisspania crescunt, aut in hortís hospitantur“
(1791—1801 6 sv ..)

Cavailíni — Cavelier

OCavatius (Cavazzi)z Montecucula jan Ant.
0..Cap, prov.bologznskě,od 164 missionářvKonngu; z. v janov - 17).„istorica descrizione de'
tre regní Congo, Matamba ed Angola“ (slohově
upravil a v dal Fort. Alamandínusg [srvn. ].,2171
v Bologni 1 87, v Miláněl ).

Cavazzola (vlastně Morland al)Pao o, malíř,n.
ve Veroně 1486, a. 1522, učiteli jeho byli Francesco
Bonsignori a Francesco Malone hl. práce: pět tabulovych obrazů (výjev z umuěeni Páně) z kaple
S. Croce v chráámu S. ernardíno ve Veroně, nyni
v galleríí veronskě; tyto obrazy dokončené r. 1517
vynikají ušlechtilým pojetím, mistrnou komposíci
a harrmoníí .

Cavazzoni Girolamo řeč.d' Urbino, vyni
kající varhaník v prvé poÍ. XVI. stol., vydal „inta
volatura d' organo, cíoě Recercari, Canzoni, Hinni,
Magnificat“ (Ben. 1542), 13 jeho skladeb pro var

hany vydal Torchmiv „Arte mus. ín italia 'l.llCaave William, agniik. církevní historik, ». 1637
v Píckwcllu (Leicestershíre), :. 1713 ve Windsoru;
byl nějakou dobu dvor. kapl. Karla ll.,1684stal se
kanovníkem \'e Windsoru; .r). „ríP rnítíve Christia
níty, or the reli io.t of the ancient christians in
the first ageso the Gospel“ (Londýn 1672), „Ta
bulae ecclesiastieae“ (t. 1674), „Antiquitates apo
stolícae, or the history of Christ, the apostles and
saint Mark and saint Luke" (t. 1675), „Apostoiiei
or history of the i\postles and Fathers in the lhree
first centuries of the Church“ (t. 1677), „Scriptorun.
ecclesiasticornm historia litteravía“ (2 sv Londýn

—98; díl0 toojde až do XiV. stol. a uvádí pres

2000 spisovatelů, npolkraěováni do r. 1517 vydalWharton, !. 168; p.pvydání jve 2 sv.] v Ox
fordě 1740—43 a Basileji 1741-—5.

cavea, v textech akt muěedníckých často ěiní
se zmminka o :. v amfitheatrech; byly to místnosti,
v nichž chována divoká zvířata a z nichž vypou
štěna byla do arény.

Caveddone (Cavedoní) Giacomo, ital. malíř,
n. 1577v Sassuolu u Moden, 2.1660vBologní,
vzdělal se ve skole Carraceiu; hlavní eho práce:
fresky v křížové chodbě S. Michale v dosco, „Po
kušeni sv. Antonína“ v S. Benedetto, „Poslední

večeře“ nad hl. oltářem vS. Arcangelo, „NarozeníPáně“ a „Klanění sv. tří králů S.Paolo, „Na
nebevzetí P. Marie“ v S. Martino, vesměs v Bo
lo ni. Mimo to nalézají se jehonobrrazy v různých
sbírkách italských í mimoltalskýeh (na př.vLouvru
„Sv. Cecílie", v pínakothece mnichovské „Pieta“,
ve dvor. museu veeVídni „Sv. Šebaslíann".)

CavedoniVenaniius Coeiestin, ital numis
matík, u. 1795 v Le\izzano Ran One (Modena-,

—63Jprof. hermeneutiky na untv., od 1847 zá
roveň biblíothekář v Modeně; od papeže Pia lX.
jmenován prelálem; ;. 1865, sp. „aSaggío dí osser
vazione sulle medaglle delle fami lie Romane“
(182_9), „Spicílegio numismatico“ (l ), „Numis—
matica biblíca osia Díchíarazione delle monete

antiehe tttlettotoratenelle Scrítture“ (1850, do nětnč.
přel. Wer „Condfutazione dei principalíerrorí dírE.0Re1rtan“ (4. v d._18_63, „Cenni ístorici
íntorno allo vita del s. emíniano vescovoe p o
tettore principale della chiesa modenese“ (18 6).

Cavel ac de,_|au,n.1713, ; .rp.„Accord
de la ReGiigíonet de l'Humanitě sur l'lntole'rance“(Pař. 1762), „La věrítě vengěe ou Response á la
diss. surlatolěrauce des protestants" (1756), „Apo
ogie de Louis XlV.et deeson eonseil sur la révo

eation de l'ědít de Nantes" (1758.
avelier Pierre jules, franc sochař,u. 1814

v Pařiži, z.1894t., učit. ieho byl David d' Angers
hi jeeho díla: socha sv. Matouše na průčelí chrámu
Notre-Dame, sochy světců na průěehch kostelů St.
Augustin (Sv. Tomáš Akv., Sv. Augustín, Mojžíš,

_.

.—



Cavellus

pomník arcib.
vNotre- Dam ].

Cavellus Hugo (Mac-Caughwe11)0. S.Franc.
Obs., lrčan, 71.kol. 1575, pocházející z Downu (Du—
nenSIS), studoval theol. vSalamance ve Španěltch,
později vyučoval theologii v Lovvani v kollegi u sv
Antonína Pad., odtud pro zvláštní obratnost 1pečli

vost v jednánži věcí řádoových zvolen detinitoremgenerál. yž byl již dříve vykonal mnoho prací

s největší pečliveostt,bylood svého vrchního představeného P. enaign zjanov a, tehdy min. gen.,
povolán na theol. stolici řádového studia v Ara
coeli v Římě. Zde vynikl jakouučenec a znamenitý
učitel. Papežem Urbanem Vll . byl jmenován pro
svoji zdatnost a své zásluhy arcioisku ern armagh
ským a tim primasem celého lrska ež mezi při
pravami na cestu do lrska zastihla jej smrt dne
22. zaří 1626 v 55. roce 10. Činnost C—ova

bsylarozsáhlá. Mimo dila fiIOkSOJÍCKá,jimiž obzvláště„Quaestlones in Metaphysicam“ (Ben.125),
vyduaikomentáře Skotovy ke 4 knihám sentencí Petra
Lomb., prohlc'dnute' a opravené, opatřenně poznám

kammi,indexy,u m míst 7.přednějších učencDů.Před komentář| předeslal dosti obšírný živott.Dj
Skota, v němž obzvláště potirá histor. nepravdy
Abrahama Bzovla 0 D. Skotovi; ke konci|.1q1.dist.

3.1. 3.5 er|.t podává obšitgně obhájení neposkvr.početi P. Marie. Vydán bly v Antverpách 1620
(jest to lvydáni nejlepší. ále vydal a v světlil
kommrtentz'tr .Scota t. zv. „Reportata PariStensia“,
posléze téhož „Quaestiones quodlibetales“. Vyl'

Cavvne aghi Luigi, malíř, .1844 v Caravasggíui,žák Glus.Bert1niho v Miláně, od 1909 (Po
Ludv. Seitze) ředitel pap. gallerií, má hlavnís zá
sluhu o pečlivé technické rozkoutnání a šťastné
restaurování Leonarardovy „ oslední večeře“ 1907
ž1908); provedl íreskové malby v Monze ara

vaggiu, Roveretu a v kostelc S. Babila veMiláně,
návrhy ke sklomalbám v milánskěm dómě a i.

Cavensís codex, rukopis \'ulgaty jeronymoyské
jejž chová opatství Cava (vt.), lell nebo lX stol.
puvodu visigots eho.

verus a Villa ova Tussanus (Tous
aint) O. Carm., z Avignonu, lektor Písma sv. 3

schol. theol., od 1466 bisk. cavaillonský; :. 1492;
:p. „Directorium conscientiac“ (Lyon 1483).

Caviceus jakub, 1. 1443 v Parmě, ital. kněz,

humanista, vedl život kněze nedústojnlý, z. 1511;:p. „Confessionale' (Parma 1509, Ben 52.9
Cavícchíoní Benjamin, „. 836 ve ejanu

(u Sutri). 1859vysv. na kněze, 1872-84 při kongr.konnc. a při Proo,pagandě 1884t a.rcib. amidský,

1894 nazianzský, apoštol. dele'vált při republikákch
Peru, Ecuador a Boliviee, 1889titanovníklateránsaš„1895 prosekretář, 1899 sekretář kongr. konc..
kardinál, 1910 praefekt komise studijní.

avlnna Petr Mariat, :p. „Cycli paschalis gre
oriani assertio adversus anonymum qucndamm“

šFaenza 1666), „De legitimo tempme pascchiatsebraeorum et Christianorum diss. historico-astro
nomico--1egalis“ (Ben.11667.)

Cavour,hrabě,Camillo Benso di,ita|. státník,
u. 1810 v Turíně, zprvu důstojník, oddal se studiu

národního hospodářství, podnikl cesty po Francii
a 1848 věnoval se činnosti poiitlcke',smta_1se 1850 sardinským ministrem obchodu,
nistrem financí, v brzku zaujal vůdčči posltaveni a
povolán 1852 v čelo vlády; byl nepřítelem kleru
actrkve, odňal řádům školní monopol, sveho ideálu
však „svobodně církve ve svobod ntně státě“ pro
vésti nemohl. Hlavního svého cíle, sjednocení italie,
hleděl dosáhnouti zvláště _aliancemi a isolovánlm

akous ka. Po uzavření míru ve Villafraanca 1859
odstoupil, od 1860 byl zase ministrem, dal provésti
okkupaci clrk. státu. Dožil se ještě proklamace

Eliáš) a Trlnltě (Spravedlnost)bt.,ffra met (“2 V013!
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Viktora Emmanuela za krále žilrglského 1831 a z.smířen s církví v Turíně téhož
CavrianllC. .r). „Vittorie dellaChiesa christiana

ossia 181ezioni teologlche sopra i due libri dei
Macabei" (Mantov

Cawton Tomáš, 71.kol. 1637pastor nonkoníormlstú vellWestminsteru,2.1677,.r Disputatio
de ersione syriaca Veteris et Novi estamenti“
(Utrecht 1671),„Dissertatio de usu linguae hebraicae
in philosophia theoretica“ (1654.

Caaxon Antonius a ChristoO Schol.Piar.,
71. 1713 v Barbastru v Aragonii, vstoupil do řádu
1733, .1 „Compendio historico chronologíco

della vida,avirtudes 1y milagros del B. P. loseplt deCalasanz (Madrid 1748.
Caxton Vilém (William), 1422, první an

glický knihtiskař, zprvu obchodnik, vyučil se knih
tiskařstvi v Kolín n. R., zřídil 1476 tiskařskou

ve Westminsteru; r. 1477 dokončena v ní

první tištěná kniha v Anglii: „chtes and sayin 5of the Philosophers't L. vydal celkem 96 km,
hlavně překladů z franc., lat. a něm.č a mnoho
spisku náboženských. C. 2. ve Westminsteru 1491.CayesvizCaje

Caayet Caiet, Ca _er, Cajetanus) Petr
Victor Palma, 7.15" v Monlricharduz katol.
rodičův, od učitele a přítele svého Ramussa (v. t.)
získán calvinismu, stud. v Genevě theol., r. 1595

rácen v Paříži od kard. Duperrona, 1596 proo.t
hebrejštiny, 1600 vysv.an kněze, :. vPařížil 1,610
xp: „Chronologie septennaire“ (dějiny let 1598

1604, Pařiž 1605), „Chlronologle novennalre“ udějiny let 1589—1598 608), „Remonstrance chré
tienne et trěs utile á 1MM.de la noblessc tran
coyse qui ne sont pas dc l'Église catholique ro
malne“ (Paříž 1596), „Le vray orthodoxe de la tooy
catholique du sacrament de l'autel“ (t. 1596), „Dé

cision de la doctrine lde Luthcr par lcs quatreconciles généraux' (1.1596), „Les antithěses et
contrariétés de jean Huss et de Luther, ensemble
de Zwingle et de Calvin“ (t. 139)6), „Nullité dela

doctrinc et rcligion prětendue rěformée“ “115913“Arthur, mathemati, n. Rich
mondu, z. 1895v ondýně, konvertita thskal si
velikých zásluh o rozvoj algebry a geometrie;

napsal přes 800 pojednání, kteráž vydána universrtou v Cambridge ve 13 sva r. 1 -.98
8111.51AnneClaude chil. tie Tubiěrees,

comte de, archaeolo , 71.1692 v Paříži, podnikl
cesty po zemích při btřcdozemnim moři, pořídil
si velikou sbírku starožitnosti antických, jež dů
kladně studoval, hlavně po stránce technické, a
kriticky dle slohu určoval dobu jejich vzniku; :p.:

„Recueil d'antiquitěs égypt.,ětr1usques, grecques,
orm. et gatitloises (7 sv., Pářiž1752—67);z 1765. el Kar u. v Paříži 1669, žázk Bos
suetův, genl.vikář arcibiskupa pařížského Noiaillesa,

bisku auxcrrský, horlivý stoupenec janse
nistů, ;. 1 54, vydal „Recueil de mendements de
Msgr. l'évěque Vd'Auxerre“ (Auxerre131746, 3 sv.),
„Suite des oeuvres de M. de Caylus ou observa

tions theološiques et morales sur le livre du P.Berruyer" (
Cayre, čestný kanovník toulouský; :p. „Histoire

des éveques et archévéques de Toulouse depuis
la fondation du siége jusqu'á nos jours" (Toulouse

OD'

.... oo\.
CayrooaP :p. „Storia sacra e protan

dl Aqulno e suahdlloecesl“ (Neapol 1808, 1811,2 sv.),

l„Noitizie istoricbe delle cittá del Vecchio e NuovoEZO
Cazalěz Edmund de, kněz a spisov. franc., 11.

v Grenade-sur- Garonne 1804, společně s Wllso
nem de Caux a Lenormantem založil časopis., Cor
respondant“ &byl spolupracovníkem. Revue Euro
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éenne'; v letech 1835—37byl prof. dějin všeob.

a literatury na katol. unívklovaňské vykonav studia
theol. íměvv.ysv na 18455,stal se ředit.semináře v Montaubanuk 1848; spolupracovní

kem opísú„ Annales de philoshophiechrétienne“,„Université catholique a'„Re\ ue sdeux on

des :p.: „ tudes ehistoriques edtecritíquesNsur
l'Aiiemagne contemporaíne“ l(Da říž 1853), „Nosmaux et leurs remědes' (t.1875); z němč. přel.
Ki. Brentana „Vidění Kateřiny Eimmeríchové“.

Caznila de, Au u,stín 71. 510 z rodiny pů
vodně židovské, sludov al v Acalee. stal se 1542
dvorním kaplanem Karla V., provázel jej 1543 do

Němdecka kdež kázal proti protestantům, vrátivse alladolídu, získán byl od svého bratra
Pedrra de C. novému učení, ínkvisící odsouzenna
odvolav bludy při auto da tě 21. května 1559 zardouscn a pakuuálen

Cazauran jannM:ria, franc. kněza spisovatel,
.1845 v Monguilieníu.1869vsv. na kněze,

se prof. semináře v Auch a čestným kanovníkem
:p.: „Nostradamus démasquě ou prediction de

l'avénement de Gambetta“ (18717),„Mono raphíede Saint-Pierre de Condom“ (1871, „Le erceau
des .de Lourdes ou Notre-Dame de Garaison“
(1883), „Mgr. de Longalerle, archev. d'Auch" (1886),
,Basílíque de Sainte Quítteríe au Mas d'Aíre“

(1887),a„Mariage morganatíque du duc d'Epernon“(188

Cazžeásk1. Pieerre jaques, malíř, u. v Paříži1676, k.R A. Houasss,ea 1718 pro na akademii
pařížské, 1743 rektor a 1746 kancléřftéhož ústavu;

1754; od něho jsou oitářni obrazy v kostele
St.-Germaín-des-Pres v Paříží (Umučení sv. Ger
mana a Vincence; Uzdravení krále Chlotara sv.
Germanem). v Notre- Dame de Bercy t. (Vzkříšení
dcery jairovy), v kostele St. Louis ve Versaillu
(Madonna ve siávě); dále obrazy v museu v Tou
louse (Madonna s ježíšk em), v museu v Rouenu
(Dvanáctiletý lcžíš ve chrámě), v Douai (ježís a
Maagdeal! . on rain, maiíř.n. 1810 vSaínt
Beat (halute-Garonne), žák lngresův, z. 1881v
Gaudens, maloval hlavně obrazy náboženské. V pa

řiižskémSaloně měl vystaveny tytoo „'Io8(136), „Židé v zajetí babylonskémy (18371,
„Gethsemane“ (1839, )ekka u studně“ (1840),

„Ruth a Bóz' (18411),„A"veeMaría“ (1844), „Nanebezeti P. Marie 865);v kostele Triníté v Paříži
jszou od něho[edvalobrazy. Provedl také freskovou
výzdobu několika kostelů (\oire-Dame v Bagněres
de-Luthon, Sainte Croix v Oloronu, Notre- Dame
v Bordeaux, Notre- Dame de Clignancourt a Saint

Francois Xavier v PařlŽlží.)
Cazínnjean Charles, vmalíř,11.116141“vSameruiPas-de--Calaís), z. 1901 eLava uT(u ou

lonu), k obrazům svým volilthavněa sceny biblické

s krajinným pozadím ve vcčeerni náladě: „Útěk doEgypta" (1877), „Cesta Tobiášova“ (1878), „H gar
a ismael“ (1880)„, ludíth“ (1883); některé z těchto
obrazů (zvl. „Judltlh“) nezvyklým pajetlm, jež vy—
mykalo se dosavadním tradicím, vzbudily odpor.
Srovn. Muf/tn, (iesch. d. Mal. lil, 241—242; Kit/m,
Gesch. d. Mal. il.,

Cazorla Blažej1 Anton in 5. j., 71.ve Valencii
1679, z. 17:9, :.:p „Díssertationes apologetícae
critíco-theologicae“ (Madrid1755, pod pseudony

nem Ant. ontoja, proti Concínovu spisu „ln rescríptum Benedicti XIV. commentaríus “
azzaní Carlo. katol. ublicístaítals.,71Ravenně

1846; redigoval časopis„ 'Ancora“; 1868 vstoupil
jako dobrovolnik do vojska papežského, v němž

E.

fo

dostoupíi důstojenstvi brigádníka; od 1870 .edi
govai čaasopís „()sservatore Romano', potom
„L Unione"; 18

Cazzattí Maurizio, hudeb. sklad., n. ve Gua

Cazaila — Cecchet'ti

stalle, 1641 varhaník a ředitel kůru kostela S. An

drea v Mantově. l_pozdějiikapelnílk |_na Akademiídella Morte ve ]., 1677; vydal
hojně skladeb církevních (mše, žallmy, litanie, mo
tetta & j.)—.Srvn. Eitner, Quellen- Lex || 382—385._ Conngregatío Concilii; v nápisech staro
křesťanských—_ consu

Cen Dídacus O. S.F .“nc, 71. v Agu
v díec. toledske, :. 1640, za pobytu v Římě vydaf
„Archaeologia sacra prlncípum apostoiorum Petri
tPa ulí“ (1636); „Thesaurus terrae s., quem se

raphíca Mín. religio de s.per trecentos etaplius annos relíglose custodít et iideliter adami
nístrat“ (11

Ceadda (Chad) sv., žák sv. Aidana Líndísiarn
ského (viz 1., 191),z 'zil nějaký čas v irském klášt.

Rathmeltíge, vrátív se do Anglie stal se 664 opatem k.iášt Lastingham v Yorkshire; k naléhání
krále Oswya převzal vedení díecése yorkskě, ač
tam řádným biskupem [ sv. ilirid; od arci
biskupa canterburskěho heodora sesazen Vrátil
se 669 do klášt. lastinghamskeho, stal se 670 bisk.
mercí 'ským (Mercia) se sídlem v Licchfieldu; ;. r.
672, iart. om. 2. března. Srvn. [(u/da, Církevní
ro

CearáUínakFortaleza, Fortalexien. díoec.),
bisk. v Brasíllíí,5vcízrk. prov. bahljské (víz na mapě
ll., pnríl. x., 5.,) ří.z r. 1854; data statísuctká:061,1.964katolíků, 300 aato ., 681 ar, 600 kos teiú
a kaplí, 120 kněží světským, 105 seminarístů, 4
klášt. domy mu_.ž s 20 kněž. a 8 frátery, 4 klášt.

domy žen. se 48 řeholniciemm1.ebú (Caebuane . Nominís jesu
díoec.), bisk. na ostr.nFiiipínských, v círk.kprov.manilskě, zřiz. 1595; data statíst.: 1,500.3314 k.,atoi
1411ar, 138 kněží svět., 3 klást. domy muž. s 57

kněží. a21rát., 5 klášt. domú žen. s 29 řeholní
ceCeccaríní Sebastiano, malíř, 11.1703ve Fann,o

83, žákkFrancesca Manciního, eklektík, zprvu
napodobovaiel Raiiaelův, později školy bolognské
provedl hojně obrazy oltářní i malby freskově

v různých1 kostelích v Říměcc (Checcco, Cechus, Clccm Fran
oStlabíli |, astrologo, n. kol. r. 1257 vAscoll,

přesdnášrelfilosofii a zvláště astrologii v Bologni:r. 1324 orouhání sesazen, 1326 astrolog u dvora
vévody pkaoiabrijskěhoKarla, od ínkvlslce odsouzen
a jako kacíř i se svými spisy upálen 1327 v Cam
pofíore u Florenciee; 73.. mmentaría ín sphae 

ram mundi johannis de Sacrobbosco“ (Baslílei 1485a č.1,1íL—nauč.báseň „Acerba“ (Brescíe 1.546)—S.imonettav z.t
1.Euvgz,en arcibiskup ve Florencii, cír

.“

Ceccon í
kevní dějepisec, 71.1834veFlorencíí; vicerektor

od 1874 arci
seminářc azkanovník ve Fleorencií.biskup t.- - „Studi storicí del concilio
dl Firenze“ (Florencie i869),„ toria del concilio
ecumenico Vaticano“ (4 sv. vŘimě 1872—7,9 jeedná

RAuze o přípravách ke koncilu; do němč. přel. W.olítor 1879, do fr.anc jul. Bonhomme a D. Du
vlllardd1887), „Lettere pastorali“ (Florencie 1887).

2Luígi, znalecchudby v Římě na poč. XVII.

s[tŘoletí;626:)) „Memorie su Pier Luigi da Palestrina"( ím 1626
Cecchettíl. B., archivář v Benátkách, :; 1889;

:p.: „La republica di Venezia e la Corte di Roma
nei rapportí colla religione“ (Benátky 1874, 2 sv.,

no na índex1875 D„ocumenti per ia storia
dell' _augusta ducale basilica dí s. Marco dal sec.

lX. síno nalle fine dei XVIII.“ (t. 1 — 2. jenKlem 1.0 Mín ; :p. „Christi omníum Repara

toris fídes adversus judaícam periRldamnovlssíme'
ndícata“ (Bená 1750) Rauň'm„Degii Asllí ilbrí tre“ (Padua 1751,dl o ceně).?
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Obr. 107. Sv. Cecilie. Socha Slet. Maderny

Cecchl Filip, piarista, italský fysik, n.vr. 1822v Ponte Buggianesi v Toskánsku, pro. eFlo
rencii, :. t. 1857; vynálezce nekolika elektrických

přístrojů (regulátoru obloukových lamp.Qelektromagnetického motoru), znamenítý mete rolog a
seismolog. Srovn. [(na/ler, Das Cllristenttolm u. die
Vertreter der neueren Naturwissenschaft, 56.

Cecilianus viz Caecilianu
Cecilie (Caecili a) sv pa nn amč. v Řínté

ze senátorské rodiny Ceciliů (v.at), byla již od
dětství křestankou; zaslibivši Bohu ustavičnou či
stotu, uchovala ji i vůči svému snoubenci patri
cioviValerianovi, s nímž proti vůli své sňatek uza
vříti musila, a jejž \: tlen sňatku spolu s bratrem
jeho Tiburtiem křestanství získala. Zato nedlouho
po tom měla býti v lázni svého příbytku horkou
parou udušena; když seeto nezdařilo, byla likto
rem, jenžji měl stíti, zraněna, načež po dvou dnech
zemřela. Tak dle nezcela spolehlivých jejich akt,
sepsaných ve lV.—V. stol. Neiista jest doba jejího
ummučeni; nepochybně za vlády Ale evera212
nebo 231, když císař křesťanům nakloněný dlel na
východě; dle de Rossiho, Allarda a j. za Marka
Aurelia 177, dle Erbesa za Septimia Severa, dle
Kellnera za _Iuliana 362. Tělo její pohřbeno ve
krryptě papežské (coemet. Callisti; původni misto,
kde tělo světice bylo uloženo, nalezl tam de Rossi
1851), 821 příbytek světice přeeměněn ve chrám
zvaný Sta Cecilia in Trastevere, do něhož papež
Paschall. tělo její přenesl, jež11599 při opravě
chrámu toho znovu kard Sfondratim nalezeno a

dle něho vytesal tehdáž Stefano Maderna kz mramoru překrásnou sochu (vízz.obr 107) ja ko svě

tice již ode dávna uctívána (jmeninstjejí pojato domešního kánonnu; Mart. Rom. 2.2 p..) akožto
patronka posvátné hudby ctěna teprve 0 konce
středověku,ato na základě slov v „Actech“: „can
tantibus organis illa in corde suo oii Deo deccan
tabat“, přejatých do l.ant1fony laud ofticla s vy
nechánim slov „in corde suo“ („Cantantibus or
ganis Caecilia Domino decantabat dicens: Fiat cor
meum intmaculatum, ut non confundar“ ); slova
„cantantlbus organis“ míněna původně však o hudbě
svatební. Pod vlivem takto vzzniklé tradice zobra
zována C. od XVl. století vůbec jakožto patronka
hudby; tak na obraze Rafaelové '1.roku 15 cho
vaném v pinakothece bolognské, kdež spaltřujeme
světici uprostřed jiných světců, dl'ŽÍCl v rukou

malé varhánky & mající u nohou s_ikupinurůzných
Éných nástrojů hudebních tviz př X.); Car loolce zobrazil ji na obraze chovaném v galerii
drážďanské hrající na varhany (viz obr. 08).—
Sr-vn P. Allard, Histoire des persecutions pendant

vytesaná die těla světice nalezeného r. 1599. .,

les deux premiers siěcles (1892, 427——439), Ba rio

Iím', Gli atti del martlrio della 5867Cecilia vendicatied illustrati coi monumenti (186 Bat—iuu:,
Historia passionís beatae Caeciliae (16110),_'7.yd:
Laderc Iu'r, c a s. Caeciliae (1722), Gue'rangzr,
Histoire de sainte Cécile11849), Kellner, Daswahre
Zeitalter der hl. Cáciliaav Tůb. Quartal.schr 1902,

1903,1900905,!1. Quang; :: ll. Ledna) v Diqt. d' arcch.rét 11. 2711—277,9 Dnu !, lkonoorg_, 220n
Bilczewrái-Tum adr, Archaeoi. křest., 12411.,Kalija,
Clrk. rok.,Vl

Cecilie,1.hudebníkčasopis k poučení a vyraženípro učitele a vaaíkrhanyzapočal vydávatlr 1848
jos. Krejčl, varhaník u křižovníků v Praze; časopis
(s hudebními přílohami) mčl vyccházeti začátkem
každého měsuce. předplatné obnášelo ročně 6 1.1.
stř. Úmyslem redaktorovým bylo a„) napraviti
zobecnělé chyby,j 'akéž se stávají ři provozování
kostelní hudby zvvlašt' na vee.nkov ó)z vých
vzkřísitiavobecnou známost uvésti starzévelebne
česke chorály,s ponaučenim, jak by se jich při ko—

stelní hudbě užitl dalo i mélo“. AleČčasot 'sjiž plovydání prvního cisla zanikl. Srvn. Dlg49,sv
.časopis pro katolickou hudbuuposvástnolu

v eehách, na Moravě a ve Slezsku počal vydávatliFerd. Lehner počátkem r. 1874; čís lem 7. roč. Vl.

(11879811pošinajic změněn byl název časopisuv „Cy
Cecilie sv. řád byl založen 17. června 1847 od

papeže Pia lX. pro4 představené „Spolku sv. Cae

celie“ pro ěstěni církevní hudb, kterýžto IIlsapolek,Řehořem llI. založený, povýší Pius IX. aka
demii hudby. Je to osmihrotý, žlutě-tmavočerveně
běle emailovaný kříž, zavěšený na zeleném, zlatými
stužkami ovinutém, zelené emailov. věnci vavří
novém, který jest upevněn na zlatém řetízku. Bílý
medaillon s tiarou, otočenou zlacenými, modřre
emailov. proužky, má nadpis: Pius IX Pont. insti—
tuit anno 1847“. Na reversu jest lyra. dvěma trom

petami překřížená a náaibsis„Sodalítas et academia
Pontifica Sé Caeciliae UrbCecilov (Caecilii, čaeciliové, Caecill
an1 rod Caeciliů, gens Caecilia),senátorská
rodina římská, z níž pocházela sv. Cecilie (v. t.).
V katakombě sv. Calixta nalezen epigrafické pa
mátky, svědčící o tom. .e v pochováni byli
mimo řečenou světlci' | někteří členové tohoto rodu:
tak na konci ll. stol. L. Caecilius. Caeciliana Paula

gl. Paulinaa); ve III. století Q. Caecilius Maximus[larissimus] P[uerl, Caecilia Fausta. Septimius

PrraettextatusCaeclllalnus.Srvn. Cabral, cht. d' arch2866 n.; 27;56 Biltzewrái- Tumpach,
Ahrizhaeol křest. 1221n
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Cecílius víz C ae cilu

Cecilky. Bývalo v krajích českoslovanských v oby
čeji, že vd en sv. Cectilie, patronkyn chrámovéhozpěvuaahudby (22.1 to.p), nebov ec" na to,
se scházivall členové literátských bratřin. zpéváckých
a hudebních bratrstev .a o mši udbou a zoé
vem oslavovali milou světici svoji. (Tak v „Po
štovských novinách" zr. 7' tem:e „Císařští
dvorští muzikanti svátek své patronky sv. panny

Cecílius — Cecilské spolky

od horno- hutské kapely dne 26. listopadu 1850.
Vstupne'40kr. stř.—“Navenku cecilskezábavyřídíval

učitel — kantor —n obyč ejné čistý výnos ze zábavy cecilské ponechá val t rn kdož na kruchtě po
celý rok hrávali neho zpívali. Oblibena bývala na
cecilských radovánkách písnička starodávní, počí
nající slovv: „Slavný úřad učitelský ie desátý kůr
andělský Učitelé jak ze_mrou.hne1 přeed trůn Boží
přijdou. “ Srvn. Dr. C. Zívó(, „Den se kratí.

Obr. 108.Carin Dolce: Sijecilic.

Cecilie v kostele připěkné kumstovné muzice svě
tili.“ ezlnalio záležitostech spolkových,
prohližeolinástsíoje hudební jichž druhdy l na kůrech
venkovských dosti ývalo — a na večer šli do
hospody. aby ještě naposled před adventem se

ztičastnili tak zvané cecilske zábavy neboli ccjez se neobešla bez tance a všelijakých
šprýmú. maškarád s kominíkem, židem a podobné.
Rozesílaly se na cecilky nejednoui tištěné ceduličky
např. tohoto znění: „Pozvání na Cecllní ples dávaný

str. 16; K. Prof/láska.
svatojan.“ čís.1095 .172.

Cecllské spolky zovou se spolky, které založeny
jsou k pěstěni hudby církevní. Nejstarším jest

poleek sv Cecílie, založenývŘínté sklada
telem Palestrínou a potvrzený Řehořem Xlll. Papež

Pius lX. proměnil jej v hudební akademii a založilpro 4 její přednosty řád sv. Cecilie (v. t..)
většího významu pro reformu církevní hudby v nivě
doběnabylvšeobecný spolek cecilský pro

„le český. ."„knih ,;,Děd.
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dlecese v Německu, Rakousko- Uhersku &Švýcarsku.

Zakladatelem jeho byl Fra .X. Witt, nadšený reformátorhudbycírkevní,který jej 1.1868
vBamberku príXlX vešobec sjezdu klatolíků ně
meckých uvedlv život. Účelem jeho bylo zvele
bení katol. církevní hudby,aa_to chorálu, lidové
písně _,chrámověhry na varhany, poiyfonniho zpěvu
staré i nově doh, hudby instrumentální. Spolek
byl brevem pap. lalX. „Multíu'n ad commovendos

animos“ ze dne 16.Jaros."1871 approbován. Prvnímgenerálním předse ou byl Fr.X Witt (potvrzen

1. května 1671 kardinálem protektorem888Antonínemde Luca), jenž v úřadě setrval do
byli gcner. předsedy Frant. Schmidt (do 1899),"Fr.

Haberl (do 15910),nyní K Weinmann. ProtektoremL polku jest kardinál, jehož jmenuje
sv. Otec. Záležitosti spolkové vede generální před
seda, jemuž jsou krrceu předsedove jednotlivých
díecesnich jednot. Dozor vykonávají biskupové do
tčených díec. Orgánem C. vš.sps. v Něm. jest„ Cae
ciiienvereinsorgan" (v. t.). Dalším zřízením "spol
kovýuí jest .,Caeclllenvereinskatalog" (příloha zmí
ěnného časopisu), jenž příináší posudky o vyšlých
skladbách církevíncha základě posudku zvo
lených spolkem referentíniaprohlašuje, zda vyhovuji
liturgickým a cirkevně- hudebnim pře sům. Ka

talog obsahuje již přes 3000 čísel. jinoul publlikacíhy1„Kirchenmusikalisches jaahrbuch“ (oord 375)
kterážto ročenka. přinášejlcí důležité zpí ávy z oboru
badání cirkevně-hudebního, v vinula se z Cecilského
kalendáře a řízena byla Fr. Haberlem Poslední
ročníky 22.—24. redigoval K. Weinmann. Vedle toho
povstala v Německu celá řada časopisů h_ájíclch
zásady Cecil. Všeob. spoolku. Tak .
sica sacra (založená rovněž Wittem), Gregoriusbiatt
(Důsseidorf), Caecilia (Strassburg), Caecilia (Vra
tisiav), Der katholísclíe Kirchenssánger (Freiburg

.Chorwáchíer (St. Gallen), Kircnenchor, An
zeígeblalt fí1r Kirchenmusik (Hraradec). Musica di
vina (Vídeň) atd. C. vš. spo ck vykonal na po
vznesení církevní hudby velmi mnoho. Pojeh
vzoru byly i vjiných zemích spolky podobné, tak

apř. vNizozemi, ltalii, Belgii, Španělsku aFrancii,Rusku, Mexiku a Severííi Americe. Takén eCy

rillské OI_leliinotyměly při svém vzniku vzore v .
vš.s Cecilían Society vaLondýnězaloženapr.1785 měla až dor r. 18612 účel provo

vati oratoria. hlavně Haydnova avzHáindiova. [bl/70.1cliské spolkyvvrCha ku ach rv
zemí íecch. Roku 1907 položen záaktlad cecilskéhiohnutí v Charvatsku založením časopisu„ Sv. 
lija. Smotra za promicanje crkvenc glazbe“ v Zá
hřebě. Před tím byl stav církevní hudby v Char
vatsku ne příliš utěšený. Chorál se pěstoval pouze
v kathedrálních kostelích, vokální a polyfonní hudba
jestě v seminářích bohosloveckých & klášteřich.
Charvátské narodni písně chorálního rázu, kterých
tolik vzniklo na charvatské půdě, jak tomu svědčí
stálý „Kantual zagrebského domu“ z roku 1757,
proslulý pode jmenem „Cithara octochorda' —hy
nou, a na jejich misto přicházejí pisně cizi. Prak
ticky snažili se udržovati přesně církevní ráz v hud
bě zasloužili jednotlivci, jako ředitel kůru v zá
hřebském dóm ksladate l Franjo Kostanjevac &
metropolitní virtuosní varhaník a skladatel Vatro
slav Kolandcr. To však byli jednotlivci. Opravdov
cecilskě hnutí začalo hlídkou „Sv. Cecilija“, která
okolo sebe shromáždila všechny starší a mladší
sílv, pěstovatele církevní hudby. ezi nimi vyni
kají professor Vatroslav Kolander,professor Franjo
Dugan, prebendář janko Barlě, učitel a varhaník
Vladimir Stahuljak, katecheta Milan Zjalic, regens

chori Fllíp_Hajdukovíca kao|..M 0vak, tindvapslední žáci proslulého Fr. iioabeíle z a. v.
Cecilija“ vzala si za účel pěstovati církevní hudbu

('D—
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a přináší články ze všech oborů církevní hudb
chorálu, polyfonie, lidového zpěvu církevního, c r
kevního varhanictví & instrumentální híídby. ea-d
ktorem.. Sv. Cecilije" bylod 907—1913MílaynZjalič;

od 1914jestjhimlanko Barlé. asopis ten vycházi měsíčněa máh udební přílohu,jejímž redakt. jest pro
fessor Franjo Dugan. Příloha ta přínáší církevní

komgosice nové & harmonismané staré zpěvy liV dosavadních ročnících S„v. Cecilije“a
hude bní přílohy maji práce nejpřednější cir

kevní skladatelé charvatši, evětšinou mladší sílyPrvvnim ploodem $.v Ceecih "bylo, že již násle
dujíciho léta 1908založen by1„Cecilský spolek“ v Zá

hřeb.ě Prvním předsedou spolku b 1.lmetropolitníkanovník Franjo Sulíajs od 1908 '?
smrti od 1911je předsedou metropolitní prebendář
jankoB a.rié „Sv.Cecilihje" se siaiaorgánem spolku
Ustředni záhřelíský spolek cecilský zrízoval cecil
ské spolky povvenkově pak v méstech: Kopriv
nlca. Krapína, Karlovac, Varaždín, Bjelovar, Senj.
Ludbreg, Sunja, ačk0liv se všechny venkovskké
spolky neudržely. Ceíilský spolek centrálnípořádá
v Zálířebě dvakráte za rok veřejné hiudebn pro
dukce v metropolitním kostele („duchovní koncer
ty“), při kterýchž se provádějí vzorně komposice

vokálního a figulárního zpěvu starých klasslckýciha moderních skladatelů, nejlepší věci chorálni,m
strovské komposice pro varhany a (někdy !) orchestr

( Maarenzio, Palaestrína, Orlando Lasso,ML..Vit
tori, ign iMitteerer, G. E. Ste M. Haag,M Hailer, ttj. Schíldknecht,IlIL. Ebne ,j. G uber
A. Wílttbeirger; Bach, Rheinberger, Capocci, Reger,
Liszt. Klička,Kolander). Veřejně hudební produkce
vmetropolitnim kostele, které se vždy úplně zda
řiiy a objemný dóm naplnily obecenstvem. mají za
účel šle htitl krasocit širšího laického obecenstva.
Největší zásluhy o tyto proodukce má metropolitní
regenschori Fílíp Hajdukovic. Rovněž pořádá ce
cilský spole k v Záhřrbě církevně- hudební kursy

s přednáškami a praktickými 1návody, tak -24.Vill.1909, 13.X. 19 —1.2 Vili. 1912, 22.—
Vlii 1913. Obzvlášť dva poslední kursy maji rág'l.
velkolepychazdarílj ch kursu, které se mohou mě
řiti s podobnými zaíízenimi ostatnich národů. iv r.
1914 chystal sevel ky cirkevně-hudební kurs. ale
válka ho překazila. Po smrti prof. Vatroslava Ko
iandera nejvice pracují v.ceciiském hnutí professor

Franjo Dugan, regenschori Filip Hajdukovicňapředseda spolku janko Barlé, který je zárove reda
ktorem „Sv. Ceciiije'. Cecilské hnutí našlo příznivce
zvlášť v bohosloveckých seminářích av mladším
kněžstvu a částečně též v mladším učitelstvu. Be
dlivým okem sleduje rozvoj hnuti záhřebsk' níe

tročíolitaVIZa arcibiskup dr. Antonín Bauer. čkl.ed
Cedar-Hill, obec ].vseveroamer. státě Nebrasce,

v okr. sauderském; usazeni zde před r. 1870v
stěhovalci z Čech vystavěli tu r 1879 kostelík
(místo něho vyst později nový), od 1904 samost

„Í

farnost, spravovaná nim z obcce Prahy

(zíšgaglzlš. Srovn. Ííaóeiln'llt, Dějiny amer. Cechu,- l.
Cedar Rapids. město v severoam. státu Iowa;

je tu česká katol. osada sv. Václava (nyni asi 300
rodin); r. 1 v.ystav kostel, 1866 zrízena fara,
1894 vyst. katol. škola (vyuč. Ssester božsk. mil.,
200 ditek), 1905 nový kostel sv Václava. Srovn.

Hah—nicht. Dějiny amer. Čechů, 344—349
vctedd (Ce da, Cedeus), sv., bratr sv.Ceaddyt.), vychován irskými mnichy pusobii jako mis

sionář společně se sv. Finanem v Mercii, otom

v Essexu, kdež stal se bískupeme; založií klášterLastingham, :. 664; mátka
ededa, dalmatskýa kněz vXei. stoleti, horlivý

obránce jazyka slov. v liturgii; ve sporecho
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vznik ých vyslán k pap. iAlexandrovi 11., ale bez
úspěchu (v_izčl.aglasgoler es vízK

Cee eus vlz Ce dd.
"erlmnth víz Kedímot.
:ecma viz Kedmma.
:et
.:ec
Sec

' m ští.
iřl, řecký splsoxir. v X1. stol., nepo

chybné mníc kroniku Ewou/u; íomgíwv) od
stvoření světa o r. 1057, sestavenou z různych
autorů, hlavně z Jiřího Syncella, Theolana, jana
Skylizya j., ze svého přidal bezcenné báchorky;
zásluha jeho spočívá vtom, že podává výpisky
ze spisovatelů, jejíchž spisy buď se ztratil

dosud vydány nebyilly;spis jehovadal G. ylanders lat překl. v Bassilejí 1566, v Paríži 1647, v Be

nátkách 1729, Bekker 1v Bonnu 1838, 1839; MígneP..G CXXI—llCXX,

— cedr

namnoze křivolakých vétvi, které činí nádhernou
(snm. 15. 13 , m,ohutnou stupňovitou,
takořka pyram'idovou korunu, která svou širokou
rozlohou poskytuje velmi mnoho stínu (151.17,23)
Šídlovité, 2—3cm dlouhé jehlice vyrůstají jedno
tlívč na mladých letorostech jako u našeho mo
dřínu, na zkrácených však postranních větvičkách
rostou v chom áčích; neopadávají (jako u mo
dřinu) na podzim, ale jsou víceleté. Je tedy cedr
strom trvale zelený. Na vrcholcích některých zkrá—

cených větviček, prostřed chomáče jehlic v růstaojíjednodomé květyt téhož složení "ako kv tym
řínové. Prašmkově kvétys ksládaií válcovné je

hnědy, pestíkové malé šišky. Zčpestíkových kve—po opylenívej lté

D.

tenstvíévš'vinujrínse šišky, 6—9cmdlou široké, římo trčící. sou složen

ze širokých dřevnatých upín, v jejicŠžto paždicsedi po dvou křídlatých semenech. y y do
zrávají ve třech letech; bývají tedyŠšna témže

Obr. 1011.Skupina ccdrů nu Libanu.

cedr, ve Vulg. cedrus, v LXX zšóooc, hebr.
ng 'er,ez aramskygps 'arzá, arabsky'arz,

babylonsko-nassyrsky er(i)nu, egyptskyakopticky
síb, zna zpravidla strom, který nazývámostlinopis Cedrus ibanl (Barrel) nebo Cedrus Ll
banotíca (Lamarcck), Pinuus cedrus((Linne'),La
rix ccdrus (Miller). Hebrejské, aramskéaarabské

jméno (dnešní obyvatelé Libanu vyslovují 'arznije sořiznénosarabským slovesem' araz a _—p

státi, od toho parties.: 'áriz(uu) _pevněstojíncí,pevnézakořennéný. 7a rského errínu či er nu utvo

řeno novohebrejské 'óren_ (šlrvn. s řízněnéassyrské pods.t jm: urnatu zlí,!udt Assy
rísches Handwórterbuch, Lipslko 1896, str. 136a.)
Cedrlíbanskýpatřído řádustromů jehličnatých
(Coniíerae) a mezi stromy jedlovvíté. Mohuiinou
vnější podobou blíží se našemu dubu, jehlicemi

&šiškamí BPdObá se z našich stromů nejvíce moles laríx). Velmi tlustý kmen, který

může míti v obvodu 13—14 metrů, 3dosahuje výšeaž 40 metrů. (Srvn.l s.,2 13; Ez. 1, 3. 8 Amos
2 Q.) 2 ného vybíhá svodorovné veliké množství

stromě šišky současné ze tříágenerací. Z ovocevyráběna tekutin na, podobná oleji, kterou staří
nazývali xéóotov,xsógclaa'or,cedril.1mSlovotozn-a
mená však též ocet dřevěný, jehmož užívali staří
Egypťané k balsamování mrtvol. „Olej cedrový,
kterlžhoužívají vmikrgskopii, knapoušténí (dřeva)
tužek, v lékařství (při %cnorrhoč), vyráběn nyní
zjíných stromů, cedru Ii ansképmu podobných (vizníže). Pryskyřici, kterou pravý cedr vydává,

nazývali slaří xeěgc'a, cedria. Listy prý včpncujiíjakousiklovatinu, zvanoumastich1ne(
uvedený níže). jež cedr zdlouha roste, může
dosáhnouti stáří dvou tisíciletí. ano i více Dřevo
cedrové je v jádru žlutohnědé, v bélí červenavě
blé. le neobyčejné tvrdé a trvanlivé. Cedrové
dřevo. ze mena čerstvé nařezané, libé voní; proto
ho užívai staří a užívají na východě částečně

dosud za posvátné kuřidlo při bohoslužbě (srvn.Píseň 4, 11; Os. 174, ak trvanlivé a vonné je

dřevo cedrové, ldokázaly vykopávky assyrské.
Kcšyžv koŘáa ard Assurbanilpalův palácimrudu alchi),daélníci, kterým b la zima, roz
dělalí sl oheň a přikládali trámce, teré byli vy



cedr

táhli ze ssutin. Layard, který stál opodál, poznal po
vůni hned, že jeto dřevocedrové. Kdyyžje ohledával,
shledal, že bezmála po třech tisíciletích bylot ak

zachováno, že vydávaloa netoliko vůniale že bylo mooožn zatl a leštiti, při
čemž ob' evílo se žiloví aažlutohnědá barva tomuto

dřevu vastní (srvn. Vigouraux-Potš/alm, Bible a
nejnovější objevy 111.,Praha 1899,
Libans ké cedry znenáhla vymírají. Dosud zaclíovábn
toliko jediný lesík na ú aaltlírhor el- Qodíbnedaleko peramne Qadíše, ve výši
1921 m nadp mořem. ZahBejrut u možno železnou

drahou jetí do Ba albeku, odtud žpěšky do 'Airiety, maronitské vesnice, kde možno přenocovati.
Ráno lze vydatl se na další cestu a za malé čtyři
hodiny je cestovatel u cedrového lesíku. Má asi

v sedmi skupinách úhrnem 400 velikárstů,řížádnýz nich není však vyšší nežli 25 m. C-ů sku
tečně ctihodného je tam asi jen deset.r Také

v Evropě byly činěny pokusy, by c-y byly pěsto, a to se zdarem. pařížs ě„jardín de
Pnla tee“s rostu c-y, které tamkbyly zasazeny
již na počátku XVlil. století. C. “ Genev dosáhl

výšet137 metrů. Kromě í--u líbanského zn my jsouodrůdy: C. hímalajsk' (Cedros Deodara.
Loud); má o něco delší jehlice a menší šišky nezli

c. líbanský. V horách haimlaalajskýchjsou ho dosu drozsáhlé lesy. 2 . ký (Cedrus atlantica.
M.an) Má jehlice šedě sttříabřitc,čímž liší se
libanskěho. Roste na horách tlasu (v sevgrni
Africe). ježto bylo a jest více stromů c-u velmi
podobných, je Snadno pochopítelno, že v dobách,
kdy nebylo názvosloví rostlinopisné vyvinuto ani
ustáleno, byly nazvvány slovem „cedr, „,ercz“
take stromy tjíné podobné. Tak pokládají "mnozi„erez" Lei ,4n., Nuum. 19,6. za alovec,
Juniperus toenicía Linné, nebo juníperus oxycedrus,
ježto : líbanský, který na poušti, kudy se lsrsrae
Íité brali, neroste, jalovce však, kter dosud roste
v Uárli 'Araba, mohli sl Opatřiti israrelitě dostatek

pro obřad, který nečisté vázlal již na oušti (sta
novený ch. 14, 4 n. Num 9,.6) a é jiniostnaříspisovatelé (Plinius, Hist nlat. Xlll.
ovali jménem „cedr“ a,10vec kterého0bylo

užíváno k vykuřování při obětech a pohřbech
(Homer, Odyss .60; Ovid, Fast. 11.558) a který
sluje dosud ymisty„malýc cedr". Ostatně i dnes
nazývám,cedree“mjalovec vrrginsky(jumperns
virginiana L.), rostooucí v severní Americe, a jeho
červené dřevo sluje obecně také „dřevem ce

Vým noho se ho spotřebuje na obklady
lepších druhů tužek.) — Že bývaalo množstvl : ti
na horách libanských ve starověku, lze doložití

četnými svědectvimí. Srovn. 3. rál. 0, 27; 2. Par2'7,.'1Fakltl)ébabylonsko-assyrské nápisy klí

tltové hlásají, žez králové dávali do vážeti c-y z Lr|—
banu 'akož i manu a hor8syrs kýcch n.
nápis Gudeův ziB si. 5. ř. B(Kctl- -lnschrílten

n).—

Bíbliothel; KlB.l ",str. 32 n) Agum-Kakrírneův

s. . ř. 1) (KIB. 111,'144ř.n)88;Letopisy Asurnasir
palovy (884—859) KiBž]. str. 108 n.;)letopisy :Salmanassara3ll. ( 2429)' 96,140

(KIB. 1.11nn ),“Sargonův (722—705)veliký nápischorsabadsk'
y163.(KlB ll.733,77) S_anheríbův

(705—6811) hranol (válec Ta lorův) si. 47 (K18.
11.113 Asurbanípalovy( 6)lctopisy sl. lu,
98 (K . il. 234n. ); Nabuchodosznosorův (" —-561nápis East- india-House si. 3, B. 14 n.).
Naboníd (555—539)se honosí, že dal přivézti 5000
obrovitých c-ú s hor výše jmenovaných (válec
Abu Habba, si. 3, ř. 1; KiB. 111, 104 n.). Totéž

tvrdí jíní5spisovatelé, jako Teoirast (Hist. pl. 111.2, 6; . ;V. ,1). e bylo dřevo t-ové tak
pevné, jakož i proto, že kmeny c-ove' byly dlouhé
a tlusté, hodilo se výborně stavitelům, kteří z nich

, Davidova rodu
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dali tesati trámy, sloupy, krovy, desky a paženi.
Srovn.Pís. 1, , .9; is. 9, ;.jer 22,14; Soi.
2., 14 (hebr) 2 Král. 5, 11, 97, 2. 7; Kr.ál 5,

nn.;6,9nn, l,2nn.; -, 1,1.Pa.r.14,1;š,1'7
1.6;2 1,1..5;238;9,47;Esdr.3,;72,4 Par
jos. Flav., O válce žid. V. 5, 2; Quaresmius, Elu
cidatlo terrae sanctae Vl. 12,1882, sv. ll. 485.
Klínové nápisy babylonské a assyrské, výše uve

dené, dávají ne'lepš71svědeclleísmu, které (4. Král.
,23; s , 24,)pravl že a_ssyrštíkrálovérádi káceli na Libannu c-y. Užívaati dřeva cedro

vého ke stavbám bylovve starověku tak rozšířeno,
že možno u klassickych spisovatelů nalézti spoustu
dokladů pro ten obyčej. Srvn. Homer 11.24, 192
Euri. Alcest. v. 160; Orest. v. 1371, Phoeu. v. 100;

Teo astc_s,oHistoria pl. V. 7, 4, Polybios X 27 10;
Vergi, 2 443; Díodor Sicilský 11. 8,3Vitruvius ll.r9, 13; Plinius XVI. 40,123; Curtius

7, 5; Menander E hes. ujos. Flavia. ProtiApio
noví,1, 18; Starož. 111.5, 3, Philostr. Vit. sophíst.
2, 5; Athen. Deipnos V.205; Procopius, Aedif just
5,6 Dle Hz. 27, 5bylyz zdcedrového řevaahoto
ven lodní stožáry a snadíjiné lodnipotřeby;
sou lasně s Písmem dosvědčují totéž: T,heoirast

Hist. pol. IV. 5, 5; V. 7,51;3 UiodorSic 157,5;XIX. 58, 3; Strabo XlV. XV. 1,29; Plinius
XVi. 40, 203. Dle 1s.44, 14by1o cedrové dřevo ví

tanou hmotou řezbářům7. S nímssouhlasi leokrit,Epigram 7 Vergil, Acn. 178; Plinius Xlll. 5, 53;
Pausanias 1711117, 2. Podobně znám byl :. v Egyptě,
kam jej dopravovali Folničané pommoři (Perrot et
(,'/zipu, Histoire de l',art Paříž 1885, sv. 1.str. 507).
Egypťané používali ho také k výrobě rakví, které
natírali sloučeninou z cedrové pryskyřice, oleje a
nafty; k balsamovánl byly jim vrtany cedrové pí
líny, které byly ve hrobech nalezeny( Wzlkzm'm,
A popular account of the ancient Egyptian, Londýn

] 381,1F10re pharaoniquc,
.—

1892, 42, v Recueil de travaux relatits a la

philologtie et archeologie ěgyptíennes, sv. XVII.,
1895, .186.)2 .ero svou výšku (15.2,23; Ez.31, 8; Nápis Gudeúv 13.31.5,2 nn. ,

Nabuchodonosorův nápis East- ln7dia-House si. 2,ř.30h), krásu větví (52. 31 37 vůni (Os. 14„

7, PiS-4 11,řhebr. a;LXX Nuborddúv válec Abu
Habrba,sl. 2,.11in;_Asurbanípaíovy letopisy sl.akrož jiné přednost považován za

15;,35Kr4114894,33: 4.Kr ál.

]
krále st'romů (Sldc.9

Par. 215, 18;
148

41,19; Zach. ,l n.) a nazván „cedrelm gĚo

žnn“ a „strom en;5jalhvovýtn“ (Ž. 79, 11; 103,16). 1521ÍáŠ (35, 2; 1;3 10, 18; 41, 19) má pa
trně :. na mysli, když mluví o „s'lávě Líbanu

. svými vynikajícrmi vlastnostmi poutal mysi
hebrejských básníků a ře'niků, že ho často ve své _
ooorazné mluvě už1.va|i 9.1,13 prlrovnává mo

huttný, pevně zakořeněný, nevyvratitelny, vždy sezelenající a dlouho žijící :. ke 5 avedllvci
(bezbozný je proti lOillu lakořka polní tráva, která
záhy vadne a zaniká). Choť Velepísně příruv

nává5svého manžela k mohutnému a Velebnemu1.5) israel, i_cmužjahve žehná, podobá

seuultá5jicedrověmu u řeelty, kde má hothOst vláhy, . Kněži, kteří obklopují velekněze

Oniáše u oltáře, jsou jako věnec z c-u libanských(Sir.50 13). Ba i moudrost sama připodobňuje

se kc-u (Sir. 24, 17). Taklé3však pyšné zobra. . 36, 35; 13.2 r22,7 5, 23;
Ez.31,3—9; Am 2,9 Srovnsjobe40,12[hebr. 171).

Messiáš způsobí tak pronikavou zmenu, jaakokdyby poušť se přioděla c-y (15.4 9). S kmene
uiomí Nabuchodonosor vrsek Uc

choníáš odvedený do babylonského zajetí); pozdéji však Bůh s ného od mi větev (Messíáše),
zasadí jí na vysoké hoře, kde vzroste ve veliký
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Cedron

aamkmse pohrnou všichni národové, by v jeho
stínaudošli odpočinku (Ez. 17,113 ,22 n..) — Pro
svou trvanlivost (neporušenost je :. symbolem
života a neporušenosti, tedy i arie. — Lit.:
Olavz' Celxii,Hierobotanic071 sive de plantís Sa
crae Scripturae dissertationes breves (Upsa1i_ae

1745—1747, Amsterodami l748); Immanuel [šawaw,
Aramáische Ptianzennamen (Lipsko 1881 n. 32);(,'/m“ta/tp )a. ma, Cedrorum Libani historia
(Norimbergae 1757); týž, Apologia et mantíssa
observationis de cedro Libani (Norimber ae 1767,
str. 1—36); . rBz'e/ Exercitatío de ignis ex
Líbano ad tempium hierosolymitanum aedífican
dum etitis tBrunsvigae 1740), mel. Sam', Sul
cedrodei Libano (Firenze 1818); I. L. A. Laitelzur
Dulungt/tampr, Histoire du cedre du Liban (Paris

1837); Marat/i, De cedro Libalni (Ticini1838);Mír/in,Les SaintsLieux(Pari51337 ; Ím
naknuzl Bmzi er, Paiástina und Sýrien (Lipsko
[BádeckerjoMíč-15 289 nm ojnou literaturu

es.lL S.jt].rve StBreilzíie durch die bi
blischeFlora (FreiburršoLB vLexicon
gibiicum i. (Paříž 1 si. 799) 806). Viz také

Po (vka, Rostliny cizich zemi (Olomouc 1908,
sltr. 500 nn. (cour-aux, Dictionnatre de la Bible(Paříž 7899 nn., si. 374—4380;) V.ČKD

2,248n. 873457471:thPodreczník ikonogr. 221.

Cedron slulo lh údolí, které se vinulo mezi jeru saaleme a uOlivet skou, hebrejsky
rhjpmbyčejné "50';Ěu (2. Král. 15, 23, 3. Král 2,
37, 15, 13; 4. Krái236. 12; 2. Par.l5, 16, 29,16:
30, 14: er. 31, 40). Hebrejské „nachal“ právě tak
jakoara ské „uádi“ znamenáudolí nebo potok.
(„P otokem“ bývá „údoií'I po hojném dešti.)
Froto překládáno do řečtiny brzy slovem 757770360;

(potok) brzy (ránayč (údolí). Srvn. LXX 2 Král.115,
23(61£tňuáoóo_c Kčógwaw neebo (ŠZ-atýtagg'ogumw Kšóowv)

ji., 18 ] (óchtáěóog tov Ked die (mího
čtení twvcKčógaw), joseía Flavia Starož. Vll
ed. Nie 7: óxst/uínnaoc Kačer/w),Starož. IX, 7,13(ed. Niese 151: 7)(pá/myš)) Ksógďwos). Vulgata

toho užívá buď sloova „"torrens (Cedron), jakÍona př. 2. Král. .,23 nebo „convallis“ , jako4
Král. 23, 6. Dle1nasich názorů lépe sluší Qidrón

dnešnímujméno,údoii“ než „potok, ježtozpravidla vody nemá ani v zimě, v době de tú mnoho

trvalé vody nemíváa kdy v minulos4tivice
míval. Dolní širší čásat Qítdvraónutsluje hedbr. i(.rálza, 4 „aš dmů0m t.j ó4nské
Eole'," kde b la královskánzahrada (ler. r39, 4; 2.

sdr 3,15). tymološic slova toho je záhadná.
Snad jest odvozeno o kmenue T||—),který v arabštině (q ad 1ra nebo qad ra) znamená „byl
kalný“ , zasmušiiý; bylo by“tedy dáno jméno to
údolí se zřetelem k barvě vody, která v něm 0
hojném dešti teče, beroucssebou množstvi pracBu
nebi rsti. Srvn Kó'm'g,Hebr.u órtrter
buch, ipsko 1910 40% -— Někteří spisovatelé
křesťanštínazývali to údolí Getseman s'k

AnonymusPlacelntlnus, Itineralgiumc. 17,_21,"2.4ed P.eyer str. 170, 17 6„8n) jiní neprá

vem dávalimujmeno „Ennnomm“ (Eucltertus,BedaCtíhodnný aj — Velmi rozšířen býval u
křestanuímoh)amedánúnázev ,josatat“ (viztoto ,
který se dopíral o výklad joeia3,2. 12; tím ménemvšak Qidrónského údolt nenazývá ani smo,
ani joserf noze bez důvoduse
domnívají, že ll'ldoli Qidrónské bývalo ve starších
dobách naz 'vano také „Save“ čili Údo li krá
lovské“ ( n. 14,17- 2. Král. 10, iš). — Údolíčí
potok Qidrón počíná severozápadně jerusaiema
nedaleko „Hrobu soudců“ (Qubúr el--Qudát) t_e
výši asi 760 m nad hladinou Středozemnlho moře
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(a tedy 11538 t_tadMrtvýrn mlořem, do kterého sevlévá). Pod jmenem Uá di el -Džoz teče od zá
Řadu k jihovychodu podél cesty vedoucí z jerusacma do bim-Samuiiu; níže přijímá potok

di Lúqá , t,který přichází od západu z okolí
dnešního syrského sirotčince. Spojená údoli siuji
Uádí Aqabet esS uán. Severné„Hrobů
královský ch' (Qubúr ei--mulůk) přetíná ve výši
749 m cestu do Ná uluSu :: o něco dále cestu
na horu Skopus (R'ts el-Mušárít); na to vine se
mezibrehy, na kterych jsou zbytkyecetnných starých
hrobů, do skály vytesaných, vychodo-východojižné

dosti širokým koryteton. Severovýchodně dnešníhoJerusalema, kdyžb opřeťalo několik cest, ze kte
rých je nejdúležitěj i ta, která jde do Anáty, náhle
se zahýbá přtmo na jihaatcče v nevelikých záhy
bech tímto směrem dále pod jménem Uádi Sitti
Marjam (Údolí naší Paní Maarie, tedy Ma riná
ské údolí“) podél úpatí hory Olivetské (Džebel
et--Títr) na východě a podél východních pahorků
jerusalemských na západě. U dnešní brány Báb
Sitti Mariam (Svatoštěpánská) jest jeho dno
asi 690m nad hladinou Středoz. moře a bt ehy jeho
dosahují výše 35—40 m relativní výše. Ve starých
dobách bývalo hlubší, ježto nyní je do něho nasy
pána vysoká vrstva rumu z bývalých staveb eru
salemských Naproti severovýchodnimu úhlu neš
ního í_iaram eš-Šerif(chrámov1šle) klene se přes
údolí horní most Qidrónský, po nětnžvede
cesia kolem kostela hrobu Panny Marie ajeskyně
krvavého potu Kristova (na levo)a kolem zahrady
Getsemanské (na pravo) na horu Olivetskou; hlavní
cesta však hned za mostem zahýbá na pravo (k jihu:
a jde přes ei--A_zarije (Belanie) do jerich Kdo
stopuje dále „uudo ii nské, přichází

Albsa omové hrobce“ l.(1_antí)rFir'aun. Srv
heslo „Absaiom“ i., 32), k dolnímu mostu Qidrón

skému (viz obr. 110.), k hrobu jlakobovu apyramidě Zachariášové na evém břehu
údolí; viz obr. iii.) a shledává, že lnaproti jiho
východnímu úhlu Haram eš-Šerifu údolí kdysi
Qidrón zvané značně se súžuje, brzy však že
zase dosahuje větši šíře. Břeh východní e po
kryt četnými plochými kamennými náhrob y ži

do vskými, protější pak (pravý, západní) posázeli tuusíimov vé svvými náhrob y, že možno
právem Qidrónské údoii nazvati údolím hřbi
tovn tm. Podél dalšího břehu východního táhne

se vesnice Kefr Siluán; proto sluje údoii tozde také „Uňdi Siiuán“. Proti té vesnici je
památnýprnamenMariánský ( Aln Sit ti Mar
jam čili Ain Umm ed--Daradž). který byls
jen umělým tunelem vedoucím ve skále podél úgocii
Qidrónského s rybníkem„ Siloe“ (zvaného dnes
Birketel- Hamru), jehožvnodavy.Lékala'uoQidrónu.
Podelzápadniho úpatí „Hory po torše—nt (Dže
bel Ba eal-H vít) vine se dác Qidrón na jih,

až se spojuejesjihovýchodně dne imho jerusalema„jobov y udny" (Bir Ej ob) ve výši asi
600 m nad Střed. mořem s hlubokým údolím, pri
cházejícím od západu a zvaným dnes Uádi cr

ábj (Ennom nebo Geennom zváno ve staro
věaku).Udoli Qirónské urazilo od svého vrchoviska
až k Bir Ejjůbu asi12 km a kleslo o 170 m. 5 n
jené údolí sluje Uádí en- Nár; jde opét krajinou
hrobů dále směrem jiho-jihovýchodním, zarývá se
hluboko do hor, předDér Dósi (Klášter sv. Theo
dosiaaza) hýbá se více na výccohd, před slavným
klášterem Már sabe zatáči se zase přímo na jih
do hluboké úzké rokle, vjcjichž .sténách měli kdysi

četní poustevnici vyhloubennéoceily'; za klášteremMAr Sa ,kteerý se opiráo ravý břeh údoii
en- Nárskébho, zabočuje údoii přímo na východ a
spěje ksvému ústí do Mrtvéhopmoře. En-Nár, t. j.

651:
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Cedrowicz — cech

„Údolí ohně“, ohnivé,slu e snad proto,ževjeho
úzkých vysokých tižlabinugch bývá nesnesitelné
vedro, jakov ec na počátku Vl. stol. kře
stanskéhd' v skytá se názevP„ohnivěho údolí
—Hógno; [ heodosino, e Terra sancta v Toblelr
Motiníer Itinera, sv. 1., reva 1879, str 66.j se

zřetelem k ohni posledniho soudu který prrý tu
bude konán) pSrvrvn r.Q_uarzxmiur, Elucid. errac
Sgnrítae lV.,117—32; thtžr, Erdkunde X .
snb/er. Topographie von ]erusalem, Berlín lB53n.

., 14-—39;Lubin d: Hammz, Quide-Indicateur.
dela Terre Sainte, 4, v d. lerusalem 1897, str. 340

3; 7. Ratzinger, alaestina u. Syrien, Lipsko

1904 (Bádecker), vyd. 6., s.tr 72-75; IV: aulalzxDictionnaire dela Biblell, Paříž 1899,s —386,
Hagen, Lexicon biblicum l., Paříž 1905, si. 798n;
Simaban/wm, Geologie der naheren Umgebung
Jerusalems v Zeitschrift des d. Palástina Vereines

X.,\'Ill l,905 str. 75nn; Cir.Wan-z u.C R. Courier,
jerusalem. London PEFF1884; Kun nurcl,Materialien

zaurATO ographíe des alten jerusalem, lIalle 1906,
mi,/lz jerusalerrr, 2 sva-llky, Londýn 90.;17nFl Vincent, jerusalem, Paříž 912nn (právě vy

hází; Srzzpamki, Synopsis praelectíonum de Pa
laestinologia, Romac 1912; llagm, Atlas biblicus,
Pařižl ,mapa l.— ll. Slo em etlron pře
pisuje Vnig. l. ach 16,9 řecké Ksóng; jinde
však přepisuje Vulg. totéž jméno slovem Gedor

vyldánistrbenátské ll.,15—605

(1. Mach 15, 39n). Ze souvislosti patrno, že bylo
to město nedaleko jamníe (dnešní ebná; srvn.

Mach 15, 4AO),Gazary (dnešní ell žezer;srvn.16,l)aAzotutdnešniEsdríd;srvn.16,10),
na jih potoka, kkterý bylo židům přejití (16, 5).těchto znnrnámek bylo to město snad tam, kde je
dnes vesnice Qa t ra, jichovýchodně jebny, na břehu

Uádi Qatral,n které sluje u svého vtoku do mořeNahr Ru !l'l
Cedrowíězn Gabr' rel1.8 1., 71.1752, vstoupilIdo

Tov. jež. 1770, působil v Poznannia j.; .rp. „Kazanie
na rzeprowadzenie wsiawionego obrazu .M. P.
w'lurku" (Kalisz 1786), „Kazanieogodnošciiužyt
ku kaplanów“ (t. 1789), azanie () šw. lózefie, lle

šwietyrijest icudownym w obrazie w KaliskiejKollegialcie“ (t.1 91).
eelatha viz Keela

Cefalonle (Kephallttfnia, Cephaloniensis
dioec.), někd.bisk. na stejnojmenném ostrově jón

sžkémévzřlzeno ve stol. Xlll., v XV. stol. slouč. seante
Cel'alů (Cephaluden. dioec.), bisku . v sev.

Sicilii, v círk. prov. palermské, zal. vl století,
později zaniklo. 1131 znovuzřiz. od vzdoropapeže
Anakleta ll., jelikož akt ten pokládán za neplatný,

bylo biskupství 1169znovu kanonickýkzřízenopap.Alexandrem lll.; data statíst.: 160.320k tol. 17vik.,

22 ř., 265 kost. &"kaplí, 301 kn. svět., 7 řeh. domůmuž., 23 re.h dor
cech. (l. Pojem a dějinný vývoj. Il. Zřízení. Ill.

Úpadeka zmšem.) LCCra(b rstvo_— fraternítas,
družstvo_— societas, pořádek, něm. Innung, Zunft,
Gilde, Zeche) značí svobodné sdružení výrobců
k ochraně práce a k podpoře stavovských zájmů.

jméno :. pocházbílodn„cejchu“ (Signumm=Zelchen,
znameni), jenžb apralporcí, pečetí a svlcích,čímž se jeden „pořándek“lišil odd ruhěho. 
porace výrobcu k ochraně práce shledáváme již
v Athénách kolem r. 1200 pře Kr., jimž Solonovo
zákonodárství poskytovalo zvláštní ochrany a vý
ay. již vd ocbáh králův i císařů byla

hospodáiřskámdružstva, která měla hlavní úkol zá—sobova msta potravinami. V dobách raného
křesťansllva nalézá pra'ce ochrany v klášterních
družlnách, a dle tohoto vzoru počali se i světští
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pracovníci sdružovati v bratrstva k vykonávání

společných pobožnosti a k podpoře svych zájmů,dyž práce řemeslná počala býti nejen povinností,
ale i právenr. Počátek středověkých cechů padá
vNěmecku do století X1., ve Francii do stol. Xll.,
v Čechách vznikl stav samostatných řemeslníků
ve stol. XlL, ačkoliv teprve z r. 1318 zn me ce
chovní řád pražských krejčů. Vznik a rozvoj středo
věk' ch c-ů vyhovuje povaze tehdejšího hospodář
stv a jde ruku v ruce svývojem středověkých
měst. Původní patriarchální výroba všecu život
ních potřeb v domácnosti lidmi nesvobodnými
mění se ve středověku v hospoodářstvi městské,
kde se usadilo svoobodné řemeslníctvo. Každé
středověké město tvořilo se svým blízkým okolím
(as 2—8čtverečných mil) autonomní hospodářskou
jednotku, ve které se děje výroba a spotřeba žl
votních statků. Města měla svá tržiště a trhové
právo, své míry a váhy, vlastni peníze a prostředky
výrobní. Výrobu životních potřeb svěřovala města
svobodně ustaveným, privílegovaným společnostem
výrobním jakožto veřejný úřad po způsobu man
skěho lena. Uřad tento nebyl sam sebou žádnou
hmotnou výsadou, protože co člen c-u získal, bylo
ovocem jeho vlastní práce. Měl-li :. splnltl plně
úkol, obcí městskou naň složený, musil nutné žá

datizzávazný gsriístupvvšvechvýrobců, protože jenotud mohl v ti kontrolu dobré práce, dozor nad
emmeslem a mravností prováděti, čest řemesla a

obecní dobro hájiti, pokud jeho svaz všecky ře
messlniky zahrnoval. Původním cílem této snahy
c-u po výlučně oprávněnosti práce pouze v druž
stvu konané nebylo vyloučili jiné z výhod řemesla,
nýbrž zajištění solidní práce. což cechovní do
hlidkou bylo umožněno. V první době svého vý
voje spokojova ly se c-y tím, že vylučovaly vý
robky bez kontroly cechovní zhotovené z trhu a
obchodu. Nebráníly však nikterak, aby pro domácí
potřebu provozovalo se řemeslo mimo cechovní
sdružení. Teprve v pozdějších dobách, počátkem
'novověku,ztěžován byl crztncům obchod a domácí
průmysl rozšiřováním „práva mílového', kterým
zakazováno bylo roovozovati řemeslo v blízkosti
města. Měsra ch pala důležitost ccchovnr'ho zři
zeni & poznáva že váha města záleží v hojném
počtu zdatných |řemeslníků, kteří také byli přiro-_
7e.nými ooránci města, proto četnými výsadami
hleděla vývoj cechovniho zřízení podporovati. Ce
chovní právo nemělo však v celé zemi stejného
rozsahu, nýbržs skoro v každém městě určováno
bylo povahou politické moci. Kd'e spočívala vláda
obce v rukou patriciů, závisela pravomoc cechu
na městské radě, která nejen zřízení,aleíveškerou
činnost cechovní kontrolovala a předppisy obecními
upravovala. V takových městech dbal magistrát,
aby moc cechů nebyla na úkor autonomie celého
města, a výsad cechovních aby nebylo zneužíváno na
úkor městského obyvatelstva. Kde však správa
obce spočívala v rukou řemeslníků. provozovaly
r-y v přední řadě rněstskou olitiku a byly kor
poracemi více politickými nc li výrobními. Cel'
zivot v takovém městě byl podřízen zájrnůrrr c—u,
a veškeré zřízení cechovní bylo zcela libovolně
upraveno. Města s vládou cechovní uzavírala spolky

s ostatními podobnými městy ake vzájemné pomoci.V některých zemích, jako apř. rakouských ve
Slezsku a Sasku, narážel rozvoj cechovní na vla
dařskou svrchovanost, ktera spatřovala v moci
cechovní nepokojny a politicky nebezpečný živel,
proto snažila se c-y seslabovati. Ferdinandl. zrušil
po revoluci r 1547 v zemích českých c-y úplně,a
teprve r. 1562 blyy z-y obnoveny. jakkoliv pravo
moc t-ů nebyla yvšude stejnou a život cechovnni
tvořil pestry, dosud úplně neprobád aný obraz,
přece cil středověkých c—ůbyl jednotný a směřoval
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k zachování existence středního stavu živnosten
ského. Význam t-ú v jádříl socnolog Schmoller:
„Ve velikém světovém oji mezi prací a majetkent
tvořil :. mírovou klidnou stanici, která ma10výrobě
byla nejpříznivější“ (Tucherzunft, bBi). Městská
hospodářská politika zabezpečovala vyloučením
cizí konkurence cechovní výrobě náležitý odbyt
výrobkúv uvnitř města, ;. pak zabezpečovat jedno
tlivým členům hospodářskou existenci úpravou
vnitřní soutěže a dozorem nad odbytem vyrobku.

Rozsah výroby byl upravován nuceným přistoupením výro cú k C-u, nucenou ělbou práce, dozo
rem ttad pracovní dobou a jakosti výrobků. Nucený
přístup k c-u vy lýval z názoru, že pracovni úřad
b'l městem svě en privílegovaným pracovníkům
h avně ku prospěchu veškerého obyvatelstva, proto
se musil jednotlivec podrobiti cech0vnnnu dozortt,
aby bylo možno zjistiti, že vykonává práci sku_
tečně ve prospěch celku. Každý jednotlivec mustl
býti příslušníkem svého c-u, jejichž rozmanitost
chránila existencí jednotlivých pracovních odboru,
kdežto moderní dělba práce v továrně směřu'elke
koncentrací výroby a úplné závislosti dě ntka

na tovární výrobě, protože Lednotlívý dělttík samostatně výrobek nedovede z otovití. Výroba v u-u
byla regulována tím,že každý mistr směl míti jen
jedinou dílnu, jen omezený počet tovaryšů (2-7-4)
a jen své vlastní výrobky směl prodávati. Když
naskytla se někomu příležitost k výhodněmu ná
kupu surovin, musil dovolíti těž druhým možnost
nákupu. Titnto omezením produkce sledována byla
zásada, že všichni pracovníci mají právo na prací
a na výživu ze své práce. Nebylo dovoleno, aby
někdo na úkor druhých se obohatil, ale ne
bylo také dovoleno, aby pracovitý člen t—u
trpěl nouzi. Tehdejší doba nepociťovala am
mnoho toto omezování výroby, protože uza
vřené městskc hospodářství by nadvýroby ani
nesneslo, když nebylo světového trhu k odbytu.
Další povinností cechu, jakožto veřejného úřadu,
byla záruka dobrého a upotřebítelneho zboži. Zá
ruku tuto poskytovala nejprve řemeslná zručnost
řemeslnikova, dále obvyklý průkaz způsobilosti,
podaný mistrovskou zkouškou, prohlídka surovin
a zpusob jich zpracování v dílně samé. Odbyt
výrobků byl regulován předně stanovením pevných
cen, které nesměl nikdo zvyšovatí ani snižovali.
Maximální ceny, pod dozorem obecního úřadu sta
novené, dávaly obecenstvu záruku, že ceny odpo
vídají vnitřní hodnotě výrobku, a výrobci osky
tovaly řiměřenou “náhradu provozovacích n kladů.
Směnu hodnota zboží přihlížela tehda k zásadě,
že dělník je hoden spravedlivě mzdy („justum pre
tíum“), která nesmí se určovati pouze poptávkou
a nabídkou, nýbrž skutečnou hodnotou vykonané
práce a vnitřní jakostí zpracované suroviny. _Stře
dověk byl sice prost veškeré divoké spekulace,
která umožňuje zisk i bez práce, ale za to posky
toval celým pracujícím vrstvám přiměřenýblahobyt.
Městské hos odářství vylučovalo z trhu také ve
škeré přiživmky, zakazujic překupníctví a umožňujic
prtmý styk mezi vyrobcem a odběratelem, jenž.
byl přímým zákazníkem. Bezprostřední výměna
výrobku mezi výrobcem a zákazníctvcm zabezpe
čovala jistotu k odbytu zboží a vykonávala mravní
nátlak na výrobce, aby svému zakazniku posloužil
zbožím dobrým. Poskytoval tedy cech malovýrobě

- skutečně vzácnou ochranu, ale nebyl pouze ho
spodářským činitelem, nýbrž také nábo
ženským bratrstvem, které vedenobylo pře
svědčením, že Boha mají uctivati nejen jednotlivci,
nýbrž i společnosti. S olení řemesla s náboženstvím
poskytovalo práci vy' íhoposvěcení, tak že se stávala
povinností náboženskou a záslužnou. Clenově bratr
stva cechovniho vyvollíi si některého světce za
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ochránce, oblíoilí si některý oltář, slibovali si vzá
jemnou ochranu a poctivý pohřeb, jehož se dostalo
se sleinými poctami chudému i bohatému. Snábo
ženským rázem cechu souvisí také ušlechtilá snaha
k zachování mravností a cti stavovské, pořá
dání ušlechtilých zábav a zálibav uhlaze
ných společenských zpusobech. Středové
ketntt mistru hyla řemeslná práce největší ctí, ja
kožto úřad samým Bohem ttttt dattý a vrchttostí
přidělený za tím účelem, aby plnil své povinnosti
ve stavovské společnosti. Čest práce byla také
nejsilnější pohnutkou lásky ku práci. 2 lásky ku

vyplývala ona radostná náladaa radost ze ží
vota, které se ve středověku podivujeme. Zpěvent se
práce začínala a končila. Dochovaly se dodnes staré
písně, které během dne byly v dílně cechovní vy
zpívány. Práce ideální a odnševněná zálibou vedla
přirozeněk umělecké formě. V ttntélecké formě
středověkého řemesla jeví se výraz nadšení a zá
liba pro práci, vroucnost duše a síla tvůrčího ducha,
což dokazuje, že středověký člověk vyznamenával
se silným vnitřním životem. V naší době pracuje
se jen pro výdělek, a proto není smyslu pro nové
umělecké formy a tvůrčí idee. Středověký cech je
tedy významným hospodářským a mravním činite—
lem ve společnosti tehdejší, jsa základem také
slušnéhobtahob tu lidového. Historikovépři
nášejí hojnost dok adú, že nejen samostatní výrobci,
ale i pomocníci jak ve městech tak i na venkově
žili v mnohem příznivějšich životních poměrech,
nežli v době nynější. (Viz hmmm, Gesch. d. deutsch.
Volkes l. 312 a n.) —ll. Cech byl samostatnou kor
porací, která autonomně své vnitřní záležitosti
vedla v'mezích, správou města vytčených. Cech
spravovali cechmístři (starší mistři), jicltž p'očet
řídil se množsvlm spolkových členů echmiStři
byli voleni cecltem, ale v některých městech dosa
zovali je městští konšelé aneb královští rychtáři.
Cechntistři spravovali spolkové jměni,jež chovali ve
spolkové pokladně(„matce“), v niž také byly uloženy
“cechovní privíleje. důležítě listiny a pečet cechovní.
Cechy požívaly voluělto práva shromažďovacího a
scháZívaly se obyčejně čtvrtletně osucltých dnech
v cechovní hospodě. Teprve v pozdějších dobách
byly nuceny cechy vyžadovatí si od městské správy
svolení ke schůzittt. Shromáždění samostatných
místrú bylo vlastním představitelem cechovniho
práva a vši moci. Valná schůze byla zahájena ote
vřením pokladnice, do níž platívaly se cechovní
příspěvky" "' ' '“ “,' „ ' “ * ,'
i přestupky protl obvyklému řádu jednacímu. ech
mistrům příslušela pravomoc nad mistry i tovaryši
ve věcech sporných a v menším provinění proti
artikulůnt cechovnim. Odvo ání od jejich nálezů
dělo se k soudu městských konšelů. Cechmistři
pokutovali vinníka obyěe'ně penězi a voskent, někdy
také odnětím řemesla. (,echmistrúm bylo pečovatí,
aby byly zachovány cechovní artikule. Artikule
ukládaly v prvé řadě šetřití náboženských povin
ností a jednot u víře. Stejně náboženské názory
byly, jako všu e jinde, nejmocnějším společenským
tmelem vcechu. Nejen výrobní činnost, ale i způsob
žlvota skutečně nábožensko-mravního upravovaly
cechovní artikule, protože cech nebyl pouze insti
tuci hospodářskou, ale ínáboženskym bratrstvem.
Cechmistři prováděli za účasti cechu i městského
úřadu živnostenský dozor, aby každý člen vyráběl

Len zboží dobré. Opatřovali také z cechovní poladnice nákup potřebných surovin a rozdělovali
zásoby mistrům, tak že cechovní pokladna měla ráz
záložny. V době války bývalí cechmístři veliteli
cechu, chovajíce ve svém bytě zbrojní komoru.
O přijetí do cechu bylo rozhodováno celým cechent.
Kandidát ohlásil se ve schůzi a předložil písemně
doklady o svém počestněm rodě, vyučení a mravním
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chováni. Cech mu uložil, aby zjednal si právo měst
se'keda dokázal „mistrovským kusem" svou způso
bilost. V příští schůzí složil peníze „příjemné“ a

byv přijat, vystrojil mistrům .svaíčnu“. Tytopodmínky byy ulehčovány synkům mistrovským a
t,ěm kteří oženili se s dcerou aneb vdovou mistrov
skou. Ve měss.tech kde cechy byly závislé na měst
ské správě, netěšíly se lně svobodě v přijímáni
členů, nýbrž bylo jim dgáti podmínek, městskou
správou p'edepsanych. Mnohdy městská rada uilě
lovala sama bez ohledu na cech úřad řemeslný ře
meslmkům mimo cech stojícím čímž povstali tak
zvaní svobodní mistři, kteří tvořili svá zvláštní spo

lečenstva. — Vzaležitostechvnějšrch polimtíckýctra vojenských podléhaly cechy všude vrchm udo
žoru městského í'.tradu V Angl'ii a ve Francii“ byla
autonomie c-ů i ve věcech živnostenských více kon
trolována nežli v Nčm cku, kdež živnostenská a
tržní policie b_ylacechům dosti volně ponechávána.
Vnitřní organisace cechovní udržovala a povzná

šela stavovské vědomí a stavovskou solidaritu, uljímajíc se učedníka, tovaryše i mistra. Odp
dnne, kdy hoch opustil školu a byl přijal za učně,
řídily předpisy cechovní celý jeho životní názor.

Provánzely ho jako jínocha „na vandru“ a poskyto
lalymu joak mistrovi při výrobní činnosti spolch ivč pravidlo duševního, náboženského a spole
čenského žívora; vedly ho do boje a napomáhaly
mu jako občanu plníti politické povinnosti; ba pro
vázely jeho tělesnou schránku až ke hrobu a vy
svobozovaly duší jeho z muk očistcových pro
věčnou radost. Ksamostatné živnosti v cechu vedly
3 stupně: učeň, tovaryša mistr. Učeň byl přijímán
slavnostním obřadem před celým cechem, aby po
chopil, že učinil důležitý krok ve svém životě a
že přísluší k počestnému stavu, který bude jeho
životním úkolem, jeho obžlv0u a chloubou. Doba
učební trvala 2—6 let. čňovi věnoval cech nále
žitou péči výchovnou a v prvních dobách také po
skytoval to_varyšúm cenné Výhotly. Tovarys žil
v rodině mistrovč, byl účasten výhod života ro
dinného a získával pod vedením mistrovým zruč
ností v řemesle. Tovaryší organisováni byli ve

svých pomocnických spoalcích, které poskytovalyčlenům mravní i hmotn upodporu. V dobác
rozkvětu městského života neirv ala doba pomoc
nická příliš dlouho, protože rozmach řemesla
umožňoval vyučeným učedníkům samostatnou živ
nost. Když však rozvoj měst stol. XIV. byl ukončen

_:O

a výroba řemeslná neměla iž tak značný odbyt,
znesnadňovali samostatní mistři tovaryšům cestu
ksamostatností různými prostředky, čímž vzrůstal
nadbytek nesamostatných pomocníků, kteří lvořlli
v organisací cechovní nespokojený živel. Neschá
zelo na četných neshodách a stížnostech, jež ccch
místři a městské úřady musily často urovnávati.
Jakkoli t_ovaryšovi dostávalo se při celém zaopa
třeniu mistra měrné ma mzd ,přece bylo jeho
postavení snesitelnějši a utlěšcněj i nežli továrního
dělníka v kapitalistické velkovýrobě. Cechovní to
varyš nebyl proletářem avy děděncem společnosti,

Brotože dostippout pojilo ho ke společenskému celku.racovní poměr pojil ho kdílně mistrovč, pomoc
níck' spolek s ojoval ho s cirkvi, cechem a se

sou ruthy,prostrednictvim cechu vázán byl na obeca nas .Cechovní artikule dbaly o mravní život
tovaryše, zakazazujíce noční toulky, hazardní hry,
nečestné jednání & navádějíce mladé pomocníky
keslušnému,uhlaz enému r.avu Na uíic smě to
varyš vyjití jen vnáležltém ústrojí, leckde nosívali
tovaryší jako mistři kordy a mé zbraně. Pracovnídoba byla předepsánaa odpo inek ve všedniisvá
teční den byl poskytován. Nebylo dovoleno tova
ryše přebírati, a nebylo volnoo tovaryšům libovolně
z práce odcházetí, zvláště když měl mistr větši
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zakázku. Mimo členy s plným cechovním právem
patřili do cechu těž chráněnci, kteří těšili se
výhodám cechovním. Byly to zejména ženy a děti
společníků c—ovnich,kterým se dostávalo snadnějv
šího přístupu k vedení živnosti řemeslné. Proto
vyžadovalo se, aby manželky společníků těšily se
dobré novčstia manželskému původu. Vdově bylo
povolováno řemeslo dále vésti, nepřítomného man
žeía mohly ženy na trrhu zastupovati, sňatek
s dcerkou mistrovskou usnadňovat přístup do z-u.
V mnohých městech sdružovaly se v c-u vedle
mužů také dívkya ženy se samostatným právem
řemeslným, podřízené svobodně zvoleným mistro
vým. Princip sdružovaci vedl 'ednotlivé t-y ktomuu,
aby se sdružovaly v mocné š svazy, které se na
zývaly „rejcechy“ (Richerrzec e,bohatý.velik cech).

líí. Cec byl mocnou baštou k ochraně pr ce, vy
budovanou na zásadách křesťanskésolidarity, která
dovedla překonávati rúzné vady,"r míž i c-y, jao
všecka lidská zřízeni, byly posliženly. Dokud

uduch křestanské lásky a bratrské solidarity,
byl vunáležité mezi udržovan přirozený zištný pud

jednotlivců. jakmile však počalo upadati vědomikřestanskés olidaritv, zmizel z c-u obživujicí duch
ouze ztrnulý formalismus, slupka bez

jádra, těto bez duše krátce vrak zživoucího orga
, enž ve svém úpadku nebyl schopen čeliti

pozměněným poměrům společenským a hospodář
ským. Bývalý smysl pro obecnost zvrhl se \: ducha
přejícrho jen 5-u a živ ' cit pro veřejný zájem za
mněěn byl za úzkoprsý partikularismus, jen_žvy
pinat se svým monopolem a poškozoval předra
ženým zbožím zájmy konsumentu. Starýsmmysl pro
braírstvr a rovnost zvrhl se v závist výdělku. Právo

mistrovské nebylo již považováno za úřad veřejn)'u,'nýbrž za právo soukromé, jež bylo moožno od:
koupití, zdčditi, vyženiti a prooatí. Při takovém
názoru tvoříi C.UZa\Í'cI'|01l kastu s obmezeným
počtem členů, kteří zbraňovali všemi, i nekalými
prostředky vstup do svého středu. Doba učební

rodlužována ukládán obtížný adrahý „mistrovský
us“ kprúkazu řemeslné způsobilosti, předpiso

vána nákladná hostina pří udělení práva mistrov
ského, tak že nový mistr byl zpravidla úplně vy
čerpán těmito zbytečnými výdaji,a proto nemohl
svým. supoldruhům působili nebezpečnou soutě
Dávná řemeslnická hrdost zaměněna byla za titěr
nou ješitnost, která malichernými předpisy o sta
vovské ctí snažila se nepohoulné konkurenty zni
čiti. Z mravní zbožnosti cechovní zbylo jen pouhé
obřadnictvi a zevnějši okázalost, oprávněna uza
vřenost proti nehodným proměnila se v bezcítnou
výlučnost. C. bez ducha křesťanské solidarity pře
stal býti ochranou práceastal se přímým škůdcem

přirozeného práva na práci nejen celé sřadně lidístojících mimo svou organisací, ale mpři
slušnikům. Nejpatrnějí se to cvílo u,vlastniho do
rostu řcmeslníckého, utovary ů. jímž samostatnost
bývala znemožňována aneb velmi zdržována. Není
divu, že tovarryš stal se neprítelem a nejhorším
škůdcem svého vlastního mistra. Při takové dege
nerací cechovniho zřízení, která počíná od st. XVVi.
nelze se díviti, že absolutní vlády, které demo
kratický cechovní živel ve městech _sledovaly již
dávno žárlivým zrakem, nalézaly dosti príčinkpo
tlačování nepohodlných c-ů. išskému sněmu ně

meckému podá_ny byly návrhy na reformu, případněna zrušení c-ú v letech 1530, |577,l_6bl4aalma;
vČechá ách gomýšleho již 1699 na zrušení c-ů, alebylo jich je tě ušetřeno. Mimo nepřízeň absolu
tistických vladařů byly ještě jiné vnější nesnáze,
kterým nedovedly pokleslé c-y čeliti. Dlužno vzpo
menouti hospodářského úpadku, který postihl stře
doevropske země v XVI. věku. Dobytí Konstanti
nopole Turky. nově objevená cesta mořem do
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thodní Indie, objevení Anlelíky a jejího zlatého
pokladu, pokles hodnoty peněz právě následkem
hojného dovozu drahých kovů z Ameriky, obchodní
rozmach zemi zapadnich, toto vše zastavilo dosa
vadni obchodni dráhy pevninou do Východní indie,
čímž dostavila se hospodářská krise v ítaliia
mee.cku Obyvatelstvo zchudlo a roto nebylo do
statek zákazníků na výrobky umělřeckéhořemesla.

K tomu dostavily se náboženské rozbroje vlystoupemnínt novotářů, selská povstání, vzpoury echty,
třicetiletá válka, což všecko podkopalo blahobyt
středověkých měst a tím i cechů, které s roozkve 
tem měst povstaly. Přišly doby vynálezů, ale
mravně pokleslý a hospodářsky slabý ;. nedovedl
využítí strojově techniky ve prospěch svých členů11.
setrvávaje tvrdošíjně na své zastaralě ruční tech
nice apitál zmocnil se strojové výroby a posky
toval rozmachem průmyslu výbojným choutkám
absolutistickýclt vlád mnohem větších příjmů nežli

žívořícilyc-y, proto pád jejlc nedal se zadrželi.C—ybyl navždy zrušeny ve Francíir. 1791, VNě
mcck l a v Rakousku dne 20. prosince v1859.
Naprostěho zrušení t-ů dlužno želeti, protože proti
převaze velkovýroby může se udržeti malovýtob_a
cn spojeny mi silami v hospodářském družstvu
utnost ochrany řemeslné práce proti velkovýrob_ě

byla poznana, kdž počal valem mizetí střední
stav maložllvnostenský při volně soutěži světového
hospodářství a kdyžp ropast mezi armádou nesa
mostatných proletářův a majetných velkovýrobců
počala povážlivě ohrožovati sociální rovnováhu.
Malovýrobci počali se opět pod ochranou vlád
organisovati v závazná společenstva. V Rakousku
živnostenská novella z 15. března 1883 stala se
počátkem ochranného zákonodárství živnosten
ského. Živnostenská spwlečenstva převzala úkol
starých c-ů ale daleko tedocilujl těch úspěchů,
jež vykazovaly staré: z-y v době rozkvětu na zá
kladě křesťanského solidarismu. Srvn. l'r. bidla,
O starých společenstvech u našeho lidu, v Hlidcc,

1896; Wi,nler Kulturni obraz českých měst,725V;
Nem-dll, Křesťanská ssocciolo ie, sv. 11., a n.;Dr. Graf-kc, Das deu cnossenschalZsrecht,
1868, Georg St:/zaru, ZurcGeschichte der deutschen
Gesellenverbántle; jam-rm, Geschicltted d. Volkes
i, 322 a n.; Rai-char, System der Volkswirtschafst,
sv.111.; .Sdtó'nóarg, Zur wirtschaftlichen Bedeutung
d. d. Zunltwesens ím Mittelalter; Belov. Das álterc
d. Stádtewesen, 1905; H. Pm/szj Lehíbuch der
Nationaloekonomie, 1913, |ll.,572 an

urdus (Cecardus) sv. mc., bisk. lunijský
(Luní)hv Toskánsku na konci lX. stol., kolem
\ Carraře ulýrán k smrti od obyvatelů, jež pro ne
zřízen' život káral; am. 16.

Ceec ner 1. Antonín, architenkt71.1857vPraze;
byl u arch los. Mosckra činným pri stavbě chrámu
sv. Víta v raze, Barbory v Kutné lllořle, sv.
Ludmily na Král. Vinohradech a Léo lprol.c. k. státní prům. školy na Smíchov -“vypracoval
návrhy kostela v 'lrebihoští, vnitřního zarízení ko
stela v Rybářích u KarlovýchVarů, kostela sv. Lín

harta kpro národop. výstavu, obnoovy kláštera sv.
Anež raz e; „S_oupis památek okr. krcálo
véhrzadleckcho“(1904), "„Soupis památek okr.n"(1909), opi s pam. hradu Křivokítálu'

oSooupis asm. okr. rakovnického“ (1913),
„O církevních stavbách“ (Arch. Ozzor l., 1902),„Návrh obnov kl. bi. Anežky" (Zl. Praha,.XVl.,
1899; Archit. bz. l,_1902), „OOmaderně ve stav
bách církevních“ („Čech“ 1905, ř. 128) a '.
jeronym 0. S. B kl. emauzske'ho v Praze, u.
1716 v Praze, na kn. sv. 17.40, muž svatého a
velice čínněho života; , byl 9 let. kazatelem v kl.
emauzskěm,20 let vkl. bezdězském, 8letpřevort.;
mnoho vytrpěl od Plusů, kteří 1778 Bezděz obsa

P

— celebrant

dili , z. v Praze 1794.1766 vydal kázání, jež měl

při stoleté památce uvedení benediktinů montser
ratských na Bezděz podtitulem „Centifolía rosamystíca Růže tolist? tajemstvi plnázMonserratu
ze Špáňhel do ech přesazená na vrchu Bezděz,
mnoho rukopisů jeho, vztahujících se hl. kdějínám
kláštera emauzského, chová se v bíbi. téhož klášt.
Srvn. Fuček, Rukověť 1,122, mptarr.: Ordiní.:
S. Benedicti (1881),4 —42, Htlmlmg, DieA
listen u. Geschichtsschreíbcr des kgl Stiftes Emaus

in Prag u. íhre1Werke (190Cella viz Ke

Ceillier Remigius (Rem(po 11.1683v Bar-le-Duc, vstoupil 1705 okongsr.S1.Vannes
St. Hydulphe, tit. převor kl. Flavigny u Nnync; z.

t. 1761; :p. ístoítre éněrale dřes auteurs sacréset ecclésíastiques“ (2 1729—63; nově
yd. t. 1858—69); v díle tom podává dosud cenný

materiál pro dějiny liter. círk. do pol. Xlil stol.;

„Apologie della morale des Pěresl de l' Église (t.1718, proti Barbeyracovi, vizi.,

CejnarV., methodistický kazatel.,v Georgetownu(v severoamer. státu ex,as) vyvdáá a rediguje
evangcl. mcthodístickýT měsněníky„Buditel“, zalo
žený v lednu 1.908

Cejpekjoseí, „. 1866,vysvó na kn. 1890,1898koo . u sv. Tomáše vBr ně, 1909f . v Nosi

slaví;tpřispě11898 dov„Kazatele“, 1911 do „.VěstnJedno y.duchov brn.
Celtada,de, Dídacus (Díego)S ]., .1588

v Mondexaru (v dí_ec.toledskc), prot. filos. aexeg.
v Alcale a Madriddě, z. 1661 'ladridě; .r). cenné
kommentáře: „judith íllustris perpetuo commentario
líteralí et morali cum tractatu appendice de judíth
fígunata i. e. deV. Deíparae laudíbus“ (Lyon 1637
1641,1648ac.), „De bencdíctíonibus patriarcharum

electa 5361218commeentario literalí et morali illu
„Colmlnentarius literalís et moraiísin Tobiarn“ (t. )164, 641_8),„Commentarius ín Ruth“

651), „Commentarius tn Susannam Danielicam“

(t. 1656), „Commentarius in Estlherem" (t. 1648),„Commentarius in Deboram“ (t 673).
Celai viz Kciai.
Celaia víz Kelaja.
Ceiano víz Tomáš /. Celana.

celarent, úsudek forhmy:\

Sc
Viz Kadeřávek, Logika tormálná 90—9[.

Celaaa,y an, doktor sorbonnský 1522; t).

kommentářClke splísům Aristotelovým (v Pař 1518až 1523, 6 sv
celebrant slovlekněz,který samoten nebosassi.

stcnci obětuje mši sv. a koná jine obřady se mši
sv. nebo snešporami spojene, při nešporách zpívá
začátek, kapituium, íntonuje hymnus a antilonu

kMagníilcat a modlitby C. jest se řiditíedle rubrikmissálu a ceremoniálu bisk. 9 — ze proto
uvésti zde všechny ředpísy :. se týkající — proto
má ročně jednou přečístí rubriky missálu, nahléd
nouti do knih liturgických před obřadem, zvláště

nacvičiti zpěvy modliteb a nálpěvy ostatni (:. nezpěvák při intonacích G|oría,l te múžc zůstati při
několika starých intonacích, které s malou záměnou
jsou ponechány v novém missálu), dále vykonali
má přípravné modlitby, aby hodně a důstojně při
nesl obět nejsvětější Kde je usranoven ceremonář.
c. spravuje se pokyny tohoto 2578m. Obléká se
v sakristii, může žehnati se svěcenou vodou vy
cházeje ze sakristie 2514., je--lí tato přímo.za oltá

řcm, vycházi po30isztraně cvangclníí a vrací se psolstraněepištnlni3011d (Aspere
vneděli sám 3716.21nprvní digníta kapitoly 2



celebret — Celio, Monte

jáhna a podjáhna kropi, nepodávaje ším aspergilu2013„ kanovníky kropí jednotlivě 201 jen biskup
přijímá asper il, kroopi sebe, : a jáhny assistenty
m892.: . krop Ild buď od mřižek 3621., nebo jda
kostelem nejdrive po straně e ištolni a pak vraceje

se po evangelní311_4„ po mod itbě obléká manipula kesuli buďuo aře 2027„, nebo u sedadla 3106.„
leč by byl biskup přítomen. — Jda e mši sxatě,
nemá-ll kalich v ruce, smeká biret hned jak uvidi
vystavenou nejsv. Svátost, před oltářem výstavu
kleká na podlaze na obě kolenaakloni hlavu 4179,
— klekán astupeň mezi mší sv., není-l-i v laber
nakulu Nejsv. svátost, pouze se před oltářem hlu
_boceukloní. Nese- lit. kalich, nesmeká biret vůbec.
en když přijde přcd vystavenou nejsv. Svátost,

lklekne naaobě kolena, sejme híret, kloní hlavu,

pokryje jia vstana pokračuje v cestě; jde-li kolemaře, kde ses ouži mše sv., needívásse na oltář

tell) a proto neklcká 4135.„ podává-li se svŠepřijímání, klekne jak uvedeno a nečeká, ažb epo
dávání skončiloz „,jen jd-el-i bez kalichu?kleká
před oltářem vedlejším, kde je mez: pozdvrhovámm

a přijímáním, pouze na jedno koleno 4135,. — Přitiché mši sv. není dovoleno c., aby měl jáhna a
podjáhna 3031, při mši sv. s assistencí má se užití
kadidla 3039 — Při mší sv. sedá při dalších :
vech Kyríe, Čloria, sequence, Credo na lavici 12
nikoli na židli, smeká biret u příslušných vět
nebo slovech zpívaných 31572,k oltáři jde bez bi
retu 1563„ při výstavu nejsv. Svátosti čte jmeno
ježíš, kloní hlavu k nejsv. Svátosti, nc ke knize
3875., po přijímání nejsv. krrve nemedituje 23509, s

-li :. sv. přijímání nedrží jáhen pyxisavpod- 'jáhdenVpatenu 15 uj-e-li po mšls vp.o
žehnáni s nejsv. Švátosti, sneodlkládá kasuli u nás.

6. sám žehná svíce, popel, p_almy1333,„ 27283„rozdává- li biskup svěceně věcci tyto, r. sedi 2184, na
Veliký pátek klanl se sv. kříži po blskupovi 2246,
rovněž [. má světiti vodu křestní 2783.. řed
requiem jda do choru :. pozdravuje chor 3399.. Před
absoluci po requiem obléká pluviál iu plano epi
stolae 3108,„ stojí mezi oltářem a tumbou 4934
leč by přítomna byla mrtvola kněze. Přl nešporácři
má podržetí pluviál po celýoobřad 35,aapři po—

%ggánl snejsv. S\átostí má býti :. oblečen v albuSte .rl'.
celebret (lítterae commendatitíaej neb

commendatOriae, list doporučný) jest listina.
kterou církevní představený svému knězzi os
čuje, že jest náležitě svěcen a že není stižen cen
surou a že jest teecly ke konání církevních úkonů
Zjůsobilý a může mu toto býti dovoleno (potcst
permittí ipsi, ut celebret; odtud jméno). Dávásse
obyčejně Vklřšžím jdoucím na cesty mimo vlastnídlel es musí býti celebret cizího kněze
od ordinaria loci vidováno. Nezna'mým kněžím bez

teto listiny církevní úkony konati nccmábýti dopušléno. (Trid. XXlll. c. 16. de ref.; c. .8. D. 71,
S. .Epp. et er. 17. pros. 1839) a má býti vždy
nejnovějšího data, tedy nikoli zastarala. Vněkterých
diecésích vázáni jsouudomácí rektoři kostelů, že
pod trestem censury nesmějí cizí kněze beez :. ke
sloužení mše sv. připnstítl. Vnejnovější době vy
skytl sevsalcpur. časopise „Kirchenzeitung“ návrh,
zdaž by snad nebylo vhodno opatřiti kněze jakýmsi
pasem (s fotografií), platným a prolongovaným vždy
na určitou nedlouhou dobu (na př. jednoho nebo
půl roku), jenž by knězi nahrazoval :. a byl mu
zároveň i legitimaci na cestách. (Srvn. ČKD 1914.)D"!ó

Celejowícz Matouš Pavel, polský theol.!na
konci XVll. stol., dr. fil., professor v Krakově;.r.r).
„Agoníum philosophicum Aristotelis philosophia ad

in D. Tho mae“ (Krakov 1692), „Quaesliones
theologicae de sacramentís ín genere“ 4).
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Celenderis, někd. bisk. v Malé Asii v círk. prov.

seleucijské; Čar/:: (Seiríes 437) uvádí biskupy/. let381—787 yni bisk. tárnul
Celenttano Bernard, malíř, u. 1835v Neapoli,

vzdělal se dnat. umělecké _akademii, usadil se 1 7v Římě, z;1863 oženské jeho obrazy:

„Pohřeb sv.eŠtěpána“ (135_5),k„Přijímání sv. Staa
nislava“ (185,5) „Sv. ErauntišanvCelerin víz Celeerí

Celerina sv. mě., ve 111.stol.; Mart. Rom. 3. ún
Celer us (Celeri n) sv. vyzn., vnuk předešl.,

lektor v Karthagině; na jáhna vysv. od sv. Cyprlana;\“době proná.sl Deciova vŘímě uvězněn amučen;
250 na svobodu propuštěn; jeho list k Lucianovi
& odpověď Lucianova v Cyprianových Epp. 21.

22. Mart. n.Rom 3. ún. Srvn. Kulda, Clrk. rok 11,35.njan N., n,. v Klatovech 1846, vysv. na

kn. 1870, 1. v Drah. řÚljezdě, potom na od.poč\Zbiovrvě;= 1899, M. Vogela „Cesta do ráje
blaženosti čili vůdge ek nebi“ (11882).

Celesta Petr jere miás Michelangelo O.
S. B., u. 1814 v Palermu ze staré rodiny markýzu
diSant'Antonio, 1850opat montecassinský, potom
farfský, gen. prokurátor hen. kpat

lijský (Patti) vSicllií, 1863apošt deleegát urepubl.salvadorské, 1871 arcib. palermský,l 84 kardinál,
1.904 Nav a.tík sněmu rozhodně vystupoval pro

deíinici neomylnosti pap.; v době cholery 1884vy
nikl dobročin ností.

Celestinnviz Coele tin.

cellestíni,cclestinkysvíz coelcstiní, coelc
Celestre (Celestris) Antoni n 0. S. Fr.

v Palermu, vstoupil do řádu 1664, prof. íil. atheol.
na učílíštích řádových v Messinč, Římě, Padově a

Miláně,provinciál provincie římské asicilské, gen.prokurátor řádu, z. v Palermu 1706; „Christiana
catholica reiigío contra gentiles, mahumetanos, he
braeos et sectarios 23 propositionibus demonstrata“
(Řím 1683),„Tabula conciliorum generalium omnium
quae líucusque exlabant ad stndiosorum sacrae
erudltíonis commodum et memoriae facilítatem“ (t.

1; znovu vydal Bonaventura a s. Elia [viz 11.,
3421, 1700 pod názvem „Concíliorum oecumcníco
rum schema“

Cele čjulian, 71.1843v Pavelcích u Stani
slavova, ystud. 1861—5 v theol. sjedn. semináři ve
Lvově, od 1875 prof. déiepisuazcměpísu na rusin.
akad. gymn. ve Lvově, v čase isu „Pravda“ uve

řmeljní1„tProunimjunrusko--uhorskoji cerkvl z Rymom“;OJp.m nogr. „Skit Mnniavskij“ (Lvovv1887;
mCeolchyt (Calchut); synoda tu slavená 816 27. čce
pod předsednictvím arc-b. canteíb. Wulíreda vy
dala 11 liturg. a discipl. kánonů, 7. nichž kánon2.
týká se sporu o obrazech a stanoví, že mají hýti
v chrámech chovány; mimo to stanovila synoda,

že křtěnci _majibýti zcela do vody pohrouženi.Celiaan viz Caelia
celibát viz bezžensutsví.
Celidonius (Chelidooníus), sv. ,biskupbesan

conský. 444 od sv. llilaria, arcibiskupa arlesskěho.

sesazen, jelikož jsa jeste lankem byl ženat C. odřž'olaalse k íbyl 445 na synodě v me
konanéarehabílít ován.

Celich wski Zikmund, 7.1845 ve Wronkách
v Poznaňsku, dosáhl na univ. lipske stupně dokt.
fil., 1869 stal se blbllothekářem v Kórníku; zru

kopisných pokladů tamních vydali několik pamzátekstareho písemnictví polského; oj':ně owy
Testament jezusa Chrystusa“ (Pozmnaň1892).

Cello, Monte (Mons Caelius), jlhovýchodní
pahorek Říma. Na východním jeho konci est La

t,erán uprostřed S. Stefano Rotondo titu usakardinála pražského Leona ze Skrbeesnkýcch), zá
padním konci kostel sv. jana a Pavla (titulusj-akar
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dinála Františka de Paula Schěnborna) a sv. Ře

hoře ívlz . ŘímCel ta viz Ke a
cella 1. n 'přednéiašíanejposvátnějšimisto vpo

hanskěm chrámě s obrazem nebo sochou uctíva
neho božstva; ukřest'anův označeni hrobu mučed—

níkův a svatých, po případě oratoria nad nimizřizeného(. tae,confessio,martyrla).
Tyto kapličkymbuď ojednolodní s jednou nebo tro

jaitouapsidou (6. tr ichora, na př. cella sv. Sixtaa.sv Cecilie nad coemeteriem sv. Calista, viz obr.
Hz.—114), anebo form okrouhle vyskytovaly se
velmi ěetně, zvláště v rice. v Řimězza Diokle
ciána byloj icch 40. V dobách pronásledováni bylo
jich používáno ke slavveni bohoslužb, a prrváě
z toho důvodu někteři císařové je kon lskovali, ač
jinak jako místa pohřební požívala privilegovaneho
postavení Později mívaly každá zvláštního kněze,
ktery tam denně sloužival mši sv. Srvn. Kau/mann,

a' '7ň_"!“( "[ '
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Obr. na.
(Pohled. podélný lez, půdorys.)

114. Cellu sv. Sixta a sv. Cecilie.

Celita — cellitě

Handb. der christi. Arch. 1905,
zvláště Lac/„q v Dict. d'archéol. sclhre1t47il.,"2 si.

2878—2905. hu“ — 2. ve středověku obydlí projednoho mnicha (v řeceké církví m).).mv v. t.), je
dnotlivá tato obydlí tvořila skupinu coenobia ko
lcm společného chrámu; u praemonstrátů nazývaly
se tak kláštery zvláště menší, u beneddiktinů klá
štery, jež neměly více než šest mntcihův; později

a dosavad sluje tak klášterní vkomůrka v klášt.mužských i ženskýc názvech mistnich

upomínál naepůvodni malěakláštery, na př. C. albaC. s. Mar — Frauen zell, C. an

želorumřšl—eEnngeiszze,ll C.anova—_ Neustift a j. —
: skiep klášterní, veizceilariu u.sCelladei viz Elizald

Cellach (Celsus) sv.,earcib. arumaghský1105—118 (viz 1. 651); Mart. Řm .
cellaríus (cella : sklep),vvklášnteřichsklep

mistr, mnich mající na starosti sklep klášterní,
z něhož denně potřebný nápoj vydával. Ze správy

své skládal účty oraloví nebo převorovi. Dleustanoveni papeže nnocence 11. z r 1143 neměl
y'tt úřad ten svěřován laikovi, čehož však se

vždy nedba lo.

Cellarlus viz Borrhauts (ii., 369).CellenslsPetr zP
cellerar(cellerarius) ]. v benedikt.klást. mnich

Z\oiený k tomu, aby vedl správu časných záleži
tosti klášterních, vlastnosti a povinnosti jeho ob

saženy jsou e sv. Benediktla4 (viz„Životařehole sv.the Benedikta"1902,str.142=n)
-—2. torik co provisor (v. t.), někdy také tolik co
cellaríus (v.t . .

Cellěrler 1. Jakob Elysee, n. 1785,studoval
v Genevě, 1808vríkář u svého otce vSatigny,r
1816 prof. hcbrc' štiny, 1825 NZ. v Genevě; z. r.
1862 lernents de la grammaire hěbrai

que utraduits lisbrement tie l'allemand de W. Gese
“_(1820), „Essai d'une introduction critique au,uo analyse raisonnée de l'ouvrage intitule:

Einleitungln dte Schriften des N. T

(1823) „intrlodsuctiona la lecture desvlinvres saints
usaĚed es hommes religieux et éclai

Sprit de la legislation mosaicžwue“
(2 sv. 1 7). ,.L'Épittre de S.2_lacques“ (1850), „Mnuel d'herméneutique“ Zjean lsaaac
Samuel, reform. theo., 85otec_předešl., r:. 1753
v Cransu (kanton Waadt),s s.tud v Genevě, 1783
prof. v Satigny, od 1814 na odpoě. v Genevě, kdež

„Díscours familiers d'un pasteur de
campagne“ (1818), „Sermons et prin-tres pour les
solennttés chrétiennes et les dimanches ordinaires“

(1819.21824)..Homěliest“ (1825),„Nouveauxdiscours Vaitiliers d' un past mpagne“
25), „Sermons, Homělles, discours taamiliers et

plriěres“ (1845)
Cellini Benvenuto, ital. zlatník, kovolljec a

sochař, 11.1 eFlorencíi, ve službách papeže
Klementa VII. a Pavla lil. (jako řezáě kolků v pap.

mincovně), potom ve službách franc. krále Františkai .; z. ve Florencii 1571, z jeho prací zlatni

ckých z oboru náboženského |_mlnoho přišlo nazmar; tak pluviálová sponaz apeže
Klementa Vll. (zachoval se pauze nákresprjejip,zlat'

relikviář pro kathedrálu manntovskou z r. 15
desky.)míssálu podaného 136 v Římě cís. Karlu V.ro papeže Klementa Vli. provedl C. medailli
na památpakumiru r. 1530, o kard. Ercola Gon
zagu peěeetidloos Nanebevzetim P. Marie; r. 1562

zhotovril kruclfix, nalézající se nyní v Ěscorialuu
cellité (cellitae, xslllmtat) !. mniši, kteří v jisté

vzdálenosu od kláštera (coenobla) v malých cel
iách bydlili, aby trávili život ve větší odloučenosti;
někdy také ztoho důvodu, aby nemusili podléhati
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přísně kázni klášterní. Takovéto ececllytvořilycpt?l
spoile7čnělavry (larua, v. Cassiam;l (o18,12 a se, že Sarabaltě (Dvl.t.,) jimh
patřil71ke zmíněné druhě kate orii E-ův; a take na
západě vedl tento způsob lvota k různým vý
střelkům a zlořádům, jak svědčí koncil orlean.

22, a koncil vA . . ědoby však,
kdy sv. Benedikt provedl opravu života mnišského,
přestali, jak jest velice pravděpod obnoo, l:. na zá

a byli nahrazeni jinou institucí. t. zv. lukiusy
čiaReklusy (lnclusi,Rec1usl). Srvn. mu:, Real
encykl. des christl. Altertums ]. 196.—2. viz Ale
xian l., 276.

cellitky viztAioexiánky (l., Ti.)
Ceslliu S.oDom., vz.prov římské, :!

„Sacrl fioresn eogratia 1ex universa S. Thomtheologie decerpti“ (Rtmlb 29)
Cellon, zeměě.C knihy bjudith 213; řeck' text

1) Xella/mv; V některých rukopisech Xa óuíwv,
v ltale „terra Chaidaeo:um"; vzhledem ke čtení
X:).Áru'wvmožno mysliti na Chalonitis: vzhledem
ke čtení Xalóaíwr a „terra Chaidaeorum“ mohla by
to býti kra' tna ilaran.

eliot( ellotius) S..j, u. v Paříži r. 1588,
vstou il do Tov .lež. )1605, prof. Písma sv., rektor

koileit vRouenu a v La Flěche, 1654 provinciál;165; „De híerarchia et híerarchis“ (Rou
1641, dilo důkladné a záslužné, ale pro některá
tvrzení měně důvodná dáno na index 20. listopadu
1641 „doncc corrigatur ), „Historia Gotteschalchi"
(1635, proti jansenistům), „Concilium duziacense
primum ceiebratum a. , cunt aiiis Hinctnari

utriusque opusculis et vitáHt. cmari junioris'j (1658)eellulanus 1.—eilita ( z.čl ci t ).—
2. nt ern_aiis, spoiubraztr řeholní v ceile,
v klášcieřich, kde řeltolni po dvou v jedné ceile
bydli; t_aképrůvodce mnichů na vycházkach („socius
exeun “

celopu,a1(krvavá) obět (starozákonná), při které
byla celá žerlva Spálena (vyjímajíc kůži, která
patřila knězi). Hebrejsky sluje bud „Žil (619.11)

nebo 575; (kulil),aramsky mta; (gemirá) Řecky

óíozav'izwrnc(LXX Lv. 4, 34),vóonúgnwot; (LXXLV.4, 24), óloxa'orrwya (LXX 16 2)4, óloxm'nmlza
(Zid. 10, b'), óáóxavarm (Phi|0). Poslední dva názvy
přejala Vulg.. hoiocaustum, hoiocautoma. Celotne

t to oběti )odá2\ráityjiž v době arciotců. Srvn.Čen 2;20 2.3 6.13; Ex.18,12; 1,5
42,8. Zákonodárství mojžišskě podrobně řlád celopalú předepsaio. Srovn. zejmena ev l— 17;
Num. l.), 8—16 (a tomu traktáty sebachim a
Chullin v Mišně). ertvvy k celopalům přede
psány nejušlechtilejší, nejvzácnější (Lev. 1,

10). Kžžertvě krvave ceiopalu zpravidla ři

dáványzoběii neekrvavě, suchetmokre ( um.15, 8—1 )
podávány viz poznamky k Lev.l . v Bibli česke
(Praha 1913 Veřejné řádně celopaly
zákon předpisoval: 1. Každý den dva roční be

ránky, ráno jednoho, večer druhého, „_ob2ěgttusiavičná“ (x 938,rt.; Num.28, 3n.23 29,.1125).

2. Každou saobotu rovněž dva ročky (Num. 28,9n . nvo ý měsíc podávali dle zákona
dva býčky, berana a sedm ročních beránku (Num.

28, 11—15, 29 6; přďdpis pro sedmý nový měsrc
viz Nuu.m %, \. 4.0 evlikonocích dva bzýčk,
aerana, sedm beránků po sedm dní (Lev.

. 0 let nících jednoho bzýčksa,
dva berany, sedmv ročních beránků (Lev.23 , ;Num 6.V den smíru předepsán berlasn

za velekněze, 3býček, beran a sedm beránků z7alid (Lev. 16, 27, Num ,8).
0 svátcích 3stánkových sedm dní po dvou
beranech, po čtrnácti beráncích. prvního dne 13

jakým obřadem bylly cclotné oběti
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býčků, druhého 12, třetíhon 11 a tak dále kadoldenněendoho mén aždo eséyomho,kd obě

?ován jeden býček, 'eden eberan a sedm bbyeránků23, 36, Nmu 13-—.38) — Soukromé
řadně ceiopaly ukládal zákon: 1. ženě, když

uplšnuly dny(ENAlev2itskénečistoty plynoucí z po

„,

dítěte 26 B); ph očistě malo
mocné-10 (ev.14,13 19 22); 3. při očistě cha
motok€:ho (Lev. 15, 1411 , 4 kr\ 'o okě (Lev;
... UI. ), 5. nazira. a) poskvrníl-li se v době
svého sibu dototeykem mrtvoly (Nuum. 6,11), pak b)

když _vypršela lhůta jeho slibu (Num 6,14.16).— Mim ářdné celopaiy byly podávány: 1. Při

'e ů 8na kněze a Levitů,;18 9, 2n. 
.Při svěcení1 moj

'8,64), druhého

svěcení Áro a, yn
na chrámové sinužehnthky(Lev.8
Ex. 29, 18. 25; Num.8 12).2
žíšskě svatyně (Num.7
mu aiomounova (3.K
chrámu (LE . Ii.-ráPři8obn ově boho_-_
služby králemdEzechiášem (2 Par. 2,9 32),p
obnově oltáře vdobách machabejských (.l Mach.
4, 56). 4. Př ed bojem za vítězství (Sdc. 2026,

Sam.7,g),?e5.Z jiných| zvláštních důvodů(1. Par.29, 2127; 3.ráK 3,:4 81,38;1.Esdr.
8, 35). — Kromě případů, kdy zákon celopal před
pisoval, mohli israelšti z dobré vůle prinášetí ce

lotně oběti, případně mohli učiniti Íohu slib,ho tímto způsobem uctí (Num. 15,8; 413—155).působiv ostí ce alů sro Bibli če
skou“ k Lev. .6 (str. 287). Cevlnopalem byla
znázorněna zejména velebnost Boží, a protože
mezi touto veiebností a lidskou nizkosti zeje beze
dná propast, nebyla spojena s celopaiem obětní
hostina (jakáp ři obětech okoojn ých bývala,
d se považoval lsraelita za Božího spolustolm

nika), ba ani kněžím se nedostalo ze žertvy ceelo
palně části, které jim příslušely dle zákona z o běti
smírn ch za hřích a za zpronevěru). Hlavni
ráz cclopalů byl tedy latrcutícký, bohocct_ný.
Z pojmu oběti vůbec a z toho, že latrcutická jeji
povaha předčí ostatni její významy, možno právem
vyvozovati,že nejstaarši obětti lidstva byly
ceiopaly. ježto v 6. latreutícký účel převládal a
nebylo při ní hostiny, která znamenala důvěrně
obcování lsraeiity s jahvem , bylo ovoleno i ci
zincům, by směli přinášetijahvovi celopaly
(s příslušnou oběti succhoou & mokrou), ne v a

jiné obětní druhy (srovn. taimudské traktáty9kalim76, Sebachit,;n45 Mn oh,.53' .6;9 8).

Dokud nebyly zavedeny oběti asmirné, 5bývaly po
dávány na usmířenou celopalyz (Le Vi)picke'm ohledu predobra ovaly ce opaly
(bez obětní hosting) více krvaveou obět križe,nežil nekrvavou 0 či Eucharist

Ceiotti Mikuláš Peregrin, erodem z Padovy,
doktor práv; :).: „Expositio Cantici canticorum
iiteraiis et mystica" (Benátky 1761), „Catena sacra

quaternae scripturae ss. evangelistarum additisnotis ad intelligentiam literalem ocorum obscurio
rum magis necessariis' (t. 1759), „De iaudibus bb.
V. ei mairis Mariae“ 1 4.

celsitudo,t tuit!, který se u nás v Rakousku při
kládá knížatům-arcibisku ům a knížatům--biskupum.

V (ixsnloveníužívá se t ž výrazu „Celsissimeprn .“
Celsonensis dioec. viz Sols

_!

Celsius Ola-f (Oiaus), lprotoestfltheolog a botanik švedský, u. 1670, ,pr.of řečtiny, vý
chodních rečl a theol. vUšsaie, učitel Linněův;
:p.:„ elrnnuga N. T. originali“ (1707), „De syne
drio judaico“-( 17009), „De versionibus "bibliorum
suecogothicis'I (1710), „Do iotione manuum-judaeis
usita (l,-717) ,De titulis psalmorum“ 8),
„Comment. de malo'nlbus aegyptiis ab israeiilis
desíderatís“ (1728),„Hlerobotanicon, seu De--plantis.
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Sanctae Scripturae dissertationes breves" (1745.
1747,1748,nejdů|e_žltější dílo, vn mž své znalosti
botanikyaaarabštiny s prospěchem užil k identi
fikování hebrejských názvů rost ln).

. .sv. mč h,och v Antiochii za pronásl.
Diokleciánova, spolu se sv. jullanem. Mart..ledna. Srvn. Kulda, Círk. ,.309 — ?. svn.,
arcib. armaghský, víz Celrloaclh 3. sv., bi
skup trevírský, __z_._141;_ zprávy o něm nejisté;
pam. 23. ún ,ehoch, v Miláně v doběronásl. Neronova,sspolu esv. Nazariem; Mart.

om 28. čce, nalezeni ostatku 10. kv. Srvn. Kulda,

Círk; rok [V., 4 — sv. mč.,vvlšímě, MarrRoom. 21. listoo.p — 6. ngelus, u. v imě lGlB,
1664 kardlnál, 2.1682;Av.yd„Declsiones s. Rotae
Romanae cum argumentis et summarlis“ ( ím 1673).

7. filo sol pohansský ve 11stol po Kr. P.,o
nejstarší vědecký odpůrceo _křmestanství,přítel Luciana ze Samosaty ; :pk n1.r 178 ne ochybné
v Římě obsáhlý polemický spis protl k estanstvl
“Alnůijgió;o;; spis ten se sice ztratil, ale značná
část jeho (así devět desetin obsahu a asi sedm
desetin doslovného znění) zachovala se v roti

spisu Origenově Hgó; tól' šrííyr/gamtěvov al,-Zam
(111_30171.670: (al/ligy: .P. GLX 611 1632; nověP. Koetschau v Lipsku 1899) a od l'h. Keinía
_vvdČuryehu 1873) byl rekonstruován. C. byls
ktetístou a potirral náboženské názory židovské
i křesťanské. Zázraky prohlašoval za výmysly, za
blouznivá vidění nebo za magii. Biblicke zprávy
ostvoření sv,ětaačlověka () padu prvních lidí pro

hlašotval za prázdné mythy, biblická vypravovánítopě a o životě patriarchů za „pošetllostiť
Vtělení se Boha zavrhuje jako nemožně. Krista
prohlašuje za bezbožného podvodníka, učení
jeho za pošetile, směšně 'a nedůsledné; co v ně
jest dobrého, pochází prý z filosofie řecké. Stou

penci Krístovi byli prý sobeč_t_í_a podvodní nespokOjellCIse stávajícím pořádke Spis C-ův, vy
nikající bystrOstI, dialektickou| obr—atnoslíamyšlen

kovou bohatostí stal se apolo i pronásledovatelou
křesťanství a zbrojnicí novověčilé nevěrry_.5r
Štardan/zaraírzhGcschichte der altchristt. iteratnurl.,n .

Celtes (Celtis, Protucius, vlastně Plckel)
nr,ád humanista, u. 1459 veWei íeldu v Dol.

Francích, podnikl cestě po Německu, talii (1486) azemích rakouských oku l491 pobyl delší dobu
v Praze, odkudž však prchnoutl musil, způsobiv
proti sobě nelibost posměchem. jejž sobě člnll
: kališníků abiskupa jejich Augustina. Pod evzoru
ířmskě akademmie zakládal rád učené sporečností
(Sodalltas Rhenana, Vistulana, Danubianaí;
od císaře Fridrichalll. v Nortmberce kornunová
básníka, 1492 prof. v lngolštadtě, od 1497 ve Vídni,

1508:ssvětový jeho názor byl anticko-natura
listlcký a způsob žlvota epíkurejský.

B

C SV.

Emmmerana vŘezně objevil _spisy )ásnířky_jeptiškyHrotswithy (v. t.) a vydaal je 150. u/rla'ř,
Humanismus a humanisté v echách,rs 41 n.

mlnl _laacinto, chorv. dominikán rv__Dubrovniku, vážený kazatel OJ. ga joba

i Tobije, slovinski složene“ (překlad$z|<Plís asv. ),
„Život Toobije iz Staroga _isma". S.rvn ::Gařťk,Gesch. d stldsl. Lit. ll. 34,

cena (prerium), jest peníz za zboží přl trhové
smlouvě žádaný neb nabízený a po případě za
p'acený. Jest nutno líš_iti cenu a hodno tu, ačkoliv
lidová mluva tak nečin nota, zejmékna pa_khodnota směnná, jest způsobilost věci nějak(: k vý
měně za věci jiné. Poněvadž však dnes neměníme
věc za věc, nýbrž kupujeme. co polřebujeme,a pro
dáváme, co máme zbytečného nebo vyrábíme,zzvykli
jsme sl směnnou hodnotu udávatl v penězích, a
odtud ta lidová záměna ceny a hodnoty Avšak

— cena

i lidová mluva přece někdy liší. Dlme- li na př.:
„Tato věc stojí 100korun, míníme tím c-u_;díme- li
však: „Tato věc stojí za 100 korun“, míníme její
hodnotu. Spravedlnost žádá, aby při trhové smlouvě
:. odpovídala hodnotě zboží prodávaného a kupo
vaného. Odpovídá- li kupní :. hodnotě zboží, jest
Spravedlivá; není-lítomu tak jest nespravedlívá
— Dle způsobu, jakým seekupní c. stanoví, jest
tato buď zákonná, nebo obvyklá, nebo smluvená.
1. C onná (pretium legalc) jest :. zákonem

naebo vrchností (úředně) stanovená (sazba, taxa,ar.lf) C zákonná jest Spravedlivá; spravedlivosti

íejí svědčí domněnka, že zákonodárrce vše uvážil,ho při stanovení c-y uvážiti třeba, a že zejména
ktomu hleděl, aby kupec nebyl zkrácen. Vstaršichdobách b la mnohem častější, než bývát ). .
obvvykl čili obecná (pretlum vulgare seu na
turalc) jest :. obecně na trhu žádaná a placená;
poněvadž na trhu a v krámích se vyvíjí, sluje těž
r tržní čili krámská. Ustálenác.tržníjest c-ou
s ravedlívou, ovšem n za normálních poměrů.

ení zajisté přiliš nízkou, nebot nedá se mysliti,
ze by prodavači se škodou prodávali. A za nor
málních poměrů také není příliš vysokou, neboť
kupující obecenstvo neda si nespraxedlive
zvyšování cen líbiti, a zajisté zah by se našel
podnikavý výrobce, který by miler (1 za sprave
dliv0u c—uprodávaala úbytek nižší c-ou vzniklý na—
hradil hojnějším odbytem. Dime ovvšem: „ustálená
cena tržní“ ; jest však známo, že tě vždy nebývá.
Mění se jeJnak rozdílem ve zboží na trh přiveze

něm,jednak nestejnoub nabídkou a pt_aptávkou_._P_rototržní : kolísá, pohybujic se me? eon ej

vyšší a ne jnižší_, k nimž moralllsté rádlupřildávají cenu stř Není-li roozpětí mezi nejyyšší
a nejnižší cenou přlíliš značně, lze inejvyšší l nej—_
nižší, a ovsem i střední 6-u pookládati za ds__pravedllvou; je--li však totorozpětí značné, tu žád spra
vedlnost, aby za vyšší a nejvyšší c-u j_endobre a
nejlepší zboží se prodávalo, kdežto při horším a
nejhorším zboží jen na nižší nebo nejnižší c-ě zů
stati jest. 3. C. smluv ená (pretium conventionale.
jest :. mezi prodavačem a kupcem _ujednaná. Kde
totiž ani zákon ani trh c-y neudáv a (jako na př.
při prodeji věcí nemovitých, pozemků, domů atd.),
nutno jest, aby prodavaač a kupec oc- se shod lí.

Kdežto domněnka předem již svědčí spravedlnostic-y zákonné nebo trhové, není tomu ta c-ě
smluvené, aproto právě při této L-ě uplatňuje se
výše jlž vyložený požadavek spravedlností: Cena
smluvená od vndejž směnné ho otě
věci, alespoň přibližně. jest věcíobčanskěho
práva, aby pookud množnoikoněm trhovým smlou
vám přihlíželo, při kterých [. stranami se ujeduává.

Náš obecný zákoník občanský stanpvi za tou pří
činou známěoparagraf_y___|o „zkr ípřes poloovíci“. jtestliže přinoboustraně zá

vazně smlouvě y_eedna strana dle hodnoty nedostalaani polovinu to o, co druhé straně dala, přlznává
zákon zkrácené straně právo žádati za zrušení
smlouvy a uvedení v předešlý stav. Druhá strana
však může smlouvu zachovati, je--li ochotna uahra
diti, čeho se do obecné cy nedostává. Nepoměr

hodnot vyměřuje se dle času kdy mlouva bylaučíněě.na .z. o. 5935. Tohoto právního prostředku
nemůže užili: kdos se ho výslov vzdal; nebo
kdo prohlásil, že ze zvláštní záliby věc za mimo
řádnou c-u přijímá; nebo kdo znaje pravou hod
notu věci, přece s nepřiměřenou c-ou srozuměn
byl: dále, když z poměru osob lze za to míti, že
ujednávaly dílem úplatnou, dílem neúplatnou, tedy
smíšenou smlouvu; nebo když pravě hodnoty věci
již vyhledati nelze, nebo konečně byla--ll věc
v soudní dražbě prodána. — Zvláš tni odrůda 6-y
smluvenějestcena zájmová člll zállbná (at
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fectionis pretlum, vlz článek ten). lest přliozeno,
že příprojed|_i_ávánitrhove smlouvy prodavač snaží
sec- u vyhna co možno nejvýše, a že kupec snaží
se c-u stlačutí| co možno nejníže. Ani jednomu ani
druhému nemůžeme vytýkali ve zlě že hledi s'
svého prospěchu, jen když nevybočuje 7 mezi z—y
spravedlivě. Aleinějakě vybočeení z mezi c-y spra
vedlivě nelze vždy pokládati za hřích,jestliže obě

stranny při úplně znalosti věci síobodněa dobro
c-ě se dohodly. Někdžy však okolnostijedné straně přeji tou měrou,ž c sama může c-u

stanovili, kdežto druhě strkně nezbývá, než na c-u
tu přistoupiti. A tu mravouka obira se otázkou,
lze-li někdy, a kdy lzze bez hříchu a bez
křivdy dráž e prodávati neb laciněji ku
po ati, zaccnutržní nebo obvyklou.
Odpovídajícez lzišíme,ozda ide o obchod soukromýnebo veřejný.l. chodu soukromem pro.

dává jednotlivec l“jednotlivci nějakou jednotlivouveěc ne 0 jen několik málo jednotlivých věcí. 'lu
opět lišíme: buď kupec hledá věc, kterou koupíti
chce, nebo prodavač nabízí ku prodeji věc kterou
prodati chce. _a) Kupec hledá věc, kterou koupitl
chce, a když ji nalezl, táže se majitele, zdali a
začji prodati chce. Obyčeejné bývá na majiteli, aby
prodejní c-u stanovil, na kterou kupec přistoupí
nebo nepřistoupí. jest pochopitelno, že majitel přl
tom hledi dostati co možno nejvíce a že žádá t-n sto
jíci snad daleko nad hodnotou. Starší moralistě
dovolovali _zvýšeni c-y prodejní nad hodnotu věci
jen v tom pr'ípadě, kde majitel prodavač prodejem
věci sám škodu měl; nedovolowli však v případech,
kde kupec kupuje, poněvadž věc potřebuje nebo
zez ičc ká rospěch nebo v ní má zálibu. No
vějši moraliste však jinak učí a to správně, dovo
lujíce i v takovvýchto pripadech překročiti cenu
obvyklou a vyjímajíce jen, kupujc--li kupec puzen
tísni svrchovanou, nebo kuupuje--li p_uzenlibůstkou
chorobnou. b) Prodavač chce nějaký předmět pro
dati a hledá naň kupce. Tu uplatňuje se zásada:
„Res ultro ablatae vilcscunt“, a onyčejně nezbývá
prodavači, než spokojili se z-ou nižší. Kupci nelze
ve 7.1ěvykladati, nechce- li dáti více, zvláště jesbize
věci nepotřebuje, nebo je--lt to věc starší, opotře-_
bovaná, která již tím na hodnotě tratí. Arcit nesmi
užívati t_ísně prodávajícího, který snad bídou a

nohzi přinucen věc bu kub ď prodatie "___IUSÍ,jenaby na žlvovytí měl. 2. Obchodv
se obvyklým způsobem na trhu neboe ve skladech
a krámích obecenstvu přístupných, při něm pro
dává obchodnik po živnostenskn každému, kdo
zboží jeho kouplti chce, kupec zde nalězá, co po
třebuje, a obchodník vyčkává kupce. Za normálních
poměrů nemohou se 5--y od spravedlivě míry příliš
uchylovati (co7. již výse vyloženo bylo); přece však
kolísají, stoupajice se stoupající poptávkou, a kle
sajice se stoupající nabídkou. 'lot přirozeně koli
sání cen; nkědy však ceny mění se umělými ma
chinacemi: samotržba čili monopol vyhání je do
výše, boykot je snlžuje. Samotržba jebbuď zá
konem stanovená nebo mimozákonná. Zákonem
stanovená jest samotržba státní a Samotržba sou
rmá. Samotržbou státní vyhrazujesi stát

výlučné právo na dobývání, vyrábění a prodávání
některých předmětů (u nás solí, tabáku, střelného
prachu). Stát sám ustanovuje ceny předmětů těch
a tím získává část svých příjmů; dlužno však uznali,

že předměty vsamotržbě státní prodávané nejsou_
nikterak predraženy, ba že by byly draž__šími,ksybysoukromníci jimi obchodovali. bamot

kromá (čilipatent privdilej,výsada) jest žvýhradné;soukromnlku státem ud leně prrávo, že po něa
čas smí jedinně onnšám ésvee'ho vynálezu užívati a
dle něho výrobky hotoviti a prodávali. Majitel ta
kového práva smí je arcíť také někomu jinému
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postoupiti nebo prodati Samotržba soukromá jest
vynálezci náhradou za výdaj při pokusech a od
měnou za pili vynálezu věnovanou. Vedle této sa

molržby zákonem stanovené vyskytuje se___také sauc íli mi moz onnn,á
která se děje tím způsobem že bud jednotlivec,
nebo c_ela' obchodnická společnost v příhodně a
příznivě době všechno zboží nějakého druhu skoupí,
a později při nedostatku toho zboží za vyšší cenu
prodává. Obecenstvo uemohouc jinde nakupovati
jest pak nuceno platiti tyto vyšší a někkdy i velmi
vysoké cen ozbož i, kterého k živobytí
není nutné třeba, zejména o zboží přepychové,
nelze obchodníku takoveto jednání ve zlě vyklá

dati, jelikož možno i bez prepycho__výcl_1věcn žitía nikdo je kupovati nemusí; kpu ije přecc,e
kupuje je dobrovolně. Ale jlnak jest,e jde- tl o věci
kžívobytí nezbytně, zejménao obyčejně potraviny,
které každý, kdo jich nemá zásobu ,kupovati musí.
Hřeši proti spravedlností ! lásce blíženské obchod
ník, který v příhodně době skupuje obilí, mouku,
brambory, žírný dobytek, maso, dříví, uhlí, pet ro
lej atd., aby zboží to později dra/e nad hodnotu
a obvyklou cenu prodávati mohl. Sem řadí se take
trusty a kartely, jimiž organisace obchodníků
zavazuje všechny členy svě, že nebudou jinak než
jen za vysoké, trustem neb kartelem diktovaně :.-y
prodávali. Obecenstvo bývá proti obchodníkům
bezbranné, neujme-li se ho veřejné zákonodárství.
jedinou (soukromou) zbraní obecenstva bývá boy
kor, jímž obecenstvo se umlouvá, že toho neb
onoho zboži nebude kupovatí, dokud cena jeho
neklesne na spravedlivou miru; obyčejně vsak
boykot při mnohohlavěm, neorganlsovaněm obe
censtvu nedosahuje svěho účelu. Viz učebnice so

ciologickě,4 2n. p_.Nam/zl, Křesťanská sociologie,..v str Dr. Sollda't, Nástin základův a vše
obeenýcli zásad spolěčensko-hospodářských, str. 36.

Uččebnice mravoučně v traktátu o smlouvě trh_ově(emptio-venditio), n. p. S. 'lh. 7.

.n

Alphonsus. Theol_.____.morHI., 806 nm. bšírnějil vizVřešťál, Katol. . XI. 239 ře'f.
shrnubní ubn.ě“ Unlnnárodů, u kterých

není ještě život společenský dokonale v,yvlnut bývá
obyčejem, že je ženich povinen zaplatit za nevěstu
jejímu otci tsvěmu nastávajicimu tchánu) smluvenou
částku peněz (nebo jiného zboží). Ta částka, za

kterou si nevěstu kuptntje, nebo kterou dává jměnem „daru“ sluje„ ubn“.ě . ort,

Grundríss derG_Éthnolosřjschen"juris_prudenzlo.dLipsko
1894, str. 276 281 n omer 4;4 s7lll.,,.,Vlll 3l8; Herodot l, 196,XStrabo XOth.,
Talcit, Mor. Germ. 18). Takový obyčej panuje dosud
i mezi Araby. U beduin kmene chu r (: Benl
Cachr, rozptýlení mezi Masánem najihuajezirkem
l-lůle na severu; zejména dlužno mysliti na sku
pinu jižní, zvanou at-Túqa) dává syn šejkův otci
svě nevěsty„snubněho" (mohr el- bint) obyčejně
20 velbloudů a jednu ktisnu. U kmeene 'Amarin

(sí_c_llí__na východním okraji 'Araby) dávají „snubneho" (al-džezije nebo 35-sijáq) jednu dvouletou
velbloudicl nebo pět ovec; vletech, kdy bylo dívek
na vdaní málo, kdy byla tedy malá nabídka a větší
poptávka, placeno až i třícetoo.vcc U kmene Te
rábin (jižně odu adí eš-Šeri a západně od uádí

abu (;adar, al Mu allaqa, er- Rhejbe) činí5Domohr"p „lír“ (= libeer, tedy asi 00.kor);
'e-li však z jiného kmene, může stoupnout až na
100.“lír (tedy2000kor.). Vdova stojí ovšem měně:
12—131íber. U kmene leáha (severovýchodně
od Terábln) dává ženich jmenem „sijáq ět
velbloudů bez ohledu, je-lí nevěsta jehoqlpanna
či vdova. Příslušnik kmene Azůzme (východně
od Terábin dává za svobodnou pět velbloudů

""N
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Salim el-bínet), za jvdovu pak šestiletého velblouda.kmene He a(sid1í mezí at- uttnne a al
Ledzzůn lze sdížkouapítí nevěstu mnohem lacinějí:

ajhdnu oslici a čtyři ovce. U 'Atá e(sídlí navýc odním pobřeží zálivu 'Aqabskěho)e je běžná

cenassnubní: tři velbloudí (ljťeeden dvouletý, jedentříletý a jeden starý), deset oz (pět starých a pět
mladý,ch) a prvnnví e,1bloud kterého ženich po
svatbě ukořistí; obyčejně však bývá třetina, nebo
donkoc í olovina snubněho slevena. Kmen
Sa'tdíjjín sídlí na obou stranách 'Araby, vý
choddně od mene 'Azůzme) platí 9—12 velbloudu;jaš- arůrát si v Nedžedu v území
al--Beatidž) toliko jednoho velblouda; kmen ez—
Zullám (sídlí východně od el-'Azůzme) žádá
ednoho čtyřletého a dva dvouroční velbloudy.

hela-lí dívkka bolavé očí, klesá snubně na poloviěku.Od "tohoto snubněho dlužno dobř'e rozlíšovati
dary, které dává ženich nevěstě. jsou to sice
dary, uhmno ýcch však kmenův obyčej netoliko že
ich nezbytně žádá, ale stanovi také jejíích míru.

ak na př. u “Azazme je povinen ženich darovati
nevěstě: dlouhou modrou řizu („tůb“), černý plášt
(„aba sůda“), čepec & ěelenku s peem'zí. U kmen
TijAha má nevěsta právo žádatl od svého ženicha:
tmavohnědou řízu, hedvábný šátek na hlavu, čer
veně střevícce, jakoží íšperk na hlavu (srovn
Muni, Arabia Petraea, lll., Ví eň 1908, str. 184n.).
Ukmene Ka abne v Ker aku jménem snubněho
bývá placeno4:sto ovec, padesát medžídí (tureckýchltolarů, 1 : K)a ručníce. Nejvyšší cena byvá
v Keraku 600 medžldí, tedy asi 2400 K. Misto
pene'z platiti může ženich aspoň částečně také
svými vlastn' mí dcerami, které má z předešlého
manželství. ejkově dávají nezřídka své dcery bez
mo ujmmněnem „daru“ důkaz svého velko
dušněrho přátelství (potvrzuji též takymí dary vzá
jemně smlouvy). Maddabě bývá zpravidla pla
ceno penězi, nejméně 100 liber nubní peníz za
ženu zapuzenou bývá polovice snubněho za pannu.
Mahr může býti zapraven najednou nebo po splát
kách. U některých kmenů je dovolen tak zvaný
,badl“, t. j. otec dá svou dceru jinému za to, že
mu tento dá rovně svou dceru za manželku; v ta
kovem případě ovšem „snubn ě“. Ně
které kmeny však takovýoogyčei, který dcery vy
měňuje za manželky, nedovolu e. ježto vznikají
z toho potíže, propuslí--li poz ěji jeden z nich
svou manželku (Jm/.mn, Coutumes des Arabes,
Pařiž 1908, r.n48 nn.). V Palestině slue dnes

nsnubně“ (vesdle„mahr") takké „haqqi- -bínt“„ dáq“. Při námluvách bývá dlouho a ob
řadně vyjednáváno, nadsazováno a smlouváno, co
dá ženich otci (nebo bratřím) nevěstínu jménem
mahru, případně jake „“dary , šaty, střevíce a pod.

uvoli se dáti nejbližším příbuzným nevěstlným(srovn Mwil, 1. t.., n. Bauer, Volks
leben ím Lande der trBibel,nLipsko 1903, str. 88).
Od okamžiku, kdy se strany dohodly o mahru a

kdy byla aspoň čásbta(„závdavek“) zaplacena, slujesnoubenec „chatíb dív chat íbe“
mibenka. Propusti-li Arab po svatbě svou ženu,

dlužno vyšetřlti, zdaž učinil tak bezdůvodně, či
mě-lli k tomu dostatečnou příčinu. V prvém pří
padě ztrácí mahr úolně, v druhém bývá stanoveno,
že otec zapuzeně ženy je povinen ne-li celý mahr
aspoň jeho část bývalému žetl vrátiti. — Podobně
bývalo u starých Hebreů Pro pojem ,sn ubnehho“
měli slovo mohaí 1,15 (aramsky NWHD muhará
nebo 1,1? mehár), jak psáno v aramských papy

rech nalezených nedávno v Assuánu a ZydauýchSaaycem a Cowleyem v Londýně mímem
se domnívá, že všecka ta slova 1jsou vypůjčena

cena snubní

z assyrskěho ,machiru“, z něhož utvořeno také
jiné slovo hebr., znamenající. cenu kupní“: mechlr

winamrovn Ge:mzu:-Bul1/,Hebr. HandwórteErbuch,.d., Lipsko 1910, 39920; Gen. 34, 22,
16; 1. Král. 18, 25). Vulg. překládá 1,11; sElovem
„dos“, věno; to však nesmí býti zaměňováno
s částkou, kterou za našichhdob dává otec své

ceeří do manželství (_srovn. % 1218rrak z. o.24. zmu uje se sic že dal Eliezer Rebeca
_(ve22), jakož i jejím bratřím a matce daryv 53.);

byl však „móhar', nedovídáme se. rorok
lOseáš zaplatil za svou ženu ine již pannul) dle

3, 2: patnáhct šeqe_lů stříbra. ] chomer a 1 letechečmene (chomer —3644 litru. letech—_ 18221.)
ako byl tu placen_móhar částečně v přírodní

nách, tak jindy29bšl27nahrazen5osobní službou
(srovn. en. 5.141),ájindy juná
ckými čin 29q>()s.11257,16n.lz 8,25; 2.
Král.3,14).20v. avel naráží bezpoclLybyna „mór“ (Sk.20 28; 1 Kor. 6,1
„Vrěno“ v našem běžném slova smyslu nalézáme
u Hebreů toliko na jediném místě, Sdc. 15,18

glAchsa, dcera Kalebova dostala věnem pole). —Babylonii, aě měla již v dobách Chammurapío
vých žena velikou sro bodu a majetková práva
mnohem větší nežli žena hebrejská (Marx, Stellung
der Frauen in Babyblon v Beitráge zur Assyrio
Iogíe, [V 1 nn.; Hazuka, Srovnání života a zvyků
starých Babylonanů se životem patriarchů, Praha

J Xiao/zru. A. (fr/Zgnal,líammurabís Gesetz,1111.,8L1psko1909, str. 24.,n) ačkoliv dostávala
žena babylonská věno („šeríq tum") od svého

otce (55 178 a 179), bývalo 1přqeceza ni placeno„snul)ně“,„tírc u“ 140.159,160n.,
163n., 166). Obyčej ten panoval již dávno před
tím, v době sumersé,k kd „snu bně“ slulo

nišzsall--uš-ša (De Ger/auizÍaf,'l nblettes SuměrlennesZeitschrift íiír ver leichende Rechtswissen

schaft, XXII. s. 43 Kol[!tr-Ungnhad, H 226Snubn'ědostával otec; nebylo-l ho, matka ne
věstína; ncbylo-lí ani té, jejíss_ourozenci (Cu

neitorm. Texts fromTBabylonian Tablets in theBritish Museum [C.T ,Part. IV., 18,98 39 a.', 13

Murmur, Beitrá e zum caltbabylonlschen Privatrecht, LipSko 183569090; Cuneííorm. Text ..Vlll.,
1899, 7b). Běžně snubně kolisalo mezi 15—10šee
qely, mohlo však dostoupítí až"| tři min C. T. V111.2)
Bývalo peněžité, mohlo však místo peněz býti
placeno také jinými hodnotami, na př. otroky. Ne
patrnou částku 1 šeqelu lze vyložítí chudob0u,
v jiných případech však tím, "ejíž žena vlastně
kupována nebyla a že zaplatiti šeqel byl jen zbytek
starobyleho zvyku, kterým spolu bylo zpečetěno
zasnoubení. V dobách třetího nástupce Chammura

píova (Ammíditana 2021—198) vyskytuje secobyěej,že otec nebo ten, kdo „tirchůtu“ od žen do

stal, přivázal je nevěstě na pás, patrně naaznamení, že jí jeed,ává přidává kv ě.nu Aby si
mohl každý opatřiti manželku, dával otec svým
synům snubně; zákon (5 165) stanovil, že pozů
stalost otcova může býti mezi syny roz ělena te
prve pak, až bude od ní oddělena částka, kterou
jměnem „tirchátu“ dostane syn, kterrý se ještě za
života otcova nebyl oženil. Zemřela-lí manželka ně

komu bez dětí, byl povinen ovdovělý manžel vrátiti tcháuu její „věn o", mohls však s něho sra
zítl částku, kterou dal jménem „s hu b n (:h 0“ ($ 163).
Odepřel-lí otec po zásnu bách dáti někomu dceru,
za kterou byl již přijal snubne, byl nyní povinen
zaplatiti ženichovi d vojnásobne ysnubně(5 160
Také ženich však ztrácel snubně i jiné dary, které
byl dal, jestliže po zasnoubení nechtěl v manžel
ství se svou snoubenkou vstoupítl (g 159; srovn
téžžCuy, Mariage á Babylone, 1905, 'l'lmmwald,



Cena Domini — censor knih

v Conrad. ahrb , 3. řada, XXVII. s. 75 n.). V do
bách novo abylonských je již velmi málo stoop..ns ubn ho (srovn. Ka/llc- 'eirzr, Aus dem

Babylonischen Rechtsleben, l., Lipsko 1890, str.17).

Cena (Coena Domini (Dtominica) viz čvečeře Páněa elený čtv
cenacuium:l(coenaculuvm) evliázvečeřadlo.Cenadiensis dioec. viz Csa á.d
Cenalis (Céneau) 1. Chlodvík, doktor sor

bonnský 1526; „Quaestiones philosophicae induos Arlstotelis llbros de lnterpretatione" (Paříž
1155. rt, ». v Pařížži 1483.1513 doktor

sorbonnský. 1523 biskup venwky' l__(Vence), 1530riezský, 1532 avraasnchsky,: :. iži 1560;:
„Axioma catholicum seu institutioachristiana, qua

asseritur et_ižarobatur praesentia Christi in eucharistia' (Pař 1534 proti Buceroví), „Pro tuendo
sacro coelibatu“ (Paríž 1545),„Axioma de divortio
matrimonii mosaici per legem evangelicam retu
tato“ (t. 1549), „Tractatus de utriusque iadií ia
cuitate usuque legitimo“ (t. 1556), „Tradito larvae
s_ycophanticae petulantissimaeque impietatis Calviniacae' (. 558), „eMthodus de comnpescenda haae
retlcorum ferocia“ (t. 1557,1581)„, Historia Galllae“
(1557, dilo nekritické).

Cenci, římská rodina šlechtická. Jeden z rodu
toho, syn městského praeiekta římského Štěpána,
7. pomstychtivosti násilnicky vystupoval proti pap.
Řehořovi Vll. za to, že ždal sbořiti celnici,
kterouž st C. neprávem přiamostu tiberském zřídil
a tam clo vybíral. 0 půlnoční mši r. 1075 přepadl

C. papeže a zajal jej, lid všakIpapeže vysvobodil.C. ohrožoval pak ím i okol z. 1077 v Pavíi.
V boji proti papeži pokračoval jeho bratr Stefano,
byl však od lidu zabit. — 'L téhož rodu pocházela
Beatr rice C., u. 577 vŘimě, jež daal r. 1598
otce svého úkladně zavražditi, načež k rozkazu
pap. Klementa Vili. byla odpravena 1599.

Cencius Camerarius de Sabeilico viz
Honorius lil. - C. Frangipani viz Frangí
paní.

cendai, cendat, cendet, cendelin (vlašsky zen
dado, ném. cyndát) ze středoiatinského cendatum.
cendalum, jež snad utvořeno z řec. oí;vówv tkanina

Bolohedvábná, již se užívalo za podšívku rouch
ziturgic2kých,jakož ikčalounůma pokry vkám. Vlistiněuv i se mezi věcmi kaple sv jana

„casula purpurea subducta rubeo cen

datO" (Em/tr, Regesta ll., str,i l235, l_čís.607); v inventári met rop. chrámu sv . r. 1354:

tina de cendeto viridi et rubeloa (Parilla/la-Šiltlgí,

v Olomousicl

Chrám. pokIVl.,1) v inventáři téhož hrám
13877' „cap a de baldykino subducta viridi uczzen
dalino“ (t. LV), „quatuor cortinae dc czendalo,
quas dedit regina Iohanna pro sepulcris patrono
rum tegendis“ (t. XLl). Srovn. Zíbrt, Dějiny kroje
222; Winter, t. 116.

Cendebeus (Cendebaeus, Kwóspaiog),vojevůdce
srského krále Antiocha Vli. (vizi, 492), vyslaný,
Šyypodmaníljudsko; byl však poražen ods
1imon1a6")Machabejského Judy a jana (1. Msachu

cendelin viz cendaL
Cee a(Cenetensis díoec.),bisk.vsevero

východní italii, v círk.k.prov benátské, |zal. r. 71data statíst.: 201.300 ato.l., 300a 16 deka
nátů, 130 far, 500 kostelů a kaplí, 200okněží svět.,

2 řeeh. domy mužské s 25k n. ace15bratry laiky,33 řehoi. dom. žen. s 204 řeholní

Cenereth viz Geeznesaret.Cenez viz Ken
Cenezaei viz Kenez ejtši
Cengler Faustin, řezbářípolský, u. 1828,stud.
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v Krakově a ve Vídni; z. 1886; hl.
„Kristus na kříži“ (1874).

Cenchrae, Cenchreae viz Ke n c h re &.

jeho práce:

Cenl viz Kinejšti.
enkié iři, charv. kněz a kanonista, 71 1874

v Záhh,řebě stud. v Záhře ea Buda eštl, kde do

sáhl doktorátu theologie. lDii'ůsobiln jaky'5čiasfjakokaplana katechetav Křiževcích,od1tará
řegionv Kalníku. Včasop. „Katolički list“ uveře nil:„O križecu“, „Pravna narav lukna 1805:

,.0 4retormi našich korona“, „Porležno-pristojbenedužnosticrkv.inadarb.dobar1906: „Dušobn'ž

niška ispovíjest vjere' , .Prorfaessíofidei novih kaikan. pravo' , „Parcelacija patron. dobara
ipravo prezente“, „Položaj kapelana u s_vijetlu

kan. prava“; 1907: „]uridički sadržaj “pojmodva:župa— župuik, „Opčenie s akatolicíma , „Sudje

Ilovanje kanonika kod ordinarijata i oticijalata“;1908: „Sílvestrova bula“, „Naert diec. statuta 0 od
nosima izmedju župnika i kapelana“; 1909: „Ra—
stava crkve od države u Francuskoj“; 1910: „So
cijaina misija katol. klera“Včasop. „BogosLSmotra“
uveřejnnil r. 1910 a 1911: „Zakon o rastavi crkve

i države u Francuskoj i skan.eprav o“. DíkCenneroth viz Gene
Cenni Kajetán, kněsaz1.betneficiát při chrámuvatikánském; :o.: „Monumenta dominationis pon

tifíciae sive codex caroiinusllljuxta autographum
vindobonensc, epist.tLeonís diplomata Ludovici, Ottonis et ienrici, chartlula Mathildis comi

tlssae et codex rudolphinus chronoliogia, dissertationibus et notis illustrata“ (prot Muratorimu;
1,60 2 sv., znovu otiskl .ilignc, PL. XCVill.),

„De0anti7quitateecclesiae hispanae dissertationes“(1741741, 2 sv.), C„oncilium lateranense Ste
phanil ili. a. 769, nunc primum in lucem edítum“
(1735), přel. do lat. Nicasiův spis„ Prímatus hispa
lensis seu defensio primatus ecclesiae hispalensis“
(1729); opravil a znovu _vydalMuratoriho „Disser
tazioni sopra le antichia ítaliane“ (1765 ; po jeho
smrti vydal jeho synovec Bart. Colti „ iss. sopra
varii punti interessanti la storia ecclesiastica, pon
tificia, canonica, romana“ (1778, 1799).

Cenomanensis dioec. viz Le Mans.
nes, xowwvoí, hierarchický stupeň

u montanistů, vyskytující se od lV.s toi. (Sv. Jeron.
ep. 41, 3), podřízeni byli patriarchovi pepuzskému
v.t); po nich teprve následovali v hierarchické

stupnici biskupov
cneotaphium viz kenot atiion.
censor knih. Censorem v církevním slova smyslu

rozumíme osobu, pověřenou úkolem prozkoumati
obsah knihy za účelem zjištění, zda kniha po stránce

ravů nic závadného neobsahuje. V prvních
stloletích křesťanských úřad censorú vykonávali pře
devšim biskupové bud'na sněmech nebo mimo ně,
zvláště pak biskup nmsky, jemuž záhy z celé cirkve
knihy k posuddku byly zasilány. Tak na př. svaty'
Augustin, napsav dvě epištoly proti Pelagiovi, po
silá je do Ri"na k prozkoumání, „abych je opravil,
kdyby Svatost Vaše s něčím v nich nesouhlasila“,
biskup africký Possessor urguic u papeže Hormisdy

aprobaci knih jemu zaslgých, atriarcha alexandrijský Euiogius papeži hoři ei. k censuře po
sila své spisy proti-Agnoitům napsane atd. Papež
buď knihu sám prohlédl, nebo dal ji jinou spole

hlivou osobou dposouditi, jak se o tom často vslovně zminkad éje Tak pravi pap. Alexander 1'
r. 1256 o traktátu ařižského theologa Vilémaa

t Amore,xžellzavr uje je" k radě čtyř kardinálů,nebo _lanX okníze efensor pacis Marsilia

zPadovy a jalna zjandunu, že ji dai kardinály aa preláty, theology a kanonisty prozkoumati. [)'A r
gentré, Colleetlo iudiciorum de novis erroribus, i.,
168a304). Po vynálezu tisku bylo ovšem třeba po

'?

A

(A.
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mýšleti na rozsáhlejší organisací censurni. Za tím
účelem zřízena bylar 1542 gr e ace s.
Ofíícíí, jež úkolem makjícvyhledávati a potlačo
vatí haeresí, přirozeně zabývala se i závadnými
knihami.ar. 1571Kongregace indicis, již při
souzeno bylo nejen revidovati v_šechnyindexy, ale
i poosouditl všechny knihy proti katolické víře a
mravům od dob sněmu tridentského vydane. Spolu

učiněna byla opatření, aby i v jednotlivých dlecěsich censoří byli ustanoveni. „V mě papežský
vikářamagister s. Palalii, mimo Řím bis a in
kvísitor města nebo díecěse, každou knihu k tisku
ch stanou bedlivě vyšetřte a nezávadnou vlastno
ru ním podpisem , jeenž pod trestem exkommun
kace bezplatně a bez průtahu dán budiž, propustte“,
ustanovil V. sněm lateránský, jehož usnesení pře
vzato bylo doslovně do |O. regule římského indexu
azevrubnčjí doplněno trojíínstruzkcí Klementa Vlll.
' (Viz censura pusobu, jakym si
Kongregace índícís (resp. 5. Ofíizcíí; při posuudku

knihydoočmatl má podrobnou instrukcít vydal papežBen t.XlV v konstitucí Sollíc ac pro
videadlzee.7 červennce 1753: Kongregalcteazabývá se

pouze knihami, jež jí byly udánů t. j. zučeni protivíře nebo mravům obviněny dání to, jež musí
býtipodepsáno jménem vždy přísněv ta)nostt cho
\aným, přgímá tajemník kongregace, jenž vyšetří
p_ohnulky elace, asánt knihu plroltlédnuveodevzdá)i dvěma konsultoorům k pOSutt,lku zda) obža
loba knihy s dostatek odůvodněna. Přisvždčí- lí
konsultoří,obdrží knihu relalor, odborn k pa
pežetn nebo praetektem kongregace vybran , jenž
ve svědomí zavázán jest vrátiti knihu, poznává-li,
že s ní není. Ten, cokoli v ni shledal zavacmého,
s udáním stránek písemně oznámí soukrome e,
tnalě neboli přípravné kongregaci,každého mě

síce se scházející a záležející z0_magistra s. Paláce,sekretáře a šesti konsultorův, ichž výběru roz
hoduje povaha látky v knize proojednávane'.Svolává
jí sekretář kongregace, jenž činí si poznámky
opronesených míněních konsultorůva posílájkespolus cennsurou re loat vou kon aci krardi

nálů. Žádá-lí toho důležitost knihy nebo zvláštnízásluhy autorovy, dostav se do schůze sám
apež, v jehož přítomností kongregace, všechen

materlál zevrubně prozkoumavší, rozsudek vynáší.
Není-lí papež přítomen, podávvmámu sekretář kon
gregace o vyneseném rozsudku zevrubnou zprávu
a žádá ho ža potvrzení jeho. Rozhodnutí kongre
gace pronášena jsou ustálenými formulemí: dí

a, scríbat alter, znamená,že dosavadní ma
teriál nestačí, aby kongregace mohla síučínití bez
pečný soud; odročuje jej tudíža ukládá aby ještě
jeden konsultor (scribaat alter) sve' dobre zdání
podat.!Prohlbetur. Zakazujese. Dlmíttatur
není ještě aprobací knihy Kongregace pouze pro
hlašuje, že knihy nezakazuje, že jí nedává na index;
Řositívního úsudkuoobsahu knihyse však zdržuje.niha závadnou uznaná (prohibetur) vřazuje se
pakdo seznamu zapověděných knih zvlášt
ním dekretem, jehož schema zní takto: Ve středu
25. května roku l883 sv. Kongre ace kardinálů
jeho Svatosti papežem Lvem lll. a stolicí apo
štolskou lndexukknih závadneho učení. v
posta evných. konaná v apoštolském paláci vali
kánskěm, odso.tdílaa odsuzuje. zavrhlaa zavrhuje

a do indexed zapověděných knlh vřaditi přÍKŠanaa přikazu'e 'la Pro ež nikdo, at které
hokoli stavu nebo hodnosti, díla tato odsouzená a
zavržená budoucně ani vydávatí, ani vydaná čísti
nebo podrželi se neodvažuj, nýbrž svemu biskupu
vydej pod tresty v indexu knih zapověděných sta
novenyml. Ottom jeho Svatost Lev Xlll. skrze mne
podepsaného zprave byv, potvrdil dekret a roz
kázal vyhlásíti jej. Na svědectví toho podpis kar

censor knih

dínála praefekta a sekretáře. Publikace dekretu

dála se nalepením na chrám sv. Petra, na palácsv. Ofíícía a na nárožíCampi Florae, t. j Orbi

Urbi, nyní pak v Aktech Apost.Sedís.(l:li1ískupově oznamují nad to zákaz ten [ ve svých

dinaríátních lisatech) Dekrety ty byly již několikrát sebránya yvd.ány K indexu Alexandra VlL
byly přidány vzadu jako A peendíx. V novejších
indexech uvádí se datutn a íslo dekretu hned při
zakázané knize. Poněvadž není pro katolického
autora bez příhany,ocitla-li se kniha jeho nalndexu,
zachovávají se k nrněmu šetrně ohledy. Pokud lze,
pronáší se v kongregaci kardinálů rozsudek 0 za
vržené knize s klausulí „donec corrí atur“, a au
torovi podá se o tom zpráva s nazna ením závad
nýeh míst. Změny a opravy však nezůstavují se
dobrému zdání autorovu, nýbrž dčí se autoritou
Kongregace indlcls, již chystané nov vydání knihy
spolu se žádostí o aprobací poslatí sluší. Do Be
nedíkta XlV., opatřil--li autor nové vydání knihy
podle návodu z kongregace daného, býval dekret
knihu do indexu zařazujíci potlačen, nebo bylo--lí
již závadné vydání příliš rozšířeno, pouze na toto
vydání výslovně omezen V původnímzntnění pn
blikován byl dekret tenkrát, odepřel-l-i autor uči
niti uložené opravy, neho nedal- lí do určité doby
odpoovědi. V novějších dobách, kdy vydaná kniha
mnohem rychleji se do oběhu dostává, vešlovoby
čej zpravití autora 0 zavržení knihy, V)čkatí jeho
odpovědi a pndrohíl—-li se, zařadití síce kníhud
indexu, ale přídati k ní „autor laudabiliter se sub
jecít“ (prlházt se po prver. l764), nebo prohlásíl- li
autor v odpovědi svou knihu sám za zavržení
hodnou: ,.autor laudabiliter se subjccít et opus
suum reprobavít' (po prvé r. 1838). Opozděne pro
hlášení podrobujícího se autora uvádí se ve zná
most novým dekretem, abyla- lí zatím zavadná jeho
kniha již v indexu otištěna, přidává se k ní po
známka „Iaudabílíter se snb' ecít“ v nejblíže přl
Štím novem vydání indexu. yšetřování s autorem
samým zahajuje se kanonickým procesem jen
teehdy, je--li autor z haerese podezřelým, t.)
přestává- lí slovem nebo knihou šířití svá bludná

učení. Není tedy proces ívžd)cky zahajován, kdykoli se autor nepodrobí Co pravi konstituce
„Sollicitaac provida o vlastnostech censorů,
převzato bylo doslova i do nového censurního
práva obecného, utvořeného konstitucí Lva Xlll.
„Oíficíorum ac mu nerum“ z r. 1891.„Bisku

pové, jímžh náleží dávati dovolení k tisku knih,dbejtež toho aby k prozkoumání jích použilo
bylo mužůvoosvědčené zbožnosti a učenosti, od
jejichž víry a bezúhonnosti mohli by očekávali, že
ani přízni ani nenávisti ústupků neučiní, že odloží
všelíke lidské ohledy a jen a jen čest Boží a pro
spěch věřícího lidu na zřeteli míti budou.“ (Do
slovně znění s 5. Klementovy instrukce „de im-
pressíone líbrorumm".) ČI.3 .Censoři věztež, že
o různých míněních a názorech beze všech před
sudkův souditi jest. Odložte tudíž nadržování ná
rodu, rodine, škole, ustavu a prostí VŠIstranníckostt
jedině přihlížejte k dogmatům sv. církve a k obec
nému katoliekemu učení, obsaženému v dckretech
všeobecných sněmů, v konstitucich římských pa
pežů a v souhlasnem učení učentců.“ (Ovšem, dá li
censor, konaje ofiícium boni virí, pokyny i v jiném
směru, na pr. vědeckém, jazykovém atd., bude mu

za ně autor jen povdě en, věda, že jde()o dobrověcí, a nebude proto nedutklivým.) Čl.4
bylo-lí v knize shledáno nic, co by překáželo' je-
jimu uveřejnění, Ordinarius k němu písemněaza-;
darmo autoru volení dej, jež buď na začátku
nebo na konci knihy vytištěno budiž.—" oto
církevní zákonodárství o censorech nejnověji roz
množeno bylo papežem Piem X. encyklikou Pas—
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cendi dominici gregis z 8. srpna 1907,proti
nebezpečí tak zv. modernismu vydanou. ius X.
nařizuje v ní, aby v každé díecési v dostatečném
počtuustanovenibylicensoři ex oliicioz obo
jího kleru vybraní a věkem, vzděláním a obezřet

nosti se tdioporoučející, kteří tvoří dohromady takzv. lnst um oll gium censorum.
Těm budtetžupřikazovány brukopisy approbace potrebu ICI jejich úsudek buď pouán biskupovi pí
semn a je--ll příznivý, budiž biskupskému„ lm
primatur“ předeslánaformule: „Nihil ob stat“
se jménem c_ensorovým. Vynechatl jméno censo
rovvo dovolu 'e biskup jen mimořádně a z vážné
příčiny. Nežli byl úsudek censorúv o rukopise bí
skupovi sdělen nebo dopadl--li nepříznivě, nesm
býti jméno censorovo prozrazeno. Spolu ukládá
encyklika biskupům, aby měli bedlivě zření k do
ísovatelúm a spolupracovníkům denníků nebo

gasopisů periodických, a vyslovuje přání, aby pokud
možno i denniky a časopisy katolíky psané měly
ustanoveného censora,jen1užnánleží vydaná čísla
proč.'tati, ashledal- li by vnich něco nebezpečného, na
opravuutoho co nejdn've naléhatí. Vedle těchto
ustanoveni encyklika nařizuje, aby po způsobu
diecési umbríjských utvořena byla v každé díece'si
rada zkušených ínužůvobojího kleru, Consilium

Vigllantia zvaná, jejímž úkolem jest dohlí
žeii, zda a jakým způsobem se hnutí modernisti
šiří a biskupa otom zpravovati, aby vhodnými
opatřeními zlo v samém počátku potlačil. 7a linm
úceelem mají se členové této rady každého druhého
měsíce 5 biskupem v určitý den scházeti a o čem
tan: jednali a se usnesli, v tajnosti održeti. Zmi
něné „Censorum institutum ( ollegíuvn)“
má sveho předsedu, resp. imístopředsedu, acelou
řadu člnenů, mezi nimiž jsou vždy též professoři
bohosloví jakožto censores nati. V diecésrch česko
slovanských jest, právě tak jako v diecésich cizích,

instituce ta zavedena všude, coiž platí též o druhéinstituci,„Consilium a antia“. Složení
obou pozná se pouhým nahlednutim do Catalogu
clerí. V arcidiecěsi pražské ustaveno bylo Cen

sorum institutnm" ve smyslu encykliky „PascendíDominici gregis" dne 8. ledna 9 a „Consilium
a Vigilantia“ s příslušnou instrukcí 31. lednal
(Literaturu viz při čl. „censura knih“.) 1L.P.

ensore Orazio, kovolíjec z Bologny,od roku
1569c rmý viŘmě ve službách papežských, :. t.
I62'2;1593 ulil zvony pro klášt. sv. Susanny, 1595

pro Š. María v Aracelí sochy andělů v kapli borgheské, v basilite lateránské, sochn P. Marie
sloupu u kostela S. María Maggiore (l 613).

censura bohovědná jest označení, že některá
nauka (kniha, věta) odporuje víře nebo mra

:
&:

vům. jest soukromá, pronesena jsouc od boho
slovcú e úřední, pronesena jsouc od církevního
"adu unkrotá :. má povahu pouhého dobro
zdání nebo rady. Byla v nášena často ve středo
věku od universit, ve l|.I stol. zvvlaště od uni
versuitypařížské, ne vždycky ku blahu církve. Pražská
universita stihla c-ou nejednu větu Víkletovu, hlá
sanou od Husa a jeho strany. Vlastní c., o níž zde
ednánte, jest pouze censura úřední, kterou vyná
ůejí biskupové, mistni sněmy, římské kongregace,
obecné sněm apee.ž ato :. je autoritativní,

Élikož učitelskýa uřad církve je strážcem víry, odrista ustanovenýtn. Proto všecky t-y, ať vyšší af
nižší, berou se jako pravidlo víry (regula fidei).
C. bývvá pronášena tak, že naznačuje, jakou měrou
censurovaná věta odporuje víře nebo mravům, a
ukazuje váhu, kterou církev jí v ení jen
bohovědný odsudek, nýbrž také pokárání pro hlá
sání necírkevních nauk nebo zásad mravních a

varování před nimi. C. je oprávněna. Kdě'by šlojen o vědecký poznatek bez nábožensk ho vý
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znamu, neb lo by :. třeba, 0anebo b stačilo věedcké vyvr cení. Alej ovíru. írkev bys

Brohřešilaodenedbalosti, kdyby nestřežila viry, kteroužíš jío vz.dal A ponnaděv eernBoh usta
novenou strážkyni zjevené víry,ždaevá:
dobrozdáni, nýbrž jako autoritativní sou y.
censuruje i profanni nauky, ale jen takové, které

zasahují do vír ona př. nauky všebož,ecké, hmo
tařské a p. C. ernlkovy slunostředné soustavy
z r. 1616 odsuzuje bludný filosofick' jejívzáklada smělost nového vykladu ísma. ů'ak ládá
Scheeben slova c—y: doctrinam falsarn et OInII'IÍIIO
contrariam S. Scripturae. Kdyby se stalo, že by
církev t-ou zasáhla mimo svůj obor na ole čiře
nenáboženské, byl by orehmat takovy men itn zlem,
nežli nedbalost na poli vlastnim. C--u dlužnno při
jmouli s vnitřním souhlasem. Troji jest vnitřní
souhlas, kterým přijímáme pravdy náboženské:
souhlas víry božské, souhlas \íry Cirkevní,souhlas
zbožný. Souhlasem víry božské (assensus iid_ei
divinae) přijímáme pravdy od Boha zjevené, při
jímajíce je proto, poněvadž jsou od něho zjevené.

Souhlas tento je nejpevnější, převyšujBůhvšelikýjiný souhlas, jelikož za pravdu ručl
hlasem víry církevní (assensus íidei ecclesiastiscalel)
přijímáme pravdy, které nám církev věřiti ukládá,
poněvadž, ačkoli nejsou zjeveny, se zjevením tak
souvisejí, že pravda zjevení kdyby byly popirány,
nemohla by obstátí Souhlas tento je pevný prostě
(absolutně), vylučuje všelíkou bázeň omylu, jelikož

církev, prohlašujíc takové cpravdy, e neomylná.Důvodem tohoto souhlasu tedy vá a církve, od
sv. Ducha omylu chráněné. osledmmduvodem jeho
jest ovšem Bůh, nebot věříme církvi, poněvadž Bůh
opatřil ji neomylnosti. Souhlasem zbožným (as-sen
sus religiosus) přijímáme pravdy, jež předkládá
bud' církevní vrchnost která není opatřena nc
omylnnstí, buď vrchnost neomylná, ale nevystupu
jícíssouneomylnuváhou svou. Tento souhlas ne
vylučuje všeliké bázně omylu. Podle tohoto pra
v1dla dlužno určovati souhlas, jenž příshtluíš £-.ám
C-u od podřízených církevních vrchností přijímají
jejich poddaní souhlasem zbožným. Lze se od nich
odvolati k autoritě vyšší, která ji může zrušiti.
C. od nejvyšší autority je pravidelně od papeže

anebo jeho jtněnem,e jelikoz obecné sněmy jsouvzz.ácné Při této z-e možný je souhlas jak bož
ský, tak Církevní nebo zbožný. Rozhoduje původ

a p0vaha -y C.v daná od římské kongregacenení ovšem neomylná; není neomylná ani dehy,
když je dána jménem nebo sobvyklým schválením
papežovým Ale odvoíati se z ní nelze. jelikož

nmaI1povahu rozsudku nejvyššího soudního tribu
Závaznost souhlasu e takoveá, že odepření

bylo by těžkým hříchem z věci samé..d vá vědomostozhoubnosti jistých nauk.

'latžioávědomost působí podobně jako vědomost,eBůh, že vražda je hřích a p. jaako zde ne
přijletí těchto pravd bylo by smrtelně hříšné, tak

jest těžkým hříchem nesouhlas sez-ou, která ozna
cuje něco jako zhoubné. Kdyžj c-gneomylln,éje závaznost k poslušnému přijetí ješt větší Zde
odpor čelil by nejen proti autoritě církve, nýbr
ještě zvlášť proti Bohu, jenž tu přímo nebo ne
primo dává sveclvectí, že censurovaná nauka jc
zhoubným bludem. Veliká závaznost souhlasu plyne
takéz důvodů zevních jako z prohlášení papežů,

z trestů, jimižo úrcůmelse ehrozr. Závažnost
Eoslušnostínbylaovytknuta 0 Martina V.(Denzingcr,nchtr Klementa XI. v okružním listě
Utíigenítus o) bludech Quesnelových, kde se dí:
.Nařlzujeme všem věřícímm, aby o uvedených vě
tách neosobili si j.nak mysliti, učiti, hlásati, nežli
jak v naší konstituci jest obsaženo Též odPialX
(színger,Encltir.," 1699.1722).závaznost taková
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je zajisté těžká. Také :. sama ukazuje často na
závaznost těžkou. Každý je tedy pod těžkým hři
chem povinen příjmoutí c-u v tom smyslu, jak je
dána, zavrhnoutí odsouzenou větu vnitřním sou
hlasem tak, jak :. jí zavrhuje. C-y dávají se někdy
v celku, někdy podrobně. l\dsouzení knihy praví,
ž nt jsou as oň mnohé věci zavržení hodné.
Odsouzení určit věty praví, že zasluhuje uvede

c-u vubec. Zavržení několika vět
společnou c-ou zove se zavržení in globo (hro
madně) a praví, že každá věta aspoň některé
: přidaných censrr zasluhuje. Určitá :. na určitou
větu praví, že zasluhuje pravě této. Zrovna taková
je v uvedených případech také závaznost příjmouti
c-u. Když je na jednu větu dáno censur několik,
mato význam ten, že je zavržení hodna z někollka
důvodů; jednotlivé c-y nejsou tedy holá synonyma.
Poněvadž c-y se dávají pro celou církev, nesmí
vět censurovaných nikdo hajiti. Nelze připustiti,
že by mohla církev něco pravdivého anebo do
breho prohlásiti c—oujako blud anebo zlé. To má
platnost 0 c-ách věcných. namířených proti obsahu
censurovane' věty. C-y týka ící se —řečia toho, co
časem se mění, t to nezm nnosti ovšem nemají.
Tak když nad doslovným výkladem Písma o slunci
a zemí výklad obrazny nabyl vrchu, pominula c-a
soustavy Koperníkovy po této části. C. neodsu
zuje, co spisovatel osobně smýšli, nýbrž co větou
objektivně vyjádřil. Ale co : odsoudí, to ve větě
skutečně jest. Chtiti vymknouti se c-řc vytáčkou,
že spisovatel jinak smýšli, nežli věta paví, je
zbytečno, nebot :. odsuzuje smysl věty. ici, že
věta má jiný objektivní smysl, nežli vjakém ;.
ji be'ře, jest marno, poněvadž i hájení zjevené
pravdy konstatováním smyslu bludných vět patří
k učítelskému úřadu cirkve a c'rkev je v něm,
vystupuje-lí s celou váhou svého učitelského úřadu,
neomylná (neomylnost in lactis dogmatícis). —
jednotlivé amury. Záltodtto je předeslati k nim
toto Pravda jasně zjevená, zvláště byla-li od
církve i prohlášena, zo e se dogma (článek víry)
a přijímáse věrou božskou. chzákladnějším do 
malům říká se articulus fidei (základničlánck viry .
Pravda, která je sice jistě zjevena, ale není ani
od církve prohlášena, ani v pramenech zjevení tak

jasně předložena, by byla ode všech poznávána,zove se propositio de ide (předloha Viry). Když
pravda je téměř všeobecně od bohoslovců pro
hlašována za zjevenou, zove se fldeí proxima (víře
blízká). Když ji církev prohlásí za zjevenou, stává
se dogmatem. Pravda, která z jedné zjevené a druhé

theologícky nebo přirozeně jisté jistě y , nazývá se,a jest od církve prohlášena čilínic,theo
logice certa (bohovédně jistou). Často dává se jí,
byla-li prohlášena, také jméno dogma. Pravda,
která ze zjevení plyne jen pravděpodobně. jme
nuje se conclusio scholastica (scholastický dů
sledek). Nejobvyklejšíc-y jsou: aeretíca (ka
cířská). Znamená, že věta touto c-ou stižena jistě
a bezprostředně odporuje zjevené pravdě, od cirkve
k věření předkládané. „Zřejtně“ kacířská znamená,
že slova věty nejen jistě, n'brž í zřejmě odporují
článku víry. Věta je kacirská. třeba spisovatel
osobně neni kacířem, t. j. mužem zatvrzele v blu
dech trvajícím. Haeresí proximz (kacířství
blízká) znamená, že věta odporuje pravdě od církve
sice ještě ncprohlášene, ale téměř všeobecně nebo
téměr s jistotou za zjevenou pokládant: (tideí pro
xima).De haeresí suspecta (z kacířstvípode
zřelá) jest zvána, estliže smysl není jistě, nýbrž

více méně Ípravděpodobně kacířský. Haeresímsapiens ( acířstvímzavánějící)znamená, že věta
by mohla míti ještě pravý smysl, ale že spíše má
smysl kacířský, zv áště uvážl-íí se okolnosti. Na
př. když pravoslavný bohoslovec řekne, že svatý

censura bohovědná

Duch vychází z Otce, soudime právem, že míní
.jen“ z Otce. Podobně když Luther někdy píše že
víra ospravedlňuje, míní patrne .pouhá" vtra. "r
ronea (bludná) v užším smyslu sluje věta, která
přimo odporuje buď důsledku bohoslovně jistému,
anebo nauce, která je sice dostatečně předložena
jakožto pravda náboženská, ale ne stejně pevné
jakožto pravda zjevena. V širším smyslu znamená

:. „erronea“ větu kacířskou. jen kdo nezavrhujevětu, kterou církev odsuzuje jako kaCIřskou,hře í
těžce proti víře božské a je kacíř._Při c-ách nem
ten, který byl jimi stižen, kacířem, i kdyby osobně
znal nauku církevní a vědomě jí odporoval, —
aspoň ne kacířem ve vlastním smyslu slova, —

oněvadž jde o nauku, která buď od církve není
zřejmě jako zjevena k věření předložena, anebo
je jen nepřímo zjevena (theologtce certa), třebas
je definována. Kdo nezavrhuje větu. kterou církev
na všeobecném sněmu nebo ústy papeže ex cathedra
odsuzuje, ač ne jako kacířskou, hřeší těžce proti
víře církevní. Zastávánítn vět, od církve skrze kon
gregací anebo ústy papeže, ale ne ex cathedra
mluvícího, odsouzených, hřeší se těžce protí po
slušnosti, jež žádá zbožného souhlasu, ale ne proti
víře. Male sonans (špatně znějící) znamená, že
věta je vyjádřena nevhodnými slovy, tak že, ač
smysl jeji je správný, mohla by snadno býti bludné
pojata. Věta: „Otec je příčinou Syna“ u nás není

Bl'lpustna, jelikož by zttamenala, že Syn je tvor.řečtině je přípustna, poněvadž řecké at'u'a má
širší význam, asi jako naše „původ“. Unás dlužno
říci: „Syn má původ v Otcí', „Otec je původcem
$yna“. Llapliosa (klamavá, úskočná, zaíudná, la
pava') je věta, jež slovy správnými vnáší, zpra
vidla zaludně, blud. akové jsou většinou věty
jansenistú. Temeraria (smělá), pokud se liší od
kacířské a bludné, je nauka, jež bez dostatečného
důvodu odporuje všeobecnému mínění sv. Otcůva
bohoslovcú. Zamítá nauku, jež souvisí se zjevenou
naukou jen vzdálenéji, ale je stále a obecně při
jintána. Když nauka, která nyní jest dostatečně
odůvodněna, byla někdy poznamenána jako smělá,
byla směla v této době a pro nedostatečně odů
vodnění. Scandalosa (pohoršlívá znamená, že
nauka vede k duchovní zkáze. Ta ovou byla by
nauka, že časté sv. přijímání více škodí nežli pro
spívá. i rum aurium ofiensiva (urážející
zbožnost, vlastně zbožné uši) je věta, která zpú
sobem, jakým je pronesena, porušuje úctu svatým
věcem povinnou.Blasphema (rouhavá), schis
matica (rozkotná),seditiosa (odbojná), iniu
riosa (potupná) znamenají to, co slova vyjadřují.
— Scheeben rozděluje C—yna dvě skupiny: na c-y,
které týkají se přímo nauky censurovanou větou
vyslovené, a na c-ý, které týkají se přímo blud
ného, nedústojného, klamavěho a pod. vyjádření.
K prvé skupině počítá c-u trojí: c-y odsuzující
bíudnost věty (haetetíca. erronea. falsa a p.); t-y
odsuzující neúctu k Bohu, svatým, církvi, světské
vrchností (blasphema, lmpía, dívinae píetati de
rogans, iniuriosa ecclesiae, derogans ecclesiae
jurisdiclioni, schismatica, seditiosa a p.); c-ý od
suzující větu pro zlé účinky(perículosa, perniciosa,
subversiva a p.-. ru é skupině počíta c-y male
sonans. captíosa, seductíva, de errore suspecta, pta
rum aurium offensiva a p. Rozdělení na uvedené
hlavní dvě skupiny jest dosti určitě a případné.—
Od censur dlužno íišití zápovědl některé nauky
nebo knihy. Takové zápovědi bývají dány_z o a
trpostí, k zamezení sporú nebo z jiného podobn ho
duvodu. To nebyly r-y, nýbrž kázeňská nařízení,
potřebná z moudrých důvodů. Nařízení ta mohou
za změněných okolností býti odvolána, nebo po
mínoutí sama sebou.—Zcensurý lze opakem sou
dítí o pravé nauce a stupni, jímž souvisí se zje
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vením, avšak je třeba opatrností, aby někdoone
vyčetl z c-y více, nebo něco jiného, nežli v ní je.dyž určitá nauka je prohlášena za kacířskou,

plyne z„HŠže opačná nauka je zjevenou pravdou.Kdynby ka o výv01ičlověka podle těla : něja
hého nižšího tvora byla censurována jako kacířská,
thlO by se zc-y soudii,t že stvořeni člověka

i"dle těla je zjevenou pravdou, jelikož jiné mož
ností mimo v v_oja stvoření nen i. C., skrze nlž
církev prohla uje s mravní jistotou některou větu
abíudnou, na př. blizkou kacířství, smělou,

dává naževo, že opačná naauka má mravní jistotupravdy mnohých censur nelze snadno udati, co
jest jejim pravdivým opakem, poněvadž věty jimi
zavržené jsou složité zpněkolíka částí, nebo nad to
jest i : několikeronásobná a pood. Tu dlužno po
učiti se v přiměřených pramenech, jako jsou na př.
pro starší censurované věty Dominika Vivy Dam
natae Theses ad theolo icam trutinam rcvocatae.

Sbírkou vět od církve predložených la zavrženýchje Denzingerovo Enchirldion. (lPei-c T.j., Prae

lectiones dóogmaticaeel. p. 334 n. , Haim—ím:Dogm.,
ll. gui110; .St,raub De Ecclesia n. 898 ss.; Smolík,čení moodernistův, str. 2-—11; Banner S. 1.,
Theologie und Philoso hie des Modernismus, str.
104—516, T..,j v rouk a, 1. . .) Žb.

censura ícirkevní jest kárný prostředek, jlímžcírkevní představený provinivšímu se a nepossluš
nému poddaněmu (křestanu) účast na některých
duchovních statcích odplrá, aby se polepšil. če

-y jest V1nnika polepšíti tpoena medicinalis\,
aetim liší se od trestův odpíatných, mestných. pokut
(poenae vindicativae), jichž účelem jest hlavně
odplata za zločin a usmíření porušeného řádu
společenského. Od papeže innocence 111.(20
5, 40) uznává církevní právo 'i exomkmuni
kací (klatbu), suspensi a interdikt (lvíztato hesla).
Na nekt eré zločiny určuuje c-u již zákon sám a
církevní představený ji vyslovue jen jako vyko
navatel zákona (:. a jure), anc o církevní před
stavený resp. soudce c-u,jež v zákoně samém

pronesena není, ukládá ze své soudní molcilprávním rozsudkem :. ab homíne, c. un. in 17).
_Vt—uupadá se ud' již zločinem samotným (eo
ps,o ipso jure, ipso facto),aav tom případě není

1třebarozsudku soo,udcova nejvýše prol: lášení, že
se někdo dopustil zločinu, s nímž jest :. spojena
(sententia declaratoria) — to jsou censurae latae
sententiae, anebo upadá vínník v c—u ošetření
soudním rávoplalným rozsudkem (c.oferendae
sententlae; :. latae sententiae označena bývá
v zákonném ustanovení si_ovy: ipso facto, ipso
jure, eo ipso sit excommunicatus. . ., sciat se esse
excommunicatum slova naznačujícíspoíupůso
bení soudcovo v budoucnosti nasvědčují, že jde
o c—uferendae sententiae, jakon .mexco mu
nicetur, suspendatur, subjaceat interdícto, sit ex
communicatus suspensus a p. Ulož t| c—umůže
jen církevní představený, tedy papež nebo obecný
sněm církevní pro celou církev a na všechny její
členy, majitelé řádné pravomoci pro toro externo,
jako biskupové (sede vacante kapituly resp kapi

tulní vikářcíl),Ípředstavení řádoví, řádové kapitulyasvé pod zneé. C-ou stižen může býtič lvěk
krtčny,pnčetnv, dos ělý (jen vnčkterých zvláštních
případech i nedosp lí—_ impuberes), při tom musí
čin sám býti zevnějšim, dokonanným, těž kým hří
chem,a musí býti znám i příslušný zákaz činu
istanovená :. ,předcházetí musí také neposlušnost

(contumaciazl,— c-u ab hominne vyněsti jen te dy, bpylo--li dáno vínnikovi trojí kano
nické napomenutí (monítíones canonicae) anebo na
pomenutí jen jedno, ale rozhodné (monttlo perem
ptoria), & zůstalo-li bez účinku. Vynáší—li se :.
rozsudkem (sententia particularis), musí předchá
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zeti soudní povoláni, výslech a důkazy Oproštění
děje se rozhřešenim (absolutio), kteréž při

Ž—řeab homine uděluje buď sám její původce, nebo
nástupce v úřadě, nebo před tavený, nebo plno
moccnik. Při c-rea jure, není-í vyhrazena, může
poddané absolvovati každý, kdo má jurisdikci pro
toro externo, pak každý farář a approbovaný zpo
vědník, ln articulo mortis každý kněz. Absolvuje- ii
in articulo mortis c-y, jež jest papeži zvlášt
(modo speciali) vyhrazena, kněz nemající zvlášt
ního plnomocenství, má absolvovaný, uzdraví- li se,
povinnost standí mandatis ecclesiae, t. j. má
sám nebo svým zpovědníkem žádati k Apoštol
skému stolci a vyžádati sr jeho rozkazuv, anebo
má aspoň vyžádati si novou absoluci od někoho,
kdo jest k tomu splnomocněn; povinnost tuto má
„sub peccato gravi et poena reincídentiae'. C—y
stanoveny byly bullou ín Coena Domini; sněm
tridentský (sess. XXV . de ref.) napominá
k mírnosti a obezřetností při uvalováni censur.
Nyni platnost mají c-y výslovně obsažené v kon
stituci „Apost Sedís“ 121101569 .v. t.), pak c-y
na sněmu trídentském přimo stanovené a konsti
tuci „AposL edls" potvrzené, pak c-y již před
touto konstituci stanovené pro volbu římského
papeže,pro vnitřní řízeni některých řádúv a insti
tutti, a c- stanovené po konstituci. A ost. Sedis“
(konst. omanus Pontiíeex“ ' dccr. 5.
C. C. „Vigilanti" 25/13 1893, konstituce Lva Xílí.
„Orlentaííum dignitas“ 30.1./1 1894, decr. 5. C. C.
„Anteactls temporíbus" 22/12. 1894, decr. 5. C. C.
„In perturbatíonibus“ 12.7. decr. s. C.

„Uíb de bíta“ 11./:90').1904, motu propr. PiaX. .,Praestantía“ 18./.ll 907). — Fr. No./din, „De po-nis

ecclesiastícísz“ v1d. 5., lnšpruk 1900; L. DvořákČKD. 1 13.nn Ait/mcr, Compend. '<
eccl. v.2 :

censuí'a knih Chránitl sve příslušníky od ško
dlivých účinků veře'ně štřeně myšlenky jest přiro
zcnym právem kaž č vládní moci. Pokud ]d omy
šlenku Spisy šiřenou, jmenuje se právo to cen
s urou. již Plato žádal, aby knihy drive než v oběh

vejdou, byly podrobeny zkoušce moudrých. ojest :. přede OZI (praeventivni). Od této roze

znávati sluší c-u dodatečnou (represslivm),ježknihu již v oběhu jsoucí zkoumáaappo aě po

tlačuje. Pi'ikíaclrjejt máme ve vypravování leiověX , , 1 př. Kr. 1 usnesení senátu spá
ieny byly knihy oráčem ve hrobě krále Numy na
lezené a tomuto králi připisované když pretor Pe
tllíus e byl prohlásil zbožnosti a náboženství ne
bezpečnými. Přestává- 1i veřejná moc na pouhém

potlačení knihy, sluje istíháni to obekttvním;subjektiv nim jest, -i k odpovědnosti volán

lautor. Církev,l,i__žbyl Kristus svěřil své učení kespáse duší sm rujíci, vykonává dohled ke knize
iz práva božs,kého a tímto jejim posláním i_est
dána i povaha c-y církevní. Církev zkoumá knihu
za účelem zjištění, zda kniha není závadná po
stránce viry nebo mravů. Způsob, jimž církev vy
konávala c-u knih, nebyl ovšem vždy stejný; při
způsoboval se poměrům a potřebám času V prvních
třech stoletích křesťanského letopočtu, v oněch
úctyhodných dobách náboženského vznícení, kdy

slovo Kristovo prostupovalo vesmniterný život člověka, vystačovala církev pouhým poučennim, napo
menutím nebo výsttrahou. Křesťané pokládali za
samozřejmé, že jest jim v stříhatl se knih jež jim
jejich pastýři označen byy ašk odlivé. Řo pro
mluvě sv. Pavla v Eesu křezsfané eíesští, ,kteří
si byli dříve všetečných věcí hleděli“ , snesli knih
za 50.000denárův aspálih je přede všemi. Výstrahy
církevních pastýřů vztahovaly se jednak ke kni
hám autorů pohanských, jednak ke knihám původu
bludařského nebo ke knihám podvrženým asvou ano
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nyntitou podezřelými l,Proto ( estat martyrum)“, didekret elaslánůvr podges aroovdá ného
yčeje ve svaté 4cirkvipse nsečtou, poněvadž

jména těch, kdo je napsali, úplně neznámá jsou. "
Že takových knih mylně tíebo lstivě Kristu, apo
štolům, andělům a pravověrným spisovatelům cír
kevním připisovaných bylo v prvních stoletíc kře

stansakýchmnoho,vysvítá z katalogu Gelasiaa,prvního dochovaného seznamu a ogryfův a
____0___hludařských z konce století V. litá praxe
t-ní zavládla však po roce 313, kedyediktem mi

lzán___s_n_ký_m___dkřesťanství _bylo obdrželo svobodu vyu ředntím orgánem církevní c-y stávají se

církevní srPětnuy,všeobecné nebo provinciální. Tak
hh sněm církevní zavrhl knihu Ariovu,alii nadepsanou, a zakázal ji čísti. (bokrates,
Hista.(.ch ]. G.)Podobně synoda alcxandrijská
r. 400 k poodnětu patriarchy Theofila zapověděla
čistí a míti knníhy Origen ov.y Všeobeecný sněm
efessk r. 431zavrhlknihuAsceticon, již as
siliani svůj blud šířili, slovy: „Vídělo se (sněmu),
anathematisovati kni__huposkvrněné této haerese,
haereliky napsanou" Cirkevytedy prozkoumavši
knihu, prohlašovala ji za bludnou a zakazovala
věřícímjičísti. Od těch dob však, kdy křesťanství

se stalo náboženstvím státnín_t_,podepírai církevníz—usvou autoritou i stát. Vet ljej k tomu jednak
vlastní zájem, ježto z bludařstev vznikaly často
i politické různice a nepokoje vnitřní, jednak ] tra
dícc římského státu. Augustem počínajíc. důstojnost
čisařská spojena byla s hodností a titulemmponti
_f__ikamaxima, a císaři přiznána byia svrchuvanácve věcech náboženských. Tyto tradice půso
bmiloyzajisté na Konstantina Velikého, nazval- lise sám

e_ptsk opem. dozorcem, ku vnějsím věcem církveusebíus, Vita Const. ], 44 424) a nařídil-Ii, hy
církví odsouzený spis Aríův byl spálen, „_kdekollby
byl nalezen, aby po bludu aiíánském ani památky
nezůstalo potomstvu. Také to nařízujeme, aby
kdokoli by přistižen byl, že knihu Ariovu skrýval

a jí nespalíl, bez odkladu na hrdle _potrestán byl“.'lymž trestem hrozí l edikt Arccda ův r. 398proti
Eunomíanům vydaný: velut magiorum librorum
letentatores capite plectentur" Zaráží zajisté, že
Konstantin Vel.sáhl hned v prvním případě ke trestu,
jehož ptisnost nebylo lze již stupňovatí. A že přís

nost ta zarážcla i samy vrstevníky, tušíti lze z_cslov Sozomena (Lib.V ,c 12), jenž přísnostc
snřeTheodosiavte věci omloovua: Zákonem těžklě
tresty vyměroval jim, ale neprováděl jich. Chtěl!
ne tresty stíhatí, nýbrž strachu nahánct1_poddanym
aby za _jedno byli ve věcech víry. “ Vlastně však
zmínění cnsařové nečinili nic jiného, než že trest
ního ustanovení římského práva 0 knihách magi
ckých použiliína kpíhy bludařské: „libros magícae
artis apud se neminem ltabere licet. et si penes
quoscunque reperti sint, bonís ademtis combustis
que his publice in insulam deportantur, humiliores
capite pumuntur“ (jul. Paulus, Receptae sent 1.5,
lít. 23, 5 12). Toto přispění státní moci v době
hojných llaeresi přišlo arci církvi vhod; tak vhod,
ž sněm eíesskýr. 431 se již císařského zakročení
ve prospěch svých dekretu proti Nestoriovi přímo

dožaduje: Snažně prosíme _VašeVeličenstvo. abyste
učení jeho zcirkví vymýtíl knihy jeho, kdekoli
by:se vyskytly, spálltl rozkázal“ (Conc Efes. ActaTom lll. Sa bb. e_dit col 571). Císař Theo
dosmíuslí. r.0435 vyhověl tomuto přání synody zá
konem do obecných zakouíků říšských prijatým..
„shledávány buďtežaveřejně spáleny“, stejnějako
do říšského zakoniku přijat být i dekret Marcia

-nův, knihy EutychiathnvaApolinaristů po_dtrestem
.dcportaaes s eáliti př.kazujuíc| (Cod. jus nían. l. 6tit. 5a h..aeret) Císařův rozkaz, llaby knihy
.Severovly8byly spáleny,—stal se rovněž na žádost

ského thc
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synody caříhradské. Tento příklad státní moci ne
zůstal bez vlivu na t-ní praxi církevní. Seslý obecný

sněm (680) usnáší se o spálení knih ___monotheletických a provádí usneseni toto jtžs niual
jsme, aby tyto spisy duši nebezpečí-Ilnék úplu_nému
vyhlazení ohněm spáleny byly. A spáleny jsou."

té dooby oatpatření toto na církevních sněmech
častěji se o akuje. Trullská synoda r. 602 nařídila

spál__e_nísmy lcných Acta Martyrum (Mansí IX, 972).„A kdo neopisuj knihy (ltinera apostolorum), již
do ohně odsuzujeme,“ rozhodl ll. sněm nicejský.
Na Vlll. sněmu obecném vsedění 8. byly v železné
nádobě uprostřed shromáždění mhéoa se sou
hlasem sněmu spáleny listy Photiovy. Ježto obecné
sněmy církevní svolávn byly působením pa—
pežů, kteří buď osoobně bud' svymi legáty jim
předsedali, bylo přirozeně účastenství římské sto
lice v zákaze knih ve vírřenebo mrnvech závadných
uenepatrně. Potřeba zákazu knih bývala však ča
stější než obecné sněmy bvly svolávány. Mnohem
hojněji tudíž naskytovala se římské stolici přile
žitost býti rozhodčím v otázceo přípustnosti knihy
v bezprostředním \ykonávání jejího úřadu _nejvyš
šího učitele církve. Tak papež nasstasius 7.a
vrhuje latinský překlad Orlgenových flag: dgzwv
jeho nástupce lnnocencl. odpovvidá r. 405 k do

tazu biskupa toledského Exsuperiaa stran některýchpotlvržených knih Nového zákon a, že „je zatratiti
sluší“ ,a o knize Pelagíově o hříchu dědičném a
milosti píše biskupům atrickým: „Knihu vaší la
skavostí nám zaslanou prohlédli jsme. Vní mnoho
shledali jsme napsaného piott milosti Boží.mnoho
rouhavého, nic, co by sein m zamlouvalo, a nic
skoro, co by se nám neb lo nelíbilo: budiž tudíž
každým zavržena a potla ena.“ Tím, že papežská
stolice od prvopočátku byla svrchmaným rozhod
čím v otázce přípustnosti knihy uznávána a velmi
často po této stránce o rozhodnuti dožadovana,
dá se vysvětliti podivuhodná a podrobná znalost
křesťanského písenmictvi pravověrnéhoi závad
ného,jak ji osvědčuje„Seznam kniil přijetí a
zavržení hodných“, papežem Gelasiema jeho
římskou synodou r. 496 \ypracovaný a o bdělosti
římské stolice nad závadnými knihami zvláště svčd
čící. jest to první známý index, přijatý i do de
kretu Gratíanova. (Viz heslo Index.: jako na vý
chodě, icirkev západní postupuje od prostého zá
kazu knih k jejich potlačmání a stíhání. První pří

padj 'ísatntviu usneseného spálení knih spadá dodoby] LvaV elio.kéh „oPdvržená písma, jež pod
jmenem apoštolů mnohých bludů semeništém jsou,
nejen zakázána, ale i odstraněna a do ohně nahá

zeua buďtež“ (Ěpist. apost. Migne LV, 2)._A spá
leno bylo v Římevel_í_kémnožstvl knih, jež u Manícheovců pa ežem ímě odhalených shledány
byly. Tyto principy církevní c-y zachovávány byly
i potom, když kultura starého věku, vpádem baar
barů rozvatená, postavena byla na nové základy,
.j. ív křesťanskémstredověku Po stránce obsa

hové zabývá se církevní :. střed0věká nejen kni
_hami vědeckými, jež se s pravým učením rozchá
zely,jak0 byly knihy Skota Erígeny, Gottschalkovy,
Berengarovy, Abaetardovy, Viklefovy a Husovy,
ale i nesprávnými překlady a v lady Pisem a
knihami pověru _(kouzelnictví,nekromantii, vzývání
ďáblaaat_d.) mezi lidem šířícimi. Závadné knihy
odsuzují se do ohně, biskupům se ukládává, aby
pátrali po odsouzené knize, věřícím,aby ji do určité
lhůty vydali. Pod pokutou vyobcování nařizuje pa
pe7. Alexander lV. biskupum, aby erardinův
„Úvod“ ke knihám o ata jáchy ma žádali a ničili.

Věřícím ukládá pod tymaž trestem, aby__spisek pař_í__ž
cologa Vilem __a__St. A „'lractathrevissimorum tempo'ru “do 8 dnoútespálil'! a od

stranili. „Za kacíře budiž pokládán, píše papež
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Alexander V. arcibiskupu pražskému. „kdy by knihy
Viztolle0\y. obě nevydal, ab soči věřících
odstraněny hýly.o" Kosmický snem, jenž biskupům

pod přísnými tresty ukládá knihy Viklefovy sbírtaJtia páliti, ustanovuje o knihách Husoových ta
„Poněvadž 30 artikuíů (Husových) výslovně obsa
ženo jest ve knihách a traktátech jeho, proto ře
čené knihy,učení a jednotlivé jiné traktátyaspisy,
jím at latinsky at česky vydané a do kteréhokoli
jazyka přeložené, synoda tato zatracuje a ustano
vuje, aby veřejné a slavně v městě Kostnici ijinde
spáleny byly. A aby nebezpečnému učení to

konen učiněn byl, nařizuje synoda biskuhpůmrn:potěchto spisech církevní censurou stižen'c
dlivě pátrati a nalezené veřejněspálíli.“ rzo potom
stihl týž trest i spisy jeronýma Pražského. Velmi
zhusta přihází\vá se, že některá kniha zavržená
bývá synodou provinciální ažc rozsudku tomu do
stává se papežského potvrzení. Tak učení Beren
garovo o Svátosti oltářní bylo r. 1050 zavrženo na
synodě vercellské, Abaelardovo r. 1120 na synodě
soissonské, Skota Erigeny „dc divísione naturae“

asynodě senské (1225) atd. Pro větší a tnalejši
dojem žádává se stolici papežskou i zaslání zá
vadných a odsouzených knih do ima, aby tam
s.avně rukou samotného papeže do ohně byly

vržený lnnocenc ll. spaluje tak r" 1140knihy Abaaelardovy ve chrámě sv. Petra, a knihy (i()
minikána Ekarda, Dialog a Trialog Viklefův (1413).
Svrchu zmíněná kniha Skota t_šrígeny na synodě
senskč za\ ržená shledává se pilně k rozkazu pa
peže lionoria 111.(1216—1227) a posílá se do Říma
ke slavnému spálení. Kdežto praxe mnohem mladší
v odsouzeni knihy závadné rozlišuje řísné mezi
knihou a autorem, ve středověku k z kazu knihy
družilo se často i subjektivní stíháni autora. „Li
stem tímto,“ iše innnocenc 11.do rancie, „naři
zu 'eme, aby etr Abaelard a Arnold z Brescie

v klášteře odděleně internmáni byli aaknmhštejich,kdekoli by bylý nalezeny, spáleny.“ Lodi
soudiv r 1327 „Obránce miru" pařížských profes
sorů Marsilia z Padovy a jana z jandunu, nařídí.
všem a jednotlivým věřícím (const. jana X
2 Avignonu r. 1327),aaby obou aulozů nejen nepři
jimali, nýbrž aby, kdekoli by je přistihli, zmocnili
se jich a jaté cirkvi vydali k příslušnému trestu.
Zmínky zaslouží, že časem stávají se i university
důležitým činitelem v c-e knih. 2 pařížské univer
sity jest již r. 1323 známa instituce peciariů, po
véřených dohlidkou ke knihám,jež teprv s jejich

propuštěním směly býti prodavači rukopiasú do prodeje dány. ražská universita r. 1 apo druhé
r. 1408 zavrhuje 45 článku ze spisu \'iklefových a

zakazuje god pokutou křivé přisahý veřejně nebosoukromn ]lm učíti. — V dobách dy kniha opi
sováním jen zvolna. se mohla šiřitiakdy zůstáxala
omezena na úzký kruh lidi vzdělaných nebo ho—
hatých, nebylo nesnadno kolující její nemnohé ru
kopisy vypátrati a potlačiti, když dodatečné ško
dlivost knihy najevo vy.šla jakmile však ve čtyři
cátých ieteclt XV. věkuvobjeveno bylo umění knih
tiskařské, jež umožňovalo knize za laciný peníz
pronikati do nejširších vrstev, stalo se církvi zahy
zřejrným že nevystači c-ou repressivní & že ji
k novým, ůčinnějším prostředkům sábnoutí bude.
Vskutku vedle starých repressivnich způsobů záhy
do popředí \'ýstu uji áznmky organisujici se c-y
praevcntivni a na )va ji rysů tim určitčjšich. čim
bezvýslednějšim osvědčuje se v nových poměrech
starý system. Opatření,_k nimž bylossáhnuto, ne

byla hned anejvhodněji voo.lena Nařízení Sixta lV.: r. 1471, ykaždá kniha k tisku chystaná před
ložena dbylaApoštolské stolici a jen s jejím svole-m-vydá abyla, osvědčilo se záhy neproveditel
ným. Bylo nutno pomýšlettna decentralisact prae
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cntivni c-y Počátek učiněn byl v církevní pro
vincii kolínské, mohučské, trevírskéa magdebnrské,
v nichž stíny vynálezu tisku zvláštězzačaly se je
viti, konstituci Alexandra Vl. „lnter multiplices"
(: 1. června 1501), jejíž platnost s některým zo
střenim rozšířena byla kons ituci Lva X. ze4. května

1515 na celou cirrv.ke „ Šímě papežský vikář amagister s. palatii, mimo ím biskup a ínkvisitor
města nebo diecése každou knihu k tisku chysta

nou bedlivě vyšetřte a nezávadnou vlastnoručním
podpisem, jenž pod trestem exkommunikace bez
platně a bez průtahu dán budiž, propustte. Knihtískaří, kteří y knihu k tisku chystanou řečeným
predstaveným duchovním předložiti opomenuli,
potrestáni buďtež vedle exkommunikace zabavem'm
celého nákladu necensurované knihy, spálenímjejím,
peněžitou pokutou" jednoho sta dukátův Apoštolsk

stolicí splatnouaaiinými tresty biskuueemOLZJpo_dleuznánivyméřeuýmí.“(Labbe,Conc.X1257.)
Alernjiž brzzo potom rozlil se po katolických zemichmeckýcch přívaal nových nauk Lutherových, jenž
protrhl hráze těchto ustanovenía nezastavil se ani
před ochrannými opatřeními, jež světská moc mu
byla nastavila. Praeventivni :. selhávala ve vzru
šených oněch dobách pro snadnost obejití jí; ne
zbývalo tudíž'nežli znovu na pomoc přibrali re
pressí, repressi organisovanou, svými rozměry
s velikostí nebezpečenstvi se srovnávající. Při ve
likém počtu vydaných již knih závadných b)lo
předevšim třeba opatřiti si snadný přehled jich,
aspoň nejnebezpečnějších. K tomu cili p0rízovány

byly zvláštní áseznamy závadných kmh (flandersky,lovaňský,bent tský atd.,) z nichž za PavlaalV.vyšel
. 7 pnni index římský. (Viz čl. index.) Rovněž

snčm tridentský zabýval se otázkou knižní c-y a
třikrát íokoval a usnášel se o prostředcích, jimiž
by nebezpečí závadných knih bylo zmírněno. Po
prvé hned v prvním roce sněmováni, kdy v ene

rálních kongregacich připravoványd byly do rety„De canonicis scripturis“ „De ditione er usu
sacrorum Libroru n“ ve IV seděni dne 8.dubn31546
prohlášené Tehdy nařídil sněm, aby n ap řiště
pod trestem klatby a peněžité pokuty V. sněmem
lateránským vyměřené an o ny mní knihy o věcech
posvátných (de rebus sacris) jednající nebyly ani

tisknuty ani opisem rozšiřovvány ani prodáván,
pokud by neby) Ordinaríem prohlédnuty a schvcleny. eholnicí vedle toho“! licenci svých řádov
představených si opalřte. Schválení toto budiž
uděleno písemně a bezplatně, a vvtisknuto budiž
v čele knihy. Po druhé v seděni XVlll., kdy sněm
zvolil 17členný v)'bor (předsedal mu pražský arci
biskup Antonin Brus 7. Mohelnice ) a uložil mu,
by uvážil, co by ve věci knižní c-y činiti slušno bylo,
abyn ejen pravda od bludu byla rozeznána, ale
i vzrušené mysli byly upokojeny a příčinymnohoná
sobných sleskův odstraněny. Pod louhé úvaze a
mnohé prácisshodli se Otcové otom, aby index

zapovéděných knili (Pavlův) s kmalými změnamibylp ordžen. Všimnuvše si však in ex v ně
kterých provinciích dosud z té příčiny přijat nebyl,
že zapovidají se v něm knihy, chž učenci jen
s velikou ůjmou mohli postrádatí, rozhodli se čle
nověv vboru. aby spřibráním nejučennějšich mužů
fakult theorlogických každého národu vypracována
byla obecná pravidla, jimiž by bez újmy nábožen
ství a ravdy lidem učeným studium bylo ulehčeno.
Pravii la ta, počtem deset, jež předeslána byla tri
dentskému in_dexu,tvořila po Bullet základ cirkev
niho ráva v oboru knižní r-y. HájiíIa toho, od
čeho církev po zákóné božském odstoupiti nesměla,
spolu však vstříc vycházela přáním doby a značně
usnnadnila 'všem lidem dobré vůle šetření zákonů
censurnicli. Od dřevniho způsobu pálení knihbylo
upuštěno, knihy na málo r_nístechzávadné do'poru



792

čeno bylo vyčistiti, a vytčen byl důležitý rozdil
mezi knihami pro haeresí zapovčdenými a kmhamí
z jiné příčiny nedovolenými. Tyto zakázány byly
pouze pod hříchem, ony pod trestem exkommu
nikace nikomu nevyhrazené. Konečně po treti jed
nal sněm o censure v sedem svém posledním.
Vněm přijato bylo na vědomí, že knižní výbor ve
hlavních rysech svému úkolu dostál, a usneseno,
ab papež sám svou revisía autoritou rozdělanou
pr cí ukončil a uveřejnil. Ve třech měsrctch po
uzavření sněmu byl vskutku trldentsky Index s_lO
pravidly a promulgačm bullou „Domtnicl gregts'j
Piem lV. vydán (24. března 1564). Neměl ií_vyaany
index brzo státi se antikvilou nanejvýš htcráme
historicky zajímavou, bylo nutn; jej neustale do;
plňovati. Za tím účelem zřídil moku i_5_71papez
Pius V. zvláštní Kongregaci indicis, již bíxtus V.
pověřil nejen pracemi s doplňováním _índcxu sou—
visejícími, ale i úkolem. předpísovati zpusob, kterým
by nové knihy approboványavydávány bytí mely.
„Vedle toho pročte a posoudí (Kongr. IlldlClS)
všechny knihy od dob sněmu tridentského proti
katolické víře a mravům vydane, podá o mch zprávu
papeži a zavrhne je jeho autoritou.“ Ale práce
tato bez součinnosti biskupů nemohla byti než
kusou. Proto Klement Vlll. r. 1596 desatou regulí
tridentskou doplnil třemi instrukcemi, z illChŽprvní,
„de prohibitíone iíbrorum“, ukládá bisuupum pe
čovati oto, aby jim jejich podiízenýmí u_dávany
byly knihy indexem tmto zakázano, porizovatt
zvláštní seznamy závadných knih buď domácn'h
buď cizím jazykem sepsané, jež po díecésí kolují,
každoročně zasrlati Kongregaci indicis seznam
v diELéSi nově vyšlých závadných knih, a pro lepší
přehled míti i indexy jednotlivých národů. Druhá
instrukce, „de correctione líbrorum", podává po
všechny' návod, která místa při čištění knihy mají
býti vyškrtána, a třetí „de impressione librorum“,
ukl á: „Rukopis do tisku chystané knihy předlo
žen bud' biskupovi (v Římě magistru s. paiatíi),
u něhož již zůstane. Není-lí závady, dá biskup
svolení ktisku knihy, v jejímž čele dlužno označiti
jméno, příjmení a domov autora, jméno tiskaře,
roka místo tiskua schválení biskupovo. Vytištěná
kniha nesmí býti dána do prodeje, dokud censor
biskupem ustanovený, knihu s rukopisem srovnav,
nepřesvědčí se o naprosté obou shodě. Také toto
dosvědčení v knize oznamenáno budiž. Knihti
skařiaknihkupci slíbí biskupovi přísežně,že chtějí
svědomitě dbáti církevních nařízení a že védomě
nikdy nepři'mou o práce a závodu lidí ?. haerese

podezřelých. Vzdělanější necht učiní vyznání víry.'atoajíné instrukce, ruznýmí papeži dané, shrnuty
a doplněny byly konstitucí Benedikta XIV. Soili

cita ac proví a ze 7. července 1753,jedinou,jež v oboru knižní c—yi po bulle Lva XII . Offi
ciorum um z r. 1897 v platnosti zú
stala. Svědčí výhradně censorúm. (Viz čl. censor

nil. — Desátá regule indexu tridentského a
doplňující ji instrukce Klementa Vlll. nařizovaly
tedy praeventívní c-u každé knihy kteréhokoliv
obsahu. Příkaz ten bylo těžko, ba časem nemožno
plniti vzhledem k nesmírně vzrostlému počtu knih
a vzhledem k censurmm silám, jež biskupům byly
k disposici. Proto papež Pius lX. 2. června |. 1848
omezil příkaz církevní c-y pouze na Písmo sv.,
theologií, církevní historii, kanonické právo, přiro
zenou theologii a ethíku. Bylo síce vydáno ome
zení toto pouze pro papežský stát, ale důsledky
z něhoivyvozovány bylyí pro ostatní katolické
zemč tím spíše, že poměry v nich byly církevní
censuře ještě méně přiznívy než v samém s t
papežském. Týž papež konstitucíApostolicae

edís z r. 1869 zužií i rozsah exkommunikace,
již sněm tridentský stíhal čtenáře knih pro haeresí
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zapovědéných. Rozlišiv zevrubnějí knihy apostatů
a haeretíků, cxkomuniku'e zvláštním způsobem jen
ty, kdo vědomé bez ovolení apoštolske stolice
čtou, přechovávají, tisknou a háji knih (ne novin)
za haeresí bojujících (propugnare), jakož i knih
kteréhokoliv autora apoštolskimi listy (brevem,
bullou, encyklikou) bezprostřc ně a jmenovitc za
kázaných. Podobných úprav a přídavků dostalo
se však časem pravldlum tridentským tolik, že
trpěla tím jasnost a právní jistota cííkevniho zá
konodárství knižního, nehledíc ani k derogujíci
síle práva zvyklostního, jež bylo za 300 let plat
nost tridentských reguii v mnohém směru porušilo.
Tato právní nejistota církevní knižní c-y měla v zá»
pěti naléhání na pronikavou reíormu její, jemuž
dostalo se výrazu zvláště v „postulátcch přemno
ných biskupů francouzských“ a v „postulátech né
meckých biskupů“, předložených církevnímu sněmu
vatikánskému. Ač sněm vatikánský měl výslovně
otázku změny indexu a c-y na rogramu, nedošlo
k jejímu řešení pro zname příčiny, z nichž byl va
tikánský sněm 20. října r. 1870 odročen. Ujala se
tudíž této práce z rozkazu Lva Xlll. Kongregace
indicis sama a usnesla se zrušíti dosavadní pra
vidla Cirkevní c-y a nalíraditi je novými, jež 25. ledna
l897 uveřejněny byly v doprovodu papežské kon
stituce „Otticiorum ac munerum“. Nových dekretů
jest 49. jsou rozděleny ve dvé hlavní části,z nichž
první, „de prolíibítione librorum“, všímá si knih již
vydaných, druhá, „de censura librorum“, upravuje
c-u praeventívní. Toto nové obecné právo Zaklí
zuje knihy bludu nebo rozkolu hájící nebo samy
základy náboženství jakkoli vyvracejicí, iakož
iknlhy akatolíků ex professo o náboženství jed—
nající, leč by jisto bylo, že neobsahují nic proti
víře katolické. Zapovidá všechny překlady Pisem
v kterékoli řečí lidu akatolíky zhotovené, katolíky
potud, pokud nebyly schváleny Apoštolskou stolici
nebo pokud nebyly vydány pod dohledem biskupů
s poznámkami vzatýmí ze sv. Otců nebo katolí
ckých učenců. S některým omezením dovolují se
překlady akatollků těm, kdo se studiem theologie
nebo bible zabývají. Knihy lascivní zakazují se
naprosto. Lascivní knihy klassikú, at starých at
novějších, pro svéráznost a elegancí slohu doto
luji se tém, jež ohled na povoláni nebo na učitel
ský úřad omlouvá; mládeži však nesmí býti dá
vany. pokud pečlivé vyčištěny nebyly. Rovněž za
povidajt se knihy povérečné, knihy vypravující
o nových zjeveních, proroctvích, zázracích, pokud
byly publikovány bez příslušného dovolení církev
mch úřadů, knihy souboj, sebevraždu nebo rozlu
čitclnost manželství dovolenými prohlašující, ne
pravé odpustky rozšlřujicí, dále denníky, listy a
periodické časopisy, úmyslné náboženství nebo
mravnost napadající,do nichž bez rozumné a spra
vedlivé příčiny psáti zakazuje se všem katolíkům,
zvláště pak duchovním. Též zakazuje se bez do
volení přístušné autority vydávati knihy nebo knížky
modlítební,nábožné, učebnice náboženské mravo
uky, asketiky, mystikya jiné podobné, byt i patrné
přispívaly kerýšení zbožnosti křesťanskéholidu.
Die teto konstituce povinni jsou všichni věřící
předkládati předchozí censuře církevní aspoň knihy
vztahující se k Písmu sv., sv. theologii, církevním
dějinam, kanonickému právu, ku přirozené theo
iogil, ethíce a jiným podobným naukám nábožen

_'m ne mravným, a vůbec všechny spisy, ři
nichž o náboženství a mravopočestnost zvlá té
jde, jakož i obrázky svatých, modlitby atd. Světští

duchovní neuveřejůuitež bez vědomí svých biskupůani knih pojednávajícíchouměni a vědách čistě p l
rozených, aby a' im doklad svého poslušného
smýšlení. (Sluší tedy v tomto případě biskupa
zpravltioúmyslu knlíu vydatl,dovoleni biskupova
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však třeba není.) Rovněž zakazuje se jím bez přeti
chozího dovolení biskupova uvazovati se v řízení
časopisů nebo periodických listů. Řeholnici vedle
dovolení biskupova potřebují k vydání knihy i do
volení svěho řeholního představeného. Obojí do
volení budiž vytištěno na začátku nebo na konci
knihy. Dovolení Apoštolské stolice k tisku
fdávají je příslušné kon regace) potřebují překlady
Písem sv. do řeči lidu %ez poznámek vydávané,
všechny knihy, seznamy, brožury, listy obsahujíci
propůjčení odpustků,nová vydání knih Apoštolskou
stolici jmenovitě zakázaných (uděluje Kongr. indi
cis), vše, co spadá do oboru beatifikace a kano
nisace služebníků Božích (uděluje Kongr. rituum)
a sbírky dekretů jednotlivých kongregací. Určitě
tresty stanovený jsou na přestou ení zákonův
o censuře jen ve dvou případech: pso facto ex—
kommunikaci papeži vyhrazené propadají všichni
a jednotliví, kdo vědomě čtou, zadržují, tisknou
a jakkoliv obhajují knihy apostatů a bludařů
haeresi hájící nebo kteréhokoliv autora jmenovitě

apoštolskými list; zakázané (převz.slovně zkonstApost. Sedia z i . října 1869). Těm pak, kdo bez
dovolení Ordinariova tisknou nebo tlsknouti dávají
knihy Písem sv. nebo poznámky a vysvětlivky
k nim, vyměřen jest trest exkommuníkace nikomu
nevyhrazeně. O ostatních přestupcích se praví
v posledním (49) článku: „Kdo by ostatni dekret '
přestoupili, podle různé tize viny bisku em vážn
napomenutí, a bude-lí se vhodným vid ti, i kano
nickýmí tresty stiženi buďtež.“ Od 18. listopadu
1907 k těmto dvěma trestům exkommunikace při
stupuje ještě třetí, jímž Pius x. v Motu proprio

stíhá lprotivníky svého nového Syllabu asve encykliky ascendi gregis. Exkommunikaci papeži prostě
vyhrazené propadá,kdo hy učil nepravé, ale nikoli
haeretické větě, jež v novem Syllabu nebovEncy
clice „Pascendi Dominici regis“ zavržena jest;
kdo by učil však větě haeretické, jedním z obou
papežských listů zavržené, propadá exkommunikaci
papeži zvlášť vyhrazené. Nové generální dekrety
jsoulpodstatným zmírněním církevního práva cen
sumiho, srovnáme-lijc se starým zákonem saným.
Stačí vytknouti jen dva rozdily, abychom Seo tom
přesvědčili: Staré regule indexni přikazuji, aby
každá kniha bez rozdílu předkládána byla církevní
censuře, nové právo podřizuje však pracvcntívní
censuře církevní pouze knihy Písem sv. a nábo
zcnského obsahu jmenovitě vypočítaného. Staré
regulelzakazovaly i ty knihy bludařů, jež o nábo
ženstvr nejednaly, pokud nebyly katolickou c-ou
pro uštěny,nové dekrety však omezujízákaz pouze
na nihy bludu a rozkolu hájící a základy nábo
ženství (kteréhokoli) podvracejicí. jinak se však
věc má, srovnáme-li nové obecně právo církevní

z-ý s právem partikulárním, jež v jednotlivých zem ch vzniklo jednak synodálními statuty Apoštol
skou stolicí schválenými, jednak zvykem na úkor
obecného práva v některé provincii církevní se
právoplatné vyvinuvším. Tu stačí jen připomenouti
si dekrety provinciální synody pražské ?. r '
( crrkevm censuře, nebo srovnatl generální dekrety
Lva XIII. s místním zvykem v církevní provincii
české se u latnivším, abychom se přesvědčili, že
konstituce ííiciorum et munerum zmírněním práva
partikulárniho není. (Provinciální synoda pražská
na př., ouze napomíná (monemus) autory laiky,
aby sv knihy de reiigione et rcbus sacris jedna
jící podrobili censuře biskupské,a u autorů kle
riku omezuje nutnost biskupské approbace jen na
knihy de religione et rebus sacris pojednávající;
z vyke m nabyla právoplatnosti praxe, nepodrobo
vati církevní censuře každý jednotlivý sešit perio
dických časopisů theologických atd.) jest toto právo
novými dekrety zrušeno? Mlnění převalné většiny
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theologův o věci se rozepsavších odpovida k otázce
te“záporně, a to hlavně ztoho důvodu, že konsti
tuce Ofíiciorum ac munerum netají se svou mírnivou
tendenci, „aby nebylo lidem dobré vůle za těžko
církevní c-y dbátl; a pak proto, že partikulární
zákony a zvyky zrušují se podle obecně uznané
zásady pra'vni jen tenkrát. jest-li v obecném zá
koně výslovně prohlášeno „nulla obstante consue
tudine, non obslantibus legibus specialibus.“ V kon
stituci Ofiiclorum ac munerum však klausule té
není, ač měla v indexnich bullách dřívějších pa

ůežů velmi určité vzory. (Viz o té věci stat dra.ilgenreinera „Die kirchlichae Vorcensur und das
Particularrecht“, vydanon ve Vortržtge und Abhand

lungen Lvovy společnosti sv. 172 Ale nelze popřiti, že se vyskytuje i praxe 0 chylná, dle niž
jednotlivé sešity vědeckých časopisů censuře se
předkládají. Podobně se to má se zvláštními otisky

z časopisů; někde se censuře .předkládajě, jindenikoli. O věci této zni sice rozhodnutí posv. ongre—
gace indexu ze dne 19.května 1898,že třeba toho není,
ale někde se toho přece požaduje, což platí i o arcid.
pražské neb l o jiných diecěsích, kde to buď vý
slovně nebo zvyklostí zavedeno jest, hlavně zaiisté
ztoho důvodu, že ve zvláštních otiscích bývají
velmi často dodatky a změny, jež v originálním
znění nebyly. jest samozřejmo, že ze zákazu čísti
závadné knihy musí býti vyňati aspoň ti, kdo o nich
soud podati nebo je vyvraceti maji, jinými slov ',

že četba závadnž'ch knih může býti z vážných d vodů dovolena. mocněnl to ve jménu Apoštol

ské stolice udělovati jest výsadou Kongregaceindicis, a pro určité obory i Kongregace s. 0 ficií
a Kongregace de propaganda fide. Pro Rim náleží
toto právo také magistru sv. paláce. Přísnost,
s jakou v ímě toto dovolení bylo dáváno, nebyla
vždy stejná. V dobách prvniho rozmachu prote'
stantismu bylo téměř nemožno obdrželi tuto licenci.
Papež julius lil. „pro učiněné zkušenosti“ r. 1550
odvolal všecka zmocnění čísti zapověděné knihy,
ani biskupy nevyjímajíc. en inkvisitoři a inkvisiční
komisaři směli je čistí. avel iV. potvrdil nařízení
to, a ještě r. 1622 ehoř XV. konstitucí „Aposto
iatus officlum“ znovu odvolal všechny fakulty zatim
daně. jen všeobecná pravidla tridentského indexu
(ii.—iV., Vi. a iX.) činila některé ústupky biskupům
v příčině oprav určitého druhu závadných knih.
Když však rozbouřené vlny náboženských zápasů
se utišily, kongregace v udílení licence legendi
znenáhla stávaly sc povolnějšimi, ba vešlo \: obyčej,
řádnými fakultami pětiletýnti zadávati s některým
omezením toto právo biskupům, k jichž žádosti
se každých pět let zase obnovuje. Biskupům česko

moravským, rakouským a německým propůjčuje jeKongregace de propaganda fide podle formulá e
Kongregaci s. Ofíicii vypracovaného. Příslušný nej
novější tormulář opravňuje řečeně biskupy, dávati
do odvolání spolehlivým kněžím i laikům dovolení
k četbě všech knih, i knih aeretiků a apostatů
haerese hájících,vyjimajíc jedině několik knih jme
nonítě vypočítaných a ak knihy ex professo 0 ne
mravných věcech jednající a přirozené náboženství
na adajíci. Vedle těchto řádných fakult pětiletých
ud iuji se ke zvláštní žádosti biskupové i fakulty
mimořádné, větši ještě volnost poskytující. Sche
mata jejich označena jsou ismeny latinské abe
cedy. Tak F(akulta) C opravňuje biskupy dovolo
vati spolehlivým lidem i četbu knih přirozené ná
boženství napadajících, vyhrazuje si však astrolo

gica, indiciaria, superstitiosa ac obscoena ex proesso. Hlava 1x. konstituce „Officíorum ac mune
rum“ zr. 1897 „O dovolení čistí a míti zapověděné
knihy" dodává k tomu ve .25.: „Všichni, jimž
dostalo se dovolení čistí a míti zakázané knihy,
nejsou proto oprávněni čistí a chovati knihy kte

\
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rékolí nebo časopisy místními Ordináríi zakázané,
leč by papežským indultem výsslovně dáváno bylo
oprávnění čistiachovati knihy kýmkoli odsouzené.
Pamétlivi buďtež nad to. kdo obdrželi dovolení
čisti zakázané knihy, že přímým příkazem vázáni

jsou tyto)"Cknihyopat ovati, aby nedostaly se dorukou jiny echách vyvíjela se censurní
praxe celkem ve 5 odě sobecnými zákony církev
ními Tomáš ze tíínéito podřizuje své knihy koo

stelu, I1adrcibiskupZbyněk z Hazenburka k lrlozkazuAlex dra V. nařizuje podda ým, abym nihy

Vikieíovyhbyilyv dány, a na synodě (1410) jle odsuzu'e k oh dyž v bouříchh usitských arcibi
skupský stolec na 140let byl osiřel, délilyese o právo
t-y ve věcech náboženských obé konsištoře a uni
versita, ve věcech ostatnich právo to náleželo moci
královské. Tak usnášeji se stavové od obo rna
sjezdu roku 1539 shromáždění, aby traktáty nebo
spisyověcech náboženských bez povolení rektora
university a konsistoře na jevo dáván nebyly
nebo odkudkoli přivezené prodávány ne yly. Po
opětném obsazení stolce arcibiskupského měl arci
brskup Antonin Brus v zemi většinou nekatoiiky
obývané velmi nesnadné postavenia nemohl proto
provésti usneseni sněmu tridentského stran c-y
církevní, ač byl k tomu nuntíem vyzýván. Arci

biskupa odporluge však paanovník svou autoritouammocí. BOR“ Maxmilian ii. nařizuje knih
tiskařům, abyu ničeho netiskii, co by nebylo arci

biskupem prohlédnutoa knihkupcům, aby žádneýz nich knih zvingliánských a kalvinských sem
vozil a neprodával, a které by prodávati chtěl, aby
je arcibiskupovi k prohlédnutí doručil. Nařrzeení
to obnoveno bylo r. 1579 i Rudolfem ii. Synoda
pražská r. 1E05 ussnesla se na katalogu knih za
povědéných kvydáni jeho tehdy nedošlo), kterým
měli se tiskaři, prodavači i učitelé ve škole riidti;
bez zvláštního povoleni neměl nikdo zakazane
knihy chovat, ale byl povinen do dvou měsíců
vydaati je relbiskupske'mu úřadu. Spisovatelé měli
rukopisy valastnírukou podepsané ooevzdatí v kan
celáři arcibiskupské a teprve tehdy vydati, kd ž

ly tam prohlédnuty, dovolen a podpisem oi
crála arcibiskupova opatr iš. 1621 domohli se
členové Tovaryšstva _ježišnova toho, že svěřena

jzimbyla Lichtenštejnem :. knih a dozor nad všemizciziny přivááeženými spisy, a spolu vydána jim
byla knihtiskárna Samuele Adama 7. Veiesiavrna,
kteery vodboŘ stavovský byv zapleten propadlhrdlem i staty. Výsadou touto porušeno bylo
právo arcibiskupa pražského, jemuž dle sněmu
tridentského náleželo r-u v diecési konati, a vznikl

roto také sporž mezi esuity a arcibisk. a kardin.ťíarrachem, jenž 16 6 na ochranu svých práv
vydal nařízení, aby žádný spisovatel nctiskl knih
bez dovolení arcibiskupova. arovnání stalo se
teprve 1655 Čínieově Tovaryšstva ježíšova hor
livě konali zvláště repressivni čast c-y, pátrajíce
po knihách závadných, jež bud' čistilí nebo thěm
potiačovaií, nebo doosvýclr knihoven zavážeii. Za
knihy zabavené dávali pak lidu knihy z jejichti
skáren vyšiě. Tato rcpressivni horlivost ne latila
ovšem knize české, nýbrž biudařské, v kter mkoli

Lazyku psané. R. 1703 rozhodl císařjoseii po něterých sporech již za Leoop.olda1 vedených, že
duch0vcnstvu &. knih nenaboženských nenáleží,
nýbrž úřadu světskému. Právo v zemích rakou
ských zdomácněie, kde :. knih jak náboženských
tak světských vždy byla konána vejrnénu panov
níkově. jakož i centralisačni snahy píiměly Marii
Terezii a joseía íi. k tomu, že všechnu c-u svedli
do rukou ústřední vlády vídeňské, tak když
arcibiskup pražský chtěl vedle c-y státníŽ prová—
děti c-u duuchovni, josef il. opřel se tomu a prro
hlásil, že od duchovních úřadů vydané seznamy

censura knih

zapověděných knih nemají platnosti. Rovněž císař
Leopold ii. nevyhověl žádosti českých stavů, aby
biskupům dovoleno bylo knihy theologické censu
rovati, prohlásív pouze, že bude bano, aby knihy

proti katolickému náboaenství byly potlačeny. Rokuena byla v mocnářstvr rakouském .a
prohlázšena byla svoboda tisku. Od té doby mohou
biskupské úřady v Čechách zase nerušené v piar
nost uvádéti církevní zákony censurní, jež, jak
svrchu bylo ukázáno, i novým právem obecným,

r. 1907 platným, 1_právemupartikulárnim značnébgly zmírněny. rza Zaccaria, Storia
polemica delle proibizloniade' libri (Romael7 77);
F',zmar Das kirchliche Bitcherverbot(Vídeň1858);
l/allweck, Das kirchliche Biicherverboat
tareen zur Konstitution Leo Xili. (EichstáKtt 1897);
Jahnez'a'er, Die neuen Bílchergesetze der irche;
Fermat/n', in constitutionem apostolicam Oííicio
rum et munerum brevis commentatio (Romae 1898);
Arndt, De libris prohibítís commentarn (Ratrsbonae
1895); rllrt/rzlzm/z, Der biblisch--dogmatische Syl
labus Piusx (šty'r. Hradec 1 r. Novotný,
O četbě zapxověděných knih dle nyní platných zá
konů církevních ( 1 ' má!/: Censura

v Čec ha na Moravě (VéĚtník král. č.Sp. nauk,roč. 1888c;SmolikC ..55 R, nc.ykiikaj S. papeže
PiaX.„ ascendiDominici gre is“ 0 učení moder
nistův (1911); Szaapaúrln', . owy index ksiažek

zakazanych (Krakov 1903)šrHil-915mlDer index der
verboteneanBitcher(Frýb 4); Pe'rrm, L' indCom tre de la constitution apostoiique „Offi
ciorum“n(Paříži [L. P.j— K lužno
pro praxipodotknoutit tzoto„imprimatur“udélené

prvnimu vydání knihy neplatí provjejí vydání další,nýbrž jest potřebí pro každé no vydání„ mpri
matur“ nového, a proto každé dlužno předložiti
censuře ordinariátni. „lmprimatur“ udělené origi
nálu neplatí také pro překlad spisu; proto prřeklad

ten ji každé navle vydání jeho) nutno předložiticensuře. Dovole dané Ordinariátem k vydávání
nějaké sbírky kninlt církevních (poučnýcch a pod .),
jako., knihoven“ „blbliot,hek“ „přílohčasopisů“ atd.,
neni zároveň schválením každe jednotlivé knihy,
jež ve sbírku tu má býti pojata, nýbrž každou
jednotlivou knihu sbírky té jest předložiti Ordi

u k censuře. (Dédictvr Svatoprokopskému
obnovena výnosem k. arcib Ordin. v Praze ze dne
9. prosince 1907 výsada, že může kniha býti cen
surována ěieny výboru k tomu starostou označe
nými, a na zaklade je ich „nihil obstat“ udělí pak
k. a. Ordinariát „imprma tur“. Knihu jest k cen
suře předložiti btskupovr (Ordinarrovi) toho místa,
„ubi publici iuris íit“, jest vydavatel
knihy té; avšak možno se i dáleeplrřidržeti praxe,
die níž lze knihu předložiti k censuře biskupu
místa, kde sídlí autor (posv. Sbor indexu 6. května
r. 1912) nebo kdes se jeho kniha tiskne. Knihu
censurovanou biskupem jedné diecése pokládati
možno za censurovanou | pro jiné diecése. Avšak
biskup jiný, chce--li, může ji odrobíti censuře své,
zejména jde- li o knihu, kter jako učebnice nábo
ženství má býti vjeho diecési zavedena, zač
ostatně autor sám již zájmu své knihy žádává.

Knihám, které jednají o zazršacích, jest předeslatit. zv. protesta ci, t. j. pro šení, že se autor dle
ustanovení papeže Urbana Vili.„Cocicstis Urbsjeru
salem' zachovati chce apodrobuje se neomylněmu
soudu Apoštolské stolice. Rukopis, který se kcen
suře předkládá, má býti psánčnitelně a čistě, jak
roho žádá úcta k úřadu a šetrnost k censorovi.

Proto se též doporučuje, byl rukopis nebyl psánpísmem droboučkým, jež o rožnje zrak. (Že má
býti rukopis psán pouze na jedne straně, spíše
požadavkem tiskárenským, sazeč.ským) kukop is
primitivním požadavkům těmto nevyhovující, bypvá



Censurln

plným právem autorovi od círk. úřadu censurnih'o
vrácen. Misto psaného rukopisu možno (výjímkou)

předložiti k censuře též vysázenou již, ale posudnevytištěno u, za to však řadně již zkorrigo
vanou knihu v sazbě af zlomene af nezlomeně
Rukopis budiž předložen k censuře náležitě dlouhou
dobu před jejím tiskem, protože nelze na žádném
censorovi žádati, aby okamžitě rukopis předčítal,
nedbaaje svých povinností řádných. K censuře nutno
předložiti cely rukopis nějaakého spisu najednou,
aby censor mohl míli stále souvlslost jeho na pa
mětí. jen výjímkou, a pak u publikací, které ob
sahují článk, statí a pojednání různého obsahu,

ngbo nalčh -li nutunost a Ordinarius ji uzná, záveň pak osoba autorova jest již sama sebou
úřadu církevnímu zárukou, že spis nebude obsa
hovati nic, co by víře a mravům epřt ičilo, možno
dovoliti, aby se rukoOpl's k censuře předkládal po
částech. Po vytištění spisu atd. má býtl Ordina
riátu zaslán aspoň jeden exemplář jeho (v Praze
třl exempláře), :: to ne_ejn zúcty k censornimu

úřadu církevnímu, nýbrz [ z toho důvodu, byvmohlobýti případně ! vyšetřeho, zdaž nařízené av ruko—
pise těž provedené opravy byly provedeny i v sazbě
a tisku dotyčného spisu.

Ceesn nr_ln,_s m.uč. městský praeíekt v Ostií,
v době císaře Klaudia l.l (268—270). Památka 24.
srpna. Srovn. KuIda, Círk. rok V,

Censuríus, sv., biskup na;.iiterrský od 472, :. kol.502, Mart. Rom. 10. čer
census jest stálý, na nlějakém nehybněm zboží

zajištěný důchod. Ve středověku užívalo se ho
velmi zhusta. Kdo si chtěl takovýto :. zakoupítí,
zaplatil majiteli nehybněho zboží určitý peníz je
dnou pro vždy, začež mnm jítel na svém zboží

zajistil pevnýaslálý _jakýsí důchod, s_platnývročních nebo kratších utcáh Kdo si :. zakoupil,
slul censualísta, kdo h.: vypl,ácel obyl censu ář. „C.
lpěl na nemovitosti jakožto hypotéce, a zůstával
na ní, i když nemovitost do jiných rukou přešla.
Censualísta nemohl nadále od smlouvy ustoupiti;
censuář však mohl později ze smlouvy se vyzouti

výplaty se zbaviti, vrátil- li zaplacený peníz.
Někdy se také ujednávalo, že censuuář smělzza
placený peníz očástech vracetl, čímž ovšem :.

gřiměřeně k'esalo. Takovýto na nemovitosti pojítěný : l census realís, a moralistě obecně

uznávali ovolenost jehzo. Majitelé přebytečnýchpeněz ho užívali, abyz peněz svých těžili (zá
půjčka na úrok byla vePstředověku a počátkem
nového věku lic voní), a majitelé pozemků nema
jíce hotových peněz užívali ho, aby potřebných
peněz nabyli. 0 hospodářském významu censu
reálního viz Vřeffa'l, Líchvaaůrok, str. 22,103,111.
Vedle reálniho censu byl ještě census perso
nalis, který nezajišťoval se na zboží nehybném,
za který tedy censuář ručll jen osobně. Moralistě
rozcházeli se v mínění o jeho dovolen_0_stí;mnozi

pokládali jej za nedoávolc_ný, jelikož jim se dalyzákon o líchvě obcház Spor rozhodl papež
Piuus .zakázav každý 5etpersonalls. Když později
změněné měry dovolovaly ze zápůjček úroky
dávati a bráti, přestalo zakupovám .
zaku ování důchodů spočívá na jiných základech

vlz „ůcd 355) Srovn. Dr. lVel/JC/tl,Křesťanskásociologie, Lh -S. Alp/mm, Theol. mor. HI.
539—849; Le/tmkužl, !. 1299; Mar-:, 1146; Vřešťál,
Katolická mravouka XI. 225. Vř:.r'ť.] — censu
círk. dávka, činže) znamená v právu círk. trvalý

;lat, ktterý z důchodů obročních, zádušnich, klá
šterních aneb jiných církevních statků na základě
zvláštního právního titulu, biskupem uznaného,

každoročně se platí představeným jiného kostela,obročí a kláštera nebo pat C. liší
daní (exactlo) a jiných dávek tím,že tyto sspočoí
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vají na právu obecném, c. však na zvláštním titulu,
jimž b' vá poměr odřízeností, zadání jístěho práva
a vdě noost kzak adatelí. Takkžmůže býti obročnik
osantostatnělěho íiliálniho kostela zavázán, aby
odváděl část požitků kostelu mateřskému, inkor
porovaný kostel klášteru, aneb vyhradí si patron
v nadační listině z obročí nebo záduší určitý :.
(c. 23. )( ll_. 10). Způsob a výši c—unutno určitě
stanovili pří zřizování aneb právoplatné ínnovaci
zatíženěhobeneficianebozáduší a slovec anti

us. Byl-li uložen _pozákonitě grovede ném založení obročí, kostela aneb jin lto posvátného
místa, slove :. nov us. Ukládá-li se 6. při za10
žení círk. institutu, má své oprávnění, nelze ho
však zvyšovati, neboť bylo by to změnou bene
ficia. Každé pozdější uloženi c-u neb jeho zvýšení
jest změnou ústavu círk. k horšímu al proto nedovoleno (c.5 X. |. 36, Trld. , 4deeret..)

jen _výjímečněmůže biskup za souhlasu kapituly
nový :. dovoliti (c. 10. in Vl., [. 3; bid. __c.9,1.16__),nesmí však býti tak vysoký, aby dbot se n

ruy obro_č_níkov aneb cpříllšně záduší zatižilže. 30. X.l -r'lyid de re.t) Pravidelně
jest Ordinálř oprávněn k uložení nového c-u toliko

dočasně :. ttemporalis) a při nověnt osazováníobročí. . však není reálním břemenem jako
: ve smysluekanonickém, nýbrž pouhou dočasnou
dávkou. nebo ensi, příspěvkem na seminnář, a
thedrálu atd. .má ýti již při zakládání institutu,
jemuž se ukládá, číselně a určitě vymezenanesmí
záležetl z kvoty důchodni dot čného ústavu. Dle
práva dekretáL (c, 12. X. lll. 9, c. 2 in Vl. 111.5)

může ouze pšačieqž1uložiti £. jakýkoli. — Srovn.Decr rat. C. —,c3 nslá q. 1;
tltul. de censibus X. 11139, tit. ln \'1. lll. 20; in

Clem 10; constit. tFíi V. „Cum onu 15;68Devotí, lnstit. can. ll.
centenaríl zváni v kllášleříchtí, kdož měli dozor

nad stemm
Centí Dominik S. j., :. 1751,vydal pokračováni

Musanziova spisu „Fax chronologica ad omnige
ham historíam sacram et profanam“ 1706.

Centínl Mořic 0. Min. Con od 1626biskup

massalubreslčýb (M__a_ssaLnbregg) od 1631 biskupmilctský v alab z. 640; : . „Dísputatíones
theologicae de inclarnatione et de" sacramentis“
(1637, 2s

cento (centon íum, xavtówov: šat z různých
kusů látek sešitý), v literatuře spis složený z vý

ňatků vybraných z áinýle spisovatelů (_centonísare—_spisy takové skl datl Takovým způsoe mse
stavovány mnohě texty) liturgické z írásí Písma
sv. a sv. Otců (tao sv. choři Vel. praví jan
Diaconus: „antíphonarium centonem compilavit" .;
podobně sestavovány spisy exegetické a ]. (tak
oBedovl praví Sigebert: „centomsavit etiam ex
posi_t_ionemin Cantica cantícorum, collectis sen
tentiís de libris Gregorii P. P. per diversa Opera
illlus“.) Ve středověku a v době humanistické
oblíbeno bylo skládání básni z veršů Vergilových,
Ovidových a j. 2 veršů Vergilových utvořen Au

soníův(.(v t) „C nuptíaalis" a křesf. básrniky
Prby (v. t.) V VI. s.lol „.C Vergiliaunus“, jenlíčí dějiny St. a Nov. zákona. Ukázko z c-u to
hoto podáváme zde ze St. zák. výňatek o stvo
řeni sv '
Prínclpto ccoclum ll: (CNRScampo

tcenlemque globum luna_e _(\'l. 72?lpssu puler uzmul! tGEOmJ IBS)
(jase ducitis annum

ue liquentcs (Aon. V.] 724),
eoliuquo lebooroe (l. 744
,n claris.simn mundi (] 5)

ne ust vobissvigcir art_coelo_atison 50 (Aen1.7l10);
nln neque erant asi.to m1: ,na-: lllf'ltluSnether (! |. 1:85).Sed nox alu pooultnbigi smsn nocte tenelml'

Et chaos in prac copu Lanlum tondabut ad ummth-'n; (\'l. 575)
Quantum nd nethnreum cnelíssuspectus Ulympum 'N. 5799)
Z těhož c-u stújž zde výňatek Nov. zák. o naro

táP nezen .
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lamql. e aderat promíesa dies (Aon. 1x 107)_,quo tempolei.rlmum (Crestyl. 61)
Extullt os saerum (Ae||_.VIll. 591) divinae ___stirpivson 0 V. 711Missa suub ím erio venitg|c in _corpqmvirtust už)
i\iixta Deo (V. 661) subi ||, chari genitoris imago (11.660),
2 eklog Vergilových a Horácových ód složena od
mnicha Metella (v. t.) z Tegernsee ve Xll. stoleti
„Quirinalía“ , oslavující sv. Quírína; vydávány
též Homeroce nton es s verši Homerovýml,na
p'. Athenaidy, pozdější císařovny Eudokie (v. t.)ivo tKristův'ť Srov organ,„Deccnenotnibus

Homerícís et Vír illanls“nKodaň1828)_; [Ja.rznnbalg,„De centoníbus írgilianis“ (Putbusl 846)
pierre, „Tablcau de la litterature du C.“

1875). — Takéu :: lmdóč zov_e_sen_tak kusných hudebních vět a částls

Centofíoreni (Centofíorllni) nLudv_lk, adm-_kát, pap. komoři, biskup nieoterský,z
.,S. Concilii trídentini clypeus contra haelretlcorum

saĚIttas“ (b. m. a..r)ntolla, sv. muč. v Burgosu ve Špan., spolu
se sv. Helenou v pronásledování Dloklecíanově.
Mart. Rom. 13. srpna. Srovn. Kulda, Církevní rok
V., 115

Londýnz růz

centralismus acentralisace. (Po stránce státní
i národohospodářské.) Centralismus značí v poli
tice státní útvar a na poli hospodářském ekono
mický system dle zásad centralisace zavedený.
C-ce značí projevování (legislativa) iprováděni
(administratíva) státní vůle zjednotného střediska

a dle jednotných zása_d_na poli státním i národohospodářském.Opak ceje autonomie, která
popřává jednotlivým territoríálnim, obecním a ho
spodářským skupinám volnost v hospodaření i ve
správě veřejných záležitosti Nutnost c-ce ve stát
nlm útvaru vyplývá přirozeně z pojmu státu. Stát
je mravním organismem, v němž jednotlivé části,
společným ožívujlcím principem (autoritou) ovlá

dane směřují k sgolečněmu cílí. __jee-ll stát orga
nismem, musí v m vlásti podřa ěnost jednostlivých části a princip jednotící autority, kteráv
nemůže rušíti samostatnost a samočinnost těchto
částí. Každý organismus, a zejména organ_í_smusmravní, složený ze sebev doomých a voln'c hby

stí, je tím dokonalejší, v______jednotlivé Žstí ve
své působnosti k dosažení společného cíle za řízení
nejvyšší autority jsou svobodnějšíml. Největších
úspěchů docílí jistě armáda, jejiž podřižené jed
notky ba | jednotliví bojovníci dovedou samostatně
dle daných podmlnnek boje účelný rozkaz armád
ního velitele prováděti. ednotného ústředí ke správě
státní je sice nezbytn zapotřebí, ale meze c—ci
jsou položeny účelem státu Učelem státu je ve
řejnné blaho poezmské, proto má stát poskytovati
a zdokonaIOvatl ony podmínky, které všem a ka
ždému členu poskytují možnost, aby svobodně a
samostatně podle vlastních schopností a poměrů
dosháhl toho, co k pravému pozemskému blahu ná
leží. (Sv. To máš Akv., Tractatus de legibus, L. 3.,

11., V této snaze o vybudování veřejnéhoblaha musí se néstí st tní moc dvěma směry
1. Zabezpečítiobčanůmochranu příslušných
práv a stanoviti právní řád. 2. Přímo podporovati
rozvoj blahobytu všech vrstev společenských,
aby národ dosáhl svých životních i kulturních

úkolů. Ad ]. Předním úkolem statu ěe,aby stanovil
právní řád, jenž upračvuje všeobecn platnými zákony vzájemn pom ytýkajiccí se státní společ
nosti i jejího členstva. čPrávni řád, směřující v přední
radě k upra vě práva veřejného, musi _rcspektovati
práva jednotlivcova a posk tovati jim náležité
ochraný. Zejména índivlduá ni právo přirozeně
musí býti předmětem právní ochrany, která musí
seíozšiřiti též na práva, která byla získána zvlášt
_nímlsmlouvami, právními tituly u_ebopříslušenstvím

r J
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neohrožujicím. Nesmí tedy z-ce rušíti bezdůvodně
svobod a práv, jichž nabyly territoriální části jeho
starými úmluvami a přisahami dřívvějších pano
vníků. leterak k pojmu nezbytně centralisační
státní správy nenáleží omezování práv církevních,
národnostních a hospodářských společností. Stát
může sice dle časových Potreb do jisté míry přírozená aneb získaná prava jednotlivcův a spole
čenských celkúv omezltl, ale nikdy nesmi je úplně
potlačit'|. Nebylt stát založen k tomu, aby práva
individuální potlačoval, nýbrž aby je hájil. Centra
listícká státní mocdociluje síce okamžitých zevních
úspěchův, ale nemůže zabezpečiti úspěchúmt ttoěm
_trvalosti, protože na stálé trvání mohou počítati
jen ty instituce, které jsou výsledkem společné

lpráce jednotlivcův a které posvěceny jsou tradičnípietou celých generací. Bě em času přišel k plat
ností názor, že jen tehda budou míti občané živý
aobětavý zájem na trvání státního celku, bude-li
Em popřána v rámci společných státních záonů co nejširší samospráva veřejných záleži
tostí. d.2 jako v politice, tak i na poli národo
hospodářském strohá c-ce působí jen škodlivě a

och_|_-_omujezdravý vývo' národního blahobytu. Smutných zkušeností v )( lll. věku dodělal se na poli
národohos odářskémc--stícký system merkantilismu
acolbertinismu, jenž podřídil státnímu dozorujího
s odářskou činnost občanů. (Viz čl. colbertinismus. ;

yžaduje se vším právem od státu. aby se nespo

koojouval___Žxouzeprávni ochranou svých občanů, jakI směr liberalismu zejména na poli hoo
spodářskěm, nýbrž vy'žadue se, aby stát přímo
podporoval činnost hospo ářskou a zasahoval do
volné sooutěže ochranou slabšlch jednotlivců. Neni
ovšem úkolem státu, aby se staral o soukromé
blaho každého jednotlivce, ale musí připravovati

odmínky, jichž jednotlivci k založení svého
blahobytu využiti mohou. je teedy úkolem moder
ního státu, aby zakládal Silnice, stavěl železné a
vodní dráhy, zřízoval odborné školy, hájil celní a
obchodní politikou domáci prúmys atd. V tom

ohledu je státní c-ce na poli hospodářském žádoucí
Jinak v ak má státk tomu gřihlížetí, aby samo
statný a výdělku schogný človk byl odkázán nejprvsám na sebeana sv síly. Jednotlivci má v přední
řadě býti ponechána starost a zodo vclěnost za
hospodářský stav jeho saméhoa cel jeho rodiny.
Nelze státu přisuzovatí za povinnost požadavek
socialismu, aby zodpovědnost za osobní blahobyt

odňala se jednotlivci a přikázala se státu. intervence státn na poli hospodářském,chceli spočívati
na rozumném základě, smí míti jen ráz činnosti
doplňovací v oněch případech, kde síly_jedno
tlivce aneb sdružení nedostačuji k opatření blaho—
bytných podmínek. se stát vměšoval do
hospodářské individuální innosti utlumoval by se
ve vrstvách občanských pocit povinnosti k vyplnění
mravních závazků jednotlivců vůči so avúči po
tomstvu Pozoruhodnoje želiheralismus zasazoval

se o tuhou c-í státnímmoci na úkor auuto nomie jed_-_notlivých zemí, církve a zájmových skupin, na pol
však hospodářském byl pro nejvolnějši autonomii.
Moderní názory na úkoly státní, v žadujícl na poli
politickém í hospodářském nejšlr í autonomii, při
státní právní ochraně a účinné podpoře slabš|ch
kryjí se s požadavky křesťanského názoru, jenž

hájí nutnos_t_6-ce jen do mezí, jichž vyzaduje trvánía účel stát kl.
centrální stavba : stavba, jejíž půdorys vy

tvořen jest ve formě kruhu, anebo mnohoúhelníku

ve kruh vepsaného, avizči byzantské umění,
ll. __629a čl. rotucentrum, politickáa strana německého říšského
sněmu a zemskýc sněmú v Pru sk,u Bavorsku
Virtembersku, Badensku, Elsasku—Lotrinsku, Hes
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sensku,01denbursku; vznikla z nutné potřeby, aby
něm. katolíci hájili práv svých na půdě parlamen
tární. Již r 1852v znikla vpruském sněmu „kato—
lická frakce“ poslanců ze zemí porýnských a z Vest

fálska pod vedelnímhbratř1 Petra a Aug. Reichens
Fergeru; po vo 1858 nazvala se frakce tarakcí centra, polněvadžsedadlajejicii poslanců byla
ve středu sněmovny; . oupilí se katol.

poslanci v Berlíně v politickoue(nitkoiiv konfessio—nálni) stranu zvanou: ,21. 511871konstituo
vaio se 67 zvolených katol. poslanců jakožto frakce
:-a v říšské radě. Programem 'cjích bylo: 1. za
chování spolkového rázu říše oproti centralisti
ckým snahám stran iiberálnich); 2. účinná podpora
mravního i hmotného blahobytu všech tříd lidu;
3. ústa zaru ení nske i náboženské svo
body všech příslušníků říše, ochrana náboženských
společností proti neoprávněnému zasahování zá
konodárství. ——Také énkteří protestanté přistou
pili k c-u. V čele c-a byl-nnkědkejší hannoverský
ministr spravedinoostí L. \Vindthhrst (v. t..)
vzniklém kulturním bojí (v. čl. kulturní boj) zví
tězllo t.; r. 1895 řešlo na z. i předsednictvo říš
ského sněmu; 1 snažily se protivné politické
strany :. oslabiti. Návrh t. zv. konference („Oster
dienstagkonferenz“ ) vK ně 11.R. 1908,a

přijalo ráz kontessionáinoí, byl od Ivainé většinystrany rozhodně zavržen. R. 1911u vořen v Ber

líně svaz organisací, jež byly na základě programu:-a v jednotlivých něm. státechv niiky.
Centula (St. Riquier) benedikt.opatstviuAb

bevilíe v Picardii, zal. r6 v.Ríchardem (v t.);
1659 přistoupilo ke kongregacív maurinské, v době
francouzské revoluce zanni.klo

CentumCellarumdioeci v1zUv1tavecchíacenturlatořl viz centur
centurie magdebururské, protestantskými histo

riky v Magdeburku sestavova né dějiny křesťanské
církve-e, každý svazek toho dila obsahoval jedno
stoleti (centurií) Podnět a program dila tohoopo
dal Fia s.(v t.). Materiál mladšími pracovníky
zpramelnů rukopisných i tištěných excerpovaný
zpracováván pracovníky staršími, tak zv centu
nato ry První tři svazky díla vyšlyr. 1559 vBa—
si_iejipod názvem „Ecclesiastica historia secundum
si_ngulas centurias per aliquot studlosos et ios

viros in urbe Magdeburgiclabcon esta“; svaze íV.vyšer.11560,V.aVi.r. ll.aV11.rl 1,564
1x.: 1565, x. 156, b2.it11 1569, x111. 1574'.
Druhé vydání vyšlo v Basileji 1624 v 6 svazcích,
3. (neúplné) vydání vNorimberce 1757—6115Gsv.;
Oslander vydal výtah z celého díla, prodloužív je
do r. 1601, 98V. (v Tubinkách 1592—1604, ně
mecky ve Frankfurtě 1597— 608.) Dílo vyniká
sice bohatostí obsahu a užitím nov 'ch pramenů,
trpí však nekritičností a zvláště ten enčností, je
likož hledí dokázati, že historický vývoj cirkve
hlavně pod vlivem papežslví m„ysterlum iniqui

tatís“) byl vlastně jejím ú akem a ost-upniouztrátou prvotního křesťanskehaorázu. rootís
tomu se strany katolické vystoupil úspěšně zvláště
Baronius (viz 1., 35.turío viz s.ctník

Centtuurione jazn Křt., S._|., „. v janově 1816,výborný řečník; 882; :p.: „Omeííe brevi e 10
polari sopra i Vanglelí di tutte le domeniche ell'
anno“ (Turm 1872 častějiv1yd.a) ;op jehoosmrti
vydána jeho85Piccola biblioteca pred1cabiie“ (Mo

nai sp; některé homilie e'ho a řečipřeložil do3_čeští7ny r. iahověst“
884, 886121887, J. Sed/dak t. 1887.

[Ceolfríd (Geolfridus) sv. opaatO. S. B., 11.
kol. r. 642, mnich v Giiiingu, potom v Ríponu
odebral se 674 do Wearmouthu, kdež stal se pře
vorem, vrátil se však do Riponu, provázel r. 678
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sv. opata Benedikta Biscopa (viz 11.,88—89) do
Říma. 682 vystavěl klášter vjarrowě, stal se opa

tem t.; od r. 90 byl. pol: opatemíve Wearmouthu,zemřel na cestě do vLaa.ngres
Zachoval se list jenomke králi Pictu Naltronovi

„De legiíima observatione Paschae“ ( roti uarltodecimanům), otištnyě v
349—358. jeeho život vylíčil"jeho žák Beda Ctihodný

ve spise „Vitae quinquš abb. Wiremnth“ (M',zgneP. L. XCiV 13n oŘíma přinesl C. dareem

vzácný rukopis Vlulgat,1:)známýpod jménem„ CodexAmiatinus' (vizí. ,38 ).
Ceo wuif sv.., od 729 král northumbrijský, 737

vstoupil do benedikt. kl. líndisfarnského, z. 764,
muž velice vzdělaný; Beda Ctih věnoval mu svoji

Hlst. eccl. Pam.a1.5 lednaeos viz
eě_p zlataja (: řetěz zlatý), v maloruskě lite

ratuře calena z citátů :vyňatých z ísma sv. a ze

spisů sv Otců, z řečit.přelož., spolu s úvahaminábožensko- morálm
Cepari Virgil Sl.jl., hagiograf, u. 1564 v Paní

caie ve střed. Italii, vstoupil do Tov. lež. 1852, prof.
heoi. v Parmě a :Padově, rektor ve Florencii a
ímě, znamenitý kazatel atheoiog, zběhlý zv áště

vzálcžitostech beatifikace a svatořečení, : .v ímě
; sp. „Víta bl. Luuígl Gonzaga“ (v mé

1a606 c.; na_základě tohoto spisu vzděiai Alois
Hrudíčka svůj„ Život sv. Aloisia Gonzagy“ 1891),
„Vita dei b. Francesco Borgia“ (t. 1624, Monsa
1884, 25V.), „Víta di Giovanm Berchmans“ (t. 1627
a.č), Víta dí s. Francesca Romana“ (t. 1645),

„Vitat dneliaSsrafica V. s. Maria Madelena de' Pazzi' 1966), „Della vera e della onesta amicizia“
A ...

Cepedn1.(Zepeda, Zepedas) František
S. Dom., 71. 1532, působil jako missionář mezi“

indiány v Mexikk,u z. v Guatem ale 1602, sestavil
gramatiku čtyř indiánských nářečí „rtArtes de los

idiomas Chiapínecos,dZogue,ntTzendai y Chinanteco" 560). Nu nez S. ].., 71.

v Toledu, s.)169_0;Š.„ „idea de el buen Pastor copiada por los ss octores representada em em
presas sacras con avísos espírítuales, moralesp

líticos y economicos para elč oviem o de un r1ncipe Ecclesiastico“ (1682ač — 3.d e, Rafael
R__odrigu ez, souč. prof. práva na univ. ve Valen
c11,katolík zučastnil se vědeckých katol. kongresů;
vydal 1890 příručku přirozeného práva

cephaiícus viz neu
Cephalíuus Fíaminius, ip. „Víndíciaecoeiibatus

ecclesiae occidentalis contra nuperos scriptores“
(Augšpurk1787).Cephaloniensísdioec viz Cefaloní e.

cephaiotommie čilí craniotomíe jest otevření
dětské lebky r1 porodu by mozku byla zbavena,

co do obFamu zmenšena, a tak orod ulehčen.
clejlalhatlotrípse jest pak rozdrcení d tské hlavičky,ětší nežli průchod matčin a císařský
rez možný neen.í Die l„zásad církevního práva a
katolické mravouky není obojí tento pomocný pro

středek porodní leč zabitím áči utracenírnr plodu,aproto platí o nich tytéž záasdy a táž ozhod
nutí. Vysvítá to z odpovědiS. Offlcií z 31.rkvětna
884žje na otázku: „An tuto doceri possit in

schoils catholicis, licitam esse operationem chi
rurgicam, quam craniotomiam a peila1ant,quando
scillcet ea omissa mater et filíus periturí sint, ea
e contra admissa salvanda sít mater, infante pe
reunteP“ odpovědělo: „Iuto doceeri non posse“,
rozšířivši později toto rozhodnutí své, jenom cra

niootomiese týkající, na každou operaci chirurgipřímo k utraceni plodu neb matky smměru

jící u(S Offic. 19. srgina 1889), a tudíž i na kefnlotripsil, a vysvětlivl dne24 .července 1895 při
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určitém dotazu, co dlužno rozumětl slovy: „chl
rurgica operatio directe oe cisslva". Srovvn.

Wrniz, lus Decrštalium, tom. Vl.s tr.;369 Vřešťál,
Mravouka, 11.2., r.200n.; Tumpžch vČKDT.01897,514 nn.; Slov. boshov. ]. 2n4

Cephaludensis dioec. viz Cefalů.
Ce :)has viz .
Ce:híra viz Kafira.
Ceaola viz Cibulka.
Ce ponius, špan. biskup. ve stol. V., :p. „Genesis

sive Hexamereron carrnine hexametm' (částečně

vydal Kašpar Barth v „iAdversar orum comm.ment“109 [1625a v „Comment ad Statium 11.,.1225)
cepotaph um, cepotaphíolum, hrob v zahradě

mi.-zo;: za da); pohane i křesťané rádi sobě
zřizovali hroby vzahradách; křesťané měli pritom
na mysli zajisté hrob Páně a zahradu edenskou.
Srvn. Dict. d'archéol. chrét.11.,

Cepjší lCarlo, conte, ital architekt, n 1829vTu
rin 1908 prof. architektury na univ. t.,ávystavelČ137% iasáduk kl Sacramento t., chrámy S.
Gioocchino, S. Tommasso a 55. uore dí Maria,
S. Maria degli 'Angelit; budovu pro turínskou
I,Esposizione d' Arte Sacra“ (1898)

Ceptensís dioec. víz Ceeu
C_eptowskí Karel, polský sochař, 11.1801vPoz

nani, vzdělal se ve Varšavě, Vratislavi MnichovsěéŘímě (u Thorwaldsena), Paříži a j., 1840 stal
prnf. sochařství na uměl. škole v Krakov ě, z.ste
1848; provedl 1834 sochy a dekorativní částí pro
kostel Mikulášský v Postupimi, 1839 ornammentální

výzdobu kaple v Oporowu u(vprov. poznaňské) a j.erameus viz Keram
Ceramus (Keramos s,)eněkd. bi.sk v Malé Asi

(v Karii), v círk. prov. Aphroditlas (Stawrogolis),
známi jsou biskupouvc' zlet 431—879 (Gorm-, eries448); nyní bisk.t

Cera oviz CrteusplšCeres: viz Cerasu
Cerasola 1. Frant uisšek, stavitel v M1.Bole

slavi; vystlavél ve druhé pol.-l-XVll stol. kostelík
sv. Ludmmily v Mělnice.0 — . or nikfrateer laik, !. 1682, oupil do T.ov jež. 1707,
italský básnik hlavně dle vzoru Petrarkova; 1738
přijat za člena akademie dei Arcadi; posléze byl

vratnýmo v noviciátě sv. Ondřeje v Řím ě, kdežs
1743; ojeho smrti vydán výbor jeho17básní podnázvemp „Rime sacre“ (vR immě 1747

Cerasus (ngaooík), někdejší biskupsi7íiv Malé
Asii, vcírk. provincii neocaesarejske'; Gams,Series

442 uvádí biskupy zlet 4310—859;nyní bisk. titul.erboní Tomáš M.S m.,p.„ the0
logia revelata libri tres"S(ŘímD 1768), „De jure et
legum disciplína" (1776, 4 sv..)

Cerbonius 1. sv. bisku vyzn., původem

z Afriky, prchl před Vankdaly do 1ta11e,ži1 19 let
jako poustevník, 544 bisskup populonioiský (Populonium, Piombino v Tuscii1), kr zkzau Toti
lovu dán na pospas medvědicí, ale zůstcazlbez úrazu

lĚcpropuštěnna svobodu; uchvlil se na ostrov Elbu,
: 575 Mart Rom.10. rijna. — 2. ( er bo)
biskup veronský v době neznámé (snad na

konci V. st nebo vteast. VL.) Mart. Rom. 10. října.Cere au ] Gus v.S j.,:p cenné dilo „-Catě
chismeedc Leon Xlll.a extraiís des encycliques, let

tres et allocutitionsgó2rěunis eta diaposes en leconscatéchistiques“ (190 nt. S..,] 71.1670
v Paříži, z. 1730, v2yda1sbirkur| frAanc.básní, para
irasi pisně „Dies irae“, parafrasi některých žalmů,
„Balthasar paraphrasis poética in cap. V.Danielis“

(16952 bylxspolupracovníkem publikace Měmoires
. inn S. _j., u. 1810, prof. kanoni

ckého práva; jeho „Lezioni di diritto canonico
pubblico e privato“ vyd. Ralael Cerciá S. ]. vNea

Cephaludensis — Cerda

poli 1867fa 1868 ve 2 sv.; 2. vyd.v šlo r. 1872.2. Raf el S. ]., 11.v Neapoli 1 14, vstoupil

do Tov. jež. 1827, od 1857 rof. došm. v kollejířímské. z. 1886; „De Ecc esía“ (eapol 1849,
1852),„Bc romano pontifice“(t.tl v.y

187_8),87„Degratia Christi“ (Neapol 1853, 3 vydání
18792, De ss. Trinitatis mysterlo“ (Neapol

), „ít anualc catltolico compreso in coníerenzereli iose" (t. 185 857), „La parola della Bibbia

ed veri credent51,,sagžio4 dogmatico-critico di religione“ (t. 1862,3 1874), „Del purgatorio e

dei suffragi'l) “,.(t 8641),_ „11 mondo vecchlo ed ilnmodo nuo “(.lt 3), „Empietá e sloltezze
dmelsecolo XlX“ (1.18176), „La Chiesa e i suoi di

rettí“ (t.1876)i,nf„11nspecchlo del protestantismo“ (t.1882)„, “(t. 1,882) „La confessione
sacramentalel" "(fte

cerelorata tamen prius altera parte de nullí
tate prlorls consensus,sed ítac a,ute ut letorls
delíctum nunquamrude tee.gatur Tak zni klausule,
kterou Apošt. stolice vkládá do dispensaěniho re
skriptu, jde-li o konvalidaci manželství, pro něiakou
tajnou překážku neplatného, kde se tedy uděluje
dispens pro foro inte-rno, je-1-1tato překážka (di
spensabílní) známa jenom jednomu z manželův a

ve sv.Žzpovědi (neb i mimo ni) byla knězi vyje
Že naáplněni této klausule půusobi obtíže, jestzřejmo. Mť druhý manžel býtl ědoměn o-ne

platností sňatku, ale spolu třebav se vyvarovati

všeho, 'čím by se vyjevila příčina neplatnosti tě.ímo očastoojest možno, že by manželské spo
lužití, až posud klidné, naplněním klausule tě mohlo
se státi zcela nešfastným, ba manžel překážkv

mohl by i manželského spolužití se vzdáti,
arci na velikou škodu ditek. Proto předvdá lí
farář (zpovědník), že by uvědomění top bylo ne
možno z příčin výSe uvedených neb jiných jlm
podobných, jest mu žádatl za dispens od klausule
epo obdržení dispensačniho reskriptu nebo může

se hned při žádostl za dispens od prekžkáky žá
dati též za prominutí této klausule. Dispens udílí
A.pošt stolice nebo urgente causa biskup (e licentia
praesumpta). Když dispens došla, dostači pak —

roto že konsens manželský manžela překážky neznalého trvá — abyk onsens manželský obnovil
jen manžel, který jest původem překážky nebo
jemuž překážka je známa, a stačí pouze aktuálni
obnovení konsensu (per copulam). Anebo uděluje
Apošt. stolice v tomto případě svolení k mímo
řadně konvalidaci manželství skrze t. zv. nápravu
počátkovou (sanatio matrimonii in radice). Srvn.
Pampzn, Tractatus de dispens. et de revalid. ma

*,

Cercyrassv. panna mě. na ostrově Korffi asi

kollťem2r. 100, pam..29 dubna, srvn. Kulda, Čírk.")
Cerdaz'l6de la, Ant onin, 71.1390vS Mar

garita na Majorce, vstosupil do řádu trinitářského,poslán do Anglie aSko ,op tom gen. prokurátor
vŘim 1448 arcib. moesssinský, 1449 bisk. l_eri_dský,
1448 kard1ná1,legát ankonský,z2.14.59 v ímé; :;
„Commentaria in quatuor libros sententiarum'g

:De conscientia“a . . ucl O. S. Auug.,ro em z isa bonu, provincrciál a_i-p. „_Quaestiones

quodlibetícae“ (1619),„ omcmentarius iu orationemjeremiae“(1625 3.y1< oFrantíše k, špan.
spisov. kolem 1783, získal sobě zásluh vydáváním
sttaršich spisů historických nd salvus,zpovědník Flliapa.;ll vydal výklad listu sv. Pavla

— .lan Luddvík S. 1.,
dai „Q. Septimi Flor.

Tertulliani presb. carthaĚOopera; (s—učenými po
známkami, Paříž 1624 1 30. ef O.Galmesrijský,v Salamance, 1637 bisku
od 164362121ajozský,z. 1645; :p. „De ariaetVerbo



Cerdano —

in_carnato“ (1640), „María effigies et revelastío Trinítatís et attributorum Dei“1(640), „nl udlth

hístoriam commentaríusb lílterahstet moralis“ 1641).7.Melich ar S. j.,b p.rof v Kordubč

&_Sevíle, :. 1615; .r). „Aplparatus4latiní sermonis“
ngJEB),1„Campus eloquentiae“ (1614

71175 Tarar,ragoně l.lprof. math. ve vojenské1.Tov jež. ze Spa

něl odebral se do italiee; :. zve?Forlí 1791; .r). „jesuítícae philosophíae theses“ (1753)a
errdano Anto nín 0. S. Hi rodem zMa—

jorky, 1446 arcib? messinský, 1448 kardinál, 1449
bisk. leridský,z. 1459; pro svou učcnost od papeže

ia ll. zván „princeps theologor m"

aCerdo (Kčgňwv), syrs ý gnostikrn přišel asi r. 140
pageže Hygína do íma; b 1 povvah nestálé,ustaví ne kolísající; brzo upa al do b udů. brzo

zase do církve kajícně se vracel; učil, že llospo

din SZ a proroků jžest zcela rozdílný od Otce je
žlše Krista; onen že jesttBůh sprravedlív, tento

hdobž'; z mrtvých že vzkříšenabu e duše,
niakolíBvůtělo ekevm jeho byl Marcíon (v. t.,.Cere vízC

Cerealís vizeCvaeedreralls 11.,65.3cerealis Mariae es — den Hro cv.( t.).

Cerebotani Luigi. ital. tlíeolog a fmynsíík.87831.1847v Lonato, 1877 sekretář kard. Hohenlohe
prof. na lyceu ve Veroně, od 1889 delegát pro italy
v Bavorsku; vynalezl teletopometer,mnohonásobný
telegraf, tiskopísný tele raf aj.; :p. ." tclefono

senza íntermediarío“ 1),9 „Rilievi e Traccia
mecnticol Teletopometro“

regiheitti(Ceregett1) lglosef, malíř,n.1722v Chru 1111z. f odn hoojest v arcídt':kan
skem kostele t. křížová cesta (částečně dle Will

manna). oblaz „ v. Kateřina“ v kóstele sv. Kate1ny t., „Sv. Michal" .v kostele sv. Michala t., ná

stěnně malb ze života P. Marie vloretánskě kakpolív kapucínsk m kl. t., křížová cesta v probooštk
stele v Lít01nyš1íaj.; .rp. istorie Chrudimská
7. rozličných starých kněh shledaná a v pořádek
uvedená“ (1771, rukopis v museu chrudimském).
Sr1'n.Soupís X1., 59, 77, 83. 101, 107, XXIX., 47.
— 2. Santino. štukator v Praze ve druhé polov.
XVll. stolet1; pracoval mnoho a po dlouhá léta na

výzdobě kostela na Svaté Hoře 1 jeho kapli. ._azatím účelem v Příbrami se usadil. Srovn

Vajít lÍtŘ „lKaple Pražská na Svaté Hoře“arch. XXVI. (1914), 94.
cerekev, cerekvice(lat. catholica)ve středověku

vČechách pojmenování chrámu dřekěného na rozdil od kostela kamenného. Viz čl. e.l

erekev, tři fary v dieíc. budějov.bve vikariátupelhřimovském: 1. Doln za.| odb skupů praž

ských asi ve stol. Xlll. (dle povesti 1224vbinskupem
Pclhřimem); později zanikla, 1709 ob Iatron: kníže-arcíb. pražský, duch. správu obsatar vá
farář s kaplanem ; 2728 atol., 11 akatol. augšp.

Jznání, 4 židé; obyv.česke. .kv(Cere 1c e)orní přip. již ve XIV. stol., patron: kníže Vilém
z Hohenzollernu; duch. správu obstarává farář,
místo kapl. na ten čas neobs; 3275 k.atol, 3 akatol.

augšp. čvyznání, 145 akatol. helv. vyzn., 107 židů,
obyv.č 3.1“(Ce ekvíce) NOVĚ ve středo—
věku Cesrekev8Nová biskupova, lat. ova Catho
tlca). příp. 1358;patron. František Líebzelit; duch.psrávu obstarává farář s kapl.: 3101 kat 2 aka
tol augšp. vyzn., 837 akatol. helv. vyzn.,0159 židů;

5?— W

škole v Barceloně, po vypu

Ž

v Pam.

obv
čerteceskvice. fara v dlec. královéhr., ve vík. líto

mššlském, příp jížr 1151349;patron: kníže Albertprávu obstarává farář s ka

plbaneně;s3634 katolíků, 782 akatol. helv. vyznání,o 'v
ceremoniale, liber caeremoníarum,jest 1)úřední

ceremoniale 799

sbírka predpisův o obřadech litur ických jako do—
lněk k rubrikám knih llturgí1ck ch (Pontífícálu,

missálu a rítuálu); tšto maji vedle rubrik 1 textliturgický, kdežto :. o sahuje pouze předpis. 2. :
slovou také výklady a zápisy rubrícistův o ob adech,

které zavazují jen potud, pdoku obsahuLl rubriky
a novější výnosy prov. Sboru obradu, ta žecv některých včccch se vyskytá různý názor. — C. 0
manum vessmyslu prvním vlastně není; jsou za
chovány jen zápisy,jak obřady papežské byly pro
vedeny, což sledovatí možnoa 0 dob Re
hoře Vel. vt. zv. ordínes romant. celkem 15.v01-do
rom. XIII má titul C. rom., ale XlV. sluje Ordina
rium. Biskup 7.Píenzy Augustin Patricíus Piccolo
míneuspřeciložill.,'.314881nnocenclVlll.spis oobřa
dech papežských s názvem C. rom., který neměl
býtí uverejněn. Arcib. z Korfu Krištof Marcel pře
pracoval toto dílooa 1516 uveřejnil je s v 'sadou
apoštolskou v Benátkách 1516 s titulem ítuum
ecclesiastícorum sive sacrarum caeremoníarium 5.

..E líb. lll, čímž popudil pap. ceremoniáře Parida
de Grassis, že tento žádal, aby spisovatel i spis
pro profanací obřadů papežských byli upálení

(Mablllon,Mus. ítal. 11),ale spispozdlějis byl vydánopěthonlí 1557.1mvŘě1560 ykla—
dem os. Catalana. Pro obrarady pap. nesnítedy
vlastni úřední sbírky, o obřadech rozhoduje posv.
Soor obřadnícký (S. Con r. Caeremonialís) a řídí je
sbor ceremoníarupap oněkteré obřady bývají
vydány předpisy zvláštní .,na rozkaz apeže, na pr.
De agendis et servandísa SS. D. io .
Misszrum solemníis ritu graeco pontificalíter ln

Cappella Papaolícelebrandís assistente. dle 12. Fe
bruarii S.oJ annís Qhrysostomí E.XV saec.solem11ia. upskě povstalo

ze záznamů obřadův obvyklýchs vkurčitých dříecéslchnrdin“| , Modus
etordo caerimoníarum ad uSum ecclcsíae quílejen
sis 1575.0bsequialePrage11se 1525,Rubrica Pragen

sis de tempore et sanct1s v rkp. ády řeholní28mčzlyrovněž svoje :. , Merati jich vypočítá 1128a
PiaV. sestavena prvn1sb1rka ktcrá za Klementa Vlzll.
l4./7. 1600 přehlédnuta, lnnocence111X.30./7.1
opravena, BenedíkteleV. 5./5 1741o třetí knihu
(práva praecedenční amčestná) rozmnožena, konečně
Lvvem XIII.17,8 1886v typickém vydánípublikov na

podnázvemCae1emoíáíahlelšpíscoporunw ezně u Pusteta, 1902podruhé. C. 0' předepsáno jest
pro slavné obřadyse zpěvem pro všechny kostely,

zvl. kathedrální 1656; biskup má užití vhodných
prostředkův, aby vynutil zachováváníc. ó. 1015í
řeholníků, pokud Apoštol stolice jinak nedovolila
937,; dovoleny jsou pouze odchylné zvyky chvali
tebne' a prastaré (immemorabiles) 3839; jest závazno
i vjinych kostelích při rozdávání hromnic. popela,
palem 1612; kde vznikne pochybnost, biskup má
si vyžádatl rozhodnutí od posv Sboru obřadů

„2646,.— Na základě tohoto C. b. a pozdě

ších výnosů S. R. C. poodalí vznamenite výkla yb.josef Catalani ve 25 1747 De llerdt,
Praxis pontificalis seu C. Ep.vpract1c_a expositío,
in usum cathedratium alíarumque majorum eccle

síarum saecularíum aut regulariulm, ubí officiumsolemníter celehratur, 3 sv. Lov 11873. Ně
kteerým řádům dovoleno bylo uvživati vlast—ního:.
— Úředni platnost má pro menší kostely při obřa
dech beze zpčvvu3505„Mcm oriale r1tuum pro
allquíbus p_raestantíoríbus sacris functioníbus per
solvendis in mínoríbus eccleslís parochialibus
jussu Benedicti Xlll. editum 1725pro ím, 28 '7.1128
rozšířené na celý svět a častěji 4049. předepsané,

zváno jest také par v.um — odní ]církevmá podobné knihy předpísův obřadných: . lu

žebnik obsahuje rubriky pro kněze a _ILáhnypřinešporách, matutínu a mší sv.; 2. Trební podává
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předpisy pro udělování sv. svátosti,;arog'lpohřby,svěcení vody, kostela, obláčku mnich
čiliTy ykon určuje dny a hodiny, kdy est se me

Eo zpívati av jakémmpořadí mo litb obsa
ženě v knihách liturgických Casoslov, Oktoqch atd.;11Řeků jest dozrsoauxóv Št“

ceremonář, ceremoniář, magister caeremonia
rum,je_stkněz biskupem ustanovený neb otvrzený,
který řídí a vede slavně obřady při m i sv., ne
šporáchabiskupskýchůkonech. C-em mábýti vcchrá
mech kathedrálních a kollegiátních kněz vynikajici

znalosti předpisů líturgickycht jichž5 studiummjuežsetpřední jeho povinnosti (Caer. Ep. 951, 8;m)
jím býtli kanovnik 1889;v chrámech kathedrálnich
maji byti dva 1904: biskupský jmenován jekbiskupem2310,kapitulní volenkapituloulQOOG—biskup ho po
tvrzuje - — C.k athedrálni má právo nositl
šat fialovy,ale ne hedvábný,a bez ozdob červených
'13. 3398, — ovšem při obřadech biskupských

podle rEp.,o aen z usnesienikapituly 23103—oblékáCpři tom kottu (C.E 4), nemůže býti
yi přítomen oblřadum nekapitulnim

i když by byly v kathedrále; je-ii :
kanovníkesm, může vykonávati svů ad v oděvu
kanovnickém, maje kottu na rochett 3 40., získává
denní distribuce, i nemá--li při tom oc ěvu chorál
ního 3398,. Pokud se týče obřadů, ma všichni ka
novníci :. poslouchati (0.15pls —
nebottu jest t:. ředitelem a ne služe mkem 2578m.

est povinen oznamovati bisku ovi, když se
nep ni v kostele předpisy liturgíck nebo výnosy

oslv.Sboru obřadtlv, a biskup má přísně zakročítimá prrávo v kathedrále dohlížetí l na
obřady-_mimo chor při křtu, sňatcich a pohřbech

5 a farář se nesmí vzpirati135053. — C. není
povinen žádati o souhlas kapituly, jde-li o provedeni některeho vynosu . ostači výnos ten
pouze kapitule a biskupovi oznámiti; kde by šlo
o vážnou a chvalitebnuu zvyklost proti výnosůrn,
jest žádali o rozhodnutí u posv. Sboru obřadů
3611.. Ovšem :. nesmi také nic zavádět! proti ru

brikám, předpisům a obecné zvyklosti podobných
ostelů 297. C. přiobřadech nesmi užívati čepičky

(pileoius, zucchetto) 2308, zpravidla istoji, alemůže seděti vedle trůnu biskupskéěho 2322,„
kleká Lři sincarnatus est 30293, dle zvyku může
držeti bugii 34177., nemá mista vykázaného při
průvodech 108. jeho povinnosti jest připravili vše

k obřadům, zvl. méně častým, kde by se pochybilo,přičetlo by se za vinu jemu C.E 15 .jes
mu vykonávati vážně a příkladně uřad tentoatiše
neb jen skioněnim hlavy naznačovati, co jest či—

iti. — C. má býtti také při slavných mších sv. a
nešporách v kostelech farních 16435;obyčejně je to

m v
en e 0 u.

Kde by zřejmě pochybii proti předpisům, není třeba
jim se říditi, leč by šlo o,oaby nenastal zmatek

větši, když by ho někteří poslechli a jiní gikoI/j.te :
caeremoniáři pnpežšti, magistercaeremoniarum

apostollcus, b li jižvvdobác h ranního středověku
a zachovali n m vzácné popisy slavnostiaobřadů
papežských (ordines Romani, diaria). meno

ni jsou hrevem & tak stávají se tajnými komo
řími s titulem Monsígnora na celý život, jsou při
tomní v konklav ,první z nich, raefekt 6.p.,
vždy zároveň protonotář a oštolský, spisujc zápis
o volběapřileti volby nov ho papežee,dokud tento
nejmenuje nových komoří, praefektc .'p. je maestro
di camera a :. As v předsíni tajné jako ke
moří; řídí a vedou obřady vcappclla papaleacar

dinalitia i v konsistor jsou rozenými radyyospSboru obřadův a obřadnického (5. C Caeremonialis).
Výsady jejich tištěny 1802 vPrivilegia magistrorum

ceremonář — Cerlanl

cacrcmoniarum 8. R. E. Tvoří vespolek Collegium
mag. caerem. Sedis Apostolicae, několik (5) jich
bývá skutečných a několik (5) __nadpočetných. Mají

rávo nositi oděv praelátů, při obřadech oblékají
ottu na rochettu, při jizde užívali klobouku se

mipontífikálniho 863, majice výsady nadpořčetnýchprotonotářův apoštolských a tajných kom 1.
OŠZQ/Jk.

ceremonie \iZ obřad.
cereophalnm viz svícen
cereostata, cerostata, cerostataria,

svlcny, zvláště svicniy nošené ceroferáři (verenza víz Ca a.t

Ceretapa(Cl_1_aerrletapa), někdejší biskupstvív círk. provincii laodicejskké, známi jsou tsuk
pové z let 3599—879. (Sr.vn Gams, Series “4263

Ceretensis dloec. VirzeShe ,Ceertethi; hebr.Cerethově, vulg. Ce
71113- kmen nějaký, nepochybné filíštínský (dle

některých z Kréty se přlistěhpvavši), bydlící jižněod území kmene juda( Kr' „osobni strážDavidova (2. KráL8 “1,151'",207, 2023? 3. Král. 1 “';

.Kr ál. 1119;e1. Pa8r. li8l").

veliké
t-)

e,o Melc ori Stanislav, O.M
:. 1871, pokračoval ve' o\ll/addingově (v. t.) dlínle

„Annales Minoruml“, zpracovav sv. 21.—25.. ježvydány vletech 844—86 (svazek 25. vydal po
jeho smrti Eusebius Fermendžin).

cereus viz sv
Cerezo, de, Ma teo, š anělsk malíř, 71.1635

vBurgosu, z. 1685 vMadri ě, žák arreiiův; v jeho

pracích jeví se vliv školy benátské, a do jiste kmirylvliv Van Dyckův; hlavní . „Sv. Mikuláš
Tolentínský a duše v očistci" v kostele Sa lsabel

vMadridě. „Sv. Tomáš 2 Villanuov jakot almužnik't „Nanebevzetí P. Marrie“ v ratdo ., „Za
snoubem sv. Kateřiny" v kathedrále v Palencií,

„Ukřižovaný“s nádhernou horskou krajinou vp zadi v kathedrále v Burgosu„, Viděnisv. Františ a“
„Ukřižovaný“ v museu cis. Bedřicha v Berlíně,

:kajíci Magdalena" v Haagu (Mauritshuis) a v čer
nínské obrazárně ve Vidm

Certi. „. 1824, čestný kanovník remešský,z .
1898; r). „Vie des saints du diocěse de Reímms“

(vi Riepmeoši1838, 2 sv.). — Z.:!()..S B.

cf" lamCongregatioon (spisu tomuto,
C. ostře kritisoval několik členů Zádou,odepřeno schválení představených, načež C.r

is odevzdal Prevostovi d' Exnles, jenž poslal kjej

lanu Clcricovi, kterýž v dal jej tiskem v Haagu1726), „Défense de la ibliothe ue etc.“ (Paříž
1727 obrana spisu předch. proti erdouxovi),„Hi
stoire de la Constitution Unigenítus, en ce qu' re 
garde la Congregation do 3. Maur' (Utrecht 1736).
— 3. jin dřich, prc-f. vDouai, vydal 1669 t. spis
o milosti dle učení sv. Tomáše.

Ceršheti viz Cereghetí.>více, fara v arcidiecési pražské, ve vikariátu
hořovicxém,přip.j'iž ve XiV. sto ;pat ron:kniže

„loredo- Mannsfeld; duch správu obstarává
farář Skaplanem; v okr. srrotčtnci (založ 1909)pů

ibliothěque historique et critique des auteurs

bsoi 3 školské sestry kongnN ;3398 katol, 9

akatoi., 3 židé; obyv. české.aCerianiAAnto inn Maair 117828 Miláně,
kněz, vynikajici orientalista a palaeograf,vod 1870

prefekt ambrosíanské bibliotheky, prof. paiaeogratie, od pap. Lva Xlll. jmenován konsultorem

komiiseobiblícké; z.1907; vydal ."lranslatio syraPesc coidce ambrosiano sec. fere VI.
phototltithographicecedita“(Milán1876 —83),„Missale
ambroslanam juxta vetustissimos codices“ (t. 1902),
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„Monumenta sacra et profana ex codd. praesertim

bíbiiothecae ambrosianae“ (9 sv.. Xelřrlíltitia liturgiae ambrosianae antes l.

l „Canonical histories andctapocry vlídalule
gends relating to the Testamen 1%73).Cerlgnola (C_eríniolen ctio c.,)(tněkd.)bísk.
v jižní ltallí, zřiz. le. stol., 1818esloučeno sbisk.
Ascoli- Satriano (viz 1..

Ce nth (Cerinthus), křesťanze židovstvanna
sklonku doby apoštolské, „. v E ptě,n abyl vzdě
lání v Alexandril; žil v Palestigš, Syriía vMalě
Asii; synkretistícký haeretik, blízký sektě Ebionitů
(v. t.). Učil, že svět nebyl stvořen od Boha, nýbrž
od mnohem níie stojícího demiurga z beztvárně
hmoty; ježíš, syn joseía a Marie, byl pouhym člo
věkem; nikal však moudrosti a spravedlnosti
nad ostatni inídi; řikřtu sestou il naň aeon Kristus,

Šenžhskrze ježí e hlásal nezn mého Otce, nejvyšakonal zázraky; při utrpení Kristus
ježiše zase opustil. Mimo to učil C. hrubě smysl
nemu chiliasmu. Die sv. lrenaea (A_dv. haer., 111.,

11, 1) napsal sv. jan proti C-ovi svolljleevangelium
Dle zprávy lrenaeovy (Adv. haer,ll 3, 4) svatý

jan, setkav s C-emonáh doumvl zin v Efesu,prchl, nekouspav se, řka: .,Utec e,ať se lázeň ta
nesesuje, neboť v tejst C., nepřítel pravdy

o.vn [(mimo/ck, Všeob. círk. dějepis, l.,
l.Ceríelanus(Caeri olanus, Ceríol) Bedřich
urius, 11.ve Valeencíi, stud. v Paříži a Lovani.

žil při dvoře Filipa II., z. 1592, .r). proti lovaň
skémmu prof. janovi z Bologně„ Bononía sive de
libris sacris ln vernaccutam línguam convertendis“

(Basilej 1556u;ispis ten byl ne,aký čas na indexu).CerioliL ,.O Cap., malíř, 71.1763v m

bríanu (Cremld,la vzdělal se v malířství vvŘímě,vstoupil do ukap. jako írater-laik; vynikl jako

polréraitista; byl přítelem Canov0vým; z. v Římě
Cerlsíers Re'né, de, n. vNantes 1603,vstoupil

1622 do T.ov jež., za nějaký čas však lvystoupil,
stal se almužnikem LudvíkaíeXIV., l62; :).:„L'innocence recconnue ou eS. Geneviene

de Brabant“ (Paříž 1634, 18151),„L'lrnage de NotreDamme de Lie e“ (Reme 122), „Les heureux

commencementss de la France chrět. sous l'aapotrde nos roís, S. Remy“ t.1633), „Reflexions chrě
tíennes et polit. sur), la vie dees rois de France“

(t. 331,32 sv.), „Les trois états de l' Innocence“I

Getkoven vVěstnik, největší bulharský theolog
časop1s(pravosl) týdeník, vědecky nepříliš cenný

obsah jest odleskem neutěšeněho stavu věd bohoslovných u Bu
Cerkovnyj Goios, týdeník, vycháze'tcí od 1906

v Petrohradě, orgán společnosti pro tření nábo
ženské a mravní kulturyv duchu pravoslavné církve.

Cerkovnyá Věstník, týdeník, založ. 1875, orgán
petrohradsk duchovní akademie, :ojednávajicthlavně o běžných otázkách a pod vající cenné
rozhledy po činností ruské cirkve. V novější době

hájilnzájmů t. zv. „btlěho' duchovenstva proti hier—
Cerkovnyja Vědomosti, založ. 1888, denik,

oficiální orgán sv. synodu, přináší výnosy yúřední
a změn osobní v hlerarchií ruske církve, o důle
žítějšich událostech církevního života v Rusku

v_cizině, menší pojednání theologická. recense

Cerkveanlasbenik, slovinskýčasopispro hudbu
církevní s hudebními přílohami, zaal.ož
dnotou „Cecilijíno družstvo“ pro lublaňskouldleeěsi.

er le"jan, kanovník v Pamieersu, 11 1634v Au
bínu ídiec. rodezská), stav se po biskupovl Caule
tovi(v. 1650 kapitulním vikářem, pokračova
v jeho 0 poru ve sporu o regalle, od arcibiskupa
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toulouskěho sesazen, od pap. lnnocence Xi. však
otvrzen, spravoval z úkrytu diecési; k rozkazu

.udvíka XIV. zaveden proti němu proces (1681)

a vlyesloventrest smrti, jenž in eítígie byl vykonán;:. 6.1
Cermelli Augustin O. Praed., gen. inkvisítor

iv Loníhardsku; :. v Miláně 1677, vydal„ Catenanojoebex s. atrum scriptorumque ecclesiastico
runí sententiis concínnata“ janov 1636); mimo to

s. Hieronymí“ ( errara 1648), Víta s.

CltllllJallorum sanctorum encomiiš. Barn., z. r. 1671,
zpracoval díloJ ja na Angela Bossía (viz ll., 378)

,.De trilplici iubílaei privilegia" \; kompendium(Mílánl 651
CernlkJBerthold Otto, n.

burku, 0. S. Au .,odoktor the_ol.,klosterneuburskh :p..
dasAft.-ugust-Chorherrenstíít Klosternseubur“ (.1900)
„St. Leopold, Osterreichs Fíirsprecher ím immeel“
(1901), „Die Sehriítsteller der noch bestehenden

E\u ust.Čhorherrenstiíte sterreichs seit 1600'5), „Tagebíicher des Stiftes Klosterneuburg uber
dlie lnvasion der Frrna zosen 1805 und 1809“ ( 1190.

Cernitori josef S. j., vCívíta-Vecchia 174,
z 1821; :p.: „Bibliothecanpolemica degli scrittorí
che dal 1770 sino al 1793 hanno o diíesi 0 1m
p gnati ido mi della cattollca romana Chiesa“
(lgim179_3)„,ella litteraríaecristiana instituzíone
dellal_primagioventíí"1788.arius, nosič svíce, l. svícen, tak dle

ntiíikátu římského je úřadem akol tovým cero
erarium íerre, a při svěcení odevzd vá se akoly

túm svícen se SVIClslovy:l Accipite ceroferariumcumcereoat. 2.a ytě nesoucí svícen
se sv ící nazývají se taokě cero();íerarii tak mezi

akolyty biskupovi přlsluhujtclmciapřed ísuje Caeremoníale Episcoporum (tib. l., XLgdva cero
íeráře. Mají býti silne postavy. pcokuodmožná stejní,odění superpellicemi, ruce mají ne té; po ra
vici jdoucí (ceroíerartus !.) drží sv cen levicr u nohy
svícnu, pravicí uprostřed, po levict jdoucí (c. ll)
drží svícen pravici u nohy svícnu, levici uprostřed.

Stoiice neb jdouce řídí se jeden dle druheho, spoluklekají a úk ony konají. U oltáře je místo jejich
u kredence, kam také postaví po prichoodu koltáři
svícny nar ohy kredence do zadu a stojí potom

tváři k oltáři. Za zpěvu evan elia llstojt po sira-_nách suhdiakona v jednéř adsž
evangeliu kleknouti, ceroíeráři neklekaji.
(na př. ři lekcí neb oraci) stojí in plano tváří
protí so ě. Přicházejíte k oltáři neb biskupovi,
odcházejice od nich nebo přecházejtce řed ními
klekají, a sice tak, aby svící nesklOnilí. říprůvo

dech rováze"í, onesouce světla, kříž s hlavou ne
pokry ou; př neklekalj1ínámani před nejsv. Svátosti, leč udílí-lirnse pož i. — 3. akol yté
slavné funkce na ontiíikálni nazývají seurůzných
autorů také cero eráři, poněvadž při průvodu kol
táří a evangeliu, resp. lekccí a orací, nesou svícny
se svícemi, jinak jsou úkony jejich úkony akolytú.a.

Cerone Domenico Pietro, kněz a hudební
theoretik; ». 1566 v Bergamu, byl zpěvákem král.
kaple ve Španělích, 1608 hudebníkem král. kapely
a řediteleem kůru v Neapiol, :p... „Le regole piu

necessarie er l'intMroduzione nel canto termo“
(Neapol l ), .ElM eioopeo y maestro, tractadodi musica theorica y pratíca' (t.1

Ceronl jan ntonln, italský sochař, u. 79v Miláně, :. v Madriděl od něho jest veliký
bronzový kandelaber s postavami andělů v an
theonu v Escorialu a basrelíef s výjevem „Smrt

těpána; na fasádě kláštera dominikánskéhovvSalamanc

Águstím

8179 v Klosterneu

arschívář klášterasenschaít und
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Ceros víz Kero

Cerqueira _(Cenyerra), de, Ludvík 5.1.,17.15.52 v Alvíto v ortugalsku, vstoupil 1566 do

Tov. jež., prof. theologie v Evoře, k žádosti Filípa l vysvěcen 1594 na biskupa japonského; z.
61 ' .Manuale ad eccleslae sacramentar. ; .r).

administrauda“ (japonsky, v Nagasaki 1605), „De

morte gloriosa sex marrít rumm, qluí &. 1604 in japonía pro fide passl sunt" (Ríml 6
CerrachaaniLukášJoseí, doktortheol.,kancléř

ílorentské akademie,z.1745v .roce svého"věku;
:p.: „Cronologia sacra de' Vesc ví ed Arcívescovl
dí Firenze“ , „Fasti teologícali o sia storía crono
logica dell' universita florentina e de' Teologí
dalla sua fondazíonc sino all' anno '.

Cerreto Sannita n. elese (Cerretan. s.

Telestn. dioec.), biskupství v ltalirí,v církevní
prov. beneventské. zříz.av01V.sto 1818 zru1852 obnov ;.k60611 ,9 dekanátát,ů 24 fary,

113 kostelůvn a"kaplí, 110atknčžží svět, 2 řeh. domymužskés a8frat., 5 řeh.domů ženských
s 50 řeholnicem

Cerrin1(Ceriiní) Giovanni Domenico řeč.
Cav lliere Perugia ), malíř,». v Perugii|,l609z. v ě;1681 učiteli jeho bizyl Scaramuccia,
Quidom ni a DomenIccnlno; pracovaal hl. v ímé

ve službách papetžskýcn; hÍavní jeho díla: výjevyze života sv gay vlílavní lodi chrámu S.A
dei Goti v Římě, oltářní obraz v 5 CarloAalle

Quattro Fontane t., „Kristus sMMadonnou a svatouMagdalenou de Pazz i" v S. aría ín Traspontina
t., „P. María s ježíškcm“ a l,Sv. Jan křtltel“ v S.
Pietro v Peruuíí.g

Cerrutti František, kněz,proiesorapaedagog

italský, 71.v SaluŽgií 1834,vstoupil v mladém vekudo kongr. oratorí nu sv. Frant íška Sal., studoval
vTuriné, od 1870do 1887byl prot lycea v Alassiu;
475.1„Allasloela sue gloríe lítterarie“ (Turín 1881),

„Storia della Ptedao gta ln italia delle originí aíteínpí nostri“ 11533),„Gli alti concettl pedago
gicldlleone(Xl|l.t“( 884,) „Ledeed Do
Bosco sull' educazíone“7 (t. 1886), ,11 Cristianosimo e la Storia“ (t. 1

rtífíkát- — list potvrzovací neb ujištující, do
svědčujicí určitý údaj,nna př. ceertíííkát o různych
výdajích, které duchovní správce učinil (vydaje za
poštovné, vydané kolky, odměny za malé opravy),
:. o zaplacených daních, opořízení menších boho
služebných předmétuv a pod. Listiny takové jsou
osvobozeny od kolkových poplatků.
slušnosti=domovs skýlíst. -—c. suubn —
volení k sňatku, též ohlašovací listek manželský
(Meldezettel) Pří úpravě novějšího zákonodárství

zrušeno téměř všude jhmlitícképovolení k sňatku,které dříve v mnohých mích nan zeno bývalo.
Dle sdělení c.k. místodržitelství dolnorakouského
7, 30. ledna 1885 čís. 60913 1884 nepotřebují
příslušníciSolnohradska jíž politickéhopovo
lení k sňatku. Ale zapotřebí ho mají ještě dosud
snoubenci z Krajiny. Následkem výnosu c. k.
míníst. vnitra z 26. února 1914 čís. 6593 upozor
nilo c. k. místodržitelství vCecháchll. března 1914
čís 0783 v Krajině dosud zavedeny jsou
ohlašovací lístky manželské. je-lí snoubenec bez
takovéhoto lístku oddán, zdráhají se pak kraňske
obce uznati domovskou obec takovéhoto manžela
Z toho vznikají dlouhé spory o příslušnost. Aby
se tomu předešlo, necht oddávající orgány pama
tují, že v rajině dos opravu trvající insti
tuce ohlašovacnclí lístků manželských zavedena

byla guber naříz.cze dne 1. březzna 1832 čís 4,264.řa'du pro Krajinu prohlášeno,
že udílení ohlašovacích lístků manž. spadáado sa
mostatnélto oboru působnostíobcc. (Srvn Ord. llst
pražský z r. 1914 str ..67) — Podobně potřebují

:!

certifikát

politickéhoapovolení k ženění neusedlí mužští2 Tyto '_orarlberku, t. j. čeledínove, to—
varyši,:nádeníci či tak zvaní podruzí, odle nařízení or. kanc. ze dne 20. kvě a18 Oč 12614

(sb. polit.zzák.'BFl-ostrTyroly č. 44;" snovn. Ord. listpražskýz .7azr1884s
praví výnos c. k. místodrž. v
pros. 1884 č. 3, mají neusedlé osoby (výše ře
čené) potřebí vysvědčení (konsensu) politické
vrchnosti, že proti jejich sňatku není politické pře
kážky, jeelikož vrchnost ta má právo odepřítí po
volení k ženění osobám, kterc požívají chudin
ského zaopatření, žebrotě se oddávají aneb jinak
vedou život nestálý a bez výdělku. óddavky ta
kovýchto osob smejí se vykouatí teprve tenkrát,
když se. snoubenci vykáží oním politickým kon
sensem anebo stvrzenim příslušného politického
úřadu své vlasti, že jím takovéhoto povolení po
třebí nenní. '. . usí předložiti ponejvíce
snoubenci z cizozemskam,chtejí- li v Rakouskuuve

jítí v manželství (srovn. CLS„cízozcmců sňatkyv Rakousku“ . . ký_—— průkazný list,
jehož potřebují snoubenci, ejsou--lí oba nebo jeden
z nich řislušníky uherskýmí, ab mohli v cizině,

vlgakousku a mimo Rakous o, vejítí v man

želstvl, jež by v Uhrách bylo platné. Dnem 1.října1895 nabyl p'ttností zákon z r. 1894, týkající se

sňatku osob, příslušnýchpdo Uher Sedmíhhrad
ska a účzemí ezrky.Podle 51 odst. 2. uher.čl. zák.č ls. XXXl. 1894 musí zamýšlený sňatek

uherských státních£ŠartslušníkubýtikvUhrách prohlášen a podle 55 ci. čl. XXXilI. musí
snoubenci na základě prohlášekzátěclt nebo po
jich prominutí opatřiti sohě od r.uhcr. míníst.
spravedlností vysvědčení o zpusobilosti, že mohou

cizině v manželství vejítí. V prvních letech po
r. 1891 pusobilo značné obtíže opatřiti sí takovýto
:. .r. Nyní usnadnéno to podrobným návodem, jejž
vydalo samotné rál. uher. mlnist spravedlností.
Návod ten zní: adatelí se jeho žádost o snubní
certifikát l s přílohami královským uherským mí
nísterstvem spravedlností vrací a oznamuje se mu,
že mu žádaný snubní certifikát podle 5 59. čl.
XXXIII. zákona z roku 8914 o státních matrikách
teprve tehdy vydán býti může, když byl sňatek,
jejž chce žadatel v cizině uzavříti,ttvnké Uhrach
príslušným státním sprrávcem matrk p.ohlášacn,
nebo když bylo žadateli od příslušnéno správního
úřadu uděleno prominutí prohlášek. >ročež podc

psané ministerstvo žadatele ploukcazuc, by u státního správcemmartík v.. .. ožádal
o prohlášení svého sňatku v Uhrách a vydání vy
svědčení () vykonaných prohláškách. ]. h žád oslí
oprohlášky, jež má svědčítí správci matrik a má opa
třena býti podpisy nebo znameními vlastních rukou
obou snoubenců před dvěma koramísujícími svědky,

připojití jest následužíící listiny: 1. Rodný list ženichův í nevěstin . rossnoubence nezletilého
potřebné vyjádření zátkonitěho zástupce k uzavření
sňatku, a sice a, žije-lí otec: vyjádření otcovo;
6) není--li otec již na živu nebo je--11jeden 7 ne
zletilých snoubenců nemanželskýzm vyjádření mat
číno; : není-lí ažívu anilotec, ani matka: vyjá
dřeni poručnikovo; d) vtomto případě jest, mimo
vyjádření poručníkovo, příložítí take poručníkův
jmenovací dekret, a nedokončil-li nezletilý snou
benec dvacátého toku svého věku, také svolení
úřadu poručenského, tohoto není jen tehdy zapo
třebí, je-lí poručník zároveň dědečkem nezletilého
snoubeence. 3. Vojenské vysvědčení ženicha, má-ti
v Uhrách právo domovské. 4. Domovský list snou
bence, majícího v Uhrách právo domovské; týž
líst může nahíazen býti vojenským pasem nebo
pracovní (čelední) knížkou. 5. Listímy, vztahující
se k zániku snad dřívějšího manželství (oddací &

<



úmrtní list, rozsudky o rozvodu). ll. Žadatel však

také může u mímstosžupauastolice (purkmistra města)

certifikát ' 803

Břísiušnlci bý_tívcízině oddání, vyjímš'tjic náhlé neez ečí smrti, když nestačí čas, aby mohly pro
hiá ky v Uhrách vykonati a c. :. sc::tpatřiti. „Nauš 57. článku XXXIII.zákona

z roku 1894 o státních matrikách požádatí 0 pro

minutí grohlááš,ek je--li sto, b k tomu prokázal
dostaanteně přijateině důvody. žádosti \\ mistoa(purkmístr a)jest mimo listiny svrchu uve
deně|1přípojítiještě vyjádření kteréž má podepsáno
bt toběm asnoubencí vlastnimipodpisy nebo opa
treno jejich znameními rukouu, a podpisy jejich
nebo znamení rukou maji veřejným notářem nebo

tamějšímí duchovním správcem býti _ověřeny. Vevyjádřen maji snoubenci dosvědčíti, že proti
sňatku, kterýž chtějí uzavřiti, není podle jejich

nejlkepší o vědomí a svědomí žádné zákonité p_řeádost o prominutí prohlášek opatřiti jest
uherským jednokorunovým kolkem, každou přílohu

těž uherským 90haollěř vymm,kolkem vyjímajíc ony lístíny, které již ařeny jsou uherským koike
nejméně 15ktejcarovym nebo 30haléřovým. ili. Vy
svědčení o vykonanlch prohláškách nebo jejich
prominutí má žadatel předložiti král. uherskemu
ministerstvu spraved nosti a připojili k němu ve
škery liststiuy a dvou torunmy uherský kolek,
třebný na certifikát. Tato žádost i přílohy budtež
svrchu zmíněnými koiky opatřeny a přeje--li sí ža
datel, aby mu certifikát do ciziny poštou na jeho
adresu zaslán byl, budíž poslána take uherská
poštovní známka 45haléřová. lV. urychlení
úřední cesty jest vhodno, příloži-li žadatel zmíněný
dvoukorunový kolek a 45halěřovoupoštovní známku

kžádosti i, podle uvedených pravidel kolko
vaně, když jíposíla sprá\cl matrik nebo místo
županu (purkmistru), a požádá adresáta, by veškery
listiny, vysvědčením o prohláškách neebo dispen
sačntm dekretem doplněné, král. uherskému míní
sterstvu spravedlností přímo předložil. Není-ii
uherských kolkůva poštovních známek, jest zaslatí
jejich peněžitou cenu v hoto vém ——K
ještě dodává: „Prohlášky vykonaíi přísluší správci
matrik oué obce, kde uherský snoubenec ma nej
méne po tři měsíce své řadně bydliště, nebo
(nemá-lí bydliště; se tam zrdžuuje; nemá-li však
snoubenec ani bydlištěvthrách, ani se tam ne
zdržuje (jakž tomu téměřv dvcky bude při sňat
cích uherských státních občanů bydlících v Ra—
kousku), povolán jest vykonati prohlášky správce
matrik uherské domovské obce akde by ani této
nebylo moožno vypátra tí, obce erodné avypomocně
prvniho matričního okresu pešt'skeho. Žádost 0 pro
minutí prohlášek svédčíti ma místožupanu té sto
lice, \ níž by poodl předcházejících pravidel měly
prohia'šky vykonány hýtí, nebo v králolvských svo
bodných městech purkmistru, v případě odepření
ministru vnitra. Aby dosaženo bylo prominutí pro
hlášek, dostačí povšechné duvody, take u nás podle
církevního a státního práva k prominutí prohlášek

spostačiteinéf' (Srovn. Ordin. list pražský z r. 1910555—56.) — Dlužno pamatovatí, že povolení

vydané minist. spravedlnosti dáno jest nadzákladěprohlašního listu (po případě na základěd íspense
od proohiášek), a jest tudíž prohlašní list již obsažen
v povolení mínisterskem. Proto nema duchovní
správce od uherských příslušníků žádali ještě

zvláštního prohlašního listu. (Srvn. Ordin. listpražsk r. 1909str 55. C.: .platí po celý

rok, ježto i prukaz o prošlých prohliáškách. jakožídispens od nich po celý rok platí. Vcltázi-li
uherský státní příslušník v nový sňatek, potřebuje
novvého ' Příshtšnlci charvatští a sla
vonští nemaji potřelbi[. :. od minist. spravedl
nosti, nýbrž jen vysvědčení od polit. ůřadul. inst,
že mohou v cizině v manželstvt vejíti. (Srvn.,
řečeno o tom v článku: cizozemců sňatek v 'cRaoa
kousku.) — Bezzc- u r-ho nesmějí uherští státní

UI
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dotaz, zdali v oněch případech sňatkův uher. pří
siušniků v Rakousku, ve kterých se smí ve smyslu
v nosuc. k. minist. vnitra ze dne 15.července 1897
čt-s 14906pro blízkou smrtí hrozící nemoc jednoho,

třeba neuherskěho uugttktrienta předsevzíti sňatekbez předchozích oh Uhrách, po přip. bez
průkazu dispense od těchto prohiášek, je přípustno
aby se ohledně uherského snoubence upustilo o
požadavku vysvědčení o způsobilosti ke sňatku,

sdělílo c. k. minist.ovnitra vynosem ze dne 3. březnač.v5999 sc. k. minist. spravedlností,
že98v případech stéochto úleva toho způsobu místo
má a že mohou býti oddavky vykonány za opatr
osti s 86. zákonao niž yu rský snou

benec vysvědčení takové předložil." (Srovn. Ord.
list pražský z r. 18985s.r . „Nařízením kr'
uher. veškerého ministerstva čís. 647/1915 M. E.

vstoupívšim v právní moc _19.uúnora 1915 stianoveno, že ono potvrzen i, t. . . mů eýbt vy

dáno vd řtpadech, kde je to oduvodněno yvlálečnýmiu i, i bez vysvědčení o vykonaných
ohláškách manželských nebo bez usnesení o dis
pensi ohlášek. tomto řípadě může manželství
býti uzavřeno také bez ohlašck nebo bez přísluš
ného díspensačního usnesení. Z jednooho případu
se zde také sezualo, že král. uherský ministr spra
vedlnosti po dobu válk taková povolení (potvr
zeni) teiegraíícky uděluje. „Vyžaduje-li však toho
zvláštní naléhavost právé zmíněného suatku (vá
lečného sňatku). mů e se mečně upustltí od
0 atření vysvědčeniozpůsobílosti nevěstině k uza
vení manželství, oddávající \šak orgán má dbátí
uherských předpísův o manželství a pečlivě pro
zkoumatí její způsobilost k uzavření sňatku, kterou
dlužno posuzovatí podle práva uherského. K udě
lení formální dispense od předložení vysvědčení
o způsobilosti k uzavření manželství nemá dojíti.
Současně se zmocňuje c. k. místodržitelství, aby

ggdobné válečné sňatky uherských státních obů jež sessnad v budoucnosti vyskytnou aprotí
nimž jinak není závady, projednávala podle stej

ných zásad ve vlastním oboru působnosti." (Výnosc. k. ministerstva vnitra 228d unba 191 č,.19061
asaianý c. k. místodržitelství v Brně, uveřejnnněný

vaOrdin. listě pražském 1915 str.k72.) Podotknoutidlužno, že podleeg 31. uher. či. Lz 879
uherský státní příslušník své přlksiušenstvíl"ztrácí,
zdržuje-li se bez souuhiasu uherské vlády nebo
společných ministrů rakousko--uherských celých 10
let nepřetržitě mimo území uherské koruny.Doba
ta se počítá ode dne, kdy z území uherského vy
kročil, aniž si příslušnost svou u místožupana

(sat'arolst)nadale v hradil. Spísek „Eheschliessung
ngarn ín česterreich“ (příloha ke kallend.katol.l kleru od kuiiilisk. Karla romme z r. 899)

obsahuje několik vzorců listin \' příčině c-u 1.r-ho
uherskeho. Tamže uvedena též svob. král. města

v thrách, jmena komitátův a sídla místožupanůodn a města jsou: Arad, Budapešť, De
breczín, Fíume((R),jeka Raab, Kassa (Košice), Ko
loz5\ár (Kološ), Komárom (Kommarno, Marosvásár

hely, Pecs |(Pětikostclí),rPozsony ( rešpurk), Sel

cn

mecs a abanya, Sorpon Szabadka Szatmar

Némoti, Szeged, Székestéhervár (Bělehrad Král.),Temesvár, Ujvidék (.\'o ySad),Z bro. — o- '
mtíát ty (v závorce sí2dio místožupana) jsou: i.
Abauj- I'orna (Kassa),2 Also-Feherb(Nagy-Enyecd),3. Arad (Arad), 4. Arva (Aisó-ubK m,) 5.
Bodrog (Zombor), 6. Baraa-nyn (Pěcs ),
(Aranyos-Maróth), 8 Bčkés (Gyula-,
(Beregszász),i 10. Besztercze-Naszód (Besztercze),
11. Bihar (Nagyvárad [Vel. Varadínl), 12 Borsod
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(Miskolcz) 13. Brassó(Bras;ó)C, 14.Csanád(Makól,

5Csik (Čsimk-S—zereda), ll,C songrád (Szentes),
7. Esztergom (Eszter gom Ostřihomj), 18.Fe1erFehérl (Székese 1crvár (Be ehrad Král.|), 19.1-"0

-raras_(Fogaras),2(.Gomór-Ks-Hont(Rimaszombat),

21.0(Jyčr (Gyór [R_aauji),s 2. Hadju (Debreczen,
23. Háromsz ek -Scps at.-Glyoárg ), 24. Heves
E er [Jag]),á $25. Hontt(lpolys

(Dvvz.) a-gyh-Kun-Szolnok (Szolnok),28Kis- Kiiktilló J(Dicsó- zt.M— on , 29. Kol015 (K0

lozsvárlKološl),30. Komárom (Komárom[Komárno]),. Krassó- Szorény (Lugos), 32. Liptó (Lí-ptó-Szt.
Mlklóss), . Maarmmaros (Marmaros-Szzie,gt
Moson (Magyar-O vár), 35.Nagy--KUkullii(Segesvár).

ógrád38(Balassa-Ciyarmat, 37. NyitBra da(NvítraNítrNal).38 . PePst- ílis-Solt-Kis-Kun ets),
9. Pozsony(PozsonylPrešpurkj), 40. SánrosŽEMperjes),

41. Somogy (Kaposvár), 42. Sopron (Sopron), 43

certifikatísté — Certosa

certltudo víz jistota
Certon Petr, uk josquina des Prés, 1542—58

ředitel chlapeckého sbolrudpěveckého při králov.
kapli \i _Pařiži vydal dby: „Missa pro deiunnctis“ 558), „Miiissae tres“ (1558), „Chansons spí
rítuelles' (1570)aaj.

Certosa, v.ašsky název klášterů jl_rajrtusilánských
(I:Lt.cartusia. Nejznamenltější 3_|l.'-yogna, v stavéná 1334—1350 oř!douD.Gaalganda,
11721km zápa ně od Bologné, byla ku konci sto
letí XVIII. zrušena. V kostele jsou četné obrazy
ze školy bolognské — 2. ,. di Caaes gnano, ne
daleko Mílána, zal. r. 1333 arcíb. milánským Janem

Viscontim, _častčjí(posledně roku 1629) obnovena.V kostele jejím jsou fresky Dan. Crespiho;
před kostelem krásné nvádoří.o— 3. .id via,
jeedna z nejnádhernějších staveb klášterních, 8 km
severně od Pavie, zal. r. 1396 od Giovanniho Ga

Obr. 115. Col-losa v Pavíi. Průčelí.

Szalbolcš (NyirNegyháza),b44. Szatmár)(Nazy-Károly),
4.5 Szeb Nagy-SZ ben [Síblňl 6. Szepe s
Lócse [Leevočlš Szeílágy Zilah), 48. Szolnok

oboka (Dees 49.9Temes( emesváJ). 50.2aToln(DSzezard), 51. Torda-A-ranyos (Tor Too

ron [“(rNagy-Becskerek), 53. Tr encséna(Trencsen),
z.(Turócz-Szt -Márton), 55. Udvarhely

(SzékelrygUdvarhely), 56. Ugocsa (Nagy--Szůll65s),

_61.
7. ng((U(ngvártt)m).5860Vas (Szombathely),5 9.Vesz m Zala-(Zala-Egerszeg),

cmpléanv(SáťoraljŠ-Ujhely), 162. 261yom (Bes zterczebány Sdk.
certifikatlsté _ slují tu a tam poddůstojníci,

kteří po dokončené sve vojenské povinnosti dobrovolně se zavazují listinou — cer kátem
— že budou dále ve vojště sloužiti. Chtějí--II se
tací ženití, dostává se jím některých výhod dle
toho, povoleno--lijím vejíti ve sňatek dle n'ní neb
druhé třídy. (V. manželství osob vojenskych.) Sdk.

Icazza Viscontiho, osídlena 1398Šartuziány, vlysvěc.
97, ač stavba trvala do 154 v.XVl byly

ještě připojeny některé přístazvkyšclCísařst_|oseflklášeer 1782zruš ale 1843bylo dcísaře Ferdi
nanda Dobrot. mnlichůmopet odevzdán; za vlády
italské prohlášen za majetek národní. Náádherný
trojlodní kostel C-y, ve starších částech románský
a othický, má krásnou, ranně renaissančnl fa
sá 11(viz obr. 1l5.). Jest stavěn ve formě latin.
kříže má77m délky a 54m šířky; na pravé straně
jest 7 kapli, na levé 6, a 2 zakončují příční loď;
nad středem kříže zvedá se věžovité stupňovitá
arkádovitá stavba, zakončená ku olí spočlvaiící

na 10 štíhlých pilířích (viz obr. 116.. Stavitel; ujehojsou Marco da Cammpionne a Gamo io. Fas

modelu nepochybně Dlolcebuonova prováděllod1491G. A. Amadeo (vízl ,365) a est celá : mra
moru a vyzdobena přečetnýmí s ulpturami; jlž na
soklu jsou reliefy a medaillony, okna mají krásné



certosíni — Cervantes

orámovánlarozděllena sou ušlechtile pracovanými
pmty %iz vyobr. 365Šweevýklencich jestbhojněsoch. odobnou lbohatosti umělecké výzdoby ho

lse také vnitřek kostela. Stěny presbytáře,kdež stojí nádherný hlavní oltář (z r. 1
1630 freskami od Cres iho V nově sakristii

jesti Nanebevzetí P. Marie 0 Andr. Snlaria, vjedně
z kapli „Ukřižováni“ od Ambr. Borgognone (v. 11.,
365). 7.vlastního kláštera zachovala se veliká kří
žová chodba, mající 128 arkád, které jsou neseny
mramorovy'mi sloupy. -- 4. C. di Pisa, 8kmvvý—

_sos

certosln1(ital._)—kartusláni ( t..)
wtczová Tol a, polská sochařka, u. 1864

v Ukrajině, stud. v Paříži,[ zal. v Krakově uměleckou školu proo;dámy .díla: „Dobrý pastýř"
(v kostele Nejsv. Srdce P. v Krakově), „.Sv Cecl
lie“ (v polském museu v Poznan

Cerularlus viz Caerulariusl,1 (ll.,
Ceruslchlnl Jos., knězszerugii, z.1794, se sal

dissertacia o svěceilé vodě (srvn. Hurtzr, 'omencl.V
Ceru t:t1a1 josef, kanovník--poenitentiář knthe

Ohr. 116.Certoea v anii. Pohled se strany.

chodně od Pils, založ. 1367 od kněze Nina Puc
clho z Plsy;114 obnoven, od vlády ital. prohlášen za majetek národ — 5. C.d |Val ld' Em
asi 4 km jlžně od Florencie, zal. c:I341Mikulášem
Acciajuolim, prohlášen za maetek národní; po
čet řeholníků jest omezen. M skvostné pomníky
rodiny Acciajuli (vizi., 501: kostel vyzdoben obrazy
Pocattiovými a ze školy Giottovy, jakož l skulptu
rami Donatellovýml. V této r-e b | papež Pius Vl.
uvězněn 1798od francouzského irektoría —6. C.
di Val Pesis v Piemontsku, 18km jihovýchodně

od Qunea,za1r.3,117 nyéní zbořená. Mimo tyto
c-y jsou v ltali' ještě sjinéjak apř. v Nea olí(S. Martino),vvímkěě(5. Maria deg_laiAngeli),v e
nátkách (S. Pietro di Častello)a

drály novarskě; :) „La chiesa cattollca e 1'ltalia
storia ecclesiastica e clvile dalla venuta di san
Pletroa Roma sino all'a. 30. del fortunoso ponti
ticato di Pio IX." (Turin 1878, 2 sv; dilo dáno na
index pro liberální tendence v něm se jevicl; autor

odrobi12.]osefAn.t Joachim, u. 1738
urině, vstouplll 1753 do Tov. jež., jež ve svém

spise „Apologie de l' institut des jesuites“ (Laus.
62 3 sv.) háj il, ale před přijetím svěcení řád

1767 opustil, pridr/el se hnutí revolučního, byl se
kretářem Mirabeauovym; :. 1792 v Pařlži.

CervaSeratino viz Crijcvič Saro.
Cervaís viz Sc rv
Cervrvnant.es1 Gonzaclves,špan. theol.vXVl. st.,

zprvu člen Tov. Jež., přestoupil do řádu sv. Auu.;g

_—

q
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„ln librum Sagíentiae commentaríi“ (Sevilla1614)„, Parecer de Augustín en favor de la con
cepcíon puríssíma dela vírgen María“ (t. 1618).
—2. jan 45,3 arcijá_hen sevillský, 1426 kard.,
1447kard.b-isk1up ostijský, 1437administrátor bísk.
avílského, 14441 adm. bis_k. segovského, 1449 adm.

_ arcíb. sevillského;zz. 1
rveau Renatus, u. 1700,kněz smýšlení jan

senlstlckého v Paříži: :. 17 p.p„Nécrologue des
plus célěbres détenseurs de la véríté du 17.et 18
síécle“ (Pař. 1769, sv. 7, v díle tom jansenisty
chválou zahrnuuje

rveli Nivard O. Císt. kl. sedleckěho, :p. ká
zání „Golgothejský, ze všech zemé křovin nejpo
divnéjší, nade všechno cedroví nejvznešenější bož
ského tajemství plný vinný kmen nejsvětějšího křt

e“ (v Litomyšli 1738.
zeCervena Petr, trlnítář, 11.ve Valencii, z. v Mes
sině 1590; :.; „Observationes ptetatls ac verítatis

sacrosanctae catholicac5 ct apostolícae RomanaeEcclesiae“ (Brussel 1Cerveteere viz Porto
Ceevrvia (Cervien. dloec.,) bí.sk vltalli, vcírk.

prov. ravennskč, dle podání zal od sv. Apollináře;
22.050 katol., 4 dekan, 12 far, 26 kostelů a kaplí,
34 kn. svět.. 1 řeh. dům ž. sl2 řeholnícemi.

Cervinusl. Eliáš vlz Crijevičw— 2 František a Monte Politiano, 0. Mn.Conv, z
v pověstí světce 31. pros. 1513; zanelchal výklad
ke čtyřem vétsím prorokům, zvláště kEzcchíeloví.
—3. Ro be rt, An ličan kolem 1326; xp. výklady
k různým částem ísm v.

cervula, cervulus (cervulam neb cervulum ta
cere, vltnlum facere — dělati jelena, lařl, tele) jest
název jednoho z obyčejů, zlozvykův a divokých ne
pěkných radovánek, jímž se ohané a po nich
i křesťané o kalendách lednových oddávali, když

přestrojení za zvířata (snad kůže jaejích na soběmajíce z obětí, které se od váno ždo Zjevení
Páně od pohanů modlam přinášely) po llllCth jako
maškary pobíhali a neplechy tropíli. Misto „vltu
lum facere“ mají některé zprávy výraz „vetulam
facere“ (dělatí báb ), jelikož skutečně převlékáno
se zassutaro bu.áb vapr\ \'ddé í křesťané těmto
neplechhám holdovali, toho svědectví podává sv.
Augustín (?) vlistě jemu připisovaném „Sermo de

al. januar.“, Opp. ed. Maau.r tom. V. num. 129,

jegž však Bollandísté tom. [. januar. pag. 2. uvájl jako „Sermo Faustini“, kdežto jíný rukopis
(u Maurínů I. c.) jej příplsuuje sv. Maxcntiovi (bud'v
jaak buď, zdá se, že pochází aspoň zpočátku Vl.st.;)
_pravítse tam: „Quis enim sapiens poterít credere
ínveniri aliquos sanac mentis, qui cervulum facíentes interarum seveelint habitum com
mutare, alii vestiuntur pellibus pecudum, alií
assumunt capita bestíarum gaudentes et exultantes,
si talíter sc in fcrínas transtormaverant, ut homi
nes non esse vídeantur.“ Totéž vyplývá z jednoho

místa spisunsv. Ambrože „De interpellat. David“líb. ll.c 5(v yd. Maurln), ze spisu biskupa
barcelonského Pacnana(1-c e poenit.“.vyd.
v Římé 1564, 183), a z .Homíl.) de Cal. lan.“ (řím.
vyd. str. 95) Maxima, biskupa turínského (kolem
r. 450): ba ještě biskup z Noyonn v sever. Francií.

sv. Eligius, do zlořádu toho si istéžu'e(S. Audoen.Vita s. Elígíí, líb. 2. č. l5,u eg'.C tom 87,
p 528),a no ještě v Vlll. stol.slv. rlPírmicntak činí,
cožjestdůkazem velikého rozšlřenijeho. Že církev
proti této nepleše se stavilaaji potírala, vidno z růz
ných synodálních ustanovení; Il. synoda tourská
(567) nařídila (can. 17.) proti tomu konání lítanií;

synoda auxerreskkárá(578) zakázala can. 1. převvlé
kati se za báby, ávy a1jelen, lV. synoda toledská (633) nařídilarcan. ašyd nl ledna byl
dnem postnim. Také ve 1knihách kajících nalézala
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se"příslušná ustanoveni, jako v Sacrament. Gallie.1. („si quis ulendas januarlas lh cervolo
et rlvítola vadit, tres annos pocníteat“),u Halitgara,
Burchardaaj. Srvn. Lil/all v Krausové Realencykl.
der christl. Alterthtlmer, [ Tp

Cesalplnus viz Caesalpllnus.Cesar de Bus víz Bus (11.,.608)

cesare, úsudek tvar; drahého podle vzorce
SaM

n

Srvn. Kadeřávek, Logika tormaálná 93—95.Cesare víz Caesar (ll.,

Cesarea víz Cmaesarea (133.Cesrlai Ale der \iz Česa ti—2.Anto
nín, Oratoríán, filolog ital., u. 1760 veeVetonné, z.

28V Ravcnně, hlasatel ital. 'azykového pnrismu
dle klassíckých vzorůu.Xlll aX V. stol. (zvl. Danta,
Petra rky a Boccaccia); vydal (s jinými) „Vocab.
della Crusca“ (7 sv, Verona 1806—0 , dodatky
BOG—II); :p. Díssertazíone sullo stato presente

della língua íta. “.(t 1810), „Dialogo delle Grazie“

s. 1813 v Turíně 1896), „Bellezze della Comm. diante“ 4s.,v Verona 1824—26 a.,čast) „Lezioní
storico- morali“ (Milán 1815—17,77 sv.), „La \íta di
G. Cristo e la sua religione“ (Verona 1817, 5 sv.,)
„[ latti de lí Apostoli“ (t. 1821, 2 sv.) ,',11tiore di
storla ecccesíastlca (t. 1828 sv.), „Vít_e dei ss.
Padrí“ (t. 1799,4 sv . lCava
líere d'Arpino, ítal malíř,71.15687'v ímé (dle
jiných v Arpínu), pracoval mnoho na objednávky
dvoru papežskéeho, 1.1640 v ímé, manýrista ume
lec svěho času velice oblíbený a pieceňovaný; hl.
jeho práce: fresky v příčné lodí basiliky lateránské,
kartony pro mosaiky kupole chrámu sv. Petr
malby v borgheské kapli v S. María Maggiore.Cesaria viz Caesar a.

Cesarlnl (Caesarinu s) 1. Alexander, 1517
kard., 1522 jeden z legátů vyslaných od kollegla
kard k nové zvolenému papeži Hadrianu V1., 1535
legat vyslaný Pavlem Ill. mu,
vracejícímu se z Tunisu přes ltallai,blahopřál a na—
pom nul ho, yz achoval s rancíí mir; ::.-1542;

byl přítelem a štědrým podporovatelem věd. —
2. Jul ián („kardínal Jullán“), u. 1398, vynikajícíprávník a prot vPad0\ě, 1426 kard. (prohlášen
1430),vynikal svatosti života, prostotou životaa
velikou dobročinnosti; 1431 od apeže MartínaV.
vyslán do Německa ako legát za příčinou křižácké
výpravy proti husitum, jež skončila se porážkou
krížáckého vojska u Domažlic, ři čemž C. marně
snažil se přiměti prchající vojsook odporu a sám
ocitl se v nebezp'eěenství života od křižáků, kteří
vínu nezdaru na něho svalovali; C. změniv po této
zkušcností smýšlení nabyl přesvědčení, že lépe by
bylo husity získati způsobem mlrným jmenován
předsedou sněumubasilejského (srvn. lé., 3);vshodě pap. a se sněmem ble oháajcem
sněmu a jeho usvrchovaností, odstoupil vsak 1437
od sněmovnlků basilejských, když většina z nich
místo žádoucí práce reformní snažila se ponížití
papeže. Pozděi zúčastnil se C. vyjednávání ouníi
ve Ferraře a lorencíi; od Eugenal.V 1443 poslán
do Uher, aby působil k vý ravě proti Turkům.
Když po vítězswich llunya ových přes námitky
C-ovy uzavřen byl předčasně mír v Szc cdíné,
k naléhání C-ovu válka obnovena, ale skon íla se
porážkou křesťanského vojska u Varny 1444,
na útěku zahynul.Cesarlus viz Caesaríus.

Cesarotti Melchloore, abate,n 1730v Padově
ze schudlé rodiny šlechtické, studoval v seminářit.,
vstoupil do stavu duchovního, stal se prot. rheto
riky v řečen semináři, poovolán do Benátek za
vychovatelen v hraběcn rodině Grlmani, 1768stal se
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prot. řečtiny ahebrejštiny na universitě padovske';1808 zzanu u Pa dov přeložil do ital.
iliad :p. „Coarrso ragíonato dřlctteratura greca“,
„Sadggiosuila fílosofía delle lingue, applicata alla
lingua italiana“ (1785)aajiné práce veršem'| prosou;
čítan mezi klasslky íta1.XVlll. stol.; sebrane jeho
spisy vydány ve 40 sv. vPíse 1 3; jeho
„Prose cdíte ed inedíte“ vydal Mazzoní (Bologna

coCesati(mylněCerati) Alessandro, řeč.Gren.cGrec he tto, ítal. medaíllěrařezáč gem,n.
na poč. XVI. století nepochybně na C pru z otce
Vlacha & matky Cypriotky, přišel 15 do Říma,
vstoupil do sluzeby kardinála Alessandra Farnese,
jehož přízni stal se kanovníkem nícosíjským a 1540
představeným papežské mincovny, tento úřad za
stával do 15613 razil nejen mince a medaille pa
pežské, nýbrž | mince vc'vodycamerlnskěho Ottavía
Farrnese; 1564v átíl se k rodině své na Cypr.

Ceseieththabor víz Keselet-tabo

Cesena (Caesenatenis n. Cesernatensísdio ,bisk. vltalíí, v círk. prov. rael.vennskézal.
dle podám již v době apoštolské, jako první biskup

vdí se sv. Filemon (Philemon, :. SD); 66.700 kat.,
14 dek., 59 far, 99 kost. akapli, 135 kněží svět.,
4 řeh. domy mužské se 40 kn. a 30 fráter laiky,
8 řeh. domu žens. s 90 řeholnícemí; od lrjesšbg
v (:"-ěgen. seminář pro veškery díecése Romagny.

z Ceseny 1 Giovanni Battista víz Bíondí
(il.,250).—2. Michael víz Michael z Cesen.

Cesi |. Bartoloměj, bolognský malíř, u. 1336,
z. 1629, zprvu učitel na lat. školev oiogní, vě
noval se poměrně pozdě uměni, učitelem jeho byl
Giov. Franc. Berzí; nejvíce jeho prací zachovalo

se v Bologni: a(v pínakorhece, v Certose, v 5. Do0me_nico,S.G omo Mag iore a j); C. byl před
chůdce Cari-GaLacíůva Gula Reního; Rení v mlad

ších svých pracích jeví se býtiezsuiačně pod jeho
vlíve — 2. ((, síus, deh aveel_Emíl, u. 1481, 57 kard.-jáh sod papež e Kle
menta Vil. užíván k důležitýme diplomatickým po

sláním, předseda komise pro záležitost rozvoduangl. krále, 1534 člen kongr. reformační, l536č
kongr. kpřipravným pracím pro sněm, muž učený

a dobročinný a o žádoucí reformy rozhodně sezasazující. -- 3. Pc onatus, n. v Římě 1521,

kardinál, více- legát bolognský, v Btologní podpo
roval čumost umlěleckou; založil tam museum abibliotheku; z.

Cesll víz Betthul (ll., 184).
Cesion víz Kesí 1011
Ceslaus vil. Česi
Céspedes, de, Pablo (Paolo Cedaspe), šp.

malíř, u. 1538 v ordovč, pocházel ze Vznešené

rodiny a obdržel pečlivé vychováídíí; za příčinoudalšího vzděláni odebral se 1565 íma, provedl
freskové malby v S. Trinita deí Montít., 5177ob
držel kanovnické obročí při kathcdrále cordovskě,
maloval pro chrám ten („Poslední večeře“ a j.)

i pros jinédekosewllš v Cord ov
rantíšlek, 7theatm,.r;9.„Dee

pticonereiularium“1(.chn „Dubía conscíentíaemilitaría— (Mílán1643), „il7soldato cattolíco, che
muove dubhj al suo confessore' (t. 9

cessan causa cessat effectus,známá věta

fílosolícko-E—rávní, že prestane--1í příčina, přestávai její úččín
cessatio a divinis, stavení veřejné bohoslužby

na projev smutku a rozhořčeení pro křívdu nebo
zločínsshpácan na chrámu nebo jeho služebnicich.
Nařídítijípřislušelo buď provinciální synodě nebo
biskupu nebo z právního zvyku korporací duchovní,
na př. kapitule, klášteru. Účelem bylo přiměli vín
níka n . není am trestem am censurou po
rušení tohoto opatření podléhá trestu, ale irregu
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laríty nepůsobí. Může býti vydána na misto, nikoli
však bezprostředně na osoby. Ve středověku bý
vala :. častější, ale i nyní možno církevní smutek
a bolest nad násilím spáchaným na církvi veřej
nou moci projevltl tim, že se zastaví veškerá slavná
bohoslužba, modlitba v choru, z
i varhany, chrámu í oitářům dostává se smuteční
výzdoby, jak to metropolitní ka,)ítula hnězdensko

oznaňská r. 1839nařídila pro uvězněni arcibiskupa
artina Dumma. Cessatío a dívínís nastává takě

ipso facto znesvěcením a poskvrněním chrámu a

trva, dokud není chrám znovu posvěcen neboMyožehnán (reconcilíratio).

cessatío publici conncubinatus víz caísmsatíop. :.cesssio (postup)z aemná v prrvuá postou
pení pohledávky jinému věřiteli (cesusarlíoví),který
tim nabývá prráva svého předchůdce (cedenta).
Také jest to soudní neb dobrovolné prohlášeni

insolventního dlužníka, jímž postupuje veškerensvůj majetek na úhradu dluhů veřítelům (c. bo
norum v. t.). )le zákona julíova chránila tato

:. před následky insolvence (vazba 8er dluhy, infamía) a opatřovala dlužníkovi bene ícium compe
tentiae(viz „com peeten tía .
nárok na stavu přiměřenézaopatření,ebyt tímí úhrada
dluhů trpěla. Ovšem nezzbvaovala ho povinností,
dodělal-lí se majetku většího, zbývající ještě dluhy

Splatítí. V kanonickém plrávu atato :. přijatav celém rozsahu 2 právvar rn. a pod3jménem výsady
„caput Odoardi“ rozšířena na kleriky. Dále užívá se
zde slava : pro odstouupeni správyaužíváni vlast
níctví osobami řeholními před skládáním jednodu
chých slibů. . ouze podmínečná a nemá
vlivu na převzetí vlastntctvi, jestliže osoba řeholní
řeholiopusti neb je propu ěn.—a ro resi

Fnací na obročí neb úřad círk. užívá se slova :. OdV stol. jest :. úřadu cirk. zakázána a dovolována
biskupům toliko se svolením provinciální synody
(. , xx. a nižším duchovním, svolíl-lí
biskup IC.13, 14. C. 11.q 1.). Právo dekretální do—
volovalo c-í biskupovi jen se svolením papežským,

nižších úřadů bylol0lzel se zříci se svolením biskupským(c.1.9.19..), byl--11k c-i rozumný
důvod a měl-lí klerík jinak stlavu příměřene zaopatření. Dle summaria kee.c !. 9. jsou toho
dluhu důvody kresígnací na bliskupství: „Debilís,
ignarus, male consclus, irregularis — quem amla
plebs odit, dans scandala cedere potest. “ Pří
nižších úřadech stačíiméně závažněědůvody. jako
může papežíbez důvodu církevního úřadudržitele
zbavíti, tak může i neodůvodněnou resígnacl přl
jmouti. Ku vzdání se úřadu i duvodnému jest vždy
třeba souhlasu kompetentního představeného (viz
čl. resígnace). [.SM—dtjcessio bonorum čilí kon

kurs jest soudem vedené řízení, při němž věřitelé určitým, v konně ustanoveným porřadem
ojmění dlužníkova se dělí. (Dlužník zove ac
u'apadcem, protožeepřišei v úpadek.) jest zajisté
povinnosti každého platiti dluhy, vůbec povinné
náhrady a to v určitém poroř.adu Má- 11někdo tolik
majetku, že všem svým platebním závazkům vy
hovětí může, nepotřebuje arci pří vyrovnání ža
dným pořadem se řídítí,jen když každému závazku
včas vyhoví. Ale kdo nemá tolik majetku, aby
všem svým platebním závazkům mohl vyhovčtí,
nemůže si ovšem tak volně počínati. Sám zákon

řlrozený ukládá mu zajisté dvojí povinnost: zá
pornou totiža kladnoou. Povinnost zápornnámmu za
kazuje dále se dlužití nebo jakékoli smlouvy s pla
tebnímí závazky uzavírati, nemá-li mravní jistoty,

odouy splatnosti bude míti, čím by platitil
Kdo se bez takovéto mravni jistoty dluží, nebo

k placení oboustrannou smlouvou se zavazuje, dopouští se apříz aném obnosu (věda
že nebude mociozauplaiiti) těžce hřeši. Kladná po
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vinnost pak přikazuje dlužníkovi,aby závazkům svým
alespoň potud vyhověl, okud ím vyhměli může.
Především vráceny buďtpež věcí cizi (půjčené, svě
řcne',uschované, koupené ale dosud nezaplacené,
odcizené a p.), nebo jejich rovnomocníny (peníze
za ně stržené nebo věci za ně vyměněně), pokud

ještě existuji. nnehot věc hlásí se k pánu („zres clamat ad dominum“ ). Pak přícházeji na řadu
ze smluv ůplatnýchakonečně (zbývá--li ješlzěněco)
závazky ze smluv bezúplatných. 'iolik po zákonu
přirozeném. Blíží podrobností stanovíti náleží
právu občanskému, které ovšem nemůže přihlížetí
k závazkům jen ve svědomí závazným apřed sou
dem nedokázatclným, nýbrž pouze ke dluhům prá

voplatně prokázaným a doloženým. Zákonem zee%. pr051 131868 stanoven v Rakousku kon
kuersní řád,ndle něhož nad jměním dlužníka pla
cení neschopnného nebo nad svou mohovítost za
dluženého prohlásí se konkurs čili cessío bono
ru m. Konku prohlásí se buď k žádosti dlužní
kově, nebo k 5žádosti dědice neb opatrovníka po
zůstalostí, nebo kžádostí věřitelů Sezná-li dlužník,
že majetek jeho na zaplacení dluhu nestačí, jest
povinen ihned ohlásili konkurs, sícejinak propadá
trestu dle 0. 2. tr. 5446 ce jest povinen se
stavitívýkaz jmění 1dluhův, aapravost tohoto udání
nejen svým podpisem, nýhrž po případě ivyjevo
vací přísahou (uložena-li mu) potvrdítí. Prohláše
ním konkursu pozbýváuúpadce správ svěhojmční,
které přejde na sbor věřitelů přihlásivších pohle
dávkys vě, jehož jménem je správce konkursní
podstaty vykonává. Do konkursní podstaty čili

mass iplcyuenejen jmění věřítelovo, které nyní mánýbr , které mu po zeni konkursu
dědictvlím,ndarováním atd. připadne. Co sobě úpadce
po vyhlášení konkursu vlastní p_ilíu prací vydělal,

žonechává se mu potud, pokud je toho třeba k vý
ivč "eho a těch osob 0 které dle zákona starali

Můžessice žádatí,aaby se mu z konkursní
massy poskytla výživa, ale na věřitclích závisí, má-Il
se mu vyhovětlčl rt.emá jsou-l-i vkonkursní masse
věcí, které úpadci nenáležeji (na př. svěřené, uscho
vané a p.). může vlastník jejich žádati za vylou
čení jich z massy a vrácení. Isou- li mezi jměním

adcovým realit knihovními dhth_uy zavazen

prijdou (při prodeji realit) na řadu nejprve věřitelérealitní č li věřitele, jichž pohledávky jsou na rea
litách knihovně zajištěn y, a to dle p_ořadusvých

práv zástavních, pokud cena usedlostí stačí. Zůstane- li z ceny reality ještě něco, připadne to
ostatnim věřitelům, totiž věřitelům osobnim čili
konkursním. Obává- li se některý realitní věřitel,
že by při prodeji reality na něho nedošlo, může
pro tento případ pohledávku svou také jako vč
rílcl konkursní ohiásíti. Z massy kryje se přede
vším její vydání. Co zůstane, rozděh se mezi vě
řitele konkursní zařaděně do pěti třid tím z ů
sobem, že třídy přicházejí po sobě na řadu, ka dá

však teprve !pak, když předcházející byly úplně
uspokojeny.zákohledávky první třídy vyplácejí setak, jak v oně za sebou jdou náklad na po
hřeb, mzdaztrvale přijatých osob služebných za
poslední rok, náklady na nemoci posledniito roku.
daně posledních 3 let. Zůstane- ií po uspokojení
prvé tridy ještě něco, přichází na řadu třída druhá,
do níž náležejí náhrady povinně dětemaaporu
čencúm z nesprávného vedeni jejich majetku a
pohledávky, které má stát za svymi úředníky neb
služebníky ze svazku služebního. Možno-lí, aby
byly uplně vyplaceny, stane se tak; _nestačí-li jmění
na jejich výplatu, rozdělí se mezi ně v pom
pohlcdávek.Uspokojena-1i třída druhá, přijde na
radu třida třetí, v níž jsou všechny ohiedávky,

které nežsou do žádné jiné třídy odk zány, tedyzbývajic dluhy s vyloučením diultů do čtvrté a

cesta křížová

páté třídy odkázaných. Stačí-li zbytek na zapla
ceni dluhů třetí třídy, stane se tak; nestačí- li. roz
dělí se zbytek mezi věřitele třetí třídy v poměru
jejich pohledávek. Byla--li i třetí třída úplně uspo
kojena, přichází stejným způsobem na řadu trída
čtvrtá: zatlrženě úroky a platy se opakující, a po
ní pátá třída: pohledávky z darovaní a peněžité
pokuty. ] čtvrtá i pátá třída, nestači- ti na ni dělí

vpoměru pohlcdávek Konkurs skonči se od
bytím (sltledá-li se v průběhu řízení, že jmmníětnee
stačí, aby se z něho náklady konkursní hradily),
nebo narovnáním (jímž věřitelé s dlužníkem se
domluví, že chtějí poměrnou částkou dluhů svých
se spokojili), nebo rozdělením jmění konkursniho
(jak bylo vylozeno). Nebyli--ií konkurscm všichni
věřitelé vyplacení, dlužník ve vědomí svém není
své povinnosti prost, nýbrž nadále jest ve
svědomí vázán dluhy své zaplatiti. Ovšem povinnostt analéhá na něho teprve později, když ma
jetkově poměry jeho tak se zlepšily, že může
dluhy své úplně nebo aspoň 2 části platiti. Ne
třeba dokládati, že těžce hřeší, kdo úmyslně zne
užívaje úvěru mu skýtaného hromadí dluhy a
skutečné jmměrti své manželce, příbuzným nebo
jiným důvěrníkům záludně postupuje, aby věřitelé
mu je zabrati nemohli (proti tomu mohou věřitele
se bráníti užívajíce o. z. o. %953.a zákona ze dne
16. březnna 1884),nnebo ke svým skutečným dluhům
fingované dluhy manželčlny, příbuzných a jiných
osob přidává &pakn aškodu věřitelů svých kon
kurs ohlásí. Poškozujea tím věřitele, i jest zřejmo,
že ve svědomí jest povinen hraditi jim škodu

utrpěnou, bšf í dle zákona naň se snad dostoupiti
tčtíemohlonn)( rovn. Vřešťál, Katoi. mravouka, il. 2.,s . .
soCleasolís)(Cessulís), de, viz jakub z Ces

OIcestajednoho dne. Dokud nebyly c_cstyměřeny
(ani označovány) jednotnými přesnými měramí na

ku (na př. na mile), urěovány byly délkou ce.
sty, kterou lze urazitt od rána do večera. Aby po
západu slunce bylo kam se soumary se uchýltti a
kde přenocovati, bývaly na cestách v přiměřeně

vdálcnosti veřejněnnoclehárny, chany (hebr. „málón“, arabskym zil). Dosud jsou na Východě
v některých krajinách takové místnosti, a dosud
obyče ný Arab počítá dělku _cesty jmenovaným
_zpuso em; zeptá seevás na př., olík ani cesty
je z Berlína do Vídně. ježto cestovati možno s roz
manitou rychlosti a ježto nebylo vždy vhodno po
staviti chan dle stejnoměrně vzdálenosti, snadno
vysvětliti, že míra„ jednooho dne osti
neurčitá. Dle IIerodota(V. 52) bylo na cestě z Efesu
do Sus, kteráh 503.0 honů (stadií) dlouhá a
kterou bylo lzeylurazití za i, 111 chart

(zeta/1606153.kPřipadlot edy na jeden den 150 honů,jinde však (W 104) týž Herodot
počítá na0den 200 hon . Dle názorů
talmudistův urazí prostřední člověk denně průměmč
10 parasang, t.j. Ořímských m' .j. m;
počítáme-li na jasný4den 12 hodin (rovnodenni jarní
a podzimní), připadá na 1 hodinu 5 km.
ných dnů bývalo cestováno jen za mírnějšího tepla
ranního a večerního, apočítáno 5 římských mil na
cestu dopoledncatolikěž na cestu odpoledne, tedy
na celý den toliko 10 římských mil, t. j. 5k
j. eraach 1, Ze.52. zó'camu ! Xman-, Talmu

dische Archaologie. il., IzLipsko 1911, str. 321.-)—

Dnes bývá počítáno v Palestině na cestu jednohodne průměrněa51Víz Num1,131;

Král. 19, 4 (ml TME derech jóm, ňyčoa; 660g,Luk
2,144), (jen.30, 36; 3, 13 (cesta tri dnu) Gen.,23 (cesta sedmi dEnů)a
31cesta křížováviz křížová cesta.
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cesta k nemocnému — cestovné duchovních do škol přespolních

cesta k nemocnému za příčinou zaopatřování.

:Rituál římský rozeznává dvojíl způsob nositi velebnou Svátost k nemocným: vriý a prostý. Při

slavnuěrn nese kněz větší počet lhostil v malém ciupod baldachýnem s několika světly, v lu

viállu barvy bílé, doprovázenejsa ěetnéjšimi posluhovačiazbožnými věríciml. nto způssob však v na
sich krajinách, kde se obyčejně nemocnému zároveň
uděluje posslední pomazáni, není v obyčeji, nýbrž

nás panuje způsob prostý. Kněz oblečen jsa ro
chetou a štolou arvy bíiě. běře jen tolik hostií,
kolik je nemocných, doprovázen bývá obyčejné
jediným služebníkem, jenž nese jedno světlo,a již
se nevraci do chrámuPáně. Hostii klade kněz na
paténu opatřenouwvíčkem,k terou pak vkládá včl
stém korporálu do bílé bursy, která se věsí na krk.
Obrátiv se od oltáře dává kněz přítomným pože
hnání, couž semmúže opakovati i cestou, potkajl--li
ho lidé. Obyčej na některých venkovských osadách

posud panující, že se dává zvonem znameni,'žkdžkněz k nemocnému se chystá, jest zbytek praxe, e
údově bratrstva nejsv. Svátosti nebo osadníci ve
lebnou Svátost doprovázeli. S dopravodem spo

jsenš jsou četné odpustky. Kněz nese velebnou
tost s hlavou obnaženoo,u což platí předevšímo slavném nesení veiebné Svátosti. Pokrýtí halavu

mimo osadu může dovolití biskup v osadě samé
. „ln casíbus urgentioribus per epikiam ca

pithelcooperto (biretem) ilncedere potest, di Lehmh|o(Theol. mor. M a j. moraliste. Bisku
pově mohou dovoliti u 1nás nositi veleb. Svátost
k nemocnému tajně, bezze svvětla a liturgického
roucha, ale vžd má někdo v tomto případě kněze
doprovázeli. U ivati povozu se nezakazuje, jczditi

a koní dovoluje pro větší ávzdálenost biskup;jeli na velocipedu jest zakázá (C. Ep.
28. Scptemb. 1894). ositi velebnou Svátost zá
rovei'i se sv. olejem v jedné nádobce jest zaká
záno; taktéž není dovoleno dávati nádobkus
olejem do bursy, kde je velebná Svátost. Vskládvá
se nádobka se sv. olejem obyčejně do sáčku barvy
fialové, který sev na krk, nsese-li kněz jen sv.
olej, dává je na rochetii; nese--ii zároveň velebnou

Svátost, nom jej pod roclhetou. (ókaťdapalz, Přiručnikniha bohosl. pastýř.,l Lg 134; Seinu/1,Pastor al
theol. 27

cesta k oltáři při mši sv. V sakristii pokryje
celebrant hlavu biretem, vezme kalich do levé ruky,
pravou položí na bursu mši sv. 5 assistenci
junctis manibus) a s pokrytou hlavou učiní hiu

bokou úklonu (incl. profunda) lpřed krucifixem,úklonu prostředni před obrazem Marie a lehkou,
(parva) před obrazem svatého. — Die starších vý
kladů mystických značí cesta ze sakristie k oltáři
sestoupeni Syna Božili na zemi, dle jiných vy
kroceni Páně z požehnaného lůna Panny Marie na
tento svět, dle pozzdě šich výkladů mše sv. značí
cesta k oltáři cestu Pána ježiše z večeřadia na
horu Olivetskou (Dr. _7Jtupka mšis '

Dr. Thdlhoflf, l-landtbuch der kathoi. Listurgik,kvyd..Dr.E1'.ren/zq/er ll. .)
cestovné duchosvriich do škol pi*espoinichlzjest

dle původu svého náhradou za povozy, jež dle5 55. politického zřízení ze dne 1. srpna 1805

byly obce povinnys doodávati duchovním správcůmbydlícím mimomi kedese škola nacházela, za

příčinhouvyučováni 5náboženství v zimě nebo v časnepo h.ody Obcím uložena byla povinnost v přední
řadě k výkonu naturálnímu, a jen tenkráte, když
obce povozy „in natura dodávati nemohly aneb
nechtěly. nabyl duchovní správce teprve v druhé
řadě práia požadovati peněžité náhrady za cesty,
t.j. náhrady hotových výloh. Povinnost tato po
tvrzenabylaješ zákonem řišsk ým ze dne
7.včer na i ' v.53 odst.3.: ,Udéiuje-ii

Ceský slovník bohovšdiiý il.
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se vyučování náboženství kromě bydliště učitele
náboženství, tedy k tomu prooůjčeny buďte dle
.potřeby. hledíc při tom k odiehlosti a jiným okol—
nostem mistnim, přimmřěené povozy nebo dány

buďte slušné náhrady za cestu.“ Doplňu ici zemgský zákon ze dne 4. prosince 18313.
mluví jen o náhradách cestovních a ustaanovuje:
„Náhrady cestovní, jichž poskytnouti náleží učiteli
náboženství, když vyučuje náboženství mimo by
dliště své, povoluje od případu k případu zemský
úřad školní, vysiechnuv okresní úřad školni'(7
odst. L:) „jakožto náhrada cestovni buď ř_ita o
vých školách přespoinich, které nejméně 5 kilo

dřádnéhoobydiiště učitelenáboženstw sou
vzdálen, dle pomčrú místních povoleno
za kaž ý uražený kilometr cesty tam i zpět“ (57.
odst 5.); „n y cestovni buďtež, neni- li tu
zvláštnich fondů, nadání nebo závazků nějaakýcch
osob nebo korporací. zapraven y z těch prostředků,

na kteréžpřgmyRslužebnisvětských učitelů j ou poukázány“ 1903zákonemzemskýmv echách
dne 8(.5dubna změněnopouze to že „povoleno

20—30haléřů 7za katždý kilometr uraženě cestytam i zpět“ (57 t. 4. K provedeni usta
noveni zákona ze odnse14. prosince 1888 c. k. zem
školní rada ve vynesení ze dne 23. prosince 1888
.47. 751 nařídila c. k. okresním školním radám:

„Podaji-l-i správcové duchovní žádosti za upravení
nebo oukázáni náhrad cestovních, vyšetřlž okresní

škoim rada poměry místní a Dpodetjž přiměřenénávrhy zemské školní radě. “ kem k tomu

vysvětlila c. k.zzem. šk. rada (vyn z 19./4. 1889.111.351 ve příčině tolio, kterak c. k. okresní šk.
rady předkládati maji návvrhy svě na povolování
náhrad cestovních: Vzdálenost škol od sídel při
slušných úřadů farních nebudiž zjišťována snad
komisionálními pocliúzkami a měřením, nýbrž
určena budiž dle úředních výkazu o vzdálenostech
osasad toho kterého okresu politického, jednak od
sídla okresního hejtmanství, jednak mezi sebou,
kteréžto výkazy u okresnícch heitmanstvi se cho
vají. Počet návštěv maji zjistitit. k. okresní školní
rady sam a to nahlédnutim v třídní knihy, které
za tím ů elem od správ škol mai býti vyžádányf'
Aby zjednodušílo a uryclililo se uředni jednání

v ]této příčině, zmoccnila c. k. ze ..šk rada (vyn.2.13 1890 č.4 807) c. k. okr. šk. rady, aby vy
polčitaiy částku 4k erá za vykonané cesty přislusi,

& ay i... částkyih ned samy zokreesní
pokladny školn řád rubr. Xll. ad 3. poukázaly,
pokud nepřesaiiuji dotace, k účelu tomu na zmi
něné rubrice i těch kterých školách do rozpočtu
vložené. Převysovala-li by částka náležející učiteli
náboženství dotaci vloženou k účelu tomu do roz

gočtu, jest okolnost tu vysvětliti a zároveň zakroití za povolení c. k. zem. k.rady,by schodek mohl
se uhradíti z úspor na Xll. rubri.ce K tomu bud'
připomenuto, že náhradu cestovni platiti sluší to
liko za cesty, které učitel náboženství výhradně
jen za účelem vyučováni náboženství konal z by
dliště svého do přespolní školy, jemu přikázané.
Nepřislušl náhrada za cesty, ktere koná správce
duchovní do přespolní škol, by veedl dozor k vy
učováni náboženství, udilen mu učitelem světským,
aneb aby konal ve škole ziiáštni zkoušku zn
ženství, též ne za cesty, které koná do místa, kde
jest škola, by bud' při p_očátku nebo na konci škol
nihho roku, nebo za jiné slavnostní příležitOsti
sloužil pro děti mši sv., neb ab dětem udílel sv.
svátosti (zpověď a Svátost oltářní). Naproti tomu
náležží náhrada za cesty konané za účelem přípravy
děti škomich ku přijetí sv. svátostí, a to i tehdy,
když příprava ta konás mimo hodiny přikázané
rozvrhcm hodin náboženskému vyučováni, nebo
když koná se ve třídách, ve kterých vyučuje ná

52
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boženství světský učitel. — Náhrady cest0vní kvyměřovatí jest„ za každý kilometr“ a kez
nelze přihlížetl (rozh. min. z8./3. 1892 č210545m.
Do rozoočtu lze vložití pro jednotřídní až troj

třídní školu nejvýše náhradu za 138 cest (zem. škraadvayn. z.l930 č..13893, jímž vydány „nor

moálnízásady ku slesgstaveníokresních školních rozčtů“). — Ve zvláštním případě zem. šk. rada
oznámila na dotazc okr. k. rady v P., že ne
namítá ničeho proti tomu, aby duchovní správa
tento stanovený počet cest za vyučovaním nábo
ženským,pokud toho nutná potřebakáže, akteron
by duchOvní správac radě prokázati
musila, o několik hodin ročně překročila, a aby
po skončení školního roku c.k. ok š.k rada za
náhradu za více vykonané cest 7. úspor rubriky

. z.em šk. rady zažá ala; důvody, pro
které zákonitý _počet cest za vyučováním sv. ná
boženství byl překročen, vyložiti jest každého roku
zvláště a nepostačuje poukazovati ke starším spi
sům (vyn. zem.šk. raad zl.0 396138994)—
Poněvadž poukazování cestného následkem naří
zenéhn předkládání a zkoumání třídních knih ne

mohlo se žádokucírychlostí býti prováděno, zmocnény bylyc okr. šk rady za účelem zjedno
dušeníaurychlkení postupu vtéto příčině, aby upu
stily od vyžadování a zkoumání třídních knih a
aby spokojily se s výkazem o počtu cest duchovní
správou předloženým a správou skoly na základě
třídm knihy potvrzenym. jen v těch případech,
když by tvrzení správy školy se neshodovalo
s t\rzením správy duchyovní, bylo by zachovati
postup do té doby platný. Ponecháno c. k. okr. šk.
radě, aby při nahodívších se příležitostech zkou
mala, zda výkazy předložené s třídní knihou se
srovnávaly (vyn. zem. šk. radyz20., 5. 19J4č. 1..0516)
—- Kvltannce učitelů náboženství na náhrady za
cesty konané za příčinou vyučování náboženského

negod2léhtšjš4pgplatku kolkovému (nař. min finalncíz

."

Cestra (Cestrus), někdejší bisk. v Malé Asii;

biskup E ífaníus zůčastniilu se r. 451 sněmu chalcedonské o; n ni bisk.
cestující a c rkevní zálkony. Dokud :. neopouští

dlecése,vvnlž má. vé řádné nebo mimořádnébby
dliště, jest církevním zákonům svého bydliště stejně
podroben, jako každý jiný věřící, .může však u7.í
vati úlev, jež postní mandát c-ímskýtá. Opoušti--li
však :. diecěsí svou a přichází--li do diecése jiné,
etam cizincem a ptaatí proh pravidla. jimiž ci

zinci (viz čl. t.) říditi se mají. Zvláštnítpak po
zornosti t-ho v žadu'e doma i v cizině svěcení
nedelasvátkůvacrrkevnípust ]. Svěcení neděl

t.ků Neení zakázáno cestovati v neděli neb
ve5svátek; tak učí nyní souhlasně všichni moralisté.
Starší moralisté přísnějšiho smměru to sice zaka
zovali. ale již sv. Alfons (Theol. mor. HI. 275) dí,

že toto přísně mínění jest msententía nunc relin—quenda ut antiquata. Ovšemsjest r. povinen i na
cestách v neděli a ve svátek obcovatí mši svaté.
Omlouvá ho nemožnost, a to buď íysícká, na př.
dlí-ll na lodi, na které se necelebruje, nebo vkra

jnině, kde katolického kostela není; nebo mravní,apř žeeby vyčkávaje mši svatou utrpěl značnou
škodu. Katolík, vydávaje se na cestu, má spolu
možnost nedělní neb sváteční mše uvážiti. (Po
drobněji Vřešťál, Katol. mravouka, 11..95.) .C—mu
snadno se přihodí, že svátky v místě pobytu jinak
se světí, než \e vlasti. Tu dlužno uvážltí, jsou-li
to svátky ze zákona obecného nebo ze zákona
údělného. Ze zákona obecného, v celé ciíkvl plat
ného, světí se nyní dle motupropría papeže Pia X.

ze dneN2. července 1911 tyto svátky: NarozeníPáá,ně vý ro sv. Tří králů, Nanebevstoupení
Páně, Neposkvrněného Početí a Nanebevzetí Panny

. nezná nezbývalo

. u a je not

ních %dokonalosti opírá se o ngkterě výrokyPísmaL23'b, Mar.

Cestra ——cesty křesťanské dokonalosti

Marie, sv. apoštolů Petra a Pavla, Všech svatých.
Mešká-lit :. v místě, kde se některý tento svátek
svvětí, jestopvníenn ten densslyšetl mši svatouua
zdržeti se hrubých prací, ikdyž v jeho vlastí svátek
ten se nesvětí. Mešká-li však v krajině, kde ně
který tento svvátek se nesvětí (na _př.Neposkvrn.
Početí ve Francii), také :. není povinen svétítí jej.
Vedle svátků ze zákona obecného jsou ještě svátky
ze zákona údělného (na př. sv. zemských patronů).
C., kteemrýmešká mimo svou vlast, není povinen
svétítí krajinné svátky své, poněvadž nedlí ve vlasti;
ale také není povinen světiti krajinné svátky místa
pobytu, oněvadž na místě pobytu není poddaným,
nýbrž czincem ll. Církevní půst Um
Omluvným důvodem ůjmy jest jen cesta namá

av,nána př. dobrá hodina cesty pěšky; ale poho—

dlné cestování železnicí,2lodí, vozem nelze pokládati za důvodomluvný.2 drželívost od po
krmů masltých. Dokud:. mešká ve své diecési,
platí pro něho postní mandát této diecěse. Když však
překročil hranice díecése své, tu (strícte loquendo)
nemůže jíž svého postního mandátu užívati, po
něvadž tento zákon údělný platí jen v diecési.
jakožto cizinec mohl by se řídltí postním mandá

tem místa pobytu, poněvadž však ho zpravidla
by m,u než řiditi se obecn'mpostním zákonem. éto nepříjeemnosti :. sna no

se vyhne, 'estliže si před nastoupením cesty (u ta
ráře svéhoa otřebnou osmi dlspens pro svou
osobu vvžád. Na to ov em málokterý :. pomýšlí.
Poněvadž však dnešní dobou postní mandáty téměř
všude c-lm stejné úlevy povolují, máme za dů
vodno, že :. laik nehřeší, užívá- ll úlev v domácím
postním mandátu c-ím skýtaných i za hranicemi
diecése svě. Pravíme „c. laik'; c-ímu knězi jest
třeba opatrnosti, jednak proto,že postní mandáty
nepovolují c-im kněžím stejných ůlev jako laikům,
a jednak pro pohoršenrn, jež 5. z požíváním

masitých pokrmů v den postní snadno způsobí'eši'.
cesty křesťanské dokonalosti učitelé duchov

ního života udávají tři: cestu očistnou (via
purgativa), osvětnou vía íllumínaths'a)assjed
notnou (vla unítlva). sbu to vlastně tří hllavni
oddíly nebo stupně jedné cesty, která \ede kře
sťana ke 5ednoceni s Bohemrn, a to skrze Boho
člověka. počívá pak nadpřirozená dokonalost
podstatně v lásce koB u a bližnímu, která má
velmi mnoho stupňůk z nichž nejpřednější jsou tři:

láska počínajících, pvrospívajících, dokonalých. Sv. Tomaš otom pravi: „Různé
stupně lásky se rozeznávvajíodle různých snah, ke
kterým vzrust lásky člověka vede. Nebot nejprve
přísluší člověku hlavní snaha, aby odstoupit od
hříchu a odporoval žádosti toho, co pobádák
protivě lásky, a to náleží poč najíc cím, vc kte—
rých jest lásku žlvíti a pěstití aby nebyla poru
ena Druhá snaha pak následuje, aby č10věkhlavně

směřoval ktomu, prospívati vdobrém, atato snaha

přísluš: pro s p i v aji e l m, kteří nejpřednějí k tomusměru ,aby v nich láska byla rozmnoženaa o
silovánla. Třetí však snaha jest, aby člověk hlavně
k tomu směřoval, přilnouti aho užívati,
a to náleži dokonalým, kteří toužlílrozdělenu býti
a býti s Kristem. jakožoto vidíme i při tělesném
po bu: první jest odstoupiti od cíle, druhe však

přiblížíti se k jinému cílí,ttřieti je spočínouti vcílí"2. 2, q. 24. .9. T ístupně lásky tvoří tři
stupně na cestě dokonalostí, které se nazývají
sta evm počínajících, prospívajících a
dokonalých, čilitéž cestou očistnou, osvět

Naukao těchto třech stup

A

: O

a nalézá se těžu mno
hých učitelů církevních, tak u sv. Augustina, sv.
UI



cesty nastoupení — Cetoraz

Řehoře Vel., sv. Bernarda, sv. Bonaventury a ze
mnaě těž u sv. Tomáše Akv., jak shora uvedeno.

Mystikově všech dob nauku o trojí cestě dokona

losti velmi horlivě pěstovali. PapežMjinnlpcenc Xi.
Bak výslovně odsoudil proposici 26.Mí eMonos: Ony tří cesty, očistná, osvětná a csjednotná,

i_enejvětší nesmysl, jaký byl v m sticíesprosloven.učitě vymezuje tři h avní stupně du
chovnDoihoživota a dle toho trojí cestu dokonalostí
papež Benedikt XíV.v esve'm kiassickém díle „De

servorum Deuilbeatificationet et beatorum caanonizarione“(lib.íí ..c 26. 5)ta z„a) Veets o
čínajícich jsou ti, kdožkospravedlněníobdrželi,
avšak ještě nemají náruživostí tak zmírněných, aby
snadno mohli pokušení přemáhatí, a proto jest jim
nepřetržitého boje potřebí, aby zachovali a cvičili
lásku nebo jiné ctnosti, bez kterých tato nemůže
trvati; k tomuto stavu náleži očistná cesta,
která o sobě smměrruje k tomu. aby připravila duši
k ospravedlnění od hříchů předešlých a k zadost
činění za ně, jakož i ochraně před budoucími.
&)Ti jsou ve stavu pokračujících, kteříná
ruživosti mají jaksi zmírněny. tak ze se těžkých
hříchů snadno zdržují, ale těžce se všedních hříchů
varují, poněvadž se v časných věcech velmí ko
chaji a myslí jejich různými klamy, srdce pak mno
hými žádostmmí bývajíz zmitány: k těm patři
osvětná cesta, která o sobě směřuje ku pro
spívání ve ctnostech, ku většímu zmírnění náruži
vostí, a která usnadnuje varovati se nejen těžších
hřichův, ale též umcnšití lehčí hříchy a cvrčiti mravní
ctnosti. :) Ve st vu dokona lých konečnějsou
ti, kdo mají mysi od všeho časného tak odvráce
nou, že požívají pokoje a nebývají ani různými
žádostmi zmítání, ani vášněmi namnoze znepo
kojováni, nýbrž na Boha nejpřednějí jsou obraceni
a buď vždy neho čaasto zřetel obracejí:
a těm náleží cesta sjednotná, která se hlavně

zabývá spojením s Bohem skrze lásku z úkoonněhoužívání této a cvičení se Všem, na
stupují c-u dokonalosti křesvfanlskě,zůstavil sv.0lgnác
z Loyoly průvodce na výsost spolehlivého ve své
podivuhodnékniž ečce o ducho nvíchc víče
ních. lyto duchovní exercicie byly opětně od řím
ských papežů schváleny, a sv. František Sal. uji
šíuje, že vícce osob svatými učinily než písmen
obsahují. Světec vede tž o třístupňové cestě
člověka k dokonalosti. Předkládá řadu duchovních
cvičení, která rozdělil ve čtyři oddíly či řady, jez

týdny nazývá; každý týden obsahujeuneurčitý početrozdělení odpovídáto co seo n-a
čuuje jako cesta očistná, osvětnáu a sjednoztná.
K prvni cestě směřují rozjímání o cíli člověka,
o hříchu a posledních věcech — detormata refor
mare, co porušeno, má býti napraveno. Pro druhou
cestu jsou hlavně určena rozjímání o životě Páně
a jeho ummučeni — reformata conformare et con
iírmare, co bylo napraveno, má býtl připodobněno
obrazu ježiše Krista . dále upevněno, utvrzeno.
Ke třetí cestě se odnášejí rozjímání o tajemstvích
oslavení Kristova, aby třesían hyl úplně přeměněn
vježíše Krista — conntírmata transformare, co bylo
upevněno, má býtípřemeněno. (Ant. Ondrarmle,Exer
cicie čili Duchovní cvičeni dle sv. Ignáce z Loyoly
a dle Manresy Fr. Ant. Schmida S. ]. V Praze
1907, 2. vyd. 1914.)—- Uvedené tři stupně čilit. &.d.

vespolek úzce souvisejí, tak že násiedtující předpokládá předchozí a cvičení nižšího stupně nepře
stává na vyšším stupni, nýbrž provádí se jen ještě
dokonaleji. Zejména očistná cesta nepřestává do
jisté míry, dokud člověk žlje. Na druhém stupni
bývá člověk milostiBoží osvícen, aby vzor doko
nalosti, totiž ježíše Krista, vždy lépe poznával a
účinněji ho následoval. Avšak tento vzor dokona
lostí je tak vznešený, že člověk nikdy není s to,
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aby úplně tohoto cíle dosáhla křesťanskádokonalost
vlastně spočívá pouze v ustavičně snaze po usku
tečnění tohoto ideálu. Třetí stupeň, cesta sjednotná,
je vrcholem dokonalosti, jak dalIece je vůbec zed
dostlžitelna. Trojír:.k. d. je cesta obtížná, trnitá
a daleká. nepůsobí—-|i milost ve vyvooleně duší
úplně mimořádně, jak svědčí příklady některých
svvětců. Zpravidla je duši kráčeti zvolna, krok za
krok m; na vysookou horu dokonalostí, na Sion
nebeský, lze vystupovati toliko pracně a zdlouhavě,

aačlověk v dokonalosti nikdy nedosspěje ke konci,že bymmohl neebo směl v životě vezdejším
říci: již je dosti, dospěl jsem úplně k vrcholu.
Kdo ne okračuje, kráčí již nazpět, kdo neprospívá.
již sch zí. Piati-li vůbec: Ars longa, vita brevis,

latí to o umění duchovního života. 0 snaze po
dokonalosti křesťanské měrou nejvyšší. Kč:/z.

cesty nastoupení, jež u ženicha jest nutna, e
kano nickým dů ovdem, pro kterýž možnožá
datí za udělenídispenseo druhě a třetí pro
hlášky, a pro nějž dls ens ta se též uděluje (na
př.nnutná cesta obcho ní, jež delší dobu potrvá

cesura (caes ura), zářez, v hudbě značí onen
moment, kdy uprostřed hudební periodyjedna rhyt
mícká fráse dělí se od druhé. Konči-Ií íráse před
cházející zdvihem (arsí),nnazývá se cesura žen
skou; končí- li kladem (tlíesi. notou rhytmicky pří-_
zvučnou),nazývá se cesurou muzskou. Staří mistři
polyfonie církevní končí zpravidla cesurou muž
skou: podobně Bach a Beethoven : velikých .nistrů.
V gregoriánském chorálu otázka jakossti cesury
je rozluštěna volným rhytmem tohoto chorálu. Za
končenl rhytmickě fráse přináší zároveň zpomaleni

a, t. rodloužení casovč hodnoty not, takže
pons11ednínota tráse, obyčejně nora před oddechem,
stává se v trvání dvojnásobnou (mora vocis). Ná

sledkem toho ve volnem rhytmu unutněse stává poslední nota trase, v trvám do dobá. notou the
tick0u oproti arsi předchlázeiícidnoty jetlnodobě.
Z toho zřejmo, že v chorálu gregoriánském je
možná jen cesura mužská, t. .každá fráse, každá
věta končí notou rhytmicky přízvučnou. Cóka.

Cerechovice, fara v diec o om ,v dek. zdoune
ckém. zřiz. 1873 odloučením od farnosti střilecké,

_los Šimon; duch správu obstarává farář;
584rkatol., obyv. čes. *Cetei viz Lethim '

Cethaea, Cethejská (n?nn,Xmar'a) v Ezech.

16. “" nazývá se otec tjíerusalema i\morrhejsky' amatka C.; viz Hee
Cethím, Cctthiml, šCletím (D'm, Drang, Kyjum

Klum, Kmen-, Xsnrm'p a j.). název národa, enž
s národy Elisa, Tarsis a Dodaním uvádis en.
10' mezi synyjavanový mi. V užším smysluvznačí
slovo to ostrov Kypr, kdež v názvu tamního města
Kittionu (Kí'tlov)stopa jeho se zachovala; v širším
smyslu značí ostrovvy Středozemního moře (Num.
2424,Is. 23143,jer. 2m, Ez. 27“)a země k němu při
léhající. hlavne Řecko, Makedoanii (i Mach. 11,8%)
a Italii (Dan. 1130).

n('n

Cetkovíce, fara v diec. brněnské, v dek. bosko
vickčm, zřiz. kol. 1625 od kláštera hradišťského,
jenž faru svými eřholniky obsazoval;
kl. byla fara znovu zřízena (1788) maticr nábožen
skou,a když prodán velkostatek šebetovský,jehož

části byly C., převzal nový majitel patronát, patron:laan Alex. jos. baron zKonigswarteru; duch. sp.r
0h8tarává farář; místo koop. na ten čas neobs.;

_1I487katol. 309 akatol., obyv. čes. Srvn. Íllulldlčku,Opar
Cetgorraz, fara vdiec. buděj., ve vik. pacovském,
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přip.již 1359; patron: Dr. AdolfWeíss ryííř zTcs

bachu; duch. správu obstaráva farář;es1713 katol.,
2 akatol. heiv. Kvytzn.,3 židé; obyv.

CetronAviz
CeltntaA1.b s ]? 331814, 2. 1870; J)8861).
Celtnthimviz Cethírn

Cetto BenedíktaSS. Sacramento, O.rSchol.'ar., u. v Budapešti 1731, působil iaako .
ústavech řádových, z. 1789; vydal historicka-kriti
cké spisy o půvooud . „losephi lnnocentil

Deserícíi Hungari Nítríenssís,c1erící regularis e Scholís Píís et Georgii PrayS .j. sacerdotis Disserta
tíones íta collectae, ut argumentaar mentís exci
píanturj' 0768). „D. Deguínesíl de ínensíum ori
gíne dissertatio latine reddita' (1771),„De argu

meniiseSinensíum annalíťpuspro i-iungarorum ori
ginedemonstrfí7nda“ (17 „De Sínensíum im osturis“(1781,87). Srov?Haranyi Scriptores ia
rum Schol.1750—35

Cetty Jindřich, katol. sociální politik, 71.1847
vColmartt, vysv. naakn. 1872,1889far vMI
senu v Elsasku, 1900 čest kanovník ve Štrassbur
ku; :p. „Vie et oeuvres de l'abbéé"Braun (1878),

„llsz“famille ouvriere en Alsace“ (1883), „Le paysan
),d„Lemariage dans les classes ouvri885), „Leon Xlll. et la quest. soc'I

(1887, 2. v d. 11888), „La famille d'autrefoís en

Alsace“ (1 0, také něm. „Die alt(ells. Familie“ 1891),„Vie ei oeuvres de Ch. ""Grad 89 ), „Études sur
les corporations“ (1897), „L'abb(é Umhang“(1901),
„Restauration de la famille ouvriěre pargle Děca
louue“ (1903), „Oeuvres soc. et ouvr. en Allem

3), „Conferences aux prětres dít díocbse d'.An
necy“ (1910), „Les socialistes allemands“ (v Blou

dově sbírce „Science 9et Religlon“ č.,326) „Le Contrat de travall'(t. č.2 „L' Association ouvriěre“
t..č 293), „Capital et QCapitaiísme“ (t. č30 „Pro

duction et Profit" (t. č. 358), „Prét, interct, )Usure“
(t. č. 408)a

Cetura vlz Ke
Cetviny (Zettwtíng), fara v díec. buděj., ve vlk

kapiíckěm, přip. již ve sto l..XlV; patron: Karel jtrl

hr. Buquoš; duch. správuoobstarává farář s koop;
1075 kato obyv. něm.

Ceu lem ns C., kanovnkík, souč. spis. franc., :p.
CommentaríímEvangelíaHMalínes1897-99,4sv.).
CeutatCeptensissn. Septensis diec.),někd.

bísk. v Marokku, zřiz. 1421, 1570 slouč s biskup.

tcan erským, sbiskup. cadízským (viz čl.íz 11..635, kdež opravlti dlužno tiskovou chybu

Ccaadtským; v „sceut 'm"Ceva más ..j, ábsník a mathem., „. 1648
vMíláně. vstoupil do Tov. jež. 1663, působil jako
prof. rhetoríkya mathem..,z 1737v Miláně, zjeho

ásní „Carmina', Milán 1704 a č.) vyniká zvláště
epos. uerjesus“ (česky zpracoval anonym pod tit.
„O ježišsovki,“ 2. vyd. v Praze 1858), hlavní jeho
práce mathematicke jsou: „De sectione an

linnei in partes quotclumque aequuales“ a. e natura
gravíum“ (1699); mo to :p. živptopisš sv. jana de
Deo (Milán 16911),mLudvíka Ruzziniho, lskupa bergaínskěho (t.1706), císařovny Eleonory Magda

ieíg Terezie (t. 172evennští viz calmísardi (ll., .
Ceverlo lan, de Ve ra, zprvu vojín, oddav se

stavu duchovnímmu ve 40.r oce vuěk vysvěcen na
kněze, žil vŘiíně jako akolytha pap. Klementa Vlll.;
:. v pověsti světce 1600, rp. „Viage della Tierra
Santa, descripcion de Gerusalem y del s. monte
Liban'on“ (Rím 1596, Madrid l597aaj.

e,lon ostrov ve Vých. lndíí; jako míssíonáří
působili tu od XVI. století (za vlády portugalské)
zvl. iesuíte; 1777čít aloose na 400 katol. štaci, jež
po vypuzení jcsuitů 1760 částečně zanikly. Emann

„ll diluvio“
(Tu

lí rectl- »

Ceiron — Cíampiní

cípací katol. vCangi. zemích 1816 vzkvetlo katolíctví také na C-u; 1849 zřízeny 2 vikariát: jaína
aKoiomlm;188Š zřízeno arcibiskupství olombo
sbisk. Iafna, Kandi, kní mž 1893 přibyla biskupství

Point de Galie a Trínconamalal. V mehel e t do
hromady 293.459 katol. oprot13,.c562066 ove po
pulace, tedšsgouzev jen asi “lm všeho obelvatelstva(sro vn Zalaki- Kuba, 2 v asti Bud
dhovy, 221—332.

C. F. v nápisech starokřestanských_— Clarlssi
ma Femina

c.f. ovátlzirk.zpěvu:
skŽchoiaconllus víz Chaco

Claffonide s. Elpidío, Bernardín 0.M1n.
Conv., :. 1684, .r). .Apología' m favore de ss. Padrí
contra quel che nelle materie morali fanno dei me
desiml oca stimm,a molto necessaria per un' infal
libile regolamento delle conscienze confuse fra le am
bíguitá de' moderníprobabilísti“ (vyd. poleeho smrtí,

Bassano 1696,Avígnoo;n1698dánonaíndex 1701,proti
kterémužto zsplslurlpsal Benedícitís (v.t . )onBer olde ilialhudební

kladaiael, iZi.2v0Sieně 1671, rytíř (cavaliere) řádu sv.

těpana; vydal: „Salmí concertati :) 5 vocí'“ (Bo10%na1700)..Messa2141693), „Messeá4e v“ (Pisa 1710) a_'

cantus firmus, gregorián

Clampelll Agosti malíř, n. kolem 1577 ve
Florencii, žák Santa dt Tito od 1614 vRímě, ra
coval ve službách pap. Klementa V111.a Urbana lil.
aAlessandra dei Medici (pozdějšího pap. Lva XI.).
V jednom nádvoří kl.ášt b. A nese fuori le mura
vymal. něk. světlo ve fresku, v P.ras_sede cykl. vý
jevů z umučení Páán,ě v 3. Giovanni in Forte u Lži

teránu výčet? zApokalĚpse, vchrámu Gesú „Umučení sv řeie“ a ně olik fresek, v chrámu sv.

Petra vevVatíkánč oltářní obraz „Simon, ]uda Tadeáša .tři králové
Clamj.)v!. Le renzlo V,incenzo hud. sakia

datel, n. 1719 u iacenze; kromě světských oper
zachovalo se od něho také několik skladeb chrá

ových m,še Tedeum. Salve Regina a j.)—
ebestíán, italský spisovatel, 71.1769v Pistoj2í,

1793 v svěcen na knězee, 1803 pro i. v Pise, 1818
ve Var avě, kdež se věnoval stud. polsko-ruských
dějin, 1822 vrátil se do italie. jmenován kon-espon
dentern ital. komiseepro vyučování v italii; z. ve

Florencii 1847; ,? Meínorle 2della víta di MesserCino da Pístoja (Pisa 1808, .v.yd v Pístoj1182_6),

„Monurnentí d'un manuscritto autogralfo díní Boccaccio etc.“ e Flo ), „Nio
tiazíe inedite della sagrestía Pístolese“(1Flor. 1810),
.Lettera dí Michel Angelo Buonarottl' Flor. 1834,
obsaž. v Reu ontově „Beitrag zum Lee
Buonarottís“, tutg 1834),„Bibliografía critica delle

antiche reciproche corrisponldenze dell' italia collaRussia, Polonia etc." (Flor 1834—42, — . .
iamplní jan justín, archaeolog,n . r. 1633
imě, studoval práva, věnoval se studiu archaeo

Iogíe, byl horlivým sběratelem knih, medalllí a j..
stal se úředníkem papežské kanceláře (Magister
Brevium gratiae), z.a1 1671a kademíí pro církevní

dějiny, 1679 pod protektorátem královny švédskéChristiny akademii věd ; ' „De saccrís

aedtficiis a Constantine Magna constructís“ (Řím693), „Vetera monimentn, in quibus praecípue
muslva opera íllustrantur“ (t. 1690—9. sv.); obbe
tato hlavni díla C-o amají trvalou cenu, zvláště
tim, že obsahují dosti dobrá vyobrazení mnohých

památek, lež jedna k za své vzaly, jednak značenébyly pozměněny (srovn. Leclercg v Dict. d'a
chrét. 111., —2— „Examen libri pontificalis. sive

vitarum rom. pontntifícum, quae sub nolmine Anastasíí biblíothecarií circumferuntur“(t.1688), „Pa
rergon ad examen l. pontificalís: (t. 1688), „Dis
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sertatio historilca, an pontifex rom. baculo pasto
rali utatur“16,9gga„De s. rom. Ecclesiae \icecancellario“ ((t. 1 6

nensis dioec. viz Clus.
Clanfanelli Nicola, tosk. malíř, u. 1793 ve

Florencii, z t. kCarla Lasinia; první jeho
větší prací byl obra Klanění sv. tří králů“ pro
Cappella Pitti v S Felicitá ve Florencii; dále pro

vedl v kaglí v Pietrasanta výjevy ze života Panny
Marie, v Margherita v Chsiavari (Ligurie) výjevyze života Krista P., pro tel 5. Giacomo v a

novět l,ěUmučeni sv. Jakubaosta „Povraždčni dítekv

Ciantmarjan Antonin, hrabě, z. 1778, e
b. Paulo ap. in Melitam siculo- adriatici maris ln
sulam naufra' o ejecto díssertaliones apologetícae“

(BenátkyCiantesljosef Maria O. S. Dom., u. r. 1602
v Římě z rodiny patricijské, vstoupil do řádu
mínikánského, vynikluučeností, zvláště dokonalou
znalostí hebrejštiny, 1626bod pap. Urbana V111.jme
nován apoštolským katechistou židů římských;
úřad ten zastával horlivě 14 let s úspěchem, 1640
stal se biskupem marsickýnl, 1656 vrátil se do
Říma a věnoval se úplně studlim a apoštolátu

ezi židy římskými;z 6170; :.) „De sanctíssima
Trinitate contra judaeos" (Řím 1667), „De sanctis
sima Christi incarnatione contra judaeos“ (t. 1668),

„Summa contra) ge es D. Tomae Aquinatls hebraice“ (t. 1657
Ciapitiskl ji7ři O Piar. Schol., „. 1718, z. 1768;

„Zbiór kazal'l"(Vi1nol574, 2 sv.) „Methodus
tliggendi pro scholis piis provlncíae thuanae“ (t.

Ciasca Agostino 0. S. AugovErem, kardinál,
:;.1_837uv Polignano & Mare (pr Bari), vstoupila.ug 1836, r. 1866 prof. ovhebrejštiny VKOl
lejí římské a v Propa andě, zúčastnil se sněmu
vatikánského jakožto ! eolog :) tlumočník biskupů
orientálních 1872 konsultor Propagandy a skripior
biblíotheky vatik., kdež, okračoval v kataloglso
vání rukopisův orientálních, 1879vyslán na Východ,
aby uspořádal tam některé zaležltosti církevní a
podal zprávu o stavu missit v Syrii, Egyptě a Pa
lestině; od pap. Lva Xlll.jmenován tlt arcibiskupem
larisským, r. 1891 prefektem vatik. tajného archivu,
1892 vícesekretářem a 1893 general. sekretářem
Kongr. Propagandy; r. 1891 předsedal provinciál
nimu sněmu sjednocenýcll Rusínů v Haliči;
jmenován kardinálem, s. 1902 ímě. Vydal arab
překlad Tatíanova Diatessaron Vs překl latinským

(Řím 1888) a zlomky egyptské bible (Sacr. Biblio
rum iragmenta 8Copto ahidica Musei Borgiani, 2sv., im „Examen critico--apoiogetícum
super constítlltionem dognlatícam de tide catholica

lam in sessione a.SS oecumenici concilii

%

Vaticani“ lt.1872), „! papiri copti del museo Borglano“. (t.
Ciastowskil jakub O. Schol. Piar., u. r. 1791,

prof. vkollejí varšavské, 1834dprovincial. :. 1837
výborný paedagog; .rp. omosé hlístoryczna
0 stanic naulkli ullliejetnošci“a (Varšava 1834)CiattiF xO. Mín. Conv., 1592 v Perugii,
.1642; :p. „Paradosso storico della Chiesa peru

gina e del suo primo vescovo“ (Benátky 1634),
„Delle memorie almali ed istorlche delle cose

di Peruáia' (t. 1638).
t eos, dle počátečních slovžiíntroitu slovelak Pondělí svatodušní a svátek Těla

cibille, trojnolle stolky (mensao trilpes), jakýsi
přenosnýoltáři domáci nábyteek jehož se
užívalo druhdy u ímanů při hostinách, vyskytuje
se hojně nejen ve sbírkách klassických bronzův a
na freskách pompejských u pohanstva, nýbrž i na
freskách starokřesťanských, jak je vidíme na př.
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v kapli svátosli- A3,-nebo v katakombě sv. Petra
aMarcellina, kdežc. (trojnoh) zastupuje stůl Páně, .
na němž le'iž chléb a ryba, znnzázorňujíci chléb'?

posvěcený, čili tělo ležicl vedle něho mystické“
Eyby —ježišeeKrista. Sro\.n Bilrze.arki- Tumpach,'ucharistie, str. 304 3370; obr. 17.. na str. 280,.
obr.63.na r.369.

Cibira viz (.ílt'lybra.tCibistra viz Cy
Cibo (C ybo), janbsvtská šlecht. rodina řeckého ,

původu, zjejich členů vynikli: 1. Aranno, „. 1377
aRhodu. místokrál neapolský, raefekt města
íma, .1457) v Capue; otec papeže innocence V111.

—- A1 ear 16 3v assa- Carrara, 1645
kardinál, 1656"biskup jesijský (jesi), 1687 bískkupi
ostijsk' , státní sekretář lnnocence X1.., .
VŘm millo, u. 1681 v Massa-Carrara, ,
za Klementa XLazaváděl reformy ve správě círk. .
ttu, za innocence Xlll. v nemilosti, za Bene-:

dl ta X111.1725 maggiordomo, 1729 kar d., z. 1743
v ímě. — 4. Francesco (Franceschetto),
illeg. syn nás|., n. 1449 v Neapoli, guvernér města

ŘímaK gen. kapitán (g_onfaloníere) cirkve.Jan Křt. (Giambattista) víz 1nnnoceV11.l
—6.1nnocenc. synFrancescův(Francesclleltův)
a_Magdaleny, z Medici, u. 1491 ve lorencil, kar- .
dinál a státník, po smrti svého str ce Lva X. karln- '
didát světsky smýšlejících kardinálu na stolec .
pežský, 1513arcib. janovský, 1025legát bologns ý, 

držel 10 biskupství, vedl život stavu sveho nedl'rl- ,'stojný; podporoval politiku Karla V. v italii, z.
1550 vŘím ě — Lor nzo, s novec inno
cence V111.,11. kol. r. 1441, e1485 arc biskup bene

\'entský, spravoval dobřevsvoji diecési, zanechalsbírkurukopisů, .1503 mě —.Miku1ás
(Nic , u. v n,ověv 1486 arcibiskup v Co

senze, 01489 arcibiskup arleský, Mříme.přenesl svkopi z Anccony do íma; z. 14 .
boidi jo se f, 71. 1846 v Soresině, advokát

vMiláně, upřlmný katolík, výmluvný řečník, mi\al
znamenité přednášky historické pořádanéepéčí mí- 
lánského díecěsniho komitétu, pečoval horlivě
o chudé, jsa předsedou konference sv. Vincence;
2. ve stáří teprve 44 let v Soresíně 1890.

Cibolius (Ciboule) Robert, theologpařížský,

rektorakancléř univídrsitypařížské. děkan evreuxskv, komoří papežeM iknláše V., 1437 byl jedním
z theolo u, jimž Karel VII. svěřil záležitost reha
bilitace anny Orleánské; od krále vyslán k sněmu
basilejskému & r 1439 aoeží Eugenoví 111.do
Florencie, .rp.několik spiskův asketických, z nichž
„Sainte médltatíon de l'homme sur soi-měme“vvytišt.
v Pařlži 1510 (a potom častěji znovu);s . 145

elborium 1 ba vý oltář, \izl.,8
. hrná ka k uaschováni nejsv. těla Páně 7er

7pů50|s)čchleba. Církev užívala k tomu účelu během
dob různých o'o. Za nejstarších časů, zvláště
za krvmého pronásledováni brávali si věřící kon
sekrované zpusoby do svých příbytkův, aby mohli
jmenovitě v nebezpečí přijlmatl. Za tím účelem byl
proměněný chlěb zavinut do jemného plátna -—
domlntcal , ra deen namnozedo
košíčků. uvnitř vykládanýcll hedvábím, zlatem
nebo stříbrem. K tomu směřuje 5\. jeroným slzovy
„Nihíi illo ditíus, qui Corpus Domini (Christi) ca
nistro vímineo, Sanguinem portat in vitro*.(ep.l
ad Rusticum. Migue, Patrol lat. tom. 22. p. 1508).
Na posvátných mistech zvláště pro nemocné n
nmlrajlcl byla eucharistie uschovávana v okrou
hlýchnnádobkách ze vzácných kovů, kosti, hlavne
ze slonoviny, nebo též ze dřeva, kteréž mělyrůzné
názvy, jako [) x 8 — n1-Eíc, nvšo'pelov ——
a_rtophorlum,area, capsa, theca, theotheca.
Casto mívalš tyto schránky podobu holubice,symbolu to ne a sv., jindy opět podobu vížky
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Obr. lt'l. Giboriuní : doby burokovó.

— turris,turrlcu1um —což se též symbolicky
kládalo. Zavěšeny byvaly na stropě baldachý

nověho oltáře (srvn. l., 881); nkčdy těž před ním.
Zařízení toto se často vyskytovalo, ač nebylo vše
obecným. Způsob, jakým uschovávána eucharistie
vchrámech doznal během dob mnohých změn, při
nichž seevšak pyxis udržela, ano zevšeobecněla,

zvlááltště když zavládlo užívání malých hostit —lata pro přííjmání věřících, což se dá asi
zXl. stol. odvodiptí. Avšak když přestal zvyk pyxís
změšóvatí, byla opatřena podstavcem, aby mohla
býti pohodlně postavena, a tak časem nabyla po

doby kalicha opatřeného víkem, dnešní to cíboBylooby na snadě název tento odvozovali
olduImatínskěhocíbus, pokrm, než správněji aodů—
vodnějt se odvozuje od oltářního xt/Šwgrov —
cíborium, pod kterým pyxis bývala zavěšena,
z kteréhož časem název přenesen na schránku pro
eucharistíí. Doposud Caeremoniale e iscop. (

.n 13.14.)nazývá oltářní baldachyn cíborium,
kdležto nádobu na konsekrované hostie jmenue
pyxls nebo vas; podobně Římský rituál (De S.
euchar. sacramento. e communione lnttrmorum).
— Synoda pražská z r. 1605 užívá nazvu „vascu—
lum“: „ln unaquaque parochíali ecclesia unum sal

1.1:

Cibot — Cibulka

tem habeatur vasculum ad retínendas particulas
consecratas, ad usum communicantíum fidelíum,
etíam ínftrmorum. Quod st ex auro vel argento
non erit, saltem cupam habeat ex argento, ab |nte
ríori parte ínauratam. At pes et operculum ex au
richalco esse poterit ínaurato.“ C. má podobu
kalicha,stím rozdílem,že kuppa_jest širší; nahoře
uzavírá se kovovým víkem, na němž býva křížek
nebo soška beránka. U nás zachovalo se nejvíce

cíboríí z doby barokově a rokokové. zdobelných
hojným tepaným dekorem (víz br. 117. a 11Kvíku přivazuje se bílý hedvábný pláštik,
crboríum se zahaluje. Caeremoniale epissc. (1.
30 3) žádá , aby c. (zvl. kuppa jeho) bylo zlatě
nebo stříbrné a uvnitř pozlacené; avšak může těž
býtl z mědi (Decr.a C. S. R.1 n. 3172 ad

6.;) ze skla nesmí býti1 Decr. auth. 35171).— Praž
ský provinc. sněm zr 160 doporučuje (tlít.V.za.c7)vedle velikého ciboria také cíborium maalkč o
patřování nemocných („praeter cíborium majus, in

guo Eucharistiae particulae pro quuottdíano usu fíelium ad mensam omlní accedentíum asservan—
tur, aliud quoque cíborium parvum, quantum fíerí
poterlt, praesto sit, in usum quippe íntírmorum,
aliorumve,j_quíecclesiam adtre nequeunt; convenit
cním omnino utSs. Sacramentum praesertim ad
iníínnos, qui intra oppidum aut certe prope illud
degunt, in cíborio potrus, quam ín alío exíguo vas- '
culo deíeratur“); nicmene užívá se k tomu účelu
téměř obecně tak zv. zaopatřovací pateny (v.
Srvn. T/rallrďzr-Erlmr/m/cr, Handbuch der kath.
Liturgikl. (1912), 487; Alz. De chrístl. Kunst in
Vort und Bildl —151; 10:1"thli Lehrb.

christl. Kunstgeslchichte 496.
Clbot Petr Marcíal S. j., „. v Límogesu 727,

vstoup. do To.vjež.1743, 1758 odebral se do iny,
působtl v Pekingu; 1780; spolupracovník díla

ěmoíres concernant l'histoire, les sciences, les
arts, les moeurs, les usages des Chtnoís“ (Pař.
1776—1789). Srvn.K1lellcr, Das Christentum und
die Vertreter der neueren Naturwissenschalt, 230.ule víz Cibotí

Clbsalm víz jek
Clbu1ka1. Florentainn Ant. O.S. Franc., u. 1852

vstoup. do řádu 1875, vysv. na kn. 1877, přispěl
1881 do časop. „Posv. kazatelna'. (Cep ola)
lsaiáš, u. v Bystřici pod Pernštejnem, čes.pbratr,
unív studia konal ve Vítemberce, 1565 vrátil se
na Moravu, na áhna zřízen 1568 ve Strážnici, na
kněze 1572 ve Šlavkově, vyslán třikrát do Vítem
berka za příčinou vytištění lat. překladu bratrské

konfesse; odIo edl duchovní správu v Krali

unc/.

cích, 1577 mu uložení), aby pokračoval v pře
kladu bible Ondřejem tetanem za očatém; 1578
přestěhován mdo ralic tískárna;za tím

. ve čtyřech letech (1579—82) dokončil překlad

i tlsk prvníclh tří svazků; z. však před ukončenímcelého díla 5821. — 3.jan , u. 1810 v Ústí n. Orl.,
vysv. na kn. 1835, vne svém rodlštl, č. ka

novník králčovéhradeclký,I1k.ons rada, bísk. notář,z .. srnpa přispěl do časop. „Pršstýř
duchovní“ .„Ěůst jlubtlejnt“.— 4. jannN.,„. Orl., vstouptl 1855 do Tov. jež.,
stud. v Baumgartenbergu a v lnšpruku, vysv. na
kněze 1869, působil do 1889 v Praze jako kazatel,
mtsstonář, exercltátor a superior, zal. tu Marián
skou kongregací mužů a jínochů,1887 stal se su
periorem na Hostýně, jejž velice zvelebíl. 1889
ustanoven spoluí írektorem na Velehradě, o nějž
rovněž vellkých zásluh sobě získa1;z. r .

.)02. _Dočasop. .SBlahověst' 1886 přispěl pojednáním „Úvahao rcímaurech'.S „NášDom XIL

(1903), 161,"s psodob. — 5. jo? ef, n. vPrazev 1796,vysv. 81,8 odd1823 děkan v Divíšově; :.
1845; n:).k „Kázání na den radostného prohlášení
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obnoveného vánočního jíltřní:,epí8l838ívalstido n(kaakeVčely“. —6. 10
po gymnasijníchs.etudlích stal se 1905 ch nocni
Ceske kollejev imě, kde dosáhl iuio theologi

ckého doktorátu. Po dobu studií v Římě zabýval

isseacírkevní hudbou, hlavně za vedení Msgra Relly;30p041'0 yprefektem hudby,v ycvičílsbor kol
lejni tak, žgkbýval volán ke spoiuúšlnkovánsitdioSixtinské kapelly. Z oboru církevní hudb ( jes inos
trífikačni práce na e. k. fakultě v Olom Juci podaná:
„De cantu liturgico in se et respectu habíto curae
animarum' R. 1910stal se vikaristou kath. chrámu
a docentem církevního zpěvu na ineologickěm
ústavu v Hradci Králové, 1911 vicerektorem bisk.
Borromaea, 1913 bisk. ceremonářema sekretářee.m
jako docent církevního zpěvu počal učiti vatikán

skému chorálu, kterýíTna cyriilských sjezdech šíři.
Přispívá do Cyrilla. Také složil lítur icke _esborypro mužské hlasy V rukopisu chová„ cuiq

Cbíbyra,Cibyra ma na, Kibyra, Kibyrrha,Cib yren. dioec., ně d. bi.skup v Kariiv Malé
Asii, podrizené metropoli stauropolskě; Lvequien

(Ii, 963i)uu ádí šest biskupů z let 325—869; nyníb sk.
Cicarelli Angelo, u. v Montone (Teramo) 1806,

ředitel kůru při saském dvoře v Dr d'anech, 2. t.
ve vysokém věku, složil několik chrám. skladeb.

Ciccarellil. Antonin. n. vessFolignu,z. 1599,:p. „Vite de' Ponteficí" (Řim158.7) -— 2. ju lius,

u. v Giul ilaně v Sicilii, ředitel kůru ve Víterbu
v XVl.s ;.vyd1„5acrae cantiones vulgo Motettaapellatae0L(BeiL1.163).

Ciccione, Andrea da Firenze, italskýsochař,
n.1388 ve Florencii, pracoval 1441—42na galle
riovém ochozu kupole dómu florentského. v An
coně provedl náhrobekbbiskupa Šímona Vigílante

1428), _vNeapoli kolosální náhrobekk árie La
disiava (z. 1414) v kostele S. Giovanni a Carbbo
nara a náhrobek věvod Fernanda da Sanseverlno

1432) v Capella di Filípgo e S. Giacomo přitémž kostele. Veškerý práce -ov_yjevi ráz těžko
pádnčho přechodného slohu z otiky k renalssancí

a periozrazuiziumělce stoliko dru ěho řádu.
Cícconl TitusS .sl., fi.vLoretu 1779,prof rhe

toriky v Monze a Urbinu, biblíothekář kn. Albaniho
vŘimě, z.t. i vtrium verborumMane,
Thecel, Phares dlsquisitio“ (Milán 1814), „Descri

zione del838)jŠ/il'inioviaggio fattoa Roma dalla reginaarjia, convertita alla religione cattol.“
Ciccus viz Člc

Cicensis dioec.hvizNaumburg-Žičice.Ciceri . ernardino, ítalsky malíř, 71.1650
v Paavii, :. po r. 1718, žákkCaria Sacchiho; od něho

jekstchněkolik oltářních obrazů v chrámech pavij2P lCacsar, n. 1678,kazatel pri

král. |lldvoře franc., evynikajíciiřečník, z. |759; vjeeho
řeči vydal M Rassinet v Atvignoně 1761B(65
18clic a Emanuel Ant. 171189Benátkách,

lšen.prolksu2i;1át_or, :. 1868;n:). „iscrízioni vene—zialne (Benl 53,105 „Serie cronologica

de' cardinali di Venezia“(t; 1)_833%, dibibliografiaitaliana“( ulloscoprimento
dtel corpo di S. .storíco- critica"

MararcoWei/.,)
1841), „Tavoie chronologíches della Storia ve

nteta“ (t. 184 a
Ciconía ].7|an, a. v Lu chu („de Leodio"), kol.

1400 kanovník v Padově, ud. skladatel a theore

tik; jeho sgis„ „De proportionibus“ zachoval sev rkpse ve erraře; skladby jeho nalézají se v ru

kopisechbibl. bolognskéabodleianssklě; 2hl. ballalduDolce tortuna“ k,Wol/(_i d.M -N.
čis. 30_a Rzemarm,t Handbuch d. eM.hG.dll., 89; 3hll.
„O anima Christi“, Wulf, o. c. čis. 31 — 2 Vlln
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c, šp" „Enarrationes in Psalmos" (Padova 1567,
157%;Be1n.572), „Sermones de eucharistia“ (Ben.

Cid : arab. snjjíd, seid : pán), příjmí špan.

národní o rekaz dob bojů s Maury, jenž slulRodrigo ( uy)zDíaz de Vlvar (Bivar)atakě
Campeador (: hrdina)byl nazýván,1064vrchni
velitel vojska kastilského krále Sancha 11. proti
jeho bratru Alfonsovi, králi leónskěmu, jejž 1071
porazil. dyž po zavražděni Sanchově před Zamorou
1072 koruna kastilská nabídnuta byla Alfonsovi,
C. v čele kastilského rytiřstva přiměl Alfonsa ku
přísaze, že na zavražděni Sanchově nemá účasten
ství. Proto zanevřel naň Alfons, dal mu sice 1074
svoji neteř ]imenu za manželku, 1081 však poslal
jej do v hnanství. C. vstoupil do služeb cmira sa

ragossk ho Mutamira,bpodlrobíl si několik menšícharabsk' ch knížat, dob l 1094 pr'i sebe Valencli,
1098 urviedra a udržel se jako křesťanský kníže
valencký až do smrti své 10099 leho vdova limcna
musila 1102 město před Maury opustíti: odvezla
tělo C-ovo do kleráštera San Pedro de Gardena
uurBur.gosu Životopis C-ův („Gesta Roderici Cam

šidocti'ů byl sepssán brzo po jeho smrti. Kol. po01.11 století vznikla nejstarší špan. epická báseň
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d-el Cid“,--ve Xili.stol. sepsána
Cróntca rim d'a del 'Cld“; král Alfons X. Moudrrý
vyl život C--ův v Crónica general de Espana;
během dalších dob vznikla řada romanci o C--ovi,
jež vydal Juan de Enoóar(„ Romancero dcl Cid“,

Lissabdon 1605) a Dur/m. „Romancero generai“,Madri 84.9) Zhistorické postavy C-ovy vytvořen
ideál středověkého Španělského rytíře

cldaris, slovo perskeho původu, přichází ve
_Vuig. Ex. Lee.\' 89, 164, Zach. 35 jakoožto po
jmenováni čepice veiekněžské, 132.212“ jakožto

pojmenováni koruny královské, v hebrej. textujest nwm, jež ve ulgatě na jiných místech pře
kládá se slovem tiara (Ex. 2837„30 295), jinde zase
slovem mitra 39“ 30,Eccli 4514) LXXp
někde uízga, jinde xíóagtg. Viz Čl. velekněžpseklá
roucha. — Slova :. užívá se někdy ve významu

papežské tiaryaneho biskupské mitry (c. bicomis);viz či. tiara m r
Ciidessus, Cidyessus, Kydessos, Cidyessen.

dioeec, někd. bisk. vMa lé Asii; známi jsou bi

Sikupové 7.let 451—879(Lequienl., 801); nyní bisk.tt
Cidonia viz Cydoni
Cidron (Zidron) vizaAzevedo 2. (i., 815).
Cidyessus viz Cidies
C.eclerski F. O S. Dom.upřevor dominikánů ve

Vilně, odsouzen ktěžké práci vdolech sibiřských;
sepsal paměti 0 _útrapách, jež tam zažil; paměti
ty vydány pod titulem „Pamietnik Ciercierskicgo,
zawierajacy jeho i towarzyszów lego przjgody,

goznanesnrša Sybirze v latach 1797 do 1801“ vevo )
Cleciszewski Vojtěch S. ]. u. v Mazovsku

1607, vstoupil do Tov. jež. 1622, byl prof. theol.
a rektorem ve Vllně, představeným domu profess—
niho ve Varšavě a V_íině, a. ve Varšavě 1675; :p.
„Scipio mareschaici in iunere lil. DD. joannis Sta
nísiai Sapiecha“ (Vílno 1642), „Mowa mian
nie jezuítów i Akademii Wlleriskiej przed komi
sarzami królewskimi“ (1640),Kazanie mianew cerkvl

XX. Bazyiianów w Wilnie“ (1645), „Krysztal zpo
lpliolów ukazany przy poczatku pogízebu ].Oatarzyny : Potoku Radziwíllowej" (1643) a j

CieciszowskiKolumna KasperKazimier z,
1798 biskup lucko- žitoměřský, 1827 arcib. mohy
levský a administrátor diec. vileňské, muž velice
učený a zbožný, bedlivý pastýř diecese, obránce
Rusinův. Touž po sjednocení církve východní
s cirkvi katolickou, pečoval o povznesení vzdělání
mezi duchovenstvem ; z

Ciechanowicz (Ciechanovviecki) Joachim, 71.

1687, zprvu mnich baslilián, 1716 bisk. řec.-sjcdn.plnský a turowský,z 9v Piúsku; v době tří
letého biskupování jevil1velikou horlivosti dobrotu.

Clechanowski Ferdinand, 1759,zprvu ba
silián, provinciál řádu basil., 1810 řec.-sjedn. bisk.

ý, "
Clekllnskl z Cleklina 1. Dobieslaw, student

krakovský, konvertita z iuteranismu, žiiv 11.st.
atio et causa mutatae reiiglonis reddita“

1627). — 2.trPe r,“n. 1558,sekretář králeZikmunda, z. l .rp. „ Wojc iecha apostola

Ě arcbpa polskiego Bogarodzica'í hymny na Šwietaanny Najswietszej“ (Zamosě 1600),
Ciemniewski M., souč. pol. kn. aspis., včasoop.

„Przegl'ad katolicki“ 1906uveřejnil pojednání„ Cha
rakterystyczne rysy pseudomislycyzmu i jego wy
niki“ (o Mariavitech) a „Kilka wažnych uwag, ty
cz cych sie seminaryów duchownych“.lensisdloec.\izCeos.mm:

Cienfuegos(Centumlocensisš dioec.). bisk.
na ostrově Kuba, zřiz. l ír.k prov. Santiago

eCuba; 533.686 katol., 40.000 akatoi., 38 far, 45

a w obro- .

cldaris — Cigheri

kost. a"kapi., 31 kn. svět., 9 řeh. d. muž. s_'35 kn.

a 37 trátery, ld. žean sLŠ4 eřhoin.Cienfueegos Alv S. J., vaetu
(_Oveto) vAsturll, vsatoupil do Tov. Jež. 1676, prof.
filosofie v Composteie a theol. v Salamance, ve
válce o posloupnost španělskou b i na straně habs
b,urské jmenován vyslancem v isabonu, později
povolán do Vídně pro bystrost a obratnost od
císaře joseta 1. a Karla V1. užíván k různým polit.

posláním, r. 1720 kardinál, 1722 biskug catanijský,arcib. monreaiský, 1735 bisk p tikosteisky;
přes své vyssokě postavení ůstai pokorným a

chudým řeholníkem, ZV1739 v Římě; .rp. Aenigma
theologicum' (2 sv., de 1717,280 nejsv. Trojicia j.), „Vitaabscondita“(lgim128, onejsv.Svá
tostí); obas pisy pro hystiost al7hloubku došly ve
liké chvály, ale setkaly se také pro neobyčejné

názory (na př. 0 přítomnostidKristově, o podstatě
oběti mešní) u mnohých 5 odporCieera ippoi it O. S. Doem., 1561 ředitel
kůru chrámu S. Giovvanni e Paolo v Benátkách,
vydal „Madrigaie“ (Benátky 1554, l561)— 2. Pa

Auug., 11.v Benátkách 1576,1641 biskup
cittanovský, 1642 biskup viestský, 2. ve Velletri

xp. „Trac tastu de jure principum“ (Bologna

1607), „Tractatus a oiogeticus) pro statu romanae
urbis et curiae“ ( iena „ICommentaria lnv
primum Sententiarum librum“B)(Řlm .rrhelm (Cierheim) Ig c.S l_l.,„. r
v Lublani, vstoupil do Tov. jež. c1720,p
do Paraguaje, působil od 1734 vrredukci Loreto,
1738 v Concepcion na Uruguayi, po vypuzeni řádu

přišel 1767 do Vídně, z. ppo r. 73; čtyři jeho
listy uveřejněnybylyv ubl „Wl- dva
oitsler .Duhr v „Zeitschpriuftfitr katholo Theol“

.—

n\l

Cieszkowski August, polský filosof, 71.1814.
na Podlesí, studoval v Berlíně, podnikl cesty po
Evropě, usídlil se r. 1847 vPoznani,by11

členem pruského sněmu zemského a žil od T863jenom svym st diim; z. vPozn 1;894 J.:) ott

Palingenesie“ (Berlín 1842, 8proti Micheletlšzoavil),
;De la pairie et de l'aristocratie moderne“ (Pa .4184), .01cze nasz“ (1. díl Paříž 1848, il. a "i díl

v Poznani 1899la 1903 „O edrogachddeucha“ (Po
znaň) 18863,,elgř do něm Weedš sGeístes“. rozeznává v dějinác třiedobythe
tlisckoua(sltarověk),antithetickou (křesťansko-germán
skou) a synthetíckou (jež se počíná), které se mají
k sobě jako mechanismus, chemismus & organis
mus. V první periodě převládalo umění, ve druhé
věda, ve třetí pak, kterou C. zove slovanskou,
bude prý převládati život spoiečen ský. Srovn

Falc/eenózrg-Pršdídíža, Dějiny novověké filosofie(Praha 1899),s 2.n
Cifariello Fili 7po, italský sochař, 71. r. 1865

vMolfettě (prov. ari), 18 žák akademie v Nea
poli; hlavni jeho práce z oboru náboženského:

„Mrtvý Kristus a Maigdaiena“ (1893), „.Sv Bar—nabáš" v 5. Paolo m.ě

Cifra Antonio, hud.nskladatel italský, u. 1573,žák Paies inův a Naniniův, 1610 vrarhanik přin

kolieji v tmě, 1613 kRPelnikIGv Lorettě, 1623eŠurikostele lateránském v mé r vrátil se zase
do Loretty, kdež působil až do29;mrti :. ko.l .
1638, značný počet jeho círk. skladeb vyd. tiskem,.

jako mší a(2 krísihy)ělt)litanii, nešpor, žalmů, motett
(7 knnih ' yC- -osvyénáležejí k nejzdaři
lejširn vnýtvorůmklšakoly řím

Ci Vincenc, n d1874iv Lipňanech na Mo
ravě, vstoupil do řádu nik., vysv. na knězeřisptvai v letech d1897—1905 do časopisu
„Růže ominikánská"; saekularisován působil jako,
katecheta v Nuslích, nyní v Kladně.

Cigherl Angelus, u. v Etrurii 1739, farář, z..
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1793; .r). „Sanctae catholicae ecclesiae dogmatum
et morum ex selectis veterum patrum operibus

veritas demonstrata seu vet_erumpatrum theologlauniversa“ (Florencie 1791,
CíglaarJan nez, 71. ,z. 31869,farář, slovinský

spisovatel, napsal _prvnislovinský román „Svetn

ali sreča v nesrreuči; i(1836), povidky .Deteljice"(1866), ,Kortoncnic
Clgn ani Carlo, iatalskýmalíř, n. 1628v Bologni,

žák Albaniho, umělec velice vážený a hledaný, od
Frantíškal. Farnesskěho povýšen 1713 do stavu
hraběcího, 1707 zvolen za předsedu nové založ.
„Accademia Clementina" v , :. ve Forli

1719; hlavní jeho práce: freskove malb : výjevyživo ta sv. Ondreje v chóru kostela .Andrea

della Valle vŘimě,686„Madonna del Fuoco“ v kupolidómmu ve Forli (1686—1702); čtyři malby se zje
veními sv. Michaela v klášt. S. Michele in Bosco

v Bologni; hojně tatbulových i na ___plátněmalova
ných obrazů: „(žanta „Madonn (vizr ro.da.s.op „Novy ívot“ V111.[1303], 312), „Pokušení

íoszfň egygtského (v gal drážďanské),„ ar asma asnoubení sv. Kateřin“ , „amAd glzva“

(v gal. budapeštskě), „Samson __a alila“ (v pinako—thece bolognské), „Sv. Rodina" (Mnichov, kostel
theatinů), „Matic Magdalena“ (v obrazárně zámku
roudnicuého). C. jeest poslední veliký mistr bologn- .

skě školy a vůbec největší umělec posledního ob
dobí ita ského barokního malířství, měl _znaěný

kú, jichž pomoci užíval zvláště při mal
bácltřttreskových. Byl zahmo ván zakázkami tak
hojně, že často týž obraz s většími nebo menšími
změnami několikrát malova

Cígnaaroli ]. Fra Felice (Giuseppe) 0.
Franc. Ohs., italský malíř, u. 1726, vstoupil v 18.
roce svého věku do klášt. S. Bernardino ve Ve
ro,ně :. 1796 výborný portraitista; provedl hojně
robrazův oltářních pro různé kostely; mimo to ma
10val výjevy ze života mnišského s nádechemmsa
lyrickým (ětyřl roční počasi jakožto zaměstnání
mnichů: zahradnictví, prádlo, _žeň,kuchyně). — 2.
Gianbettino, . rcino, 71.ve Veroně
1706, žák Sanle Prunetiho, tvořil pod vlivem Ve
ronesovým, ředitel malířskě akademie vcronskě,

muž učenýajemného vkusu, :„ 1770, provet_1lahojněobrazů Madan, světcův a světic. — 3.
menico, nevlastní bratr a žák předešl., u. 1722,
z. 1793, od něho jsou oltářní obrazy v Bergamu,

Mantově, Veroně TridentuCígoí Alo ,r.d atheol., u. 1842 v Go

jaěivu Gorice, sysltoupil do klášt. sv. Pavla r. 1862,na kněze 1868—1908 pro bibl. studia
na theologickěm diecěsním ústavě v Celovci, 1908—9
děkan kapituly sv. Pavla, potom farář v Malém
sv. Pavlu, nyní spirituál v Harbachu u Celovce;
.r . ,.Histtorisch-chronolog. Schwierigkeiten im 2.

akkabaerbuch“ 0668). .Díe Unauflósbarkeit derchristl. Ehe und die Ehesscheidung nach Schriít
und Tradition“ (1895), ater dotorosa“ _95(18),
Das soziale erken derMkathol. Kirche in deer

16zese Gurk“ (1896), ,,Der hl. ]odscph“ (1895),as Leben jesu“ (4ssv., 90 -— oeě št. přel.

Fraant. Teplý, 2 sv., 1910), „Díle Epithedta der Sonn
tagče u. Feste des Herrn“ (1913)Cíg_olíLodovico vlastně Lod. Cardi da C.,
italský malíř, n. v Častevecc hio 1559, vzdělal St:
ve Florenciiu AI. Alloriho, Buontalentiho a Sante
dí Tito :. vRíměl613; vynikající mtstr florentske
školy; hlavní jeho práce: ,Kristus v předpcklí"
(fresko v Chiostr rande ..M Novella ve Flo

rencii), Smrt sv gtěgpána““(v Akademii ílort_:___ntskě),„Trinita ín atto di Pieta“ (Buh Otec mrtvým
tělem Kristovým na klíně; nad hlavou Kristovou

holubice; v S. Croce ve F1__or2e_ncii).Srvn. K. Bumv „KilnstLLex “ V1., 588—
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Cíchockí 1. Felix, polský malíř, u. 1861 ve
Varšavě, studoval v Krakově, Mnichově a Paříži,

Erat gymn. ve Varšavě, hlavni jeho díla: „Sv. Janřtitel (v národním museu vPoznani), „Sv. jooset“
(v Novo-Radomsku), „P. Maria Ustaviěne Pomoci“
(v Chhelmě), „Sv lsidor“ (v galerii 'lowarzystwa

sztuk píeknych ve Varšavě).— 2. _Ier nym 0.8.: „Niešmiertelne žycie z šmierci pana
Adanmajózeía hr. z Ostrowa, kazanie pogrzebowe"

(Kalisz71757),_„Przy_k1ad dobrsego zaž wania darównatury í las 3.jose hr., hudební
skladatel, n.k11819ve %arš—avě; vydal „Spiewy ko

šcielne dawnych komapozytorów polskích“ (Varšava
839. ,kanovnik sandoměřský,u.v Tarnově, studoval na univ. krakovsk

tomia consilii de pace jessuitis pulsis“
1611; odpověď na paskvil protijesuitský), „Allo
quiorum Osiecensium sive m familiarium

sermorum llbrl V“ (t. 1615, proti jinověrcům, zvl.protl angl. králijakubovil. & královně A,lžbětě
tak že angl. vyslanec Dickenson žádal pol. krále
Zikmunda 1ll.o potrestáni autora

Cíchoraeus Tobiáš, utrakv. kněz . v l-lradc

Králově, byl správcem školy_1u sv. jabuba v KutnéHoře,16615 vypraven do Praahy, aby zřízen byl na
úřad kazatelsky,byl kaplanemusv. jakubavvKutně
Hoře, potom farářem v Rozhovlcich u Chrudimě,
1619děkanem vPoličce; .r). Ignis tatuus, kratičký

Špisuo cšlšnibláznivěm“ (asi 1616), „Sprostý výklad::

Cícuhowski (Cichovlus) S. l., 71.kol. r. 1596,
prof. v Poznani, hlavní od úrce arianů polských,.v Krakov ' „olloquium Kijoviense“
(Krakoov 1649), entitu argumeentorum pro summa
et naturali Christciedivinaitate“ (t. 1641, 1649), „Credo
arianorum“ (t. 1 9), „\Vizerunek nieprawdy ary

aúskiej' (t. 1650),,Wyklecie ministrów aryaůskich:), „Speculum samosathenistarum“(t.1650
„Manes Slichtingiani seu Trutina Vindiciarum con
tessionis Socínlnae Varsoviae exustae editarum a
D. T. Slichting“ (t. 1659), „Pogrom djabla aryaň
skiego“ (t. 1659), „Desperata causa arianorum seu
Prodromus Triumphi SS. Trinitatis“ (t. 1661)
„Triumphus SS. Trinitatls de samosathenicis vel
socinistís“ (t. 1616), Responsum theologic_t_ímad
triplex scriptum R. D'. 10annis Markiewicz" ( im
649,1650), „Angelici doctoris S Thooame.Aqu de

l.nmacula_ta Conceptlone sententia“ (Poznan 1651)„Tribunal.SS PP. orientalíum et occident., ad quood
suas de processione Spiritus S. et de praeeminentia
Romani Pontificis controversias proposult
(Krakov 1658).

Cíchus : Pisaura (a Pisauro), vlastně František
Cíchus (Cícho, Cíchus, Cicco, Ciccus), blahoslavený
z 111.řádu sv. Františka, n. 127vO isauru vltalíl.
Vstpouil jako mladík do 111.řádu sv. Frant. t.zv.

obltátů, kdež žll přísný, odříkavý život po_u_stcvnickýn aorhoře Graneriu v ltalii, až dos 11.350
Pro svatost života prohlášen papežem r"Piem 1x.
blahoslaveným. Pam jeho světí se v řádě františ

|_

kánskěm 5.ssr.pna Sarvn Legendario írancesc. B.
)Vlazara1679,Wadn .1350 n.9.—-.;14aMonasterio Mart. Fra ad 4. Au ust; Bteviarium
Rom. Seraph. 5. Aut; Kulda, Církevní rok V., 42.

Cikáda jan Vaclav (Cicada, Cikád, Ciykada,
jinak zvaný K_odeda,Koded), kněz--spi_sovatel česky(71.v Praze ěkdyporce 1550,z ako
vychovanec jesuitů nabyl theologíclkého vzdělání
na tehdejší dobu značného. jako rádně vysvěcený
kněz katolický stal se 1591 farářem ve Fryštáku
na Moravě a r. ve Smržicích. V době, kd

změna církevní$příslušnosti byla u kněží tak čast,byl 1 CSysnems doby; přestoupil brzy ke straně
podobojí, ale přepjatého radikalismu se varoval.
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Stal se farářem blatenským a děkanem (vikářem)
kraje prácheňskěho. jakkoli tehd byla nouze
i o kuěze podprůměrněho vzdělán, přece jenom
někteří duchovní marně sháněli obstojnou štaci.
Jestliže se kněz vzepřei energick rozmarúm moc
ného kolátora anebo znelíbil- li se onsístoři, snadno

řišel o chléb anebo aspoň zakoušel drsného pří
Boři. Někdy administrátoři konsistoře, aby se zba
vili nemiiých žadateiúv 0 místa radívali kněžím,
aby „sami sobě tali“, kde by jim blya štacce
přána. Atakr. 15 dle svědectvijednélisliny so ě
siavskě doprošoval se C místa s poniženým sli
bem, že „slovem Božím chce neomylně posluho
vati, s vámi jako duchovní otec s ditkami laskavé,
vildněapřívětivě, pobožně, chvaiítebně nakládati't
Později shledáváme, že C.s tal děkanem tábor

ským, a r. 1 5 zvolen za úda ktonsistoře podobojí.i toto povýšeni jest svědectvím, že C. sataro
ulrakvistou, protože tehdy konsistoř kaiišlná byla
vtužší závislosti na stolci arcibiskupském; z té
příčiny málokterý kněz podobojí ji osvědčoval po
slušnost, ba kněží i po úředním v zvání odpírali
přijmouti hodnost konsistoriánův. éhož roku stal

se farářem vPrazernut isv.jílji a plak u sv. jindřicha,kdež setrval do |. — v du iežitém církevním
převratu r. 1 hrmálC. mezi kněžstvem sektář
ským významnou roli. Když viednu byla konsistoř
obnovena tak, aby v ni nadále konservatismus
méi oporu, stal se administrátorem Tomáš obě

slavský, který se podvolil přísné katolisujíci instrukci, vydané 23. dna Do počtu dvanácti kon
sistoriánu byl přijat i C., ale přes to, že byl sek
tářem umíměnym, nehodlal prostřednictvím kališně
konsistoře podporovati rozmach cirkve katolické.
Stavovsky' sněm, který i 28. ledna zahájen, na
zval onu instrukci papežyenskou a pracoval hou
ževnatě o převvrat v konsistoři ve prospěch radí
kahsmu a o zrušení platnosti katoiisujících při
kazův. Když již v květnu bylo patrno že repre

sentanti konservatismu neodoiaji společnému nátlaku iutheranův a eských bratři, a že česká
koníesse dobude svobody, přihlašovalí se k tomuto
vyznání i někteří kněží starokališni. Sám C. dne
4. června žádal, aby byl přijat vessolek česke kon

fesse. Ale když po stvrzení epam tněho Majestátu
!(9.července) jednáno o přá ské lporovnání mezilutherskýmí a Bratřimí, poposuz srpnu)
utrakvistické pány smýšlení konsclrvativniho proti
výsadámv rdech a ceremoniich,jež seeměly po0
voliti Bratřim. KarelZikmundův ve svých Zprávach

lĚoznamenai, že „čert vto (v smlouvání obou sekt)láíčkuvplítl skrze holomka svěho kněze jana Cikter' rý přemluvil staroutrakvistu Jana
zedSezimova Ustík odporu proti„ svatému naří

zeni“. Z hněvivé poznámky vzysvítá, že vlivi C-ůvna umírněné utrakvisty byiz čnaný; C-ovibyio
zvlášť odporno, že kněží, kteří byli ordinovánl na
evangelických akademiích německých, měli býti
v nové náboženské organisaci postavení na roveň
duchovenstvu svéce nému od římských bískupův.
Přes odpor několika vlivných utrakvistův,inspíro
vaných od 28.září prřáteiské snesení
přijato ve výborus ta;vů dne 3.aapak 6. října ve
veelikých shromážděních stavů bylo schváleno a
podepsáno. Tak spojení iutherskýchajednoty bra
trské nabylo formy a plánatnsoti- znéákon Ale C.
v těch dnech od svéhooodporu proti kněžím pro
testantského svěcení neustoupii. Agitoval mezi
duchovenstvem pražským, které mělo svěcení bi
sk,upské proti duchovenstvu venkovskému, které
bylo ordinováno zvláště ve Vitemberku, Lipsku a

Srbišti. Opposice C-ova byla velice smělá,protožesměřovala proti ohromné většin Kd žs vKa
rolinu sešli 5. října kněží sektářští k volbě admi
nistrátora a konsistoře, došlo mezi kněžstvem

Ciklovský — cíl činu lidského

pražským a venkovským k povážlivým pútkám.
btavové hleděli soky klidnitl. jménem kn žstva
venkovského arciděkan kutnohorský Václav tefa
nides si stěžoval, že kněží pražští štítí se v_enkov
ských. Z tohopprý jest rozumčti, „žeby pře et

schismaiíae a kaiumniae a překřtívání jední druchýcpřestatí nechtěly, nýbrž žeby jeední druhé chtělí

jmenovatži husity, luteriány, cvingiíány, kalvínisty,
coaž když bl tak bití mělo, že byn moohl býtžádného vz ělání". yio se obávali, že volba bude
se konati ve znamení radikálního rozštěpení, třeba
že st0upcnci C—ovirepresentovalí ve shrornážděnl
ne atrnou menšinu. Pán z Těchenic domlouval
kn žlm jménem stavův, aby volili administrátora
svorně; při tom dotýkal se konsistoře předešlé
velice ostře, nazývaje ji „bouřlivou, vožralouua

neuctivou. Tento drsný výíoadovšem přilíido ohněoleje. C. za kněze svěcen biskupského prohlásil,
že se to děje k potupě kněžím, kteří jsou porrádn é

svěcení od rádných biskupů římských, aby oni p_řlnově konsistoři „v nic nebyli potahovváni“. C. tott
pozoroov,ai jak se radikálové bojí, aby působením
utrakvistův umiměnýcch nebyla zvolena konsistoř,
která b la právé sesazena. Ale slovařečníkova

byla prijata s velilvm odpor . NvěakteříkáraliC—uvelice příkře. láno, že protestantské kněž

gv 0 má svěcení také, že jest pořádnějši než on.iněny narážky na C-ovy církevní řestupy. Pan
Litvín z Říčanseena 6-u osopil:
mysln jsi; nejlépe prašivou ovcí z stáda zahnati,
aby jiných nekazila. A kterakmáš lide ěvrný

býti, když js1Bohu věrný nebyl?" Litvín prýjakživ
neviděl apostaty věrného a pokojného. Dnee6.1řinajprovedena volba konsistoře nově, do nížs ejiž C.
nedostal — C. ozoroval s velikou nevolíschatrné
vzděláni současného kněžstva; odsuzoval ignoranty,
kteřís eodvažovali v náboženském ruchu stavčti
se do5popředí. Na sait: „Mnozí povstávaji zmařili
řemeslníci a kněž mi se "nazy'vaji, v pravděuutvr
zeni nejsouce í Písmům sv. nerozuméjice, mnohé
z cesty upřímné svrzují, svornost a lásku mezi
křesťany umrtvuujice zi všemi stavy roztržitosti
nespokojítediné strubumjl." Sloužíitedy ke cti tomuto
horilteli, že se snažil rozptylovatí mlhynáboženské
neuvědoměiosti spísovateistvím které tehdy bylo

zaměstnáním málo vděčným a ještě ménězvýnosnym.Pokud jsou jeho spisy znám zjeho ruky

vesměs vPraze. C. seůsa Idogymaticšklýspís„ O Bohu
pravém“ (1607) a „ odiitby“ (1617); kázání a
traktáty soženě na způsob kázání-.k „Autočištěkřesťana věrného (116066), „,Kíázán emu nám
slouží časná trestán “(1606), .Bez ečně a pravé
křest. člověka rozveseiení“ (1607)„, ody křesťan
skě“ (1607), „eCsta k životu věčném (1607),
„Kázání o těle a krvi Páně" (1607 „Kázání nad

Annou ze Stráže"1 4,(1612), „Kázán nad Alžbětou
z Waidštejnaa“](161

Clkl vs (Ci)clovius)k jiří, člen ednot
bratrské, ozřízen r. 1553n něžství v řerov

157 něho jsou ev kanckionále šamotulskěmtří písn —2. On dř člen jednoty bratrské,

1527člen už_sirady,téhoz rokuvjaj/volen na biskupstv - z. 1529, od něho jsou dv písně v kancio
nále šamotuiském

cíl ěínu lidského jest konečný účel konatelův.
Účel činu (v ůž

Š'“

tedy nezávisle na vůli konalelově, směřuje, nebo
účelem konatelovým, jehož konatel činem svým
dosíci chce. Učel konatelůy může býti a bývá někdy
totožný s účelem konu, na příklad dává- lí dobro

dinec almužnu, aby nuzáka špodporoval. Aklenatei může činem svým ješ kněčemu jinému
směřovati, co účelem konu ntení,kna př. uděluje--lí
někdo almužnu, aby tím pozornost obecenstva na



cíl člověka

sebe obrátil. Bezprostředn', konatelem zamýšlený
úcinek činu (aťjest pouze ú elem konatelovým nebo
spolu účelem konu) jest účelem nejnbllžším. Někdy
konatel na něm zůstává; někdy však účel ten, maje

ráz dobra prospěšného, směruje k jinému účelu,a tento snad zase k jinému dalšímu účelu atd.
čímž vzniká celá řada účelůu z nichž každý před
cházející následujícímu slouži; posledni účel vřadě
té, kuěmuž i sám čin, ivšechny ostatni jeho účely
směřují, jest účel konečný čilí cíl. K tomut
cíli ovšem nesmměřuje jen jediný čín, nýbrž celá

skupina činů, jež vsechny mají stelný konečný účelčili cíl. Můžeeem ted v měřítí: Cílem konatelovým
jest dobro, jehož tý číny svými dosíci chce, kně
muž všecchny jeho činy nebo aspoň činy určitého
rázu směřuí. U e,l ke kterému nějaký jednotlivý

čin nebo s upina podobných činů směřuje, jlesžtúčel vzztažně konečný čílivztažný cíl.
však dle vůle konatelovy může zase k jinému,
jestě obecnějšímu účelu směřovati, až konečně
vůle konatelova spočine při účelu, který již žád
nému jíněmu podřídití se nedá, a ten jest účel
naprosto konečný čili naprostý cil. jest
tedy narjmstým cilem naším onen cil, ke kterému
všechnyp naše lidské činy směřu i. Bůh sám, tvoře
člověka, položil mu cil, k němuužčlověk svobodně
spěti má Cílem tim jest 1. čest a sláva Boží, a
2. věčně blaho člověka. Cíl první, k němuž také

clíl druhý sníěřu'e, uskuteční se buď jak buď, aťlověvk chce, a nechce; k uskutečnění druhého
cíle však je třeba součinnosti člověkovy; člověk
totiž dosáhne věčné blaženosti jen tím způsobem,

že plně vůli Božaízachovává mravní řád. Jetcílem člověk plně vůlí Boží věčně
blaženosti save dosáhl, a tak ke cti a
slávě Boží přispíval. K tomu cíli má člověk
odnášetí všechny lidsklě5činy své. Srovn. Můller,Theol. mor. 11b. !. 98. kdež í příslušně

citáty ze sv. Otcův a sv.'lomáše uvedenyVisor.
cíl člověka. Cíl, těž účel, je to, proč se něco

děje, je dobro, jehož bytost svou činností snaží se
dosíci. Cílem člověka, bytosti rozumně, může býti

nouze dobro, jehož se snaží svou vůlí dosíci.azývá se cílem, poněvadž vůle kněmu směřuje,
tíhne Cíl člověka může záležeti pouze v dobruru,
poněvadž vůle touží vždy a nepřekonatelně po
dobru, nikdy však po zlu jako takovém. Cíl (učel)
může býti vnitřní (finis operis) a vnější (tínls

opšrantls). K onomu je ta která bytost svou byttía přirozenosti vnltmě určeena, tento vytknul
tvůrce svému dílu. Obojí účel někdy splývá v jedno,
jindy se op od sebe různí. Učel se rozeznává

dále bližší, vzdáleněgš í a poslední (f. proximus,remotus,ult1mus) lížšího účelu snažíme
se dosíci bezprostředně bez jiného účelu, a pod

rizujeme je' jinněmu v š imu, vzdálenějšímu,,řnacf)studium pr v je bllžš m, úřad soudcovský je vz á

lenějším účelem. Poslední účel je ten, jemuž
jsou všechny účelyámbližšiivzdáleněj l, podřadény,dežtto on není vyššímu odřaděnn. —

člověka poséneleldníasavr rchoovaný ne
rlnůže bytí jlný leč ten, který Bůh celému vesmíru,
jehož korunou je člověk, vytknul. Bůh stvořil celý
svět a tudíž i čllověka ke sv ě slávě. „Všechno

pro slelbe35samého učinil Hospodin.“ (Přísl. 16, 4?Řím 36) Proto, že světí člověka ke své slávě
stvořili, nechtěl nových dokonalostí nabýti am ]lCh

přimnožaití, poněvadž je sám od sebe nejvýš dokonalýa blažený, nýbrž tvorům ze svých dokona

lostí uděl tí ana nlch svou slávlu zjeviti (viz sněmvatikánsky sess. lIl. c. i., Denz., 1782).—-Posledním
cilem všech stvoořených věcí může býti jedině
Bůh. Poslednícíl je totiž vlastní pohnutkou
a příč ínou, proč vůle o dosažení nějakéhodobra se

O
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snaží. Kdybytímto dobrem nebleůh sám,nýbržjině
dobro mimo něho byl na něm závislý, nebyl
by nekonečně dokonaý. l:B'ůhby neb l ani svrchio
vaným a naprostým pánem všech vecí, kdylŘyjimnebyl vytknul za cíl svou slávua službu dyby
byly určeny pro jiného, neměl by nad nimi neome

zené a svrchované vláa.dy Búh musí býti poslednimcílem všech věcíiproto,poněvadž cílem můžeb
pouzo dobro. est v neskonalé míře pouze
u Boha, kdežto u věcí stvořených ouze v mířeome
zeně, kolik jim ho Bůh udělil. ůh jest v pravdě

aw,1je8prvotnpousa poslední příčinou všech \'ěci(Zjev.18.)— ední aprvo tnýcíltvor
stva arovněžčlověka záležíve vnější slávě

oží, t. ]. ve vnějším projevu vnitřních dokona
losti Božích a v pozznění a uznání těchto dokoona
lostí se strany rozumných tvorů. Sláva Boží vnější
po stránce objeektiv ní jeví se v dokonalosti
a kráse bytostí stvořených, především rozumných
Bytosti stvořené, jež jsou odlesky odvěčných idei
Božích, hlásají dokonalost, dobrotu, moudrost a
krásu božskou, podobně jako slávu a vznešenost
nějakého krále zvěstuji jeho díla. „Nebesa vypra
vují slávu Božía dílo rukou jeho zvěstuje obloha.
Den dni vypravuje slovo t a noc noci oznamuje
to umění“ (Zl.18, 1). Objektivní sláva Boží ve pří
rodě zářícín eměla by rzozumného účelu, kdyby
nebylo rozumných bytostí, které b jí poznávaly
a Boha pro ni velehily a chválíly. eviastnim
smyslu,formálně mohou Boha oslavovatl
pouze bytosstl rozumně, které jsou jedině
sto, aby Bohazze stvořených věci poznávaly,ctíly
a chválily, jej milovaly &blaženě ho požívaly. Kdybynebylo bytostí rozum ných, pře evišm člověka, hlá
sal by Bůh zde na svět. svou eslávu a velebnost,
než nebylo by posluchače, jenž by hlasu jeho po
slouchal, byl by napsal knihu ke své cti a chvále,
než nebylo by čtenáře, jenž by vní četl. A právě
tato vědom á a dobr ovoíuá oslava Boha,
tento ustavičný a nadšený hold 'lvůrci a Pánu,
clara cum laude notitia“, jak dí po sv. Ambrožl'i'omáš Aq. (iq—2 3, 2-2 q. 103.art. 1.

je svrchovanýmq a aosledním cílem člo—
věka. Má tedy člověk Boha oslavovati nejen tak,"

jako ostatni bytosti objektivně, svou přirozeností,an v sobě zobrazuje dokonalosti Boží mnohem
dokonaleji než ony, nýbrž i subjektivně (tor

málně) tím,že rozumem svýřm Boha poznává asvobodnou vůli je uctívá. ak svět světlo vaše
před lidmi, aí viůí skutky vaše dobré a velebí

R
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Otce vašeho, jen je v nebesích' (Mat. 5, 16).

Buď že tedy jíte nebo gijete, nebo cokoli inehočiníte, všecko ke slávě oži čiňte“ (í. Kor. l, 31).
„A cokoli činíte slovem anebo skutkem, všecko

ginte) ve jménu"PáKnaježíše Krista, děkujíce Bohutcí skrzeněho 3., 17) - Ks ubjektivní
čilí formální slávě Božísměřujeveškerá
objektivní sláva, kterou Bůhve vnější přírodě
zjevuje. Velebnost a krása Boží ve stvořených
věcech předstupuje před zraky naaše a vybízí nás,
abychom jí do svého ducha pojali & velebili toho,
jenuž se v ni jeví. lověk, v jehož duchu jako
v zářnčm bodu se soustřeďuje pravda, dobro, krá
sa a dokonalost veškerého tvorstva, má býtí kně
zeem, jehož ústy celý nekonečný vesmír chválu &

slávu svého tvůrce hlásá (viz sv. Auger/ilia ln
Ps. 1 .n. 1prooto v celém oboru příroayzjevu velebnějšího nnad člověka, jenž Bohu svému
z hloubi duše svvé se koří, etaké není zjevu
hroznějšiho nad člověka. jenžaItento povinný hold
svému Tvůrci odepírá. Tak ničí právě nejšlechet
nější stránku své rozumně a duchové přirozeností
a olupuje se o nejvzácnější výsadu, která ho nad
veškeru hmotnou přírodu povznáší a samému Bohu
připodobňuje. Člověk bezbožný,i když svého po
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sledniho cíle v oslavě Boží nehledá,a tento místo
do Boha klade do sebe, posledního účelu který
jest veškerému tvorstvu vytknut, nezničí. Tohoto,

Eoněvadždje prvotný (primarius) a naprostý, musth vžd dosíci. Právěp roto, že je naprostý (ab-_
solutus),nezáv1sr na vůli_tvornvanentúže býti ani
jejich odporem zvrácen. Člověk, jenž by byls

aby zmařil poslední cil, který Bůh ljemu_vytknul,
byl by mocnPějšiBoha a zbavil by je moci a vládynade vším. Poněvadž se to příčí pojmu Boha, by

tosti naprosté, musí Buhgwotného učelu, k němužsvět stvořil, oslavy sx ho nejsvětějšiho jmena
u všech bytostí stvořených, rozumných i nerozum
ných, dosicl. Bytosti nerozumné chválí Boha svou
jestotou, činností. krásou avzájemnou harmonií
(Baruch3, 24). A poněvadž jsouppodrobn yzá
konůtn fysíckým, od nichž není zpravidla odchylky,
lze říci,že vsechny lnnotné bytosti chválí &velebí

Boha ob ektiveně,a tudíž jest účel Bohem stanovenyu nich — bytostí rozumných je tomu
jinak. Člověk, jnenžmá svobodnou vůli, muže Bohu
povinnou čest a slávu odepříti a na místě něho
sebe nebo mého tvora za svůj poslední cíl pro
hlásiti. Poněvadž každý tvor je stvořen k oslavě
Boží, musí Boha oslavovatiičlověk nevěřící. Když
tak nechce dobrovolně, musi tak činiti nuceně. La
to, že v Boha nevěří a jeho onům se protivi,
nvaluje na se večné trest a hlásá tak božskou
spravcdlnosta svatost. „V ecko pro sebe samého
učinil Hospodin, také' 1bezbožného ke dni zlému“

(PřlsL ). 2. S tsimto prvotným cílem, jenž
záleží v6oslavě Boží, uovisi co nežtčsnějí po
družný cíl (tinis secundarius), jenn záleží ve
bla hua sp vs___ekabytostí rozu , řede vším č a.jako ze všech bytosti viditel
ných jediný člověk určen je ktomu, by Boh vě
domě a dobrovolně oslavoval, tak jest i jediný
vyvolen k tomu, aby se za to stal účastným bla
ženosti Boží. Tento účel je poctdřaděn prvotnému,
a proto je podružný, a závisí na splnění onoho, proto
je podmíněn ý (l. hypotheticus). Blaženost:
rozumíme takový stav, ve kterém není žádného
zla a kde je souhrn všech dober. Má-ti to býti
dokonalá blaženost pak musí tento stav trvati
ustavičně a nesmí vněm býti ani nejmensi obavy,
že by mohl býti pozbyt. „Beatítudo est status

ontnium bonorum congregatione pcrzfectus“ dí Boethius (De consolat. philos. l..3 pr.2 Srvn. Cicero,
Tuscu l. V. 0,17; Augwlm, De Trinit. l. 13, 4;
De civitat. Dei, praefat. adl 5; m. Tomna'š Ay'.C.
gentes I 1ccap. 10.0) Že člověk jest stvořen, aby
dosáhl dokonalé blaženosti, lze dokázatati z pudu
po blaženosti, jennž jest co nejhloubějivštipen
v lidskou přirozenost. Člověk ve všech svých čin
touží po blaženosti, a jako se nemůže vzdáti své
přirozenosti, tak ani pudu po blaženosti. Tento
s onou se dostavuje a z ní nutne následuje. Právě
ty nejvšššj mohutnosti, rozum a vůle, jež člověkapovzná ejl nad celý ostatní svět hmotný, snaží se
neodolatelně, aby dosáhly předmětu své touhy:
pravdy a dobra. \'espokojí se snad s tou neb
onou pravdou poznanou, s tim neb oním dobrem
dosaženým, nýbrž spčjí dál a výše ke svrchované
pravdě a dokonalému dobru. A jejich nezdolná

touha je teprve tehdy ukojena, kkdyž dosáhly veškeré pravdy a dobr t. ]. dokaonlé blaženosti.
Dokazuje to dále zkušenost. Bez pudu po blaže
nosti byl by život lidský nemožný. Naděje na bla
ženost jest nejmocnější pružinou všech lidskych
skutků. Každý hledá štěstí a blaha vněčem jinem,
ale ve snaze býti šťastným shodují se všichni.
Býti štastnýnm tot to veliké dobro, po němž
dobří 1zlí touží“ dí sv. Augustin (ln Ps 118.Ser. ll.

jelikož každý člověk hledá ve všech svých skutcíchlaženosti, je touha po blaženosti hlasem nejen

cíl člověka

jednotlivych lidí, nýbrž veškerého člověčenstva,
jest to tedy pud lidské přirozenosti Stvořitelem
vštlpený. V tom jsou za jedno i všechny filoso
íicke školy. O řecké filosofií dí Zeller: „Účelem
veškeré lidské činnosti je dle Aristotela, o čemž
žádný řeckýethik nepochybuje,blaženost“ Grund

riss der Geschichte der griechischen PhllotsoPhie
_Cic'ara víz u sv. Auugustina De 'lrinl 1310 e. |. Z novějších a nejnovějších: tKla/zl,

(Kritik1der_prakt.fVernunt Bd vyd. Hartenstein
a ".SC/__l0pfc_7mauer(Die bevlden Grundprobleme 1der Et [ Šol , E. 0. Hartmann (Das

Slittliche Bewusstsein 2m; Kit/lin dí vystižně:
„Touha po blaženost jest a a m lidského snažení,
dychtěni a myšlení. \lení problemem |lb0v0|ll) m
nýbrž člověku od přirozenosti uloženým, od nhěož
neemnže a nemá odezirati“ (Geschichte der Ethik
[188'_ljl.18). Tomuto pudu, této touze po blaže
nosti musí býti poskytnuta možnost, aby dosáhla
svého cíle a byla ukoiena. Lidská přirozenost, jež
jest ustavičněanezdolně pobízena touhou oblaž e
nosti, neměla by smyslu, k yby tohoto cileonebylo
nebo ho nemohla doslcl lověk, ač jest korunou
amistrovským dílem celeho viditelného světa, byl
by na tom hůře než nerozumné zvíře. Kdežto toto,
jsouc nasyceno a v klidu, je zcela uspokojeno,
touží člověk celým srdcem výša dále Člověk,

jest nejvdokonalejšimdilem Tvůrce nejvýš moudrého,
a byl yzbrojen vzácnými schopnostmi, nebyl bystvořen yk moudrému účelu,nnýbrž nadaa.rmo Hontl
by se ustavlčně a neodolatelně za blaženosti, jež
by byla klamnouanedostižnou vidinou. Bůh bylb
sice tuto touhu přirozenosti lidské vštipil, než byl
bylzamezil, aby tnohla býti ukoiena. Příčilo by se
to božské moudrosti, ale též božské dobrotě, dle
níž Bůh svým tvorům ze svých dober různou miru
uštědřil. Když tedy člověku takovou touhu vštlpll,
nemůže jí jemu, když vyk,aná co na něm jest, leč
splnitt. — Tento podružyný cíl člověka, t. j. do ko
nalá blaženost, nemůže záležeti v žádném dohru
stvořenem a konečném, nýbrž jedině v Bohu. Bla
ženost jest dokonalé dobro, jež lidskou touhu zcela
ukoji. Předmětem vůle je dobro vůbecaapreedm.:

tem poznáníje pravda vůbec. Není tedy lelicjilléllos to, aby lidskou vůli a rozum ukojilo,

nalé dobro a svrchovaná pravdsa,t j. Bůh. (VizTomaš: Ay., S.t l_—_2,q Sv. Augustin di
překrásně: „Stvořil jsi nás,2Božse, pro sebe a ne
klidné je srdce naše, dokud nespočinulo v Tobe“
(Confess. l, l). Dobra stvořená nemohou býti proto
naším poslednim cilem, poněvadž jsou pouze pro
středky klepšimavyššlm dobrum,amají cenu, jen

pokud nám k zachování žilyota, k blahobytu a ke zdokonalení slouží. ——Cílč ovčka, jeho dokonalá bla
ženost, záleží ve vnitrněnotzdokonalení & dokona
losti. Tato však nemusí býtlúdelem toho člověka,
jenž na př. opl'va vnějšími statky: bohatstvím,
mocí, slávou. ostrádá- li vnitřních statků těla:
zdraví, síly, krásy, smyslové rozkoše nebo statků
duševních: záliby,uměnlavědy nebo ctnosti, přece
není blaženým. Smyslová záliba, zvidra sila
krása jsou ostatně statky, jež mají i zvířata. Clo
věk však touží po lepších a vyšších dobrcch, jež
by ukojily rozuum a vůli a byly jemu vlastnimi.
Smyslová rozkoš rozhodně duše neuspokojí, nýbrž,
když se tněkdo po delší dobu oddává, zanechá
v srdci lidském prázdnotu a odporaučiní jej otro
kem nízkých náružlvostí a připraví jej u bližních
o vážnost a úctu. Vlastni a dokonalou blaženosti
nemůže býti ani vyšší duševní záliba a raa.dost

ato je přídavkem, enž z dokonalé radosti a bla
ženosti následnuje. de není této, kde ještě člověk
svrchovaného dobra ám,ta m nemůže býti ani
ona. Dokonalá blaženost nemůže záležeti ani v umění
ani ve vědě. Umění je pouze prostředkem pro tu

...

...
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cil člověka!

kterou činnost lidskou a slouží ke blahu lidstva
tim, že je povznáší,zdokonalujeazálibou naplňuje.
Nemůže tedy býti posledním cílem lidstva. Mimo
to jsou díla lidského umění pomljejíci a jak po
vstala, tak také zanikají, a nedaji se ani z daleka
přirovnati k velkolepým dílům tvůrce přírody. Vědu
pěstuje člověk proto, aby poslední a svrchovanou

Bříčínu všeho vystihl atak všechny záhady vyložil.šechny stvořené věci poukazují vždy dále na

hlubší příčinu, jež je souhrnem pravdy a degra.Této se člověk na světě dokonale nedobádá. ím
dále hádá, tím více záhad se mu vynoří, ichž vy
světliti nemůže. Kolik učencův,a to ráv tak zv.
nepředpoja "ch,nad úplnou a neochvějnou pravdou
přimo zouf ! jak málo je ostatně těch, jimž boj
o každodenní chléb dovoluje, aby se oddali vědě.
„Nyní poznáváme částečně“, dí sv. Pavel, a míní
to | o nadpřirozeněm poznám Boha na světě. jako
nemohou j dnotlívá dobra člověka dokonale obla
žití, tak ani všechna úhrnem. Nikdo na světě není
tak šťasten, aby všemi dobry oplýval, a i kdyby
tomu tak bylo, nebyl by dokonale blaženým, po
něvadž by jej tisnila obava, že jich může pozbýtí
ibez vlastní viny. Oslatně,jak zkušenost učí, není
přírůstek dober ve přiměm poměru se štěstím a
blaženosti. Čím více jich člověk získá, tím dychti
věji se honí za novými, většími. Za každým člo
věkem plíží se na zemí jako stín nějaký nedosta

ttgt fysický nebo mravní a štěstí jeho ztrpčuje:
„ lověk narozený ze ženy krátký; čas živ jsa, naplněn bývá mnohými bědamí. terýžto vychází
jako květ g setřen bývá 'jako stín, a nikdy v témže
stavu nezustává“ di job (14, l; srvn. Kaz. . 4.
Nad dokonalým štěstím na Světě pronáší novější
filosofie přímo zdrcující ůsudekahlásá čirý peasi—
mismus. Kant (Zur Philosophie der Geschichte,
vyd. Rosenthal, VII. 383); Fit/zle (Werke V. 408);
.S'c/fappm/rauzr (Dle Welt als Wille und Vorstel
lung 7); Hartmann (Philosophie des Unbewussr—
ten 645). Nemůže-li tedy člověk dosíci dokonalé
blaženosti, jež je jeho posledním cilem, zde na
světě, musí to býti možno po smrti. Za hrobem,
po smrti, musi člověk žití dále,ato věčně. Kdyby
smrt v_šechno zničila, bylo by veta po lidskě bla
ženosti. Lidský rozum sám o sobě nedovede nám

určitě agasně vyličiti,v čem tento osmrtný živottato pln_ blaženost bude záležeti. jistotou praví
nám tolik, že oním dobrem, ježje sto, aby člověka
dokonaleanavždy oblažílo, jest jedine Buh. jet je
dine on dokonalé a naprostě dobro, souhrn, původ
a cíl všeho dobra, tudíž i cil lidské blaženosti.
Rozum stane u cile sveho badániapoznáni teprve
tehdy, když pozná Boha, souhrn a zdroj všelikě
pravdy, dokonale; vule dospěje kcilt svých tužeb
a snah, když bude míti souhrn všelikého dobra a
krásna, jež je v plné míře u Boha, a jim se kochati.
Lde na zemi nemuže býti člověk úplně blažen,

poněvadž jeho poznání a láska Boha v žadujemnohých p etěžkých oběti. Teprve když udeme
patrit: na Boha tváří v tvář a v tomto patřeni bu
deme se v něm kochatí, bude touha () něm do
konale nasycena. — 3. O cllí člověka poučuje nás
Zjevení Boží se vší určitostí: „Nasycen budu, když
se ukáže sláva tvá“ (Zl. 16,15). „Vejdi do radosti
Pána sveho“ (Mat. 25,2i). „To pak jest život věčný,
aby poznali tebe, jediného Boha, a toho, jehož jsi

p_oslal, ležiše Krista“ (jan 17, l). „Čeho oko nevtdělo, čeho ucho nesly elo,aní do srdce lidského
nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují"
(1. or. 2, 9). „Nyní patříme skrze zrcadlo v zá
hadě, ale tehdy tváří v tvář; nyni oznáváme čá
stečně, ale tehdy poznám úplně, ja ož i úplně po
znán l_sem'“ (t_. 13, 12). „Miláčkově, nyní jsme
dttkamí BOZlmla ještě se neukázalo,čim budeme.
Viznie však, že když se ukáže, budeme ho viděti,
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jak jest“ (l. jan. 3, 2). Bůh, jak z těchto výroků
Písma sv. vysví á, ve své nekonečně dobrotě sta
novil člověku c i nadpřirozený, nadpřirozenon bla

ženost, která gř rozenou touhu a schopnost lidskoudaleko převý n e. V této je přirozená blaženost
měrou vrchovatou zahrnuta, a kdo dosáhne nad
přirozené blaženosti, ten dospěje plněa zcela k cíli
a zdokonalení svému. ' Zjevení Boží pravdu o cili
člověka, jejž lidský rozum pouze v Bohu spatřuje,
potvrzuje & jasně osvětluje. Nadpřirozené zjevení
Boží bylo člověku i proto nutným, poněvadž Bůh
podle své nekonečnědobroty člověka ustanovil k nad
přirozeněmu cill, totiž k učasti na dobrech nad
přirozených, jež schopnost lídského ducha naprosto
převyšují, jelikož ani oko nevidělo, ani ucho ne
slyšelo, co Bůh připravil těm, kteří ho miluji(sněm
vatikánský, sess. lll. c. 2; Dan. l786). Bůh povolal
člověka k dokonalé blaženosti již tim, že vložil
v jeho přirozenost mocnou a nezdolnou touhu po
ní. Z nevýslovně dobroty pak ustanovil jej k do
konalejší a vyšší blaženosti, jež onu přirozenou
snahu a touhu neskonale převyšuje. Ve světle mi
losti Boží máme Boha poznávati nejen skrze
zrcadlo v záhadě, nýbrž na něj patřiti tvářív tvář-,
jak jest sám v sobě, vněm se radovatl a kochati a

_tíýtiůčastnýmí blaženosti, jež je pouze Bohu vlastni.ak Bůh otevřel člověku novou a neznámou říši
pravdy a blaženosti, o které by bez zjevení neměl
ani potuchy. jako zámožný muž, jenž se ujme si
rotka a slíbí, že se o něho postará, když jej po
zději přijme za svého syna a dědice, pečuje o něj
mnohem lépe a více,než byl slíbil, tak i Buh, jenž
se nespokojil s přirozenou blaženosti, aby byla
cílem člověka. K nadpřirozeněmu cíli _povolal Bůh
již prvého člověka, an jej dary nadprirozenýmí a
mimopřírozeným vyzdobil. Když pak tento hříchem
pozbyl všech darů Božích nejen pro sebe, nýbrž
i pro celé potomstvo, tu jim v plnosti časů poslal
Vykupitele, jednorozeného Syna svěho. Tento smrti
na kříži lidstvo s Bohem smířil, právo na věčně
dědictví mu vrátil a prostředky nadpřirozeněmu
cílipotřebně zasloužil. Když pak dilo svě dokonal,
vrátil se nebeskěmu Otci svěmu do nebe, by
nám tam připravil příbytky, abychom i my byli,
kdež on jest (jan 14, 23). ještě než vstoupil na
nebesa, pověřil svou církev, aby v eho díle vý
kupněm pokračovala, milost lidem prívlastňovala,
je posvěcovala a k věčné blaženosti vedla. Tato,
ač nám ji Kristus Pán zasloužil a slíbil, nestane
se naším údělem bez našeho přičinění a spolupů
sobení. Nebeská blaženost má býti od latou za
námahyaprotivenstvi trpělivě snášená( at.5, 12),

' a zápasy pro Boha
podstou ené. „Buď věrný až do smrti a dám tl
korunu ivota“ (Zjev. 2, 19; jak. 1, 12; ll. T_ím.4,8».
„Chceš-li vejítí do života, zachovávej přikázání“
(Mat. 19, 17—19). C-em č—ana zemi, kde naprosto
nelze dosíci dokonalého štěstí _nemnže býti leč
příprava na život věčný, kde „Buh setře všechny
slzy s oči jejích, a smrtí nebude již am zármutku
ani bolesti“ (Zjev.2l,4). Lidský život zde na zemi
nemůže býti nečinným a bezúčelným očekáváním
budoucího života, nýbrž musi mitl ůčel, božské
moudrosti původce svého a lidské přirozeností
přiměřený. již zde na zemi má_člověk oha po
znávali, jej milovati,jemu sloužiti atak na věčnou
blaženost se připravovali. Po této, jež je ledem
emu vlastnim, touží člověk celou svou .přlroze
ností. jako tato jest jedna,'tak i cil muší byti pouze
eden. Člověk má sice různě činnosti, přiměřeně
ve duchovně-lidské přirozenosti; než tyto maji

Dýtl podřaděny vyšší jeho činnosti, to_tíž rozumu
a svooodně vůli. Tyto pak mají směrovou k cíli
poslednímu. Podobně í každý jiný ůčel bližší, ktery
je člověku dle stavu a povolání svědomitě plmti,
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má býti podřaděn onomu poslednímu cíli. ellkož
má člověk svobodnou vůli, má tohoto cíle ledati
svobodně. Kdežto nerozumné bytostí nutně spějí
svým pudem a sílou k cíli vytčenému, má člověk

Lenž jest pánem své vůle a činnosti, svůj živ_otonomu cíll, k věčné blaženosti, svobodně zaří
diti, aby byl k onomu přípravou, aby v něm jako
cestou spěl k cíli. Bůh, av dosažení po

družného cíle dokonalé nbllaženosti svobodnému rozhodnutí člověka, nejvýše moudře. je to
zajisté přiměřenějšímclnaaldůsttojnějším, když nám

slíbil život vt ěny v odměnu a odplatu, než kdybyjej člověku k adl do klína bez práce jako věcb ez
cen.nou Tak e cil podružný,človéku vlastní, pod
řaděn prvotněmu cili veškerého tvorstva. Když
člověk na zemi Bohu dobrovolně- se podřizuje a
jemu slouží a jej velebí, dosáhne věčné blaženosti,
kdež atřiti bude na něj t\ářrí v tvář,v něm se
kochat a tak co nejdokonalejl jeho dobrotu a do
konalost na věky oslavovati. „Máme roto Bohu
děkovati jak za to, že hledá svou slávu, tak také
za to, že hledá spásu naši, ponněvadž jeho sláva

je naaše spásaaš',dí případně Lessiéizss(De2perfectíonibusdiv. ž,l637,1.14) Sr
Tomáš./i. (Snt .211.4ar 4.int cost-p.).—
mitky. omměr melzi pivotným a druhotným eílNem
člověka pojímalí bludně Hennees a thnther (Vor
schule der spec. Theologie“zll.144). l'ito dva ka
toličtí bohoslovci nepopírali povinnosti rozumných
tvoru, Boha ctíti amilovati, ale tvrdili, že prvotným
cílem tvorstva není sálva Boží, nýbrrž jen blaže
nost tvorů rozumných. Nauka, že sláva Boží je
posledním cilem tvorstva, je prý přiměřena světo
vému názoru židovskému, kdy byla nauka o Bohu
na nízkém stupni, jako by při stvoření světa ybl
měl sobecky pouze svou slávu na zřeteli avšechny
tvvory a především člověka byl snížil na pouhý
prostředek k této své samoslávé. Názor tento prý

se příčí naprroost dohrotě, moudrosti[ a svatostibožské. Bůh prynestvořilčlověka, aby mbyl osla
vován, „nýbrž aby jej samého oblažil. lTento názor
vycházr ze zcea ludného pojmu o poměru mezi
Bohem a tvors vem. Bůh, jenž je bytost naprosto
dokonalá,n nčem nezávislá a sobě úplně dosta

teačná, nemůženčpři své vnější činností vytknouti siaprvem míst účelu, jeenž by byl mimo něj vně
které jiné bytostí obsažen. Závisel by na této by
tosti a nebyl by naprosto dokonalý. Chce-li však
Bůh, aby byl od rozumných tvorů ctěn a milován,
chce tak proto, poněvadž této úcty a lásky žádá
již přirozený poměr k bytostem stvořeným.je zaa
jissté slušno a spravedlívo, aby dílo hlásalo svého

původce, aby_poddaný poslouchal svého panovníka,aby dítko ctilo a milovalo svého otce. Tím láska
ke tvorstvu neztrácí ničeho na čirostí a nezištnostia.
Láska, kterou Bůh veškero tvorstvo objímá, jest
úplně zřízena a uspokoj ena. Bůh miluje každého

tvora tou měrou, jak jeho fyásická dokonalost, popřípadě mravní hodnotažá á.Poněvadž člověkze

všech přírodních bytostí stojí na nejvyšším stupni,protoj ej též rnlluje více než ostatni svět. Bož
láska ke člověku leskem nejjasnějším září přede
vším v nauce křesťanské, jež učí, že „ ak mi

loval svět, že Syna svého jednorozeaněho dal, aby
nikdo, kdo věří]v něho, nezahynul,a měl životvěčný“ (jan 3,16.) 8 nežádá na tvorstvu této
úctya lásky pro svůj užitek anebo prospěch, nýbrž
jediné proto, poněvadž tak žádá a velí přirozenýinak, odporoval hy sám
sobě, své nekonečné dokonalosti, a přestal by býti

ohem. ím vice Bůh žádá na rozumných tvorech,
aby jejc ctilí a oslavoval, tím větší prospěch a
užitek přináší to těmto tvorům, oněvadž ve cti
a slávě Boží je zároveň iž obsažena také jejich
blaženost (víz Pmýíšil, Filosofie podle zásad sv.

cíl člověka

Tomášee.Aq, Kosmologie, oddíl 2,1,7897738).
Pravda, že posledním c-em i. je dokonalá blaže
nost po smrti. potkala a potkává se s rozhodným
odporem těch filosofických soustav, ve kterých
není místa pro osobního Boha, jenž všechno svou
všemohoucností stvořila svou moudrostí zacho
váva a řídí. Největší pozemské blaho člověka vy
hlašovali a vyhlašují za posledni :. a'. starší i no
vější cpikurejci, t. zv. hedonísté. Co p_rý slouží
rozkoši, to je mrravně dobrým, co se ji příčí, je
mravnně zlým. Tak zvaná ctnost je vlastně jen

služkou (pozemské rozkoše, a opravdu ctnostnýmje ten, k chytře rozpozná to, z čeho bude míti
největší rozkoš a požoitek. Materialístě, postu

pují--Ii důsledně, nemohou stanoviti pro člověkajiného cile než hedonisté. „Ciň to, co ti život
dlužujea oblažuje varuj se všeho protivného“r dí
Thomasius (viz Ční/train, Die katholische Moral

iln ihren Yoraussetzungen und ihren Grundlinien
552l Podobně Steudel, Der religióse Unterricht, 2. aupteil 175. Nejdále zašel v praktických

důsledcích tego soustavy M. Stirner, jenž ve svém
mise „Der Einzíge und sein Eígentum“ prohlásil:

„Jsem absolutním, zcela nezávislým: Povinnostíkjíným neznám a nemám, tudíž ani žádné mo

rálky. Všechno se musít podřídíti mýmzájmům, aco k tomu pomáhá,“ premáv těchto
soustavách je tedy nejvsyššimrncílem člnověk\anezří
zene sobectví, a kdo nejchytřejivvseho ke svému
prospěchu vykořistí, je ideáleem mravnosti. je na
bíledni, že pravé blahc lidstva nelze sloučití s ta
kovýmí zásadami, a že každý, kdo má jen poněkuud
smysl a cit pro blaho celku, musí je rozhodně od
soudití. Dle zastanců naprostého vývoje (evoluci
onistů) je cílem lidstva vypěstovati pokolení čím

dále tím (_lokgnalejší,jež na konec bude pouze točiniti, co jep apro jiné rozkoší. V lidské
společnosti jedle nauky H. Spencera málo tako
vých, kteří by měli \šechny potřebné vlastnosti
pro sociální život, pro boj o život. A právě tento
je zároveň s přirozen m pohlavním výběrem je
dinou hybnou a pudicí silou lidského života. V zá
pase o život zvítězí ti, kteří se nad jiné vyzna
menávají nějakou prospěšnou vlastností, silou fy
síckou nebo duševní, která se podstatně od oné
neliší, a rafinovaným chytráctvím. Tato převaha

jedněch nad druhými je jenšiimm zdrojem právaa spravedlnosti. Následke přirozeného vyběru

gohlavnlho přecházejíktyto přketnostížfysickéi du
evm z rodičů na dittvy,a ždé další po

kolení dokonalejším. ypčstěnl takového pokolenínemůže býti cílem lidstva. lkd yby bylo možné po
stránce tyslcké, ačkoli pokus v tomto směru nijak

neuspokojuji, je zciela vylou enogo stránce dnševni a mravní. ko genia ned dí vždy vlast
ností po otci, ýnbrž je často pouze prostředně
nebo málo nadáno, kdežto děti dělníka a chudáka
maji vlohy přímo stkvělé. Mravní vlastnosti teprve
nepřecházejí dědičně z rodičů na děti. Děti rodičů

m

.nejlepších a nejšlechetnějšich mravně zakrní, ano
á-hluboce klesají, nebyly-li od útlého mládí navy

kány sebezáporu a sebekáznl. jak dějiny dosvěd
čuji, -nenl vnejší vzdělanost a pokrok úměrnna
s mravní hodnotou lidstva. Vysoká úroveň vzdě
laností není naprosto totožná s vysokou mravní
hodnoootou. A jaky účel by měli lidé slabí, neduživí, 
zakrnělí? Kdežto tedy většina evolucionlstú zcela
neprávem klade cíl lidstva do vypěstěni pokolení

dokonalejšího, vyhražuje Fr.hNietzsche nadčlověčenství pro málo vy\oolen ,gpro ge,nie duševní
aristokraty. V životě národůyzá asl dle něho o vládu
dvě morálky: panskáa otrock, které jsou si dia
metrálně protivny. Dobrým je pouze ,co čini
silnýamocný člověk, po případě národ.Vlastnosti
a skutky obyčejneho davu stáda, lidu poddaněho
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a 1._1__tlačovanéhojsou vesměs špatny a bezcenny.
povznesen nade všechny mravní zákony,

je nadčlpoovékem (___Ubermensch)a každý jeho skutek
ů _bezrozdílu do rým. Život pána_Še,jak Nietzsche

,jenseits von gutl un zi dobrýma zlýmvy slílt slabbí$a utlačovvanlín,eaby se

aránech pomstili.sjejich jednání a vlastností na
zval dzlžými,a to z té příčiny, že byli zlými proně,k ežto své vlastností: chudobu,ůtrpnost, lásku
k bližnímu prohlásili za dobré. oněvadž morálka
otroc ká se přímo říčí pansns,ké dle které jako
v ostatní přírodě ta iv lidstvu jen lidé silní, sta
tcčn a bohatí, nad jiné vynikající, ve všeobecném
bojí o život mali prá vo na existenci, je křesťan
ství, které chrání slabé a je povznáší, největší
překážkou všestranného pokroku &rozkvětu vzdě—
laností lidskébop okoleni. — Taková filosofie je
na prvý pohled velíkášstvim přímo šíleným. Veliký
dav, většina lidstva měla by býti pouhým třmenem,
Iešením, po_něm y seemálo vznešených vyšpl
hato k moci & slávě? Kdo vytknul těmto cil tak
vznešený a kdo odsoudil ony ke službám tak
nízkým? Tak by byla veliká většína snížena, zne
hodnocena za nástroj několika geníů. A právvě
mnozí z těchto duševních aristokratů jsou čaSto
mravně schátrali, kteří úcty a vážnosti vůbec ne
zasluhuji. Úctyhodn' m je_ pouze ten, kdo žije
mravn ,bytt oněm geniům nenáležel. Cílem
člověka nemuže býti ani ustavíčná snaha & práce
pro dobro veškerého lidstva nebo pro ustavíčný

pokrok jeho, Šak to hlásají moderni filosofové, např. Ziegler ( ittlíehes Sem u. sittliches Werden

11.2nn ), Pau/nn (WSystemd cr Ethikk" l. 320), ___70/171Stuart Mill, WW und! (Ethik3l.l 122),E.:; !
:“mann(Das sittlicheBewusstsein21.

právem se tážeme, omuto cílí zavázal jed
notlivce a cele pokolení lidské? Na to nemohou
tito filosofové., kteří osobního Boha neuznávají,
uspokojivě ovnpověděti. Kdo stanovi svrchovaný
cíl lidských snah mimo Boha, ten Boha popírá. Na
prvý pohleds zdá, že cil pracovatí o blahu a
pokroku lidstva člověka ovznáší az vlády Boží
vyvazuje. Ve skutečnosti však činí 7.člověka pouhé
kolečko, jež má ve velikém str_oji lidstva blahobyt
a pokrok spolu vyráběti, snižuje jej na člena velí
kého davu, jenž má pouze esvé výkon
ností, a jakmile se stal neupotřebiteeiným, může
býti vyřazen. Nezdolná touha člověka dokonnce
nesměřuje za blaheem a pokrokem všeobecným,
nýbrž vlastním. Obecne blaho a pokrok nejsou
s blahemmjednotlivců totožny. Ono žádá často po
jednotlivcích velikých obětí, na př. po vojinu ve
válcee, po nězl a lékaři, pří epidemiích. Takové
oběti nemohou býti v tomto životě vyrovnány a
odměněny. jak zkušenost dokazuje, nepodařilo se
dosud přese všechno úsilí, aby radostí tohoto ži
vota zvítězily nad jeho utrpemmi. jako s člověkem
roste stín, tak se v_zděaností a pokrokem přibývá

bolestí a útrap. A i kc yb_y0pokrok lidstva utrpeníveškero zamezil, jakd oby takově štěstí po
trvalo? Dle úsudku vuhllasných íílosoíův a tysíků
nastane jednou na svět *takoový stav, že se veškerý
život zastaví a zanikne. Byla ta trocha a chvilka
blahobytu a štěstí, jež se v brzku v nic rozpadne,
dokonalou odměnou náhradou za všechny oběti

a strasti tohoto životaa? Cíl člověka,bpraeovati ku
blahobytu a pokroku lidstva, ikdájíby byl nepochybně jistý, hodil by se pro gem Ini vynálezce,
věhlasné badatele, znamenité umělce a dovedne'
státníky, aby se jím utéšovalí a povznášeli, ale
pro většinu lidí, kteří pracují a se to_potív pod
řízeném postavení, byl by bezvýznamný, bezúčelný
ano nedosažitelný. „Ctihodná moudrost jest však
milování Pána. 11, do se bojí Pána, dobře
bude v den nejposlednější, a v den skonánl svého

— Cim.. 823

požehnánbude“ (Sint , 1.4)— Li tera tura. '
Kant, Rechtslehre, Werke (vyd. Hartensteín) V. 19:

?amsm, Zeit- undLebensbi7lder [. 316: Maul—bad;Die kathol. Moral (1902)1 Kneib Die jenseits
moral (l ; Cat/train, D7lekathoí Moral (1907)
112; Týž, Moralphlloso hie l. , sz', Religion
und M ral (114904)24; adar'dnzle, Morálka filoso

fická. ást I.—ll (1905)7; Panamy! I. c, I:Pur/:, Praelectíones dogmatatl,cae De Deo tme ul-'

o(l908) 231; ___lmtgcn,Theologíe der Vorzeít
(18702) sv. 2_.,ukaal909(
ralis (1910) 95

Cífícíe, Klíikisetr (Kanada), část
Malé Asie mez poohořim aurem a mořem; nje
důležitějším městem v C. byl Tarsus (v. t.), rodiště
sv. Pavla. ídé bylí usazení v C-i od dáv tých dob;

v_lerusalemě _hylaz1____1ačnýposčeetžidtl přistěhovavšich1 C., kteřít muspol ežídyz zsAíepro on
sulární tvořili zvláštní obec s vlastní svou syna

ogou — Křesťanství v C-í hlásal sv.
avel (Sk. _._ap1541). Později byly v 6-1 dvě cír

kevní provincie: C. prima s metropolí Tarsem a

C seecunda s metrop. Anazarbem a('viz l., 416);metropolimtčmto podřízeno byol120 biskup
w, z nichž nejznámější jest Mopasuestie (v. t.).

Íako celá Malá Asie, tak i . zachvácena rozko

lem a haeresí (zvláště monotysítismem) a dostalase v područí islamu. Ve druhé polovici XI. stoleti
usadilo se v C-i hojně Armenů z vlasti uprchlých,
kteří době výprav křížových vojsku křesťanskému
platné služby prokazovali. R. 1198zřízeno křesťan
ské královstv1 t—ské, jež zaniklo již na sklonku

stole tí X V. O Armenech c-skýclí a o sjednocenémpatriarchátu cíiícko-cařihradském viz 1.,
cilicium uŘímanů byla hrubá látka z kozí srstí,

zvaná dle Cilicie, odkud byla přivážena. Vulgata pie-_
kládátímto slovemhebr. jp (LXX.oáxxo;),což značí

hruby šat lk_aj_íci,buď svrchní nebo spodní (Gen. 373';2.Kr ál. KrLá 2127; ]udíth 4“-,rje 4)
V křesťanskě:době ustálil se vyznání c-ia tak,“žeznačí hrubý šat, _který kajicnici přímo na těle
sílí, zajisté dle příkladu sv. jana Křtitele _(Mat.31).
Zhotovován byl ze srsti kozí, velbloudí í koňské.
V prvniochdobách poustevníctvi sahal až k noohám
a byl jediným šatem mníchův a poustevníků: Po
zději bylo :. zkracováno a nošcno jako kazajka,
někdy bez rukávů. neboojako p_áspod šatem přímo
na těle Někteří kajícníci dali si ke zvýšení utrrpení

do hrubé látky vple'sti uzl a__štětirhy.Od začátkuXVl. stoleti značí :. tak pás rátu upletený
tak, aby uzly drátu tělo tlačily; někdy však konce
drátu dovnitř vyčnívaiy a tělo zraňovaly. Taková
c-a nosila se kol beder nebo kol paže neb nohy.
Doba nošení L-a je různá, někteří kajícnící nosili
(:. stále, jíní v době postní nebo ta entní
jiní v určité d.ny ení c-a jest mímaořádným
úkonem kajicnostl, pozůstávajícím ve snášení ne
příjemného , ba i bolesti, kterou c., uzly
tčlo stiačujícr nebo ostny kůži drásající, působí.
Proto zůstává většinou dobrovolným skutkem ka

cnym Nehledic k tomu,co snad svatí z vnuknutí
hožiho konali, nutno říci, že užívání c-a pro zdraví

může býti nebezpeíčno, a zpovědník užívání c-atak snadno nedovo
Cílínía, sv., matkla sv. Remigia, biskupa remeš

ského. ar .Ro.m 21. října. brovn Kulda, Cirk.
rok Vl., 14.7

Cima1.cía Coneglíano Giov. Batt., benát
s ý malíř, 71.kol. r. 1459, vzdělai se pod vlivem

nGíov.Be1llniho, činný vletech 1489—1516; z. 15171518, obrazy jeho provanuty jsou vroucí zbož
ností &klidnou vážností; nádherné krajinné pozadi
dodává jím zpravidla jestě většího půvabu, hlavní

:.
kap.4 5.,' r'zzi'fa'l, Katolická mravo

45; [(ta/mít, _Ethica catholica&?nera.48 .
jihovýchodní

V)
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dlIa „Nevěřící Tomáš“ (akademie v Benátkách),
„Trůnící Madonna s Ježíškem a světci“ (Paříž,
Louvre), „Madonna s_ležíškem, sv. Michaelem a
sv. Ondřejem“ (pinakotheka v Parmě), „áTobíáš
s nndělema dvěma světci" (akademie v Benátkách;

viz obr. 119..) Srovn. Žim/nr, Gesch. etier Mallerei,[. ; [(u/m, der Miller

2. Giovanni 521010534. skladatel a It'arhlan1—k,u. 1570; byl kol r. 1609 kapelník em při kostele
S. Celso v Miláně. S). četné církevní skladby,

7. nichž mnohé (4hlasá motetta, 2—8hlasé cirklevnikoncerty) vyšly v Miláně tiskem. — 3. Tu

Cimabue — Cimarosa

ším chrámu, t.\'-'„Madonna Rucellai“
Novella ve Florencii (_tento

v Santa Maria
braz však novější

'kriticke' badání připisuje Dulcnciovia),„Trinita-Madona“ (ve florentské akademíi)a „Ukřižovaný“
v 8. Croce ve Florencii. V oebrazech Madonn hledi

_C.přivésti k platnosti plastičnost a pohyb jakoži půvab a oduševnčný vy'raz Srov . M.

nagel v „Aug. Lexikon der bild. KLInstleWr“,V1.,
597—603; Xulm,„Gesch. derMaIerei"t, l., 365—367.Cimarellí(Cimareeulls)i. olomej,0 .
S. Fr. vltalii, :. 1628; pokračovatel řádové kronilvMarkatLissabonského. Pochází od něho pars !

Obr. 119. Cima da Co.-tulianoz 'I'Jbiáš s andělem a dvěma světci.

u v Ronciglione ke konci XVI. stol. ko.1 r. 1621
zpěvák přiialeránské basilice vŘímě; z. po 121648,

a tiskem v dal několik círk. skladeb: „[Sacrae
antiones“, ., 1agnificat", „Motettan „Vespertina
psalmodia“

Címabue Giov., vlastněCenni de Pepo e
čený Ci mabue, malíř florentský, jeden : nejvet—
šich umělcůs edoby, „. r.1240, :. po r. 1302,
učitel Gíottův, prostředníkkmlezi byzantským &go

tickým smalířstvím v italii. Hlavní jeho díla: .Madonna alanděy sv. Fr:nt1škem“, nástěnná malba
v bočnís lodi spodního chrámu v Assisi gviz obr. 120),
několik nástěnných malebip čt výjevů ze žiivotaP.
Marie, Ukřižováni a scény apokalyptické) v hořej

Chroníc. 0. Min.ŠtByl podmuocníkemWaddingovy'mve spisování Annálů rá Menštch br. (Annales
Minorum). Za tou příčinou prozkoumal všecky dů

ležitější archiv střední a 5horni Italic. Srovn.Mladý/el esc d. Franz., -— .Vin
cenc arria, O. Praed 1660; :p. „istorie dello
stalo d' Urbino“ (Brescie 164;2 dílo nekritickél.

Cimarollo l ntano, . x.vBam

berku 1673, lvstoupilr do klášt. v Banzu v HorníchFrancích z. 50 :p. „Epitome chronologicamundi
Christiani (Augšpurk 17277)

Cimarosa o menic o, slavný hudební skladatel
italsky. 71.r. 17449 v Averse (Neapolsko :. 1801
v Benátkách. Kromě četných oper xp. t 1 několik



Cimarosto

mšid(mezi n1m12 rekviem) as5Íoš'ator1í (mezi nimi„judíth“ a „Triumf nábožen
Clmarosto Sanct anto u. 1777,

z. 1847, vyníkiabjlícikazatel, lektor theologie, $aiograiía universale“ (Benátkyl 2),

..,Mln

vincíál; m.„

šBlieogratlase|-gua“ (t. 1846). „Catechísmo univer

salCimatiE ugen 8.1., n. 1819 s. 1881; 39.: Dell'
independenza e llbertá della Čhiesa e el 133%;(Neapol 1881), „L'arbítrato cívíle de Papi“ (t. 1
„'oLoperajo cristiano nella sua raglone generale,

indlviduale“ (1.81 sta remVýchoo.dě
HebreýsklyslujeSctln'ibál celqelim 1395353 (množné

číslo) nebo meqilteajlm CPU?-f? (dvojné číslo). Od
vozeno od kmen 155x- — řínčetí (Barth, Dle
ltlžominlalbildungníndqen semítíschen Sprachen, 18891,5138,2,171c). líné slovo ztéhožkmene

— címbály 825

FlavIa je pozdní & neúplný (Starož. Vll. 12, 3:)

.cimbál chrláemovcébylyLPI'ý veliké, široké, plochédeesky ov je možno stanovltl rozzdl
(byl--11vůbec jaký) mezi pav 75353 (cílceli šama')
cimbály zvučnými a hřmotnými „Tann 95353
(cílqelí therůáh [Ž. 150, 51). Možno však právem

dohadovatí se, že se címbály lsraelskénůnellšíly
valně od clmbálů známých nám z pram bb
lonsko--rsassy „gštsk obrazu 1v Benzingerově cstarověd (Hebrálsche Archáologíe.

vyd, Tubibnk yelQO7)j p,atrno že znaliAssyrové
veliké ploché puklíce. které držel činelista kolmo

atkjednou o druhou bil;lékgrcpstkředkulaté mísybylk žek, na ktery kůže nebo něco

podobného (držadlo)rýPodobné velikévčínelšegylglt
ské má Britské museum (víz obraz ve či k
rísotově ve Vígourouxovč Díctionnaire de la Bibble
sv. 11. si. 1163, Paříž 1899 nn..) Z jiného obrazu

Obr. 120. Cimuhue: Madonna.

Lxgllóthk (Zach. 14, 20) znamená „rolnlčky“.
prekládall slovem zóypnzov (srovn. taki 1.Ko.r 13,1), Vuualgat paak c mbalum Aramsy

sluje tlukací ten nástroj N 353 qalcelá, syrsky

cegló. Cimbály (činely) bývaly nezbytnou složkou
staarozákonného orrchestru (sr.ovn am. 1.1,3 8). David rozdělil chrámové hudebníky na

třídy, z těch je5dnu2čín1251icimbali sté (|. Par. 15,.16. 19. 28; 16,5 61.) Také později bý
valy činely, dávající2 tak25tdo hudby, do kroku"1tance,

vždycky v orchestru lzastoupeny (srovn. 2. Par
5,12n ;,;29251ud. 62;.1Esd.;.r3102Esdr12, 27; 1. Mac.h 45,4)l.6Nejčastěji jmenovány cim
bály shariami Dům (nebálim)a cíterami
111133 (klnnOrOth) Z 1. Par. 15, 19. plyne, že bý

valy hotoveny z mědi nebo lépe z bronzu (nm-|;
nechóšeth). Ačkoli často užívali lsraelité činelů,
přece dosud nebyl z nich ani jediný nalezen, ani
obraz jejich se nám nezachoval, a popis Josefa

Ceský slovník bohovědný ||.

podaného Parísotem čís. 440 a Benzin erem č. 217

vysvítá, že měli Assňrové také menší inely tvarukuželově-zvoncovlté o s hůlkovítou rukoje11,kte
rýml tlouklí o sebe v poloze vod.orovné
staněty, t. j. malé destičky kovvové,koštěné, nebao
dřevěné, které byly připevňovány mezi prsty ruk

a tlukotem jedné o druhou vyvozovány zvuky, bykly
znyám Eypprnanů Zajisté byly rozšířeny také
mezi lsrae lty, ačkoli v Písmě jmenovány ne sou.

Literaturu víz u heslaBubínR, ll.st.5r532n.,omu: ]? mm Sokalr-l/Iky, Die usik des grie
chíschen Altertums und dees Orients,
V dobác hta lm uclských měli židé více odob
ných tlukacích nástrojů (viz o tom Samuel farm—,
Talmudische Archáolo ie, lll., Li sko 1912 str. 9211)
- Lxx překládázáha n'eheb'r. ším 1.Šam.818,
slovem vappálozg, považovali ated překladatelé
Dap5q za cimbál; podobně Pe ittá. Pravdě
podobněji jest však to nějaký jiný trojhrann ý
nástroj hudební, snad harfa ( iz ]) rm, Les
Lívres dc Samuel, Paris 1910, str. 160k. m.). Hčl.

53
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Cimbalensís (Symbaliensis) dioec., někd.
biskupství Cembalo (Balaclava) na Krymu ve XIV.
a XV. stole

Címbebasia, dvě a oštolské praefektury: ].

orni C., zřizer.a 187 (sídlem a ošt. praefoektajest Katoko), spravovaná missionář? z kon
sv. Ducha; zaujímá východní a jíihov 'c.h An

ggly(portugalskézápadníAfriky;)data statistická:14 vrop. a 2 domorodí bratří laikové,
4 evrop. a 4 domorodé řeholnice, 118 katec1istu
4 katechístky, 2000 evr.,op 15.000 doomorodýcn kaa
tolíků, 2500 katechumenů, 10 štaci hlaxnich. 118

podružných, 9 škol se 400 žáky al110 žákyněmi
4sirotčionce 582 sirotky; obyvat.ce. ní C., zřiz. 1892 (sídlem apošt. praeiekta

jest Vindhuk), spravovanái emíssionáři z kongreg.oblatů Neposkvrn. P. Mar e; data stattist.: 20 kn.
22 evrop. bratří laiků, 19rřeholnic, 11 katechistú,
1235 evropských a 826 domorodých katolíků, 418
katechumenů, ll hlavních a 3 odružné štace, 21

šklol se4 :)4žáky, 3 sirotčince s 52 sirotky, 3 špi
Milcyímcliarcha(Ksm'rjháozng), strážce chrámového
pokladu, tolik co thesaurarius, sacrísta, custos,
kterýžto kostelní úřad, jsouc pod zorem
arcijáhnovým, později byl u kostelů kathetlrálních
a koiíegíatních: přenesen do kapitula svěřeen nej
prve kanovníku sakristoví, pokuduúřad sakristův
lišil se od kustodíe,později pak kanovníku strážci,
když oboií úřad sloučen v osobě kustodově. —

V církvi řecké- náleži úřadět—ův k vyšším důsto
jeustvím Srvn. čl. kan vnik strlážce. VizStlmeídeí,BiSCl'iČÍl.Domkapit.,1885,s981'111111.

cimelium (xm/nj/ímv)skvost, klenot, poklad, ze
jména poklad Církevní, jehož strážce slul cimeli

tarcha (v. t. také nejdrahoccnnější knihy biblio
tl'ICimiez(Cemelensís dioec.), někd.biskup
ství u Nízzy;': prvni známý blskuup sv, Valerius,
jenž zúčastnil se synody ríezské (r. 439) a vai

sonské (r. 442í: biskup Magnus zúčastnil se synody orieanské (r. 514) a arlesské (r. 554);v

stoleti spojeno s lezou (v. t..Ctimin tr S. 1., c 1790- .r). „11díritto delle
romano appeliazzioni vindicato delle ingíuríe di

nLRicher do'ttor dí Parigi“ (Řím81780, 1789).Iiz Cimperka víz Brikcí, 11.,498Cina viz Kina.

Cínaei V\iiizKíincjštiClnár ' ár.
Cincinnati, arcibiskupství ve Spojených státech

severoamerických, zřiz. 1821 odloučením od Balti

motre (v. t ), povýšeno lt'50 na arci';bisk. 200000,75.000 akatoí., 171 tar, 265 kostelů a kaplí,

2'200kněžížsvět. 2semižn. se 144 alnmny, 12 řeholn.domů mu .se 134k .a 170 bratry iai ,41 řeh.

domů ženských5 s 1275 řeholnn; 120 ško nižších
)žák,5šy vyšších škol pro hochys 12111žáky, 13 vy ších škol pro divk s 1701 žákyněmi,

4 sirotčince se _756sírotky,c 9n pítálů.Cínclnnius víz jan Cín i níus.
cinctorium viz cíngulucmn
Cindeus (Cíndaeeu,s Syn us), S\. muč.,

kněz v Sidě v ?amtyíii za Diokleclan;a k- rozkazu

místodržícího Stratonílía išíučen a posléze vhozen
' 1

Cinensis dioec. viz
cinerarium, urna čili nádoba, užívaná v římském

starověku k uschování popela osob zemřelých,
v církvi katol. nádoba s popelem s\a 'ch.

die feria viz opelečníst
Cingoli viz Osimo.
cninugulum (balteus, cinctorium. zona) jest: 1.

část liturgického prádla, sloužícík podka

díoec. — Ciní

sání alby. Původně značilo :. římský pás, zvláště
vojensk. Předobrazem liturgického c-a je lněný
pás starozákonních kněží Leev. 16, 4. již ordines

tl.86; . 1 míňují zseo r- u. Ve středověku mivalor,pásu bývoalo hedvábí, zdobené a vyšívané;
od XVl. století je szplétáno jako provazec. Dle ny

néžšich liturgickly')ch067předpisů má býti spíše- lněnéedvábné ( . a.2067 ad 7), avšak i vlněného

(laneum) se užívati může.48C--a ve tvaaru stuhy se'dovolují do roztrhání (40 a6d C. může míti
barvu mešniho roucha (2194 ad) 3). Délka jeho
jeví se z praktického užití; :. totiž, v půli složené
na dvojomo, má opásaati albu kol beder tak, aby
konce o-a po uvázáni smyčky zbývající, ještě za

chytltl mohly v prvvo i v Ie\o splývající sltqluopětným zaklesnutim vybý\ajícího c—aza nás
řen c-em; koonce c—a,oobyčejně s třapci z látky
s-a zdobené, splývají po tomto zaklesnutí vpravo
i v levo dolů Z toho patrno, že délka c-a obnáší
asi 4 m. Mystický význam c-a shrnut je ve slovech,
jež kněz pronáší opásávae se c-em: P_raecinge
me, Domine, cingulo puritat s ct exstingue in lumbís
meís humorem libidínís ut m neat in me virtus
contínentiae et castltatls. Základ tohoto smyslu je

-ve slovšch Páně: „bud'tež bedra vaše přepásána“
(Luk. 352,); poněvadž bedra („lumbiJ byla považoválna za sídlo smyslnosti, znamen () opásání
beder spoutání smyslnosti (lumbos enim rae
cíngimus, cum carnis luxurlam er contínentian)
coarctamus. S. Greg. M. Hom. llI in \an..g)
jako materielní c. opásává a stahuje bedra, tak
má :. duchovni, cingulnm puritatis, Spoutatiashla
dití zlou žádostivost Také ostatni modlitby středo
věké vyprošují knězi opásánim daru čistoty.

pás duchovních všech stupňů, ímž talár se
přepasuje (t. talárové); je to tkany široký pruh
(z bavlny, lnu nebo hedvábí), jenž kolen) pasu se
ovinuje :) jehož konce splývají při levém boku,
konce opatřeny jsou třepcním nebo třapci; jáhnově
a kžíně)nosí c. bar-v černé, biskupové & praelátí
fialové, kardinálové červené, papež hilé. Alumni
seminářů mívají c-a určitě barvy(alumní pražského
semináře barvy modré), kterouž se na př. cho
vanci kollejí římských od sebe rozeznávají (alumni
české kolleje nosí :. barvy hněde' se žlutými pruhy
po stranách). "lež řeholnicí nosí 0. 1 různé látky
a různé barvy(viz u jednotlivých řádů).—
třetích řádů (chorda jest provazec lněný

neb bavlněný, mající obyčejně třiauzly ke cti Nej
světějšiU Trojiice nebo pět na mátku pěti ranP Unejlrozšířenčjšího třetího řádu sv. F

tiška přikazujel řelíolole(1.5 3) stálé nosení ška
puhře a clnngula pod ztrátou řádových výsad &práv, ovšem že neztrácí těchto výsad, odů
vodné dispensován odložil :. Odložením škapulíře
a c-a nepřestá\á členství třetího řádu. Přlobláčce

se :. žehná, další z:-attercíářova nemusi býti žehnána. — 4. C-a bra vjsou provazce lněné
a pod. neb pásy kožene', jichž nošení členům bra

trstva přináší odpustky; taková brMatrstva jsou:
bratrstvo pásu sv. Augustina a sv. ni;ky_ bratrstvo opasku sv. Tomáše Aq.1clngulío.S homae
Aq. asd crvandam castitatem, zvané la milice an
gélíque; arcibratrstvo rovazce sv. Františka Ass.
(chordae S. Fr. Ass.). ) jiných b_ratrstev je nošení
c-a pouze odznakem, aniž by přináášelo od ustků,
na př. u arcibratrstva posv. krve jež íše rista a
a u arcibratrstva sv. losefa. Výpočet od ustků,
výsad a práv viz hm'ngzr, Die Ablásse (1. vyd.,
Paderborn 1906.

iní 1 Jakub (jacobus de Senls)0 Praed,
kol. r. 1312 vSieně sveAčtvrti sv. Ondřeje, odkudžzván i jacobus a n,drea prof. theol.

řádových, psroovínciál římské provincie
(1364—68), 1372 biskup termolský, :. 1379, :p.:

N



Cinité — Clrca

„Comment ln lV. llb. sent. “, „C_pnciones“, „Alpha
betum in 5. lsidori His__p.ooper —2.Min., .r). „Chíé l;Papaa ovvero riflessioni

stalinasagremaziaeprerogahve del rom. Pontefice"
Cíníté viz Kine jtši
Cínna, nékd. biskupství v Malé Asii v církevní

prov. ancyrské; Lequíen, ]. 483, uvádí bískuupy

zelt 325—879; nyní bisk. títuLoCítnnachi lnoce ne a S. epho, O. Píar.
Schol., n. vLucce, rektor kollesje římské, ener.
prokurátor; V.rp.„Vita del venerab. Guiseppe alas.“
( Im 1734.

Cínnamo Leonard S. j., prof. filos, a theol.
v Palermu; :p.: Cursus philosophicus“ (Palermo
1703 3), scopium arístotelicum sive

curlsus;philosophiccurs juxta Aristotells prlnclpia“(1.1
Ciítln mus (Kíwayos') Jan, gramatikus (sekretář)

řeckého císaře Manuela, :. po r. 1185;.r:.) dějiny
císařů _lana a Manuela Komnenů 1118—1176; vyd.

MzinzckcA1836; M'gm, CXXX ULi)ClnoA ngelo (Ghini Maailp gh

v45 ně na Sicílii, 1385bisk. recanatsko--macevtský,
8 kardinál.1409legát an_conský, z. 1412 v 'Římě,byl znamenitým kanonistor

Pa vel, vydal spolu s Fabríníem

pokračovánía Cíaco lova __díla„Vitae et res gestae
pontificuemerom.“ (&%1 8)cueinq o:( )0011krác. místo 1500), název
slohu XVI.esttol. (vyspělého slohn renaissančního);
stoupenci tohoto směruzváni cinquecentiste;
hlavními byli vuméní: Bramante, Cellini, Correggio,

Michelangelo, Raffael a Tizian; ov literattule: Arri
0510, Bern_i, Machiavelli a TasCínti e.x; :p. „Historia cristicaecclesiae cath. “
(1890,25 v.)

Cínvald (Zinnwald), fara v díecésl litoměřická!ve vik. teplickém, zřiz. 1728; patron-. kníže Fer
Zdenko Lobkowitz; duch. správu obstarává farář;
misto kooper. na ten čas neobsazeno; 1313katt.ol,

17cakatol.;_

.m

obv
.Eyrazmni.i,s biskup locký, diplomat

polský na konci XV. a naagoč. V1. stol., u. kol.1460, studoval vKrakovč a logni, kanovník kra
koovský, 1499vilenský, sekretář velkoknížete litev

ského Alexandra, poslán 501 do Říma, od papeežeA1exanda.Vl rnenán důstojenstvim proto

notáře apoštolského, po návratu kan. wloclawský,1503 bískuup piocký,1505 vysslán do Říma od zmmí

něného Alexandra, tehdáž již krále polského, kp_a_peži julíovi ll.; reč tehdáž proslovenou vydalt:
skem: Oratlo in pra__est_a obedientia solemniSS.
D. N ulío Il. papae“I ( ím 1505); 1518 vyslán od

krále igmunda !. k sněmu vAugšpsurku,_ téhož
roku do ím., __kde 1522. 2. islav,biskup poznansk 21383,stu d. vPrsaze, stal se
sekretářem kr:.leVladíslavajagellonského, od něhož
vyslán 1410 co her, 1413 vypracoval smlouvu
Litvy 5 Pols;em 1423 jmenován podkancléřem
královským, 1427 biskupem poznanským, 1434
vyslán ke sněmu basilejskému jakožto orator krá—
lovský, po naávratu do díecése rozhodně vystu
poval proti přívržencům husitství; :. 1437vKrakové.

Ciolll A exander, souč. spis. ital., kanovník
ve l-lorencíi, .r). „Dírettorlo pratico del confessore

novello“ (7.v ,přcl. do franc. a špan. ), „Spídclle io casuistiyco, morrale e canonico' (3. vyd.,)
ommentario pratico delle censure ,Latae senten

tiae' oggídi in vígore nella Chiesa“ (1883,8. vyd.),
„Del chierlco ordmando. Ragionamento teologlco
canonico“ (1885), „Commento breve della Costi
tuzlone Leonina riguardo ai libri proiblti“ (2 vyd.
11-116),„Lo specchío della eligiosa, ossia Docu
mentl pratici raccolti a suo vantaggio“ (3. vyd.).
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Cionaccl Frant., n. ve Florencii 1633, :. t. _1714;
xp. stručně pojednání occhorálu: „ ell' origine c

pro ressl del canto ecclesiastico“_ (1682,1685).partu, prrobošt metrpp. ap tuly_ fogarasskě
vBělehradu Sedmíhradském obř.přlecke'hoo; :p. „De
re literaria Valachorum' (185 ).

Clpín Voojtěcch, n. 1848 13. dubna v Chlumě

uBudéjovic, studoval vBuldějovících gymn. íbosloví, vysv. na knězet. 1873 odebral se téhož

roku do Ameriky, do s_tátu Wlsconsln, kdež půsohll v Carltonu, od r. 7 v Ahnapee (Algoma,

Wisconsin), potom 1v90Reedsvílle, Keallnersvílle, od1903 asco, od v Kellnersville; ve

všech těchto svýchlvpůsoobišttíchzískal sobě vellkých zásluh; vydal„ elký katechismus __pročesko
kalolické školy v Americe“ (1881), přispívval do

amerických časopisů „__lgas“, „Kato líká'“a „sVlatenec",jakožídočasop. ech ,„ ethod“a C„yríll“.
Srvn 4189Habeniclzt,Dějiny echův amerických.476,"488,48 9,7

Clpolla (C_aepolla) Bartolomej, „ ve Ve
orně, prof. civ. práva ve Ferraře a Padově, z. 1477;
p.: ecognítione líbrorum juris canonicl“, „De
servltutibns urbanorum et rusticorum praediorum“
N' líné

Clppelíus [ažn Leop., 71.ve Slaném 1752,vstoupil do z, p0j jehož zrušení 1773 studoval
bohosloví vd le, 1776 _vysv. na kněze, načež kapla
noval do 1784vve svém rodišti, potom ve Svatém

Poli, 1785rsta_lse administrátorem fary v Mníšku,.1786pfará'1en t. 17971mmenován čestn'm
děkanem? 1811 vikářem okrsku příbramského, l 16

kanovníkem u Všech svatěch na Hradě pražském,1823 arcijáhnem oerounsk ho kraje, z. 1826, kněz
šlechetný & učeny, eobecně vážený;r .p. Ře č p
hřební, s kterou oplakeávání hodné ze světa odjití

Marle Therezie, paní paní neajmllostivejši, vlastencům svým oznamovaal“ (vl-' 781); v rukopise
zanechal překlad L. CurtiarRufa1 Srvn. Podla/ta,
Posv. m. 111., 25

iulppullus ehoř, 0. S. Dom., n. v Capui,
svtoupll do řádu v Neapoli, poslán do Salamanky
studovat theologii, po návratu do Neapole před
nášel filosofii a stal se regentem kolleje sv To
máše, povýšen na bakaláre theol. byl jmenován

regentem generálního studia v ímě; posléze stalse_provínc1á1em p_rovnncie_apulské; .r).„ ommen
taríorum scholastícorum in lll. arteem cSummae

theolog_l_eaeŘdoctorls Angellcl S. Thomae Aquinatistomus (Řím 646, více nevyšlo.
clppus, řec. 011721)(vlastně mezník, sloup na

rozcestích), náhrobek mající podobu pohanských
oltářů či oltářových kamenných neb mramorových
sloupů čtyřbokých, užívaný i v prvních dobách
křestanskych, a o utřený vytesanýmí nápis Ta
kovou podobu m náhrobek Aberkiův (viz 1., 13),
jakož i náhrobkyn arúzných mistech nalezené, na
př. náhrobek Aegrilaia Botta Fíladespota z 11.stol.
z travver u_,v museu lateránském, pocházeící ze
hřbitova při silnici Applově, poblíž mausolea Ceci
lia Metelly nviz BilcumrH-Tumjm„,c/; Eucharistie,

335 _.n), mramorový náhrobek Liclnie Amiaty, chovaný v museu Kircherové, kámen z katakomby
sv. Herrrneta. s reliefem. „Dobrrý pastýř,
Aurelia Alexandra ze Sandukli ve Frygíí, náhrobek
fr g. jáhna Ablrkía, syna Porfyriova, :jiný kámen
A exandra, syna Antoniova, nalezený r. 1881
savem u Kelendrcs nedaleko llíeropole, na němž
nalézá se doslovně několik veršů z e ítafu Aberkíova.
Viz Bilcuwrki- Tumpach, ]. 4 7; H. Lt“*qu
lectionnaired' archéologiechrát. 111.,1671—1691.—

aN_azvu:. užívás se také oznaačení schránky pro
mužnyovkkostelích v podobě čtyřbokého sloupu

(aOĚferstocirca, přijmení, které se někdy přikládá kano
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nistovi Bernardu Pavijskěmu (v. t.,_ bjaBkr IešgďgěPrlemer (Manuale iuris ecc1., sv. 1.,
tr. 478) uvádí, ač Schneider (Kirchenrechtgqůelllen.

še zno 1892, str. 128 pozn. 4.) prav, že sem

příjmi to dává neprávem, jelikož pravděpodobnovstaloc chybou o isovačovvou z hmc. úvodu
„Summě“ své pí totiž Bernard: „Ego B., qui

decretales et extravagantia compilavi. tun: prae

games? apiensis, nunc Faventínus eppus licetgnus
circada, circatura, circadura, circuitio

(od circumire), poplatek, jejž duchcšvni,_jicl_1žakostely byly kannonlcky visittáovny,b kuump rci
jáhnům nebo delegátům biskupův u příležitostiatrěto
visitace odváděli; tolik co procuratlo canonica (v. t.)

circaria, clrkaríe e, v ě prraemonstrátskěm
tolik co provincie. skládá se z několika
kanoníi a má svého vikáře a vlsítátora. Na př.:
rakouská, jejímž gen. vikářem jest opat tepelský
a visltátorem opat strahovsk'.

circator (cirkátor, circitor, circumitor,
cr uitor, circulator), visitátor far (arcijáhen,
víklář) nebo klášterů (ve vých.ccírkvi eriodeut,
v..t). . jest v řádě praemonstráts ěm třetí
představený konventu (převor, podpřevor, circator),
jak zjevno ze stanov řádových,kde se pravío
„Ad circatoris officium non iacile alius quam sa
cerdos assuníatur, sítque rigidus disciplinae ob
servator, morlbus gravis, exempiaris vitae; et re
liquis superioribus in una concordia cohaerens.
Horis sibi constítutís conventuales ofilcinas clr

cumeat, fratrum _neglígentias et ordinis praevari—cationes observ i.Primas in capitulo (quotidiauo)
proclamationes e(t. j. žaloby) taciat, et caveeatne
vel malitiose vel ex aliquo odio, vel privata aver
sione aliquem accuset. Si qui post invitatorlum
in matutinis, et in aliis horis post primum psal
umm, ac etiam hora laborls vel Iectionis absunt,
ubi sint videat, ct ut sine mora compareant, se
dulo procuret. Debebit etiam, abbate hoc statuente,
post maíoris ac etiam minoris missae otiertorium
exire, et vídere an fratres (laici), qui intra clau
strum in diversis sunt officinis ofilciisque occu
pati, religiose_ se habeant, excitet negligentes,

delinquentes sčno moneat et postca in capituloproclammet. — leavs cianstri, si abbas jusserit,
custodíat et ostia statuto sibi tempore claudat et

eriat. — Sie amen conscientiae (post Complet)
ln eceliis compleeatur,cirmumeatcrcator, et au of
ficio suo omnes fungantur, dilígenter_attendat, dor
mítantes excitet, moneat. nprioris vel sub
prioris absentia conventus curam gerat, in dupli
cibus loco ipsorum oiiicium missae faciat, horas
incipiat, capituia et coilectas cantet, finitis horis

ad ex'eundum chorum sipnum praebeal, capitulo,sedens in suo loco, re ctionibus, comedens in
majon' mensa ex sua parte, praesídeat, omniaque
ea compleat, quae subpril0I'i in abse ntia prioris
íncumbůnt Quotiescumque impeditns íuerit, sub
priorcofficium ejus in omnibus compeaat."nses (roz. lu di)č ili hry v cirku provozo
vané,cpřl nichž lidé s lidmi_nebo s divokými zvířaty zápolili, živooty svěp mo v šanc vydávajice,

ajež za různých příležitosti od caesarův í patriciuv a úředníků anou a obveselenonlldu
se dávaly, byly cí.-tkví?vžtvlyzakazován jak účast
nikům jich, tak div ům. Účast na hr ch těch za
kázána byla církví nejen pro věc samu. nýbrž |pro
těsně spojeni těchto her 5 modloslužebnými úkony;
trestem bylo odepření křtu (Conss.t apost. Vili., 32.).
a u pokřtěných to bylo tolik jako apostasic. (Čonc.
Arelat. |., c. 4. ivati se na hry v cirku bylo ve
Starších dobác hříšno a nedovoleno, jak vidno
z Tertulliána, De spectacul. 4., ktterážto disci
plína církevní se však později uvolnila. Theodo

circada — clrcuminsessío

sius Ml. zakázal konání her cirkových aspoň po
celou oktávu o velikonocích a letnicich, pokud
novokřtěnci nosili bílý oděv, ale důkaz o pokles
iosti církevního ducha ve směru tom vidno jasně
ze žádosti křesťanských Trevířanů, žádajících na
cisaři hryv urk, ač nedávno řed tím město
_ejlchzničením bylo navtívv.eno iz [(mm-, Real.
nc kl. der chrlstl. Alterthlimer, i. 292.

Crce sium (Ctrces_ilen. dloec., Kerkesion,erkision, Kirkis Cerccus ium, Cirrces
sus. nynější Abu-Seraia). někd. bisk. v Mesopo—
tamll v círk. prov. edesskě; Lequiee_n(l.,i 977) uvádí
pět biskupů v letech 325—553; nyní bisk. titul.circitor viz circator.

circuitio viz circada.
circulus ]. okres církevního dozorčího úřaduv ob du gen. vikariátu tak na př. obvod gen.

vikariátu pražského má tři takové okresy (c_írculi).—

2. decemnovennaiis vizčl.cicrkevní alendá. . :. vit iosus, kruh ný, náleží

mezi důkazy chybné, které se dotýkají látky důkaazu.,t j. sou ú, ze kterých důkaz se.stává C.v
záíeží v tom, žen na závěr soudim z návěsti, jež
má svým důvodem závěr, tak že závěr v plyvá
z návěsti, ze závěru vyplývající: Poněva ž jest

As(návěst), jest B (závěr); A vsak jest, poněvadž
jest BOvšemmjest c. v. skrytý, poněvadž patrnýhned každého odpuzuje, a bud' jest dokazujícímu
nepovědom, tak že sám sebe klame, anebo jest mu

p_ovědomoa dokazující ho proto užívá, aby klamal.ak ě důkazu v kruhu se otáčejícího a proto
chybného, užil filosof Descartes (Cartesius), který
si ovšem této chyby nebyl vědom: Sudidlem čili
kriteriem objektivně pravdy mých myšlenek jcst
jejich jasnost. Proto odpovídá mě jasné myšlence
ooB hu existence jeho: Avšak důvodem návěsti;

Sudidlem atd. jest exist_ence Boha, jennž by bylpodvodníkem, kdybyb lrnysl mou tak stvořil,
abych při jasně myšlence nepravdu pokládal za
pravdu, jenž by proto Bohem nebyl a prooto by
ani neexistoval. Chceme-li se takového důkazu
chybného uvarovati, musíme znáti logické form

důkazův a na ně převésti důkazy nám podávají.
circumcelliones ]. blouzniví přívrženci dona

tistův, od katoliků potupně tak zvaní, jelikož za

příčinou lupu obcházeli chýže__(„circum cellas“)
venko_vanů (Optaust Mil. lV.,ist_ě', „agonisstici“ (viz 1., 165) n. „

Ca_____sn_____d0po uštělsit os_e mnohých násilnosti;žeii se do poč — 2. tak nazývá kronikář
Albert ze Stade (vizt ], 230) heretickou sektuv
Švábsku kolem roku 2481cjiž členové jakožto
tanatičtí stoupenci císaře Bedřicha ll. krutě pro
násnedovali kněžstv

cnrcumcisio viz obřízka.

Clrcumcislonistlestum viz Obřezání Pánělrccummdedernnt me, náze neděleSeptuagesima
(Devitm'k) dle počátečních slov introiu

circuminsessio (vbydlení) jest vzájemněse pronikání božskýcho 50.1) Řekov říkali nsotzwgqatg,
těž Mnagštg, starší scholastikové circumincessio,
těž circnmcessio nebo circumpermeatio. Mladší
scholastikové psali circuminsessi, kteréžto jméno
je nyní vedie řeckého obvykle. eské „vbydiení“

vyjadřuje tajemství dobře. Spasitel poukazuje na
_když dí: _Já a Otec jedno jsme. . Otec vemně jest _a1 v Otci (lan 0,30. __38.). Kdo vidí

mne, vidí i Otcc.e Ote ,který zůstává ve mně,

činí ty skutkš. Nevěgřite-liž,že jáv Otci a Otecve mně jest (janl ll.) nJežíš mluví tu
o svém božství. Slovům dlužno tedy rozuměti
u první a druhé osobě Boží. Co má latnost
o první a druhé osobbě, má ovšem také platnost
0 osobě třetí. Zrovna tak, jak první a druhá osoba



círcuminsessio

Žodobně, jako duše v člověku (l.. těchto slov Písma je patrno, že vzáje mne' vby
dleni božských osob v sobě jest pravda zjevena.

_je také prohlášena. Dekret pro Jakobity z r. 1439praví: Všeckyv ěci (v Bohu) jsou jedno. Pro tuto
jednotu (roz. přirozenosti) Otec jest celý v Synu,
celý v sv. Duchu; Syn celý jest v Otci, celý v sv.
Duchu; sv. Duch celý cleý v Synu

gszingcr, Enchir.č. " také nauka sv.- tcůvabohoslovcův. Unlch nalézáme mimo to jeji
prohloubení a odůvodnění rozumové. jako hlavni
důvod vbydleni božských osob uváději jejich sou

podstatnost, jako důvody vedlejší 1jejícalíEůvodyavztahy. Suarez (De Trín lt. lV., I.llZ (De
Trinit.disp.107 s.7) přijímalityto důvody,al
odklonili se od nicíchv toom, že jako nejvlastnější

důvod vbydleni uvádějí nesmírnost (všudypřítomnost) Boží. Pravíli, že žádnáo soba nemůže býti
na místě, kde by nebyly zárovesň osoby ostatní.
To je sice pravda, ale nestačí, períchorese je více.
Když sv. Pavel pííezš
.se hýbáme a trváme (Skut.

smirnosti (všudypřítomeností)Boži. Hlásá-líž tím,žemezi námi a vbydleni, vzájemné proni

kání? Níkterakž. Protoakdyž Kristus dí, že on jevOt ci a Otec v něm, ztoho dovozuje, že kdo
vidi jej, vídt t Otce, praavl víc, nežli nutnou pro
stornou současnost. Sv. Otcové mimo to nazyvají

vbydleni výtahůmo clelé nauky oo nejsv. Trojicí;kterak byj ím o, yby šlo uze o nesmirnost
(\šudypřítomnostl) Božl? \'šudypřítomný byl by
Bůh, i kdyby neb lve třech osobách Proto výklad
Suarezův &Ruiz v nebyl přijat. Petavius piše:
„bedlení značí, že božská osoba jest v druhých
božských osoobách a je vnnitemě proniká, takže
dtš-lí jednu božskou osobu, říci musíš nezbytně
i druhou, čilí že nemohou býti jedna ode druhe
oddčleny. Ale to neděje se vzhledem k místu nebo
k tomu, co jmenují „ubí“ (někde), jak chtějí Suarez
a Ruiz, kteří vbydlením zovou na rostou vzájemnou

gřítomnost osob, a jakožto jelEo příčinu uvádějiozí ncsmírnost. Odmysli sí všelíké někde (ubl) a
myslí pouze na božské osoby samy v sobě, přece
bude vzájemné vbydleni osoob v sobě, nebolíperí

choresís Neboť jakmile myslíšo ednu, nezb tněslíš í durouhu, níž lze je sebe odd lití,

nmybržzůstávají vzláajemněvniterncě spojeny a byldlísobě“ (De Tr t. 6 n. . Hlav

důvodem vbydlenslbožských osobvjaestdžjegchmsoupoldstatnost. B i: , oně esvá
bytnost a bytnost Otcova je vvaS nu a naopa
jest nevyslovitelným způsobem v tel celý Syn av Synu cel' Otec" (DeeTríní k. 41). Vízzme sv.
Otctc.e Sv. thanasíus tak uči, tstavě svůj důkaz na
slovech Páně. když piše: nje vOtcí, poněvadž
vše, co jest Šyn, je vlastní y.(roz vnáleží) podstatě

tcoově,. .takž kdo vidi Syna, vidí, co e vlastni

Ottcí, a chápe, že b_řtnost Synova, jak z tce jest,
tak jesti v Otci. aké Otec jest v Synu,jelikožje vlastní (roz. náleží Otcl to, co jestS .
Poněvadž. .božstvt tcovo est bytnostSynova,
následuje, že Syn je v Otci a tec v 8 nu“ '(o.ntr
Ariaa.n Orat.3 n.,3 Migm XXVl., 527. Co řečeno
tu o Otci a Synu, má ovšem platnost také o sv
Duchu vzhledem k prvním dvěma osobám a naopak.

Sv. Cyrill Alex upíšže: „Otec není v Synu jako my,ač i myv žijeme a se hýbámeaatrváme.
Ale Syn přirolwzenostně z bytnosti Otcovy jako

z věčného pramene pocházejet jest život přlrozenost-něvšecko oživvujici. tedy jako my v Bohu
oživováni jsme, žije aj est lon, nýbrž přiroze
nostně jest, čím se pravvll, tottíž život, a přiroze
nostně v Otcl jsa jest s nim jednou totožnou byt

8:9

nostl, kterou je božství“ (Thes. assert. 12; Mig-ne
LXXV., l78n.). Sv. Fulgenc píše: „rPaavý Bůh je
v osobách Trorojíce a v jedné příronzenostt jeden.
Touto řirozenostní jednotou celý Otec je v Synu

uchu, a celý vOtcí a sv. Duchhu, a
“(De flde ad Petr.

,n . Sv. Otcové vedou
proti aríanům, kteři poplralí božství druhé osoby,
sooblibou důkaz o soupodstatnosti jich z perícho
rese (Polar/inu De Tíí t.C. 4,c Ruiz, Disput.
107, s. 5.| Podobně bolhloslovcí. Sv To máš Akv.

„Podle bytnosti Otec je v Synu, poněvadž Otec
jel svá bytnost a dává svou bytnost Synu bez vše
liké změny své Z toho plyne, že poněvadž byt
nost Otcova je v Synu, Otec je v Synu; a podobně,

poněvadž Syn je svá bytnost, $plyne, že jest vuOtc2í,v němž jest jeho bytnostt“ (Sum ath. l.

a. S.) Vbrevíáří vhymnu (Chvály pondělní)s čte se2:„V Otcci celý Syn,a celý Ote věSlov' oupo 

statnost osob, a toaosob věcně rozdílných,sjhlavním důvodem výkladem vbydleni. Ably totiž
při soupodstatnosti atřibožských osob mohla býti řeč
o vbydleni, jest nezbytna rozdílnost osob, nebot
neřikáme, že někdo vbydlí sám v sobě, nýbrž že

vbšdlí v jiném. Otec není tedy týmž způsobemynu. kterým bytnost synova je v Synu. Poně
vadž bytnnost synova je sám Syn, jeji vbydleni
v Synu neni vbydlenlm jednoho v druhém, ale Otec
je vSynujakojínývjiném Druhou příčinou,ze které
vbydleni plyne,jsou původy osob ímmanentnímikony,
totiž plozentní (zrozením) a vydechováním (vy—
cházenim). Synje poznání Otcovo Blllotdl Osoby
božské mají původ konemmrozumu a vůle, ale co
pochází kony rozumu a vůle, není něco mimo zdroj
svůj, nýbrž zůstává v něm . .. n se rodí
z Olee, jako v našem rozumu se rodt myšlenka,
to je ovšem en přirovnání a výklad, jak věčné
zrození se děje, nebot mezí Otcema Synem
mezi rozumem a myšlenkou je nekonečný rozdíl.
Ale přirovnání je dobré a od ctrkve sehváleně.
Myšlenka zůstávvárvozumu, anal.Ije konem vtom
ným (operatío ímmanens). TakiSyn, jsa poznáním
Otcovýrn, nezbytně zůstává v Otci, má

ůvod. Syn jest v lůnč Oteov,ě dt obrazně, ale
hluboce sv. jan (jan 1.8). Sv. ČyríllAlex., dotý
kaje se uvedeného výkladu, piše: „Slovo (roz
slovo rozumu neboli myšlenka) jest : mysli a

n)ed)o myslí stále, proto mysl jest ve slově.
Myyslje totiž stále kořenemapůvodem slova, slovo
pak plodem a klíčkem (germen) myslí. Mysl neni beze
slova, třebas ona je rodí; slovo pak dostalo jakost
a údobu plodítelky (roz. mysli) za vlastní příro
zenost a pochází z ni bez všellke' škody plodltel
číny. Když mysl je myslí, poněvadž má slovo, a
když slovo je slovem, poněvadž je plno myslí, jak

mohlabyybyti mysl beze slova a slovo bez mysllí?jak přík ad hodi se na Otce a Syna? Poněvadž
Slovo (Syn) zůstává v mysli plodící a má mysl

plodícíl úplně v sobě,. .proto nezb tně s OtcemuaSyn apnao ak se Synem tec De
Trisnito.ldíalog2;1lli perXXV., 767 n.). Sv. Hilarius
dl krátce: „jest Bů v Bohu, oněvadž Bůh z Boha
jest“ (De 'lrínit. lV, Mig? 126 . Sv. Fulgenc:
„jako slovo (roz. myšlenka) rodí se z celé myslí,
tak zrozeno jsouc zůstává v celé mysli. A poně
vadž v myslící mysli není nic (místa), kde by

v něm nebylo slova, proto slova je tolik, kolíki je
mysli, z 7ní est, aszouc u ní, jest v ní“ (Ad MonC.C3, tym V 204). Sv. Tomáš Akv: „Slyn
je v Otcl jako způvodněný v původci, a naopak

Otec vgSynuušakao gůvodce ve způvodněnem' (janPodobně vykládají vbydleni
z vycháázeqnulssv. Ducha, ovšem řídčeji, jelíkoož vý
klad ten neni leč nutným důsledkem výkladu prvého.
Sv. Cyríll Alex píše: „Sv. Duch neni mimo božskoou
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bytnost, nýbrž jako přirozený a podstatný kon z ni

v_řcházeje a v ni zůstávaje p_ůsobi7vše, coB h( hesaur assert. 34; Migne L XV 579; Třetí pří—
ěinou vbydlení jsou vztahy Billotpiše: Pri vzztaž
ných protikladech nelze myslítl jeden protiklad bez
protikladu druhého a naopak proto pojmově (se
cundum intellectum, logicky) božské osoby, jsouce

ve vztažněm protikladu, jsou navzájem v so rlíc..) Nelze mysliti na plotliciho, Otce, a nemiti
tom nějak na mysli také plozeného, Syna; ne ze
mysliti na vydechujicí, OtceaaSyna, a nemíti při

tOI__1_lnějak na mysli i vydechovaného, sv. Ducha;aopak. Protto tedy, že vztah značí poměr osoby

k osobě, jsou osoby jims pojené n_erozlučitelnyi v našem myšlen Tak máme vbleydení pojmove,
jak di sv. To máš kv., t. j. osobu bez osoby nelze
mysliti. Tuto logickou (pojmy danou) perichoresi
vykládá sněm toledský Xl.zz.r 675: „jako vidíme,
že"jas nerozlučně je spojen se světlem, tak vy
znávame, že Syn od Otce je neoddělitelný. Tak

nesměšujeme ani nerozdělujeme tři osoby jedne anerozdílně přirozenosti Ote bez 8 na
nelze oznati, ani Synabez Otce nalézti. ám

vztah vyjádřený) ve yslaově osobn_ím nedovolujeděliti osoby, jež zároveň naznaču i když jicch
Zároveň nejmenuje. Nikdo nemůže1eslyšeti žádné
z těchto jmen, a nebýti v něm nucen mysliti na
druhe (Danzinger, Enchir. 281,_“282).—Význ am vby-_
dlení je znamenitý. _Ukaz_ujejasne & krátce trojici
v jednotě (trinitas in unitate) a jednotu v trojicí
(unitas in trinitatee). Tím hned vyloučeny jsou
všecky b_l_udymonarchianisticke, které _ro_zdí1yosob
odstraňují, a bludy tritheistickd, které jej přes míru
rozšiřují. bedleni ukazuje jec ním slovem věcnou

rozdílnost osob a totožnost_jeich v bytnosti. bedlení praví nám ještě více. kazuje nám, jak pres
věcné různosti osob tyto tři osoby majíz zcela
rovnou a stejnou dokonalost, takže žádná z nichnemá více a ždná . oje hlavni význam
vbydleni. Vztahyn nedávají osobám dokonalosti,
která by nebyla v bytnostt Boží. Bytnost Boží je
taková, že priuúplně jednoduchosti má bez všeli
kého přídavku trojí protikladný, osobotvorný vztah.
Proto vztahy nepůsobí nerovností osob, nýbrž to
liko jich rozdílnost od sebe navzájem pri úplné

rovnosti a stejnosti co do jejicl_1_dokonalosti. Kdyžtedy vztah otcovství tvoři osobu ()tce, nepřidává
k podstatě Boží žádné dokonalostí, neboť celou
dokonalost Otcovu má i Syn, ale se vztahem sy
novství, a sv. Duch se vztahem vycházení. Vztahy
otcovství, synoxství a vycházení tvori jen svým
protikladem věcnou různost osob. Táž dokonalost
'je tedy v první osobě jako otcovství, táž doko
nalostv Synu jako synovství, táždokonalost v Duchu
sv. jako vycházení. Otec ji má sám od sebe. Syn
od Otce, sv; Ducho obou. Tak vbydleui dává

nejhlubší a nejjasnější pohled do t_ajemství nejsv.Trojice. Pohle (Lehrb. der Dog 3652)nazývá
je posledním závěrem vět: trinitas in unitate a
unitas ln trlnitate, v nichž je suouhrn nauky 0 nejsv.
'lrojici, a účinnýmhlediskem všech kacířstev anti
trinitarskych. bedlení je také u b_ožskéa lidské

řirozenosti Kristovy, ovšem jiným způsobem.
u vbydlem je třeba věcné rozdělenosti a podstatně

spojenosti. V Kristu jsou dvě věcně různé příro
zenosti, spojene podstatně v jedné osobě Syna

Božího; proto. aě zůstávají nesmišeny, je mezinimi vbydleni. Věcněz eží v tom, že Slovo od
doby vtělení má též přirzozlenostlidskou a že toento

člověk jcžlš, jenž má přirozenost lidskou, _rnáttéžpřirozenost božskoou,- vbydlen znamenát ey
osobní jedinost. Pojmové (l_o'gicky)záleží vbuydlení

v tom, že_)od doby vtělení přl myšlence nebo slovSlov zároven est myšlen -a vysloven teri,
jenž nerozlučně jest tlčlověk,& že naopak při my

:

circumscriptio — Cirlnus

šlence neb sjménu: ],ežíšo„__jest myšlen a vysloventen, je_nž jestBůh Slov ak pro jednotu osobni
těží ipo jmy íslova se otén_iěřpronikají -a se navzájem obsahui. bedlen pojmově vzato tedy
souvisí se zám nou idiomatůp (vlastností), ano se
od ní téměř ne liší. (Můlgcr, e Verbo incarnato

p. 32 .30__vbydlení jedná každá věrouka. Pac/zS. J., .,11. 322; „nivní—td:Dogm. heo

logic _vae n.; Pekle, Lehrb. der Dogmatikt.p 361; Žít/ŽT. 1., Věroukal. p 557a k.
circumscriptio _ ohraničení, přesné vymezeni.

Odtudbulla clrcumscriptionis jest bullaob
sahující ustanovení o rozdělení a uspořádání, při
padně i znovuzřízení nebo nové ohraničení ole
césí na základě předcházející dohody se státem;
někdy obsahuje i__jine'důležité věci clrkevni a politické, na př. Iě biskupů, obsazování kano
nikátů a j. Zastupulje těž misto smlouvy ělli kon

ordátu uzavvřeneho mezi sv. Stolicí a některým
světským vladařem, zvláště je-li vladař jinověrcem.
Papež prohlašuje dot čná ujednáání pro obr cír
kevní pod názveem„ bu la circumscrlptionis“. kdežto
vladař je dává prohlásiti pro obor státní v zem

ském anebo říšském zákonniku. Bully tyto ěttztaidlužno i mezi prameny církevního práva Tak
př. ro Prusko bulla „De salute animarum“ 'ze
16. ervence 1821, sankcionovaná státně králov
ským kabinetním nařízením z 23. srpna 1821. Do

datekd k etěto circumscripčni bulle tvoří breve„Quod Fídelium“ ze 16. července 1821 o o sa
zování biskupských stolců. Pro Bavor__y jest bulla
circumscriptionis„ Det ac Domini nostri" zl. dubna
r. 1818, prohlášena státně dne 23. září 1821. Pro

Virtembers__ko Bade snko, Hessy-Nassavs . ollern a Frankfurt platí dvě
circumscripěnnizbully „Provida sollersque“ ze dne
16. srpna 1821 a „Ad Dominici gregis custodiam"

z 11. dubnna 1827, sankcionovane státně“ proj Nassavsko zeměpanským nařízením z 9.d 1827,

pro velkovévodstv: Hessy 12. října 1827u,t)prooBadensko 16. října 1827, prooVirtembersko24 října
18.7. pro Hessy-K—asselsko 31. srpna 1829. Mimmo
zmíněné dvě bully jest ještě výklad a doplněk
vreb „ e sacra“ z 28. května 1827, zaslaném
kathedrálním kapitulám diecésí na Horním Rýnu
o obsazováni tamních biskupství Pro tlaanno—
versko jest _circumscrpční bulla „lmpensa Ro
manorum Pontificum“ z 26 března 1824, publiko
vaná státním zákonem dnne 20.k věntna 1824 (Srvn.
.Ságmúllzr,1..ehrbuch des Kirchenrechts, lI. Auíl.
b.;304 Heina—,Katholisches Kirchentecht lll.,vyd.
11., str. -72n - Wa!tcr, Fontes juris ecclesiastici

antiqui et hodiezrui, 1862) (K:.r'p. mezení farnosti dějes vláštním dekretetn ordinariátnim,
když se rozheodznutiordinariátnimu dostalo schvá
lení státniho. resp. třeba těž rozhodnuti apoštolské

Stolice, jde--li při úpravě hranic farních __takězárov o změnu hraníc diecésnich. C. hra vika
riátních (dekanátních) je úplně záležitostí církevní,
ajen jde-li o takovou změnu, že se zřizuje vika
riát (dekanát) nový, třeba i souhlasu státního,
z toho důvodu, by novému vikáři dostalo se zá
konné remunerace. inak se to dá vládě pouze na
vědomí. Kromě :. iecěsí, far a víkarlátů jest í :.

provincií řádových a kon_gregačních, což jest takévnitřní záležitosti církevn
círeumstantíae viz ok'olno

Círey (Círeyo), de, jan, OsCist., n. vDí_jonu,1476 opat klášt. citeauxského, resign.1501, 1503;
získal si velikých zásluh o řád, zvláště o ovzne

seni kazně_; :p. „Compendium sanctorum .Cist.“(Dijon 14

Cirignola viz Cerin_iola.Cír Inns arnt 71. v Messině. r. 1646,
soudce vrchního král?isoudu, k'rál. rada; :p.. „De



cirkátor

nexu rerum jurisdíctionaiíum“ (Palermo l7í0),
„_Legaleresponsum pro immunitate ecclesiastica“
(Messina

clrkátor viz circator.
cirkaríe viz circarie.
círk —(1.Jméno a všeobecný pojem

dle řeckého xugramj t. j. ofr.t'a n. Čzx;.7]01'aznamená

a) místo bohosluzby,l „chrám Páně“ (xvotaxóv),
&)(metonym.) boh užbu sa u, a :) shromáždé ní (povolanýchl, éyxalszv,convocare boho

služebniků jedenotlivých obcí (Skut. 114,43',12la“j.) š rých věřících křesťanů (Gal. 113,
l. Kor. 15" a jje). V oslednim sm slu též „církev
Boží, c. Kristova“ zvaná (Siru I'3). Ze
složeného výrazu ěxxlqm'a nugtam) pře lO adjek
tivum (xugramj) v řeči slovanské a germánské
„cirkev“, „Kirche“,.church' atd., substantivum
(člefim'a) v řeči románské „ecclesia“, église",
„chiesa“ atd. V' raz éthjoía převzzal Ž.v reči
řecké & latinské) ze LXX, kde se tímto výrazem
překlááá '),ij k označenínáboženské obce ži

dovské (aDeut. 23l násl.) vedle n—jp, avvayqu.V N. . v literatuře křesťanské vůbec označuje
čmhjoía výlučněnáboženskou obec k'r es fa n s k o u
a ovvuywyúžidovskou Sv. Augustin (in Ps. 77)oněm mnozí jiní odůvodňuj toto rozlišování
terminologie čxxlqoía (iy-zazen, evocare) a owaywyrí
(auv-čym, cogere) z pova y N. Z. synovské lásk
a osti oproti služebnictví (servítus) St.
— Přesn pcojem církve bude výtěžkcm celé roz
pravy. Na začátkustačí pojem všeobecný z ety
mologie slova a zvyku (usuloquendi) odvozenýa

ten znamená (sensu specifico) shromáždění
Iiedlu,jejž spo uje náboženský cíl sBou)v univers nějším rozsahu
shrlomážděnípravých ctitelůaBoha lspojených věrouna zemi (in statu víae),p ním na Boha(vi
sione beatifica in statu teprmtini)atrpicich v očistci
(Col. 1'3, !. Cor. 3'0, Catech. om. —

svatých, communio sanctorum“ &)

v užším smyslu (cirkve dna zemi) znamená trojístadium vývoje zjevení: doby pa riarchů &zá
konna Majžíšova jakožto ecclesia V. T., sta
příprkav5y a tudíž nedokonalosti (Deut. l8 “ 315';Žid. 5—10, Gal.3 anásl.. ás.,l) směřující
7) k universální (katolické)4církvi pro veškeré
národy, kterou nazval Kristus ( '9 ,cirkví
svou“. Vedleejccdnotného božského plánu stvořeni

a vývoje říše htnoty _olh)joevnjese jednotný plán-božského zjevení a jh vývoje v říši ducha.
V tomto smyslu může býtoíc.toliko jedna, jakožto

historická forma jedn_0é toliko pravdy zjevené.?. us quaesli onis a . látky.
Nauka o cirkvi tvoří v soustavě fundamentální
theologie čast třetí, zvanou „de religione catho
lica“. Vědeckou abstrakci pojímáme prav

diu m

božen ství č. objektivni poměr člověka khBo u
nejprve v jeho 2 ladec ,které tvoří filosofií
náboženství, n. důkazy o Bohu, o duši lidskéa
vzájemném jich poměru, n. o přirozeném zákoně
mravním(de religionevera);v vdruhé časti se
dokazuje historický fakt zjevení, n. de religionechris tlana, a ve třetí části se jedná o histo
rické konkrétní iormě, v nížto zjevení se neporu
šeně zachovává a šíří (de religione catholica),

o církvi. Historicky takt zjevení St. Z. skrze
natriarchy a proroky, a N. skrzze Syna Božího

hrežiše KrNista,jakož; | historickou věrohodnost Písma
NZ. zde přeedpokládáme. (OVizvčl. „Krístus“,

„křestfanství“, „szeveni“k a „Písm “.) cZde senámjed o histori ckýta s:;rtitu (za
loženi) a k o n stituco (ústavy)kctírkveježíše Krista.
Z ústavy č. podstaaty církve se odvodí a positiv
ním svědectvím patřičných pramenů se dolož i
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vlastnosti a známky (praolprietateset notae)pravě cirkve Kristovy. l. ožení (ínstítutio)
církve bylojižl. v prorozctvicch St.2. re d
pov éno a označeno jakožto instituce říše
vlastní právomoci a správ (regnum spirituale
potestaiis regalis Ps 212329,Ps. 71l násl.,) jakožto
říše pravd y (regnum veritatís) s vlastním učitel
skýmuřůadem(Dcut.18'5, is. 54'3, jer. 31s“, 323%.,
3“ násl.) a jakožto říše svatosti (regnum sancti

tPicationis) s vlastním lřádem kněžství (Lach. 6"nPs. 10945sr.ovn Gen -5, Mal. l" atd..) Hlavním
předmětem veškerých proroctví slovných'r reálných
(typických) ve St. Z. jest nejen osoba Messiášova,
nýbržijeho dílo, které jest jeho dle mistaačasu

universální říše „pravdy a] svatosti“. (Viz či „proroctvi' a „ustyp — eznámé zásady sv. Au
gustina „Vetus 'lestamenDtucm in Novo atet“
bývaji naznačená prororctvi o církví Kristově

v evangeliích svého všsvétlenia splnění, kdese ohlašuje „království oží", „říše Kristova“,
„království nebeské't které má býti ve zvláštní

ústavě (Nconstitutione)a vlastní formě založeno nazemi. ebot ttěmito složitými výrazy se v N. Z.,
zejména?:v evangeliu sv. Matouše, nazvaném proto
„evangelium de regno Dei“, označuje říše nad

př írozená, „kterou si získal Kristus vlastní krví“,eježnše Kristanna zemi pozůstávající z lidstva,
jejšiž individuelní společenskou formu Kristus za
kladatel znázornil obrazy svých araboli v evan
geliích. Vnitrný, nehmotný prvek této říšeKrí

stovyseoznačujeslovy:„ecceenimregnumDelíntravos est' (uuk. 172 “ 123'); on est enim
regnum Dei esca et potus;nsed justitia et pax

et gaudium iln Spirit u s.“ (Řím 1427,l. Kor.4'"srovn Mat.l Q") V druhém smyslu se řečenýmí
výrazy označuje terminus č. cil vnitřního života
ctností a svatosti, t. j. říše dokonalá v nebesích.

a mnoha místech se s tímto cilem spojuje smysl
první jakožto jediná kněmu vedouci ceSta. „Mnozí
příjdou od východu i od západu :: stolovatt budou
srAb ahamem a s lsákem a sjakob em v králov
ství ncbe ském;s yt ové královstvívšak budou
vyvržení do temnosti vnějšif (Mat. 8", Luk. 132%;
„abyste byli učinění hodnymí královstvr Božího. pro

něž[i(vníůoňg)vtnakéatrp5llc=(2. S.515; viz téžt 7'-'''TMhar.945,102 '“;
Luk. 22'“'329%'; Jan 3“; Skut. 142'; !. Kor. 6';

Gal. 521,Eph. 5531 ji.)

M

V třetím smyslu zname
nají výt-.azyN Z. „krá ovství Boží“ atd. velmi často
a přímo viditelnou říši zvláštní formy a vlast
ního jména na zemi, jejíž založeni obsahuje celé
dílo a cíl tajemstvi inkarnace SynaB z.ho To

atrno a) ze slov zvěstování archanděla zGabriele:

„Ejhnle očncš v životě a porodiš Syna.. . a nazvešjmn eho ježiš; on bude veliký a Šynem Nej
vyššího sloutl bude a dá mu Hospodin Bůh
trůn Davida otce jeho a panovati bude
vedoměJakubově na věky a králonvství jehoude konce“ (Luk. 13'-—“,sro m.

24', 7131427,Agg. 2732223: Suscit abit eus režnum, quod in aetemum non dissi abítur). &) Zk
záni predchůdce Messiášova sv. Tana Kř.: „čiiite

:!

pokání. přiblížilo se král ovství nebesk é“
(M 32). Kristus sám dosvědčuje: „Zákovnl-a prorocl(: St.Z.)trvali až do lana; od téc ekrá
lovstviBožiaezvěstuje“ (Lk.16'osrvnc.Mt.it""
Obsah kázání Kristovva aa olštoů se krátce
označuje slovy: Procházel ježiša celou Galileji, učc

v iynagogáchjejich,hlásaje„eva ngelrum o králo ství, „kdos š' vo království“; „hlá
sánno bude toto evangelium království p'o

elém s vé tě ku svědectví všem národům't Židům
odmítajícím Messiáše hrozi: „Odňato bude od vás
království Boží &dáno bude národu, řináše
jícimu ovoce jeho". Viz celé evang. sv. atouše
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jm 73.935 1,311" 2112“121'j.; Mk lt'd' srovn. Lk 4“,31,9241le Skut 18'8 ,20k — Židé oce-'
mávalina základě proroctví Sta Z. království
Messíášovo, které stotožňovali s příchodem
Messiášovým. Synonymní jsou jim lvýrazy: Pože
hnaný, jenžípřichází „k ráll israe ky; (jan 22Lk „enž lchází Slysn avidův“

(= ív'lessiáš Mt a21), a plrožehnané, (již plřicházikrálovství otcenašeho avída' 0)
Ačkoliv nábožensko--mravní obsah a (nadpřirozená

povaha očekávaného království od degenerav aných(„carnales“) židů pod tíhou olitickéhoh ímanů,
jakožto reakce byly zaměn ny v naděí říše pře
vahou politické aneb byly v nekanoníckých spisech
apokalyptických pozdější doby před Kristem escha
tologicky na druhý příchod Krista krale-soudce
světa omezeny, schvalují Kristus í inspiroisovatelě Písma nadějí ísraelev bu.

království vlastní furmyv ., a
bylo v St. Z. před ověděno, vt pech předobrazeno
a od zbožných lsraelitův oček váno. oseí z Ari

mathie, který také (sMLinlýámídle Mt. 7) očekávalkral ovvství Bož aLk 2350; matkasynů
Zebedeových prosí.( Nět„by5seděli oba tito synové
mojív království tvém a(Krístus)pravíjim_:

.není mojí věcí dáti vám, nýbrž těm, jimž apřipraveno jest od Otce měho' (Mt ano,
v tomto-ličaseob novíš království prolsraele?
Ale on řekl jim: Nepřisluší vám znáti časy, které
Otec ustanovil. ., avšak obdržíte sílu, když na
vás sestoupí Duch sv., a budete mi svědky v je
rusalemě a po všem judsku í Samařsku a až do
končinsvěta.“Tedy restituce říše ísraelské
jest jista, ale bude nadpřirozené :: mezináro Duchovní a nadpřirozenou o
vahu svélho království dosvědčuje Kristus a) p ed
Pilátem: „Kralovství mě není ztohoto světa“, kče
muž poznamenavá sv. Augustin (in lo. tr. 115): „non
aít regnum meum non est in ho cmo,und sendnon
est d e hoc mundo.. .“ (srovn. janc13', 1519,156" " '“,
l7"); „Ano, já jsem král. já jsem se k tomun
rodil a proto jsem přišel na svět, ahych vydal
svědectví pravdě“ (srovn n1835 7, 1413,16" , 1.
Tím 3'5)- ristus znázaorňuje nadpřirozenou

ovahu své říše významnými obrazy svých podo
genstvía p_araabo. Sem patří v první řadě
porovnání „já jsem pastýřvdobrý'I (ózozpipóxazo'g),
„a dávám duši svou za easvé" , ,a zivot věčnýdám jim“ (jan_ lo 0'1'5ZBO),C„ bude jeden ovčínec
& jeden pastýř“ ( an 1016).Kristus stanoví své zá

„Pascc ( imon) agnos meos, pasce oves
meas“ (jan2 1'5-„17),pascite, qui in vobis est
gre em Del providentes“ lěmaxonočvte;) '1.Pe.t 52).artikul árni a nacionální nábožensko
společenský svazek mezi Bohem & lsraelem St. Z.
budenahraženuniversálním a mezinárod
ním „královstvím nebeským“ na zemi. To prohla

lš1ujeKristus vykláda'e1 pus vinice (Ps. 799nn.,
is. 51n.., jer. 2',' Erec. '0násl., srovn. Mat.2l“n.,Mlk. k.20), jejíhož dědice nájemníci zavraž
dili. S touto parabolou těsně souvlsí druhá:
dobno jest království nebeské člověku králi,
který vystrojil svatbu svemu synu.“ (Srovn. pří
chod tří mudrců4 od východu Mat. 2, vyslyšenílSa—maritánů jan 4, žen syro-íenické
setnika Mat. 85, mezinárodní ná is kříže Mat. 2755
Luk.23“ajj)již ve St.2. se líí smlouva mezi
ahvem a lsraelem v obralze manželství.

. se ob'evuje Kristus sám jakožto že
ních přicházej cí v inkarnaci na tento Své aby
ilídstvo za svou nevěstu připravil(Mati.91),

jan30“ l97“ a v mlessiánskěm žalmuSvatýPavel, ředpo ldajep pojemcirkvejiž
jako známý(l. or. 159,Skut. 85,Gal. 1"),,prohlubujejej podobně jako jiná tajemství víry. K tomu c li
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využívázejménaobrazu manželství (Et.59'-J')
a dvou jiných znázornění metaforou budovy, již

Mat. '5a21í2 na základě St. 2. (Ps.117'2)

uvsedené a orgalnís4mu těla, oživeného duší (l .Kor. l2 7, Eph. ".:n) cor us hrísti“, „do

mus DeiKet Christi“ 0(l. 6Tim. 5 n.), „tem plumDel“ (1. GZ,.Eph ,s patrnou
relací kKtypu3 ír2kve, l„chrámu jerusalemske'mu
'iomutéž crli,znázorniti podstatu církve dle
dvojíhoprvksku vnitřního a vnějšího, bož—ě k,ého neviditelného (duševního) a
viditelného (dtělesného),slouží různé jiné paraboly
Kl'lristovy: o rozsévačí a semenu, o koukolu a pše
nici. o zrnu horčíčnem a kvasu, o perle a síti
s rybami, jakož ! metafory lodi (Mat. 8 0)a ovčince
San 10'í). (Víz výtečně o tom dílo L. chk 5.ne Parabeln des Herrn im Evang ínnsbruck, ].
Rauch l909.) Tajemství vtělení íŠy na Božího
a jeho dílo vykoupení lidstva jest ydle paraboli
ckého znázornění podstaty a cíle církve Kristovy
nejenpříčinou exemplárnní,nýbržíúčinn0u
instituce, konstituce a činnosti církve, v níž dílo
inkarnace se objevuje ustáleno (perenne). Proto
jestnaukaocírkvi, jako ykoupenilid
stva, řádu nad řirozeného(viz Catech.Rom.

10,18 násl. & alícanum sess. lV. Prooemíum).
Pročež nepochopí naturalismus a racionalismus se
svého stanoviska negaceeřádu nadpřirozeného nikdy

grave povahy světově události cirkve Kristovy.
proroctví o Messiáší a jeho dilev eSt.e .a jejich splnění vN. Z. uzavíráme,žezzj nén á

o ž e n ství Kríste m nemělozůstati,sjako filo
sofické systémy starověku, předmětemstubjektivního hledánía sestavení jedn tlívcú,
nýbrž že obsah zjeveného náboženství obdrlželhistorickou konkre tní formu spo

nsko u „království, království nebeského, klrá
lovství Božího“ na zemi, jehož autoritou ve
škcré lidstvo i jednotlivci cestou víry, naděje
alásky mají býti uvedeni k cíli „věčnéhoživota
pravdy a lásky Boží“. Tuto ídeelni, (prozatím)
celý židovský národ obsahující, nad jednotlivými
obcemi stojíciamajestátem zakona víry ovládanou
společnost ke ' oalny ch nazývali
řecky mluvící židé dle EXX0výrazem Čxxhjaía;žid ke obce i v náboženském smyslu nazý
vali ovvaywyú (edah). Aramejsky mluv1cí v době

Kristově užívali slovalukahala ve smyslu šxzíqnla,nšta ve smysluovvaywyrj. Téhož terminu
šxxlrloia (kabala) užil Kristus (Mat. 16'5a HW)
aponěmínspirovani spisovateléSkutkt'ty'
apošt.aepištol. . zprostřední ři
grava založeni cirkeve Kristovy VRLZledujice genesi církve jakožto události světového
významu methoJou historicko-kritickou, na zá
kladě historické hodnověrnosti knih N. Z. a 

menů starokřestanských,shledáváme0jižzve stadiunejbližší aloženi
především jasně dosvrědčešý tleentoformální princip:
]. Formou kázání Kristova bylat autorita jeho

J.!

B

slova vyžadující p o slu š no víry. 2. T utté ž
ío r rnu promulgace božskéhoszjevení vtělíl Kristusžvzítrodek sve crrk dyž jejizaložem
(dinstituci)připravoval povoláním učedníkův a volboudvanácti apoštolů, z nichž ustavil jednotný sbor
(corpus), jehož hlavou byl sám, udělivrnmu auto
ritu, aby poslušnost víry vyžadovali, a tím 3. připral mona rchi ckou ústavu své církve
v hierarchií pod jednou viditelnou hlavou sje
dnocené a k plnější účastí jeho oslání určené.
Na doklad i. části dlužno uvésti: rístus sám
učil mocí svě autority(„docebat tamquam
potestateml abens“) a vyslu š n o s tí vt r y („obedientiam íldeí“) slovu své
Moudrosti doloženému skutkem své božské mocí
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(zázrakem „coepit esus facere et docere“)_.

Kristus, předpovědnn_proroky, ohlášen hned přisvém narození a po ce život divy a zázraky („ut
adimpleietur, quod dlctum est per prophetas“),
uveden sv. anem Kř.,který „jest více než prorok“,
prohlášen tcem: „tento est muj milySyn,vněmžto
se mi zalíbilo“ , p_rohla uje obsah svého oslání
messíánského: „Priblížilo se k r a l o v st ví o ž“,í
kterážto idea není posluchačům St. Zák. cizí. Na
základě své autority vyžaduje naprosté posluš-r
nosti víry pod sankcí věčné spás neb zkázzzy„Tak
Bůh miloval svět, že Syna své o jednorozeného
dal, aby nikdo, jenžvvněho věří, nezahynul, nýbrž
měl život véčny. .Kdo včří v něho není souzen,
kdo však nevěří, již jest odsouzen, poněvadž
nevěří ve_ jméno jednorozeného Syna Božího'
(jan 3'“ '“ K ároveň si Kristus přidru
žuje v nerozdílnou společnost (sibi„ Domino ac
magistro“ jan 13') učedníky a volí z nich
dvanáct (Jr óóóexu) jakožto sbor (collegium)a

nazval Je apo pšotšoolly(Luk.6"n., srovn. jan 667-“
Sku.t ] ' 22 ,ánončlíwa) r_nissu_s,legatus,shaluach, 3 Rela.šl4, jan 13', l', Gal 1).
'lyto zasvčcuje do tajemství„ království Božího“

(„vám dánodjest znáti tajemstvi Boží“,Mat. 13" '“)a v z ár řip r a v uj e učitelský, kněžský

a královský (pastyrský) úřad nového „,israele'
zvoliv k ozna ní významané souvislosti a předurčené evoluce St. zákon . n dvanáct
apoštolů 7. dvanáctlkmenného israel e St. Z. Tato
substituce nejvyššíautoritynáboženskéN.Z n
místo St. zák. (l_ííat.8“ 21“ 24' “ "',
jan 4"- '“), jakož i výchova galilejských rybářů
k apooštolatu světa, dějese poznenáhlus pae
dagogíckou šetrností zákona sv 0 o dné ko

op e r aac e s působením nadpřirozené m i l o s tiDuc a.,sv kterého jim Kristus přislíbuje a zá
sluhou své smrti o svém z mrtvých vstani a na
nebe vstoupení udelujea posílá. „ještě mnoho mám
mluviti vám ale nemůžete nyní snéstí. Když vsak

příjde onen Buschp_ravdy,naučí vás všeliké pravdě“(Jenn1612", j..) Tento proces poznenáhlé
výchov oštoluu, pri'pravy a konečnéuustavy
(konstituce) církve Kristovy na základě monotheismuckalogu, zachovaného až k „plnosti času“ ve
formě St.77jako ve stavu dočasné uarantény,

liči s pragmatickou souvileostí tohoto vyvoje evan
Ěeeilium sv. Matouše. (VizD er Plan des Matthaus
vangtílíum, Glnnsbrncker theol. Zeitschrift 1883,jakož .!dCaddzr S. j., Als die Zeit erfiillt

war, Das Évaan .d hi. Mattháus. Freiburg, Herder
1915) Ale i ve stadiu přípravy církve N. Z. upt-l
ňuje Kristus fysiologícký zákon jejího vzniku, který
m býti životním zákonem jejiho trvaání „až d
skonánísvéta“—jest to zákon autority učicich
aposlušnosti slyšlcich ( otestas magisterii —
obedíentia fidei): „A on( (K?-istus)chodil po mě
stech a osadách, hlasaje o“království Božím, a dvanácte (oi čwószéa) 3 mm“(Lu k. 8'). Sankci slova
Kristova (Mat. 117onásl. „Béda tobě Korozaim“l
mají i slova apoštolát u 1m óa'iósxa:,Chodíce kažte
řikajíce: Přiblížllo se království nebeské. Nemocné
uzdravujte, mrtvé křiste. A kdokoli nepřijme

vás a neposlechne řečívaších.. .sAmenpravímVám. lehčeji bude zemi sodo ké a gomor
ské v den soudný, než městu tomu“ (Mat. lObn.,

k9'- '). Nebo! „oKd vás sly__š_í,mne si ší, kdovámi pohrdá, mnou pohrdá“_ (Lu 0'5)— POÍm“
zjevení & : formálního principu autorit zavazující
pod ztrátou věčné spásy k poslušnosti víry lyne
logickounutností charismaneomylnosti u itel
ského úřadu apoštolů (OTtomv neíž noemylnost Clírkvve" . — Tž růlzzné hierarchické
stupně (vii níže „hierarchle') učitelské autority
ve sboru apoštolů jsou přiměřeně stadiu přípravy
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budoucí definitivní ústavy dostatečně označ_eny
tím,že a) při r_úznj'hchkpříležitostech (Luk.2srovn. Mat. 204- 10“-“) ristus za účelem

jednoty ohlašuje někoho,mkterýmá býti ostatnichvětším, prvnínt, vedouc &HEIsito;aw, ó ngózog,

& rjyovpsvoc). Dokud Kristus lel mezi apoštoly,byl sám jejich„ Dominus etmmagister“ (jan13“3n.);
pro dobu jeho tělesné nepřítomnosti byl etr,

viznamným přejmenováním l„Cephass' (jan l“),znými přednoostmí Mat 14'3, k.5'"
Mk 16'7a jj) jakožto budoucíl viditelný 6 ňyoúycvoc
označen (VIZníže č. 11.2. indicia primatu s): &)
že tím apoštolát sboru ostatních nemělibýti
porušen, |_Jat_rnoz toho, že za krátko (viz Patrizzi,in evangel. .l.I chroníicon) po zaslíbení primátu
Petrovi (Mat. 16 9) Kristus označuje sbor apoštolů
(roůg ówňexa) jakožto subjekt pravomoci soudcov
saké vůbec vladařské (potestas imperii) v jeho

clrkvaislovy: „Cokoliv svážetř 8na zemí, bude svázáneoinanbi.“atd (Mat 7'.) —ll. Dilo
instituce a konstituce 1(szaloženia ústavy)
své církve Kristus po svém z mrtvých vstáni do

ko_,nal které před svou smrtí připravoval. —. lova Kristova (lan20 ): „jako mne
polslal otec, i já posilám vás“ — obsahujíakl | princip nezbytného autoritativ
ního poslání (missionis) č. a ošt olátu a
z něho plynoucí obdobnou (analogickou)
pravomoc úřadu učitelského, kněžsk
a pastýřského, jakou vykonával Kristus,
po slaný od otce Messiáš. PosláníKristovo

od Otce zahrnuje v sobě věčnou generaci (zplození)
Boha __Synaod Boha Otce a asný„ terminnus ad
qucm“ n cílposlání, kterýmjestKristúv _messiánský
úřad učitelský, kněžskký a královský (vviz čL „Mes
siáš“ ). 'lyto funkce Messíášovy jsou Bohu Synn
vlastní dle jeho přirozenosti li dské; avšak
dle jeho přirozenosti b o ž s k é, hypostaaticky
(v osobě Logos) s lidskou spojené, mají řečene
tnnkce (munera, úřady) božskou, pouhému človéku
nesdělítelnou dokonalost (modum excellentíae
incommunícabilis). Proto jest a zůstává Kristus

po svém nanebevstoupení a) evleknézem.;<. „Tn es sacerdos in aeternum secundum
ordínem Melchísedech"_ P. 109, b) nejvyšším pr_orokem (učitelem) z. č., „lux mundi z. č., „V!a,
veritas et vita" ; :) králem říše pravdy a svatosti
(jan 177) :e. č. Kristus jest v tomto plném smyslu
„jedi_t_týmprostředníkem mezi Bohem a iid
stvem“ , který sama sebe přinesl za obét smrti
kříže a „non est datum nomen hominíbns aliud, ín
quo opporteaat nos salvos tíeri. Avšak jako vřiši
přírody 'est plnost bytí (plenitudo entís) prvopříčiny oha Stvořitele príčínou účinnon, exem
plární a účelnou analogické účasti eho bytnosti a
činnosti ve tvorstvu příčin podr u ných, — ta

podobně jest v nadpřirozené říšimilosti a regenerace idstta plnostsubstancielní moudrosti
a vtosti v Kristu Bohu-člověku, medlatorl et
ministro salutis per excellentiam, účinnou,
exemplární a účelnou příčinou analogického sdě—
lení akcidentální moudrosti a svatosti ve zvo
leném sboru a oštolův, aby se stali příčinami na

strognsýml causae instrumentaíes rationales)lidsk ásy. jimiž působí příčinahhlavni (causa

Eríncíp is), Kristus, když app likuje zásluhy vyoupeni a posvěcení lidstva skrzze obě: eucarhi—
sitckou a svátosti (viz čl. „svátost' ). inkarnace n.

hypostatické spojení Boha Syna s přirozenostilidskou a eho thean drické dilo messiánské
má býti ust leno (perenne) „až do skonání světa“
v církvi, jakožto mystickém těle Kristově,
v némžto je inkarnace napodobena spojením prvku
lidského (elementum humanum) ve sbooru a_po
štolů s prvkem božským působení Ducha sv.,
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který jim byl zaslíben a poslán. Pročež h_lásásvatý
Pazvel „Sic nos exlstimet hoom ut mí stros
Christi ct dispensatores mysterioruml.leei“ (l.
Korr. ; „Omnia auteme cho, qui nos reconci

liávit 4sibi per Christum; et dedit nobis miniszterium reconclliationis“ (.2 Kor 5 9 |"). Obr
a povznesení lidstva — ano celého světa (Rom.Z822,
„omnis creatura“ )—působením cirkve, jakožto mysti
ckého těla Kristova, je praegnanině vyjádřeno slovy
(E ' ' „Et ipseededit quosdain quidem Apo
stolos, quosdam autem prophetas, alios vero evan
gelistas, alios autem pastores et doctores ad con
summaiionem sanctorum, in Opus ministerii, in
áediílcationem corporis Christi, donec oocurramus
omnes in unitatem fideí et agnltionis Filii Dei, in
virum períectum, in mensuram aetatis plenitudinis
Christi“ 2 primátu apoštola etra.
Kristus „zjevuje se (apoštolům po svém zmrtvých
vstámni) po čttřiyricet dní a mluvě 0 království Bo
ž“ím, doplňuje institucí a konstituci svě církve
udělenímprimátu Petrovi, když se sboru apo
štolů (wrc „aby;zarc)po třetí zjevil (dle ev. jana

2l'4) a Již při prvntm zjeven (Jan 20 ') ceelý
sbor po obným posláním ověřil, „jako hjej poslaltec“. Důkazy primátus ]. zj ozasli—
bení Kristem (ex promissione primatus,eMt.16'3n.).
lendá se o primát úplně pravomoci sociální auto
rlty zákonodárné, soudcovskěavýkonně (primatus

jurissdictlonls), a nikoliv o primát č. prvenství pouze(p rimatus honoris) neb přednost pouhého
dozsoru(p. inspectionis) &ředitelství (p. directionis).
Vtomtosmyslu sněmv ati áns ky uči (sesss.,4 c._:l)
„juxtaevangelií tesiimoniaprimatum juris
dictionis in universam ecclesiam immediate et
directe b. Petro apostolo pr omis su m atque
collatum íuisse“ (viz tamtěž dotyčnou definici
can. l.). Skuttečnemu přislíbení primátu ke konci
veřejného púsobenní K. předcházelo označeni
(indicia) tohoto úmyslu Kristova: a) Oznámenou

při prvním setkáníl změnnuj „ris Cephas" (jan Mk 3'“)mKérislususkutečňuje
:: ukládá (dleMat.16'3) tu es Petrus“ (: 393)
Srovnati dlužno ls. 28 “, P.s ll7n Mat. 21“ a jj.,

ktnlejměno Kephá („lapis angularis, úhelný kámen“ )mená nos Kristu vlastní. 0) Kristus
označil svuj úmysl ustanoviti ve sboru apoštolském

" rovbpa'šoya, ylyoúynov, dle Mat
35;) Petra vyznamenával" Mat. 17,. 35,24'*, 53, 5

B“, 1. Kor. 55) za významných okolnosti. Ne
zvratný důkaz primátu a tím základni zákon
monarchickě ústavy cirkve obsahují Keristovaslova zaslíbení primátu (Mat 1'6s násl.).
Když Petr vyznal: „Tu es Christus, Filius Del
viv1“, odvětil mu Kristus: „Beatus es, Simon, Bar

gseynujona, quia caro et sanguis non revelavit tibi,ater meus qui iu coelis est. Et ego dico
tibi, quia tu es Petrus (Kepha), et super ham: pe
tram (Kepha) aedificabo ecclesiam meam, et porta e
inferi non praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo
cláves regni coelorum, et quodcunque ligaveris
super terram, erlt ligatum et in coells, et quuod
cunque solveris super terram,e erit solutum et in
coelis'. Otázka primátu jest otázkou veřejného

práva č. ústavy (Verfassung)o„třizšeKrístovy'I, jehocirkve. jedná se tudíž o dvě K do
býti podmětem primátu č. nejvásti sociální auto
rity církve, a Z", co obsahue jeho pravomoc?
Ad l". Kontext uvedeného místa a gramati

kálni formy druhé osoby zájmen a sloves užitých:„Blahoslavený jsi, Simone, synu

praravlm tobě :Ty jssl Petr (Kepha)a"naotěskále(Kepha) vzdělám církev svou . chybně
urrčují Petra pódrnětem. Ád znePSmysl
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slov Kristových jest vyjádřen metafo
ovy na skále Lichou jest námitka (Sc/znriger),bže

základní zákon ústavy církve bv musil býti vy
jádřen přesnou formuli juristickou. Kristus nepřed
nášel o ústavě cirkve s kathedry vysokoškolske,
nýbrž učil jakožto učitel lidu, jemuž„ dána jeest
veškerá moc na nebi i na zemi“. hlásá obraznou
řeči orientálů v názorné formě liclove, a proto
účinné a oagandy schopne, základní pravdy
království oži 0 na zemi. Ze te tri iu m compa
rationis této metafory Kristus předpokládájako
liduznámě, patrnozlehorči nah bl ho
slavenství, v jejímž epilogu (?“ násl.)c praví:
„Každý, kdo slyší slova má a koná je, bude při
podoben muži moudrěmmu který postavil dům svůj
na skálu [ spadl příval a přišly řeky a zavály vě
trové a oborlly se na ten dům a nepadl, neboť
byl založen na skále“ atd. Následovnělze
smysl slov Kristových k Petrovi v ložiti takto:
Poměr Petrův k mě církvi se rovn poměruuzá
kladu skály k postavenému na ni domu. Takový

základajest principem (příčinou účinnou) jedapevností dommu; následovně bude Petr
principem jednoty a pevnosti (stálosti) cirkve, t. j
společností věřících. Princlclpemjednoty a
pevnosti společnosti věřícíchjest jedině pravo
moc nejvyšši sociální autority ví ižto od 0
vídá povinnost poslušnosti (obedientia fidei)
poddaných věřících.Následovně příslibujc
stus (Ma.1t etrrovi nejvyšší autoritu
ve sve církvli čiliprimát urisdikce v trojí
jeojífunkci pravomoci zákonodárné (legiíera), soud

vskě (judiciaria) a výkoonně (coči'sclitiva) v říši
Éravdy a svvatosti“ (jan l715 eed k tétoristmy instituce principu jednoty auspelvnosnvěro
a mraxouky cirkve vyslovuje věta textu následu
jící: „A bra pekeelné ji (církev) nepře
mohouh B„rány, ortae“, t. j. místo, kde se vy
konávala v orientě moc společenské autority, ozna
čují per metonymiam tuto mocc,samu čemuž orrlen

tálové dobře rozuměli. Až podnes je běžným všraz„Vysoká (Turecká) porta" místo Turecká n
eji moc. Výrazem „portae lnferi“ (:zúlm řjůou),
„brány ekelnč“ — se vyjadřuje obdobne „mocřiše satana" (Mt 25'1, Apok. l27) čili moc „říše
tmy" (potestas tenebrarunl, Koloss. ] 3), t. ]. bludu
(lži) a hříchu, která je v stálém boji proti „říši
Kristovčsvčtla“ ,tj. pravdyasvatosti, odpokušenía pádu v ráji (Člen. 3'5 „Nepřátelství položim“
atd.) až k poslednímu boji "lidsha (Apok. 12Bnásl.
„lbyl svržen draktten vekli .“) Srovrnj boj,
který vzplanul, když Kristus prohlásil: „království
Boží _blizkým jest“. Významně nazval sv. jan Kř

(Mt37)jeho eodpúrce „plemenemhadím“, s patrnouallusí ke Kristus (jan 8“ násl.) zatvr
zelým a pyšným íárizeům přímo vytýká: „vy jste
z otce ďábla. .on byl vrahem od pocátku a ne
stál v pravdě. kdy/'. mluvi lež, z vlastního
mluvi, nebot jest lhář a otec Iži“. Proti této moci
lži a hříchu postavil Kristus, světa Vykupitel, moc
pravdy a svatosti ve sve církvi, založiv ji „na
skále- „a brán) pekelné jinepřemohou“ Vizl. 'lirn
319,kde sv. Pavel církev nazývá: „columna et tir
mamentumverítatis“.—Bezprostředně (imme
diate) je viditelná církev na zemi založena na
Petrovi jako„ sk“áie, čili řízena jest nejvyssi jeho
viditelnou autoritou primátu, ale rostředečnč

(mediate), jakožto pnrvopřičina x. ., zůstáv á Krimokterý nikdo nemůže
položit jiný'. rje náměstkem Krí
stovym („vlcarius Christi“) na zem i. — Následu
jíci slova ve formě metafory klíčů: „A tobě dám
klíče království nebeského“ atd. —vykládá Kristus
sám řka: „Cokoliv svážes na zemi, bude svázáno
i na nebi; a cokoliv rozvážeš na zemi, bude roz
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vázáno i na nebi.' Slova „vázati a rozvázati, ii are
et solvere“ znamenají všeobecným zvykem m uvy
v přítomné souvislosti mravni závaznost, jak se
gehlaSužívalo dle talmudu ve mluvě rabínů. př.hamai „zavazuje“ (ligat, prohibet), co škola

llillel „rozvazuje“ (solvit, permittit); jmíenovité vespojení s metaforou o d
zřejmo, která v řeči Písma ív prloíáui znamená
odevzdati nejvyšší pravomoc č. jurisdikci
nad městem, domem atd., jehož klíče se odevzdá
vají (Is. 2222). V popuulárné srozumitelném obraze
klíčů království nebeského“ je obsaženo příslibení
(dabo claves) pravomoci zavazovat n. rozvažovat
(ligare—solvere) ve svédomíapřed Bohem („bude
vgz_á_non ro_zvázáno i na nebnii“), a to pravou)unirvresáln „q qeu“)vobou

„kralovstvi nebeského“ jak vzhledenmk celé cirkvi
'"akožto jednotnému or anismu, tak k jednotlivým

iejímičástem a jednotl vým poddaným; ,9)pravotsuverení, od nikohona zemizávislé, jelikož
bezprostředním účinkem „svázání' (uložené
závaznosti) na zemi jest závaznost na nebi, t. j.

řed Bohem — Kristuszůstává „habens clavem
avíd, qui aperit et nesmoclaudit, claudit et nemo

aperit“ (Apok. 3'). Aletutto svou praavomoc „excel
ientiac“, jednoznačné (univoce) nesdělitelnou, ob

obně _(analogice) sdílí s Petrem jakožto svýmvidite lným nám é kem (potestate clavium
_vicaria)ve viditelné církvi. (Viz_Knaómůauer,
in Matth. Ill, 130násl „Christus in Petro insti

tuít unitatis principilum et vlsibile funoamen__t_um“z.Viz Vatic. Constit. do ni. procent.))rD rhu
jest ze slov Kristovýc u sv. jana 2115násl. ,jimiž

Petrovi p_rimátuděluje (ex collatíone primatus)—j0be po svvém zmrtvýchvstání několika
apoštollůmvu ejezera Galilejského, pravi Šimonovi

Petrovi ježís: Šimonc (sype) šanův, miluješ-i-imne více nežli tito? Dijemu v em Pane, ty víš,
že miluji. ekl jemu: Pasiž beránkymm.é ekl

mu po druhé: imone (synu) janův, miluješ--ii mne ?Díjemu: všem Pane, ty víš, že tě miluji. Rekl
jemu: Pasiž beránky mé. Řekl mu po třetí: Šimone
(synu) lanův, miiuješ--li mne? elr zarmoutii se,
_protože mu řekl po třetí: „Miluješ--li mne?“ lřckl
jemu: Pane, ty vrš všecko, ty víš,“ tě miluji.Řekl muježiš: „Pasiž ovcem — b
jektu č. kdo jest Kristem osloven, “nemůžesbýti
pochybnosti. Je to „oŠimn, syn janúv, Kristem Petr
nazvaný a „ssálou“ cirkve učin .“
Kristus udiii, p_atmo z řeči sice mletaforické, ale
jak bylo již při textu Mt 16a poznamenáno, ex
usu loquendi, všeobecným zvykem, jmenovité orl
entáiům srozumitelné a svou názornosti účinné.
Nebot Kristus sama sebe „dobrým pastýřem“ (lan
10" násl.) nazývá, který „dává svůj život za 0\ cesvvé“, t. j. dvérou s ním v jedno stádce spo_
jen, a to nejen lid israěiský, nýbrž i pohanský,

ve ke ré lidstvo jet _povooláno „a__bude(__ijdenovčinec & jeden past „Pasc
notuut'vsw) znamenají v kron „úřadu pastýřského",
čili v přenešeném smyslu v řeči posvátné' 1profání,
rege re homines, vládnoutí lidu, t.j. vykonávati
právomoc autority společenské, exercere pote

atem jurisdi.ctionís Vtomtosmyslu2.Král.
5. o králich praví, že „pasou lid svůj'; 15.444'“
nazývá krále Cyra „pastýřem (rup)“ &Mt 2“Mes

siáše 51,1,ňyoupcyoc,omt:noqtarst tdv laóv [toi
fór konal.. 2 Homera je znám název krállův „zontévcs

Mpastýři národů“. A jelikož Kristus, nejvyšší
pastýř (x. č.), „kkterého vlastní ovce poslouchají“
t_lan10 “),uukládá Petrovi bez veškerého omezeni:
„pasiž ovce me“, dlužno tomu odkazu rozuméti
oveškeré funkcipastvy avvedení všech ovcí
Kristových, t. j. všichni věřícíbez výjimky, tedy
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i apoštolové, ,ěsou de jure diviuo podřízeninej-_vyšší společensk autoritě, Petrovi udelené v celém
obsahu jejich podstatných íunkci: zákonodárné,
soudcovské a výkoonn.é Srovnámc- li slova, jimiž se
Petrovi primát udčluje (Jan 21“ násl.), se slovy,

jimiž se mu přísl ibuje (Mt l6'5 nmásl.(),odljštšvídávýraz „církev mou, ecclesiam meam Mt vy
razu „ovce mé, oves meas" (jan 21), v obou
případech ve smyslu cirkve cel a „stáda
celého“,
.dů kaz: Předešlé dva texty Mat 16'5 a an 21'5

a jejich výklad potvrzuje a doplňuje 1) text
Lu .:223' „ir ' ekl Pán: Simone, imone,h1e satan
vyžádat si vás (expetivit, ččynlouw, c'čuašgu,adJme

nam _deposcere), aby vás tříbil (1017avwáog$£vexa,ňu" : raga'aoa),perturbare, zmástl étrem

jako obilí, metaphm: zviklati vpřcsvčdčeni) jakopšenici, ale já jsemprosil za tebe( rosbou účin
nou Vykupiteíe), aby neochabía (t'va ln; úhl.-zn, a_lJy_
ani v nejmenším nevybočiia, ut non detičiat) víra
vá, a ty zasse (obráté) posilňuj bratři svých“

(my_mov aor. omgíčw, podepříti, lfulcire). Reálnýparalleiism tohoto textu s Mat. 16s jest patrný.
Vo ou čelí Kristus proti útokům satanovým za

slíbeni_mochrany skrze P etra ustanoveného „skálou“ Vla.at) osilou“ n. podporou, minima,
všem (v nebezpečt duchovní zkázy se nacházejícím.
Text. Mat. lG. jest universální a obsahuje pri
mát jurisdikceveškerých prostředků
sažení cíle véčnne' spásy nutných, Luk. 22. jest
partikulární a vztahu'e se k víře jakožto
„základu a kořenu“ vešker ho života spravedlnosti
křesťanské (íundamentum et radix omnis justiíica

tionis — T_rid.), jeje'iž pevnouytneomylnou,v1z níže)odporou jcst Petr. Ta ll kládá C) 111Alex. inV. (5.4 , 4). Petry jakožto „a“skál „pa
stýř ovcí Kristových“, „azógtypu bratři svých“ (ce
lého apoštolského koiiegia) jest principem je
dnoty cirkve uecíičenýmmu nejvyššíautoritou
v zastoupení neviditelného Krista. Potvrzuje 2)
udaný smysl textu Mat. 16 21jan 21 též způsob
psa ní inspirovanýchapoštolův o Petrov: po se
siání Ducha sv., který „je uvedl ve všelikou pravdu“,
tedy i o rpimáté, dříve asi dosti nepocho enou.

Sestavujíce s;:znamyapoštolův a) staví vždy terana první mlsto (Mk 3'", Lu.k 6'4, Skut. l'J), též
s výslovným &zatím:, prímus (Mat. 10'). Totéž
dosvědčují formy J Zíuwy mu' ní ,na amos (Mk 135),

éwoc ouv zni; š'vórza Sku1.2'4) atd.-,3) vypráví

přednosti,lježto Kristus etrovisprokázal (Mat.8'4,1'07,le. .ukL “.Lk

collective i distributive vzat' ch.

o-o

slániD . edá e

mluví jejich jménem (Skut.1'[', 2'4,o_hany do círk e.(Skut 10'4), definitivně rozho
duuje nsasnému jerusalemském 'Skut.15'7), visituje
církve (Skut99" atd.). Ostatné by dokázaný obsah

zasiibenígrimátu Mat. 16. zůstal pravdou, jakopředpově Kristova o utrpení a smrti (Luk. 18='),
i kdyby onomu jako tomuto apoštolové a sám Petr
hne d byli neporozuméli. Co bylod e jure
v rvním majiteli primátu jako v zrnu horčičném
za oženo, vyvinulo a uplatnilo se exercitio juris
de ta cto v jeho nástupcich (viz„ hierarchia“ níže)
oproti episkopátu, když vzrostlo _zrnove světový

strom církve, který"vimchrembouři „bran peke iných“
b __ýzna utextu Mat. 16'a násL pravu
sšmzm.$_'£/t_elnlin( hilosophie d. Otfenbarung, Stuttg.1858,30 „%iesewWorte sind .vóllig entscheidend
ftir den P)rimatdes hl. Petrus. Es gehórte die ganze

Verblendung des Parteigeistes dazu, das Bt;\vei-_sende dieser Worte zu verkennen — Pro
počinai_racionalističti protest.utheologovéoras
dikáln ji. Popirají authenncij textu tvrdice, že

byl koiicemllítgldoevang; sv. Matoušeinterpolová n. áck, Dle Acta Archtelaiund das
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„Díatessaron“ Tatians 149násl. SouhlasíA. Rest/t,
H. Momu'era jj.) Vš obecně dlužno odkázati
na prokázanou authencii a neporušenost N. zákona.
Spe c i elně vzhledem k tomuto textu dokázali
bezdůvodnost (:tohoto tvrzení nasi Knellcr (Stímm.sMaria- Laa Bd. 50, Ydel ričre

(Études cx1xf1558 r1ási.')aáj Doka)zujísvědectvíms.v Ep hra ma (Hymni 1s ersilll, ed. Lam.ylV
682 násl.,) že se náš text v atianově díle Diates—
saron nalézal, následovně v evangeliu se čítal

před r. 1702a nebyl koncem 11.stol. interpolovánSvědectví řest.starověku
o tomto výklazděpodávají Origines (ln Exod. hom.
5,11 a in Luc. m.,17 kde nazývá Petra, „agostolllorumprince oTertullian (De praescr 2),
Cyprianus (ep.s71 aje_hopraegn. výrazy o církví
římské: „radix et matrix unitatis ecclesiasticae“),

mbrož in Ps. 40,n 30): „Ubi etrus ibi

ecclesia", sv. ilarius (in Mat. 1619)3nazývaje
Petra „regni coelestis janitor“a (in Ps. 131, ),S. jo. Chrryssostomus .hom. 54 n"2)a
Cyrilljerusaiemský((,atechafmyst. 2,19),který
dioPetroví, že jest 6 xogv uzówrac zač ngtatoo-rám;
nor ci.-rootaw. rimátě římského

e.Primátjest trvalou formou ustavy
(konstituce) cirkve Kristovy. Dogmmaticko u
nauku otom podává sněm vatikánský (sess. 4, cap. 2)
následovně: „Ex lpsius Christi ínstitutione est seu
jure dívino, ut b. Petrus ín primátu super univer
samecclesiamhabeat perpetuos successores (1),
Romanus Pontifex (episcopus)est b. Petri in
eodem primátu successor“ Třetí (3) otázkou
jest: jakým právem (quo jure) trvá spojení pri
mátu s rímským episkopátem? 1. První (1) věta
vykládá primát za tr alou monarchickou
formu ústavy církve a druhá (2) označuje řím

ského biskupa jakožtozlegitimního nástupce Petrraov Dúk em A) dogmmati
ckým první nauky (l)jsou aslozvazaslíbení a udělení primátu (M 163aajan 21), mííž se primát
označujejakožtoa„základ bnuudovly cirkveaúřad
„pastýře stáda Kristova“ jakožtoprincip
jednoty skolečnosti věřících. Nuže, „budova“ taj. církev ristova a „stádo Kristovo“, i. i. VěřiCÍ
v Krista, nepomlnou, nýbrž potrvají „až do skonání
s“včta (viz vlastnost cirkve „indefectibílitas“).
Následovně nepomine primát smrti Petrovou, nýbrž

pot v jeho nástupcich(primatus est perennisínstitutío Ch st l.) Na tomto smyslu textu Mat.

16 "_n(„superr lhanc petram aediticabo ecclesiam“M) aanj 21" („pasce oves meas") se za
kládá výklad sv. Cypriana De unit. eccl. _ep.71):
„Supra Petrum aedííicavít omínus ecclesíam su

„Una ecclesia super Petrum a Christo Do
mino"_origine unitatís et ratione fundata'.
„Origo umiatis" znamená původ č. účinnou příčinu jednoty církve, „radíxe et matrix unitatis“
(Cyprián ep. 75, taím se označuje býti primát.
Primát jetedy oŽským základem (fundamen
tum,základn1m č. ústavním zákonem) církve, nl

oliv závěrečnýmkamenem historicko- -poli
tického vývoje cirkve. — Uznávámetéž histo
rický vývoj, ale ze „zrna horčičného“ božské
pravdy, Mt. 16'3, v němžto, jakožto v zárodku, oyl
obsažen, co do podstaty, celý rozvětvenýstrom
systemu práva ústavního cirkve. Tak doznává sám
Schelling (Philos. d. Offenb., Stuttg. 1858,130),
a proto nezbývalo uminěným odpúrcúm božské
instituce primátu nic jiného, než zapřllí authencii
textth 16'5:„Die Herrnworle Mt l *
demuii. ]ahrh. an" (Han/ark, Dogm.-Gesch 691)
2 Druhá věta (2) sněmu vatikánského obsahuje

factum, že římský biskup je srkautečnýma le
%itimním nástupcem -. vprl iumát.oto factum se dokazuje nepopíratelným svěde

církev

ctvím hístorie,dle něhožřímštíbiskugové,a jentito, po dva tisíce let byli všeobecn uznanými
nositeli práva primátu. O tom factu nikdo nepo
chybbu.je (3) Na otázku práva, zdali totiž přímou

vúií Kristovou (voluntate dsirecta Chi.) primátbyl nerozlučiteln ěsspojen sepískopátem řím
ským, aneb bezprosotředně(proxime) v ůlí Pe trovou, řízenou (re „disponente Domino“, Lat.
IV.) nadpřirozenouo prozřetelností božskou, která
Řím „caput orbís“ již před Kristem upravila („prae—
paratione evangelica“ , Euu.seb) — odpovídáme dle

Card Franzelina (De ecclesia pm202), „to není,aspoň dosud, definovaným do a;tem ale je to

pravdao theo loogicky jistá, kteráseze způsobu,
ýay a o primátu římských papežů (nebímské dcírkve) v církevních pramenecch je vyjá

dřeno, logicky odvoezuje“.Způsob ten jest že primátPetrův a římskýe ískopát za nerozlučitelny od
sebe se považují, jsouce toliko dle pomyslu (distin
ctíone rationís non reali) od sebe oddnlišeny.
Byf per se toto nerozlučiteinč spojení prlmátu
s římským epískopáiem positivnim rojevenim
vůle Petrovy nastati mohlo, ikdjb y sv. etr v Římě

zenějšim (magis co_nnaturalis) způsob, který isto
rícká tradice dosvědčuje, že toti 1m
byl, tam epískopát římskécírkve založil, sám
pl'\i1l jej spravoval a mučednickou smrti za
svělíl. Kdoopo němnásledovalv episkopátu,
byl vždy, všude a ode všech zároveň de facto
uznán za nástupce v primátu, jak v následujícím
dokazujeme. A jelikož toto spojení obou se v dě
jinách a definicích ekum. sněmuv označuje za ne

rozlučitelné (conjuncta ínseparabiliter), odvozujemieení ipsum jus
vinum nerozlučitelností. Neboť dosvědčené factuíln

spojení takového, že ani autorita ekumenických
sněmů je změnili a jiný modus následnictví v priomatu stanovítí nemůže, nacházi dostatečn

dů vodu vje_11v právu božskou vůlí stanoveném,která vy oje stor cíkým nepřetržitě po
sloupností ř1m.mpapležů pod nadpřirozenou prozře
telností božskouse dostateč ně zjevuje. (Viz
Grandcral/t, Constitutiones dogm. oecum. .
Vatic. pars ii., cap. 2, comm. d.) Důkaz histo
rické tradice, že sv. Petr v Říměbyl, svou bi
skupskou stolici tam založil a zemřel, uznávají
i historikové protestantští přední autority na pr.
„und/lauren (g 20.),l\" (9354. ), 1Wander (K. G.
1.317). Poslední nazval „hýperkritikou“, pochybovati
o tom, co souhlasnou tradicí křesťanského staro
věku je zaru.čeno Podobně Grafik: i. s. 59 o mu
čednické smrti Petrově v Římě (nejspíš e r. 67),
dosvědčeně všeobecnou tradici j1ž ll. století. Viz
Hzrgenró't/Ler . 11. 39.— Celnější svědectví

iěto tradice jsou: Klement ímský, ignat ius,aC us, s. irenej, Klement Alex. (Euseb.
6—14),Tertu llian, Origenes. Viz či. „s. Petr “.B)Historický důkaz primátu pozůstává
ze bsouhlasněhosvědectví veškeré cirkve.ot: a) římští biskupové sl primát vždy
Uřívlastňovalia 5) veškerá církev jej uznávala.éto fundamentální nauce o své ústavě veškerá
c1rkev bludné učltl nemůže. (Ví-1.níže „neomylnost“
církve.) Následovně jest nauka o primátu římského

papeže pravdou. Ad a) Na dokladp vní spraemissyjsou nám svědki(:y Sv. Kiem ent Řím y(c. a.

96), který (dle své ep. Car.) funkci prnimtuáává u Ko ríntanův, autority svých předsta
vených málo dbalých, ještě za živobytí sv. apo
štola jana v Efesu, sv. Viktor i. (189-199), který
biskupům malo-351skym uložil pod trestem ex
komunikace slaviti ascha ne 14.Nisanu („Quarto
decimani"), nýbrž dle ritu římského, uposslechli
bez reptání, následovně uznávali pravomoc pri

nebyl a biskupství tam nezaložil,jest přecevěřím

:“



církev

;C a Il'l 5 tu s (217-222)stanoví protl rígorísmu
Novatianů (též Tertullianem hájennému , že církev

má rávo a povinnost kaiícím odpoušt tí též hi—íchlycizo ožství a smilstva; sv. Siríccíu a.p$85)

čítá si kompetenci poučiti Hímeria, biskupa Tarpralconského, jellkož„ nese bříměvsech. . neb lépe
sv. Petr je neseskrze něho. évho dědice";

sv. lnnocenc I. as simus přičítsajísiorotí
provinc. sněmům africkýižísoc(4,17a 418)v z ležitosti pelagianismu pravom c,po tv r d [ti usne
sení biskupůveške rýcoh provincií, a to
na základě „tradice sv. Otcův a kánonů“, jimiž
se „taková Autorita apoštolské stolici přičítá, že se

nikdo o iieogm10rozsudku pochyboovati ne váží.“(Benz n. 09). Podobně svědčí vykonáváním

práva rímátlupapežové Levl. (VKira/t, Enchir.logůc u.sl (Dana.n. 163),Peíag íusl.
(Duma.n. aaAdrianusí. (D: 298), Mls.l (DnŽz. n. 332).— 0 theoretlnckémi prak
tklckléámu latnění rimátu žů o V. stol. ne
třeba uv děti zvlá tních svěalalťůť— lgodezřívatityto
svaté muže z nepoctivé usurpace primátu bez dů
kazů, bylo by rotí kritice t píetě.-——Ad fi) Ze

souhlasných pře etných svědectví v e š ke r é c i rk v euvádíme synoptick: . Sv. ígnatius Mě.(ep. ad
Rom.) nadepsaí svou epištolu k Římanům: „Eccle
siae dilectae..1)n; xai(uzenoxáůqraíšvto'anzzwgr'ou
Pwitai'aw, ůEtóůso; xaůquem'enim; áyánrigá.
(VizX?. Nir-nhl, eTheologie d. hl.mlgnatiuss. 65 náX.,DFunk rrP lmat Pápste nach lg)
natius u. írenáus, KirchenhístróAbhdl. l.) Zt tua
kontextu se v uv. lit. dokazu“e tento smysl: ex-íšcc
lesiaa, uae in territorio omanorum praesídet
coetui ídclíum — Cllr Pudl, lnstit. 1. p. 291. —

v. Iren s(dvA ..haer 13, C3) uzčí Kyril
kazu apostolaícity víry stačí důkaz, že církev rim
ská jest apoštolská, nebot co platí o jeeií víře,
platí o víře církve veškeré, jelikož s římskou
kvůli její vynika ící autoritě shodovatí se musí.„Ad hance milicccl esslam (Rom.)propter po
tiorem (potnentíorem),princi alitatem necesse
est convenírc omn mecc esiam, hoc est eos,

qui sunt undíque íideles, in qua semper ab hls,qui sunt undique conservata est ea, quae est

ab Sapostoíis tranditio. —( VParc/;, ínstit. i. p. 291)Cyyrp ia 25 2., Enchir. n. 242
nássl) dokazuje „compendío veritatís“ proti veške—
rým haeresím orthodoxní víru kriteriem nutné jed

noty biskupúv a věřících s římskou kathedrou naízákladě Mt 16 a jan 21. 4. ptaatus Milev. úto
groti haeresi stejným argumentem: V Římě udělenayla cathedra Petrovi, hlavě apoštolů.. . ut jam
schismaticus et peccator esset, qui contra singu

lareem kathednram alteravm collocartet“ (De schísmDonát. ]. ugus in (ep fundam.
c. 4.) vyzn'ávlá,2že jej vvlůně katol. církve drží „ab
ipsasede Petriapostoli,cuipascendasoves..
Dominuscommendavít,usquc ad praesentem
epíscopatum successio sacerdotum „ln qu

(sedě mm.) senaerj) apostolíišae cathedrae viguitprimatus' (ep4 . Římštípapeži byli již
v II. stol. od vynikajících hicrar chů — též ori
entu — v důležitých církevních záležitostech o2radu
adefinitivní rozhodnutí dotazování, a to ne vzhledem
k jejich věhlasu doctrinae, nýbrž oftícii. Sv. Pol y
karp váží cestu z Malé Asue do Říma, aby si vy

žádal rozhodnutí o slavnosti Piascha od ŽAníceta
nEus ..H E. 14,1(z'rch Ench . re
nedj se obrací osobně v záleežítosti lyonských mu
če níků na Eleutheria(Euse .,5 4.,Kir£/1. n. 53).ron 23) dosvědčuje, že v době
svého sekretariátuc u papeže Damas (382-384
„synodickým dotazům z orientu i occisdentu odpo
víald — lním uznán im prímatu
v celé církvi, jmenánv.v celém orientěl, jsou appel
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lace bískupův a atriarchů k římskémup peží.
Athanasius (dle eron.ep. 127)scutíká do tma

jako do „tutissimum portumfr;hh ry s osto mus hledá
ochrany u llnnocence[., o,doretus bískuupv Cyru, a lavlán, patrlarcha v Konstantinopoíí,
se dovolávají v zájmu vlastním icelé církve na
sněmu v Eíesu proti Dioskorovi ochrany Lv a Vel,

udávajíce důvod svého rekursu: „quia duebemusservare veneratíonem b. Petro .. et secun

dummmtorem conciliorum per libellos(Raomam),apaturpell 0 zam enus 1.3)
uvádí účuirnnérekursy biskupův od arianů ze svých
stolíc vypuzených, „quoníam propter sedís digni
tatem mníu mcura ad ipsum (pontíf. jutianum

spectabat“.Totéž dosvědčuje'l heodoret (3). — 8. Konečné nejúčinnější svědectví podá
vají nejen provinciální synody, nýbrž i sněmy
ekume ck a) an 3. němu vSardíce
(roku 343), v němžto uznánis pravomoci Petrovy

vjejim dědici julíoví se nazývá. sancti Petri apsostoli memoriam honorare“ ; b) na mu v Ete
(r. 431) se odůvodňuje sankce papežova při osd—
souzení Nestoria slovy: „beatissímus Petrus vivit
et judicium excrcct in Coelestino“; ;) sněm chal
ceedons ý (r. 451) prohlašuje po přečtenídogma

tické epištoly Leonovy: Petrus er Leonem locutus
est“; taktéž d) sněm . (r. Íper AgathonemPetrus ioquebatur" ; c) na sněmu)\7 ll. (r. 869) sio

žílí zúčastnění Otcovévvyznání víry dle formulepapežem Hormisdou pře psané (viz níže „ne

omylnost“), v nížto slova zaslíbení Erimátuapcž„tu iesPetrus. .“ se přivlastňují též řims ému pap
odvozuje se neporušenost víry (immaculata relcíglioa)
„m ostolica a nutné s ní sjednocení všechpravověříctch (ln una communlone

ejský il. jednomyslně schvaluje obsah eplsštoly
papeže Adriana, v níž praví: „Cujus (Petri) sedes
ln omnem terrarum orbem primatum tenens reeful
get, et caput omníum ecclesiarum Dei consistlt;"—

že)na sněmu lyonském II. byla schválena proessio Michaela Palaeologa, v níž se čte: „lpsa s.
rom. ecclesia summum et plenum primatum et
principatum super universam ecclesiam catholicam
obtlnet, quem se ab ipso Domino in beato Petro,
apostolorum priucipc. . .. cuius rom. pontífex est

successor, cum potestatís (Allenitudine recepisseveraciter. . recognoscít'( ); h)ssněm

fioren tský (in decreto unionis) k textu lyonskémupřidává závěr: tromanum ponti icem) „esse verum
Christi vicaríum totiusque ecclesiae caput et om
nium christianorum patrem et doctorem existere,

et ipsí in beato Petro pascendi, rgřendíChac ubernandí universalem ecclesiam &D hp enam
potestatem tradítam esse; quemadmodum etiam in
gestís oecumenícorum conciliorum et ln sacrís cano—
nibus contlnetur" (Den:. n. 694 ;— takže sněm
vatikánský nauku sněmů přede lých o akuje, proti
novověkým bludům vykládá a doplňu e a v závěru
své deíinice povahu primátu (vis et ratio)takto
vyjadřuje: „Sí quis ltaque dixerit, romanum ponti
íicem habere tantummodooffícluminspectionís
vel directionís, nonautemplenam et supre
mam potestatemjurisdíctionís in univer
sam ecclesiam,nonsolumín rebus, quae ad fídem
et mores, sed etiamin íis,quae ad dtscíplinam
et rcgimen ecclesiae per totum orbem díffusae
pertínent; aut eumhabere tantum potíores par
tees, non vero totam plenitudlnem hujus supremae
potestatís; aut hanc ejus potestatem non esse or
dínariam et immccdíatam, sive in omnesac
singulas ecclesias, sive in omnes et singuíos
pastores et fideles, a. s.—“ atolíckounauku
o prímátě překrucovalí neb popírali: ve stol. XlV.
Marsilíus Patavinus v odboji Ludvíka Bavora
proti papeži janu XXII.; Víkleí a na něm závislý



838

M Hus; ve stol. XVI.t. zv. reformace, která

se stala J_spošečnýmvpramenem boje proti církví apapežs oby no :::/ur Edm |. „de eccl.
A ostoltivclapotestate(a.1611); „GGalllkanismus'

ebrontanrsmust „]osefrnrsmus“ Víztt čl
jakož iDr Lenz, Apologie sněmu kostnického,
v Praze 1896; I'ž, Soustava učení M jana Wi
klífa, v Praze 19Š. Dr. 7. Seddla), M. jan Hus,
v Praze, vyd. Dědictvím sv. Prokopa, 1915.—Spísy

Viklefovy a jejich plagiát ve spisech Husových jsou
důkazys elpé vášně a naprosté neznalostí __Kristo_v_vkonstituce církve a primátu
nosti římského papeže kla eme stručný vý
klad a důkaz na toto místo k vůli vnitřní souvi

slosti neomylnosti s primátem. — Dle sněmu vatinskěho zni katolická nauka takto: Římský
papež, když mluvi ex cathedra, jest ol)
dařentoutéž neomylností, jakoum
kev učící. — K vymezeni stavu otázk (status
quaestionís) a tím k odmítnutí nepřislušnych k věci

námitek uvádíme authentický výklad( otázky slovydefinice vatikánské 3055. 4. c.4 (l) „_Romanus
Pontifex,cum ex cathedra loquituri. e. cum
omníum chrlstíanorum pastoris et doctorls munere
fungitur pro suprema Sua apostolíca auctoritate
(2) doctrinam de fide vel mo l'lbllS ab universa
ecclesia tenendam definit, (3) per_assistentiam
di vinaa,m ipstIbeato Petro promíssam, (4) ea in
fallíbílitate poilet, qua divlnus Redemtor eccle

n delínícnda doctrina de fide vel
moribus íustructam esse voíuit; (5) ideoque ejus
modl romaní pontificis definitiones ex sese, non
autem ex consensu eccclesiae, irreformabíles
sunt — V první větě (sub !) je označen subjekt
neomylnostive své formální supposici nejvyš
šího učitele a pastýřeccirkve, což se vyjadřuje
terminologií „loqul ex cathedra“. Následovně v sup
posici jakékoli jiné _formy, na příklad člověka
privátního, učeněho, i úřad učitelský vykonáva
jicíno,ale ne ve formě nejv šší atd.,papež
neomylným_ není, _nýbrž může se inýlítí a hřešíti i proti víře. Ale „dígnítas Sedis (úřadu)

ctoíam in indigno sedentc non deficit M)
d(2) se vymezuje a) objekt ínfallíbilityvšecn vecr viry a mratlv &) forma výkonu

učitelského, když „definuje—definit“, t. ]. stadium
kontroverse a pochybnosti závazným : onem
ví ry končí, a nejen radu neb napomenutí dává, a
to :) vzhledem k celé cirkvi, k nížto univer
sálnost zákona víry, „definitio dogmatlca ex ea
thedra', svou povahou se vztahuje na rozdíl parti
kulární direktivy k podanému dotazu. Kriteria
k rozpoznání formální definice ex cathedra jsou
táž, jako při definici koncílíárni: výslovvné ter
míni .definimus“ a synonyma, účel učiniti konec
konlrodversi,přidaná sankce exkommuníkace ad()3)se označujeúčinná příčina (c.e
ciens0aneoinyjonostiv nadpřirozené assisteněi

'ahu těto Činnostziukazuje terminus„assistentía“ (ad--sisttere), který sou sotl pří
č n přirozených pří zjišttění obsahu „deposíta
fidei' nejennevyluču1e,nybržji předpokkládá, ale

ůsobe nim č. přispěním Ducha sv. (assistentía
p. s.) (negativně) definice nějakého bludu účinně

zamezuje a (positivně) přirozenou součinnost po
volaných sil k účelu zjištění p_ravdy suaviter et
fortiter řídí. Tím se „assistentia“ liší od „inspi
race“ (viz t. či ), která positivni illustrací rozumu
ideje vštěpuje a positivni determinací vůle (bez
porušení s_vobody) jich sdělení písmem působí,
kdežto assistence deposítum slova Božího ve 5 'ch
pramenech (Písrna a tradice) ředpokládá. ext

definice ex cathedra snení tu íž „slovoe Boží“smyslu textů Písma Pod (4se) tvrdí, že
neomylnost papežova jest dle věcí (reallter) táž,

církev

kterouž Kristus svou církev obdařil. je tedy d v oji
subjekt neom lnosti, ale jen neúplně (inadae
quatc) rozdi ný, & je tudíž vzhledem k jednot-'
nému soci'álnítmu organismu církve (episkopátu a
jeho hlavě) nemyslitelno a vnitřní kontradikcí vy
loučeno, aby neomylná církev stála někdy
prooti neomylnému papeži. — Pod (5) se vy
kládá účinek „definiceex cathedra“,t. j. b ezpro
střední závaznost souhlasu rozumua vůle vě

řicich, která nev žaduje dodatečného souhlasu cír
kveággk tvrdili allik ní a jejich stoupenci (Denz.n.1 .—Prvnim nosti
jest závěr z primátu, v němžto, jakožto duchovní
pravomoci universální, jest neomylnost,jakožto
pravomocpartikulární, obsažena. tomu cíli
odkazujemek [1.53 aš 2. o rímátě Pe
tro vě a jeho nepřetržitémtrvánír v římském

iskopátu. Dle zák_ladniinstituce primátu Mat.1 “*nás|: „Na té sk vzděl m církev svou a
brány pekelnéejí nepřelmohou. A tobě dám klíče

království nebeského; __coko_l_ivsvážeš na zemi, budesvázáno l na nebi. 21'5 násl.: „Pasiž ovce
me“, a doplňku obou Luk.n22": „coníirma fratres

tuos“ jest ovahou (vis et ratíov—__ralson ch'etre,podstatnOu bytností) primátu prrni
jednoty a stálosti (unitatisetfírmitatis)cnábo
ženské společností věřících vykonáváním nejvyšší
pravomoci „_ligarevel solvere quoocd unque“, co
koli směřuruje k věčně spáse lidstva. Nuže, v této
universální pravomoci„ligare (solvere) quod
cunque“ a jí odpovídajtíci povinností poslušnostizávazné i „na nbe prřed —.jebst
v první řadě obsažlenat zjevena nauka o nadpri
rozeném cíli a potřebných k jeho dosažení pro
středcích, čilí dogmata credenda et princípía morum
agenda, křesťanská věro- a mravouka ( res fídei

morum“). lestíť „víra základem a korenem ve

škeré křesťanskéspravedlnosti“ (Trid.). Následovněsměřuje funkce „s ály Petrov " a vrchnopastýřské
činností jeho: „pascere oves hristi“ a „confirmare
fratres“.1akožto trvalá instituce ve všech jeho ná
stupcich (víz S.) v první řadě k upevnění a
esjednocení věřícíchve víře auto írtoou učí

telského úřadu (potestate docendi), jížto odpovídá

poslušnost věřících (obedientía ofkíí_1ei).Pevnost čilijistota souhlasuvíry přechpo evidencí
autoritym neomylně, t.j. t::kové,která vy

ožnost lu (inerrantia, Unverirrííchkeít)o. Následovně o b sa uj e p rim
zároveň n c o m y 1no st. Potvrzuje se tento závěr
i tím,že povvoinnst jistého vnitřního sou
hlasu k předloženému nejvyšší autoritou článku
víry pod sankci věčně spásy vylučuje možnost
bludu téže autority a vyžaduje na Bohuu,

jšst Pravda a Svatost sama, aby toutéž assistenciucha svatého papeže před bludem chránil, kterou

učící církev obdaril (viz níže „vlastnost ne_omyl-_nosticirkve" sunb V. ."21'' násl.
3. důkaz) ze slov účinně modlitb Veleknězeszrista:
„Ego rogavl pro te, ut non de ciat fides tna,
et tu ahquando conversus confirma fratrres tuos“
dovozujeme: Kristus uložil Petrovi posílňovatí
bratry ve víře a modlil se za něho, aby_při vyko_

návání tohoto úřadu nepoklesla jeho vira (Framju)“dein" z) m'au; dou). Nanzeni Kristovo [ jehom

dlitba měly účín ek. Následovně _pos_ilnujePetrbratryvevire,majevi rounep i luno č.jsa
neomyln ým přivýkladuvíry. Tak slova ta vykládal
již sv. Cyrill Alex. ínLk. 22“: „ ttu aliquando
conversus confirma fratres tuos_,i. e. tirrnamentum
atque magister esto eorum, qui per fidem ad me
accedunt“. Taktéž Leo M.(serm. 4, 4) a Theo
dorus Studíta, Gre orius Nazian., Opta
tns Milev. nazývá mskou Stolicí „cathedra
Petri“, „cathedra unníca“ v. „singulár $“.
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ii. Důkazze souhlasné tradice cirkve 0 ne
omylnosti římského papeže připomíná poroxnání
zrna horčičneho, jehož vývoj ve veliký strom byl

'potencieelně již v zrnu obsažen. Křesťanský staro
věk nerozlišuje ještě a nesystemisuje otázky o sub
jektua objektu
jako nynější věda dogmatická a kanonistická. Ale
ve starokřesfanském životě objevuje se charisma
neomylnosti vtěleno v životě víry, jako abstraktní

ziaskon biologiea je vtělen ve fysickém životě orga—m.ů — ksvědčil. ve ll století sv. lrenej

(Asdv. haer 3,13. 2.), sv. ! natius (.ep ad Romm.viz 9 3. adp .a 2.), že cnrkve apoštolské, sjed
noceně s cirkvi1římskou ve sxé nepřetržitě posloup
nosti biskupů, celou apoštolskou tradici božského
zjevení neporušenu a neporušiteinu zachovávají a
ohlašují, „qui cum episcopatus successionc cha
r_isma veritatis certum acceperunt'h (Viz níže iii.

), a v tomto viditelném principu jednoty
učícich a slyšících je zajištěno charisma pravdy
Ducha sv. —Že bylí apoštolové o účasti daru toho
přesvědčeni, dokazuje se v oneomylnosti

c1.rkve 2. Tertullian aviii. stol. (Deopraescr. c. 21)„praejudicat de men cio doctrinam, quae sapit

contra veritatem ecclaesíarum i_et(ideo)vApo
orlo um 5et Christi et De .pri an (ep.5 ,ab ecclesia aposltoiica(Romana),

„cathedra Petgri“, „ecclesia prlnclpall unltas sacer
dotaiis orta est“ proti haeresím; 4. sv. '
„Ubi Petrus ibi ecclesia; ubi ecclesia, ibi nulla
mors sed vita aeterna.“ 5. Sva ugustin
(sermo 131)dovozuje definitivnírozhtodnutí o pela
gianismu potvrzením provinciálních synod římskou
stolici: .jam enim de hac causa duo conciliaiCartha
gin) missa sunt ad sedem apostolicam. inde etiam
rescripta venerunt. Causa iinita est, utinam
alíquando íiniatur error.' 6. Sv. jer opnym piše
papeži Damasovi: „Quicunque (cx haeretícis)
tecum non coslligít,spargit; hoc est, qui Christi
non esí, Antichristi est“ (Ep. 15, 6). 7. jménem

šzkoly středověku svědčí sv. To máš Akv2 q. l, .l.0) „Ad auctorítatem summi ponti
ticis pertíncateditíos symmboli, ad cujus auctori

atcm pertinet tinalitesr ideterminare ea, quae suntíidei,ut al) omnlbu inconcussa fide tene
antur.“ Viz souvislá ssvědectví .Sc/trader, De unlil—tate rom. l. li.; c. 5; Heinrich, Dogm. Theol.

5 násl.; líctlmgzr, Fund.am Theol. VI ŠM.Palmian', De m.t.Pon .25 a jj. — B) kou
máme-lipraxi římských psapežů prvnichstoletí,
namnoze skrý vaných vkatakombách, bylo by p_rotl

veškerým lpravidlům kritiky () historických institucích sociá m autority, kdybychom vyžadovali do
pndrobna_svědectví o skuteěném vykonávání
práva pririmátu a infallibilíty (exerccttium juris
primatus et infaliibilitatis). Neprislušnost takového
pooža av se měniv nespravedlnost antiintal
líhílistů, když iacta vykonávání práva primátu a
s ním spojené neomylnosti nejvyšších funkcímagi
steria ve fragmentecn historických pramenů o
svědčená se prohlašní — zau surpacl římských

ů. — Významným výkonemnnejvyšší mocí
magisteriajest 1. to rmule,

kterou předepsal pagežHormisdasa veškerýmbiskupům(2)00) v

entě k podpisu plřeždltožiíza tím účelem, aby svou
orthodoxii u příležlotsti monotysit. ugatri archy (Konstantinop) Acacíaa4( 7l- 489)luosv dčílí.

mou tpravé víry (dle_textu íormule) jest vírařímské stolice, ,quiain sede apostolicacítra
maculam semper est caatholicaservatarelígio..
quia non potest praetermltti sententía Christi dicen

tis: ues Petrus et super hanc petram aedífitcaboecclesiam meam“. roto „suscipimus. . eplstoolas

b Leonis papae universas,quas de christianareligione conscr sít. . sequentes in omnibus apo
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stollcam sedem. — Leo Vel. vydal dogma
tickou epištotoíu „ad Flavianuum“, v níž zavrhuje
blud monofysíty Eutycheta a Otcům sněmu chal

cedonskělm ukládá, aby se dle ni e_řaídílí,jelikož„planissime et lucidlssrme. (in e.p) tuerit

declaratum, quae sit de sacramentoe inlcarnationis\í..J Ch. pia et sincera contse o“
cr os Leonis Petrus locutůs est.“ —

Pap amasus vdal na řiímskěssynoodě
(369)pkeorientálním biskupům epištolu, v níž byla

stanovena norma víry, kdokoli chcerlzachovatiapoštolskou tradicí neporu o
sáhnouti věčné spásy. Podepsaloeina synodě
antlochljskě (378) 146 bískupů.———+ato facta,
uváženavve své universáinosti, ve svém významu

vyznal:
_t\J

a výslovne'm odůvodnění, obsahují nepopi

ratelně přesvědčeni říms ýkcho papežu vi orientálních bisku ' lnosti
obsahu formuli k vyznání víry předepsaných. Mož
nost bludu tak universálního b znamenala vitěz
ství „bran pekelných“ nad crkví Kristovou. —
3. Paapeežové definitivněhaerese odsoudili,
ekum

nické sněmy tělo rozsudky za nezměnitclnén prohlásily:a) eiagiamsmus zavrhli
innocente [. a simus; svědectví Augustinovo:„Roma locuta causa fínita“ (viz ll. ) esto
rianísmus odsoudilCaelestln,asnělmeteský uznal:
„Coacti per ss. canones et epistolam patris nostri
et comministri Caelestini, romanae ecclesiae epi
scopi,. .ad lugubrem hanc contra eum (Nestorium)
sententiam necessario vcnimuus“.

sritismus zavrhl Leo Vel.dožmatíckou epištolouad Fíavianum, po jejímž přečten sněm chalcedonský
se vyjádřil: mnes ita credimus, orthodoxi ita

credunt: anathema el, qui non iraacredit. Petruper Leonnem íta locutus est.“ těž a') sněm

Constpl. iíil.: „Per Agathonem loquaebatur Petrus“Sn ěml onský ll. přijal symbolum, v němž
se praví, že v důsledku primátu římská církev

„fidei veritatem dete ere... etesi quaede fide subortae íuerintuqua toí
debet judicio detín ir “ 4 Katoíičtíekřesstané
W. a V. st oletí v době antitrinitárských a chri
stologických haeresi podroobilí se rozhodnutím
ekumenických sněmů jakosamotne'muevan
geliu. Motivem jim bylo přesvědčení, že sou
hlas legitimně zastoupených apošto l

;schh církví v jednotě s církvířimskou,zaslíbenécharisma Ducha sv.,aproto
že je zjevení iapoštolas,ké Kristovo, božské“, byťveliká tněkdyi tí) část biskupů nebyla pří
tomna neb dokonce v hai resi a schísma byla str
žena. Tato podstata souhlasu prvnich století
0 neomylnosti učitelského úřadu, rozeznávající
činnost 1i d 5 k o u (vědeckou) apůsobeni assistence

uc h a sv., tvoří až podnes základ theorie dog
maticko-kanonistické o neomylnosti učitelského

úřadu církve. — Přehlížejíce vývoj viry o zaslíbeném „daru pravdy“ Ducha ., od stadia
raxe v ekumenických sněmích a v definicích jed

notlivých papežů prvních století křesťanských až
k formální detinícl neomylnosti na sněmu vatikán
skúm,s shledáme v tomto vývoji zrna horěičneho

zjevené pravdy vtělený zákon pokroku víry, kterýens is (commonit. c. 23)v yjaadřil
slovy: „Crescat et multumvehementerquepro
ficlat, tum singulorum, quam omnium. .eaeta
tum et saeculorum gradibus intelligentia, scientia;
seed in suo dumtaxa gener e, in eodem sci
licet dogomate, eodem sensu. “ Duševní pro
středí moderni doby, které v logické důslednosti
idei přeneslo revoluci ná b 0 že sko u V.
proti autoritě náměstka Kristova na obor života
polítíc ho a sociálního proti autoritě
ve š ke r ékv chronickém stavu všeobecně anarchie,
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vyžadovalo ozdravení společnosti od kořene (sana
tio in radice) a toho se dostalo prozřetelnosti

božskou na sněmu vatik nskémv ve form; clzyřejmédefinice autority „skályPetrovy“, kteráv
řila princi pe vnostižbudovy
cirkve Kristovy proti útokům „bran pekelných“a
tím byla a 'est zároveň oporou autority veškeré.

(Dr. Paul lajna—r,—Der Materia_\_lisr_i__i_us_'in d. Kulturgesch. 1865,s 5.3 ) — 6.N y z pojmu

neomylnosti, sjakožto nesdělitelné člověku vlastnostíbožské, nemo usklátstiani schism ov
ani ortho oxnouiprotestanté, kteří v in
spiraci spfsovatelů Písma sv. uznávají vyšší
stupeň nadprirozenéhoocsliarismatu,tnež je assistenceDucha sv. v neom _ Na smus a
r a c i o n a l i s m us nepořispouštiřádu nadpřirozeného
zjevení vůbec,aproto musí býti s nim tato otázka

vyřízena, než se__přikročihk_otázce o neomylnosti.— inan orienl,vižsehe
dajivtacta haérne1tickčch rozhlodnutín'mských papežůve věcech viry.— bsažnou sbírku těchto námitek

]. Dó'llingara ve spise: „Erw'águngen fitr die

Bischóte d. Concilíums liber die Frage d. papstl.
Untehlbarkeít“"(__1869,akož iě.Der apst u. dasConcilvvon Ia lBtůti),no vdy.dod Friedricha

892).— dpovsěď na tyto spis eu rwá
gungen tiberdie Fraged. pá stl Unfehlb.ausedenan
erkannten historischen Schr ften Dóllinger's urkundi.

zusammen estellt“ (1870), 11:rge__nró2/_:er,Kath.Kirche u. c ristl. Staat(1872), s. 927 ;Pagmi'eri,
de Rom. P.ontif p. il. c. ll.a jj. _Katolíkl nemá, pro
b se obával svědectví historie 0 bludné definici víry
nkterého papeže Historická iacta, dosud namítaná
(„arianismus“ Liberiův, „monoiheleiísmus“ pap. Hoo

noria atd.)objevíla se ve světle kritiky, že nemají
ogmatem neomylnosti nic s olečného — ll.Ozák ladech ústav cír veKristovy_.
. Konstitnce (ústava)církve v době

apoštolskéa vebzprostředněnásle
dující ll.a lll. stoleti vykazuje formKristem ustanovenou. Nebof l'. první
ohec křesťanskáv erusale mě se tvoříze
židů, taktéž když po pronásledováni církve je

rusalemskéd hlasatelé evangelia přišli přes různá
města do An tiechie, „nehlásajice slova n_ikomu, iaečjedině židům"Í Skut.8' “' " “.15'“

Tak jednaliOPavel(Skut.13“). Nadešla však
doába (c. a. .Chh.) hlásání evangelia avšemná tood um“Oi k' m, ne jp
poučeným nadprirozeným viděním (Skvut.10 nás| ),
zač „ostatni (apoštolové a bratří v judsku) vele
bili Boha, potom av lemm, určenym, „aby
nesl jméno Ježíše pohanům, králům a synům isra
elským' , když zakládal s Barnabášem církve na

ostrově Kypru a v Ma lea A_sii sjinými _pomocnikyv M a c e d o n ii, Ac la v provincii, jejímž
střediskem se stal i,:ífeshuasl(Skut. —.20) Tyt

obce migign9_judsko bylyzz_převeliké 1většinyz po
han u( 9—l_Nl) yvaji se „bratři“, „věřící“(ol motrůaawsg), fide es a(ZO);mami), „svatí“ (ní číywi),

„Žáci“ (pí plat?-quaievzhl_edem k Mat. 28' ůzrtsú„m, „krestan (Škut 18,mzefe,l. Pet. 4"). Ve
škerá tato jména označují vztah ke 5_polečen
ské mucs_vaa,zku který se vlastním jménem nazývá „e esia“. — 2'. Tato apoštolská církev,
jakožto společnost náboženská, se nám objevuje
od syynagogy oddělená (Skut. 5" násl.—.Syn
agoga, jsouc „paedagog-usad Christum' ,když Mes
siáše ne řijala, ba plebiscitem k podnětu vele
kněze a lehcerady se Krista proroka, krále a vele
kněze zřekla (před Pilátem, Mat. %násl. ), pozbylasvého posláni: „íínjs enim legis Christus'. srael
přestává býti áordem vyvoleným(Dan. 9,'“) a
stává se jim církeev N. Z. priimajic židy i po
hany( (Řím. 4'.,'násl 96-8). uto substituci
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prohlašuje Pavel (Ř__iin.,Gal., Žid. ), a apoštolové
na sněmu apošto lskěm v k_jerusalemé (Skut. 15),
dovozuáíce nezávazno st zákonův obřadných St. Z..,onech vaji ještě některé (indiiferentni) z

stor_áiníopatrnosti pro dobu přechodnou v p at—"jeedn této společnostitvorí
t_rojí svazek: vyznání víry (unitas profes
swms tidei), přijímáni svátostí (unitas sacramen—
torum)a vzájemnéhoobcování lásky (unitas com
munionis in vita sociali). Nauka apoštolská jest
jed naa táž „ublque in omni ecclesia“,vš dev
všech cirkvic_h (l. Kor. 4'7, 7'7),a víra imanů
„annuntiatur in universo muno" ( im 10,16'9).
„Kalich požehnání, který žehnáme. neni-í-iž spo
lečenstvim krve (communicatio sanguinis) Kristovy ?
A,chléb ktery lámeme(quem „frangimus“—výraz
o eucharistii) není-iiž ůčastenstvim těla (parti

cipatio corporís) _Kristova?“ (1.K r. '“, srovn1.Kor.l ' násl, Gal 2772. Ze společné
víry a společných svátosti plyne je nota obco
vánív žívotěs soci lnim(zrjs:io/tir_ei'.ag,EpI-i2" ,
tak že o křestanech (ze židů i pohanů) piše svat_ýPetr (1. Pet. 5"): „fraternitas, uae m mundo est,
která se jeví společnou účast statků duchovních
i podpory hmotné (Řim__._1526 ,Skut. i'9 , Gal. 21',
2. Kor 8'," 9' "), ha jsou v Kristu aježišyispoludědící a spoluvtělenci (u'i šůvqo
jednoho těla)a spoluúčastníkyzaslibeni jeho (Božího)
v Kristu ježíši skrze evangelium“. Tato společnost
„ecclesia“ poozůstává z „povolaných svatých“
„vve společnost Syna Božího" , tak že církev jest
„společnost Syna Božího“ (1.Kor.l“) a objevuje
se ve spisech apoštolských N. 2. jakožto jedináviditelnásspolecnčostč. obcování svatých
(„sanctorum communio“.) ]souto ovčřícíd,npovolani
ze židůvapohanů, shpolečnostdvou v jed mtěle,
tvořících svatš chrám v Pánu, postavoený na
základě apo tolů_v a proroků na samotntnměúh_elné_i kamen i.] Kris tu (Eph.2'5-1',

1,27 d3“, 1. Tim. 3'5, 1.3.Pet 25, 4'7; viz
metalorickád jména cirkve „budovy' a „"organismu“

& l. . rojem n. princ em této trojí jednoty viry, svátosti a bratrského obcován sva
tých“, dle těchže apošrtolských spisu jest sociálníautorita „smagíset rii et min sterii“ s trojí
nezbytnou_funkcí:zákonodárnou soudcov

onnn.ou Neboť: 1) Úřad učitelský
udilíKristusapoštolům slovy: „Dána jest mi \e
škerá moc na nebi i na zemi. Pročež jdouce učte

všecky národy, křtzsicenševe jménu Otce l _Synav_ativšecko, cokoliv jsempřikázal vám (M k'.16 "). Měli
však čekati, až obdrží Duchalsv.s(Lkn.24mm, Skut. l').
„Obdržíte silu, když na vás sestoupí Duch sv.
budete mi svědky vjerusalem a po všem Judsku
i Samařsku a až do končin zemi!“ (Skut. ). Na
místo jidáše zvolen byl tj (,Skut. 173%0azvláštním způsobem b i Kristem

volán (Skut 95, 22' nás., Gal. 1"). ale vkatlalošii
ostatnich apoštolů připočten (Skut. 9'7, Gai.2Apoštolové bylltéž přesvědčeni, žejiin úřad
a povinnost hlásati nauku Kristovu byl uložen
Mk. 16 '): „Nemůžeme nemluviti o tom, co jsme

viděli a si šeli" ,4_„Boha dlu_ž_novíce poslouchatinežlidi“ Sku4t.",lor.K1"'.or,1K 9'B Vira

jeest lidstvu potřebná ke„?áse, a apoštolát zjeveníádnou cestou k víře: terak však uvěří v toho,

“0kom neslyšeli? A kterak uslyší bez kazlatele?
ketrak bu_dou kázati, neb-udou li os lání?"im.10'4 nás|s.). — 2) V zásadě Kristem vyslovené:

„jako mne poslal Otec,iijá posilám vás“, jest nejenůčastapoaštolů na učite kém (prorockém úřadu
Kristově obsažen, nýbrž i na jeho úra u krá—
lovském (vladař-ském)a kněžském. Substituce
„dvanácti“ (uzivóóóexa) apoštolů v mezinárodním

(ll V..

A



církev

„království Božím“ na zemi na místo národní
autority St. Z. byla ve smýšlení rybářů galilejských
(viz l. 3) poznenáhla připravena, v názorných metatorách: „učinim zvvás rybáře lidí“, „ste soli
země“, „světlem světa" ajj. dosti srozumitelně
jim vštíoena. Následovně byla jim slova Kristova
l(Maa.t 16Ba i815)dosti srozumitelná: „Amen pravím
vám, cokoli svážere na zemi, bude svázáno i na
_nebi,a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno
inannebi.“ Výrazu „ecclesiam a—m včzzlqa/uv
poň“ (Mt. 1618)a návodu (Mt. 18"): neuposlechne- -li
kdo při brairském napomenutí, aby to „pověděl
církvi"a „pakli ani cirkve neuposlechne,budiž
tobě jako pohan a publikán“, rozuměli onábo

enské společnosti pravýchctitelů Boha, jak
bylo (pod č l. i) uvedeno. Proto znamená „svá
zati neb rozvázati“ pravomoc, která se Petrovi
avšem apoštoolům, Petrovi zvlášť též pravomoc
klíčů (ll.gl),t j. primát udzilí.Dle výlučn eho
ustanovení Petra „skalou“ a majitelem„ klíčů“ jest

osta tních apoštoolů k Petrrovi ten,
že de juuer i oni jsou „vzdělání na skále“ azzá
vislými jsou od „kličnika Petra", když královshi
Boží věřícím otvírají neb zavírají, je „zavazují neb

rozvazují“. Avšak de facto neb lo zapotřebí,yabyPetr své právo vzhledem k apootoluum téžv
nával (exercitium iuris). Příčinou toho byloyvý
jimečné postavení apoštolů jakožto bezpro
sttředně Kristem ustanovených prvních hlasa
t_elůkrálovství Božího bez vymezení hranic „v e
škerým rodům“, obdařených jednotlivě
darem zuneomyinosti„(G ai. ls; srovvn. í.rn ' -,"1.Kor.2 viz čL „apoštolát“ ] s. 529)
Apoštolové v tomto„smyslu pravomoci zákoono

árn é svému posláni rozuměli a je vykonávali
Nas ně mu v je r us ale mě „rozvazují“závaz
nost Starého zákona obřadnaíhoa „svazují“, co „sevidélo Duchu nám . ayste se zdržovali od
věci obětovtťných modláni &od krvea od udávenín
a od smílství“. Mimo posledni mají ostatní zákazy

jediný důvodv zavazujícíautoritěvůlea apošt olů . osit ivvnlm zákoně církevním,
který prohlašovali závazným Když chodili po
městech (v Malé Asii) odevzdávaii jim usta ano 
vení vydaná odaapoštolův a starších, kteří byli
v jerusalemě, aby je zachovávali“ (Skut.164). Svatý
Pavel (1. Kor. ll') chválí Korinťany proto, že „za

chovávají jeho př lůtázání“ (praecepta mea,nanasóónmc,tenetis);jslo poositivní předpisy,—
jaks emaí chovati přiuslužbách Božích, agapech

atd, a do ládá: „sOtatni věci 1uspořá árn (disponam), jakmile přijdu“ (l. Kor ll.“) e se jedná
() jurisdikcx nad poddanýmive smyslupráv
nlc k ě m,patrno ztoho, že se nevztahuu'e na ty„qui
ioris sunt, t.j. na nepokřtěné, kteří ni dným svaz
kemscírkv'ínebylispojení(i. Kor.5"-"). Pravomoc

don uco vca i (executiva, coactíva, Stratgewaltvykonává sv. Paaevl(dle l. ..")= nsáLk),
krvesmilného Koríníana a (dle 1. Tím i"- “0 Hy
meenaea a Alexandra z církve vyloučil (trest ex
komunikace), dávaie Kornťanům na vybranou:
„S metlou-li mám řiiíti k vám čilí s láskou.

a odvolává se (2. or. l13"'),l1že tak jedná „podlem u mi ,abych vzdělával, a

nikoliv abych kazil“. Bylohby malicherným namítatí,
že o přesně vyhraněnfyudi ojmech a terminologií jurisdikce v nkc ch moci zákonodárné,
soudcovské a výkonné vedle volnější správy a(administrace) nemu ebýti v pramenec .
starokřestanské literatuře řeči, a prozrazovala by
taková námitka úplnou neznalost vývoje právnických

theoríí lafilsosofie právnana základě his tor | ck ěh ovývo peol skkéhoživotazembryonálníhol estsavu rodin, eůn, národů v kulturní
právní stát. Podobné předcházel e m b r y 0 n á l ní
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stav křestanskýc h obcí a vyvíjel se
jako zrno hořčičné ve světový strom nábolzenské

sgoiečnosti církve světové. Základní životní sil
nadpřirozeného, vedie přírotzenýcčprvků rozumné a svobodné p ři r oze no ti 1i d

ské, byly Stvořitelem a Vykupitelem světa dány
lidstvu venem. ivot prosté víry, řízený autoritou
apoštolův a jejich násiupcův (viz násL č 111.5 3),
v pozdější doběse vyvíjí v jasně formy
nábožen sko- s oleče nského života,
s rozlišovánimpr apr řri énho a posi
tivnihobožského (jus divinum)nélblidského,
a tohoto buď církevního (jus ecclesiasticum)
neb státního (jus cívile).Že vN. Z. a—vrefa
mentárních pramenech života starokřeŠfanskě o
v zá ro dk u cely' syste m nábožensko-spole
čenského práva jest obsažen, dokazuji nazna
čené prameny s evidencí, jakour rozumná kritika
může vyžadovatí. O dalším vývoji svědčí historie
církevní vůbec a historie theologickě vědy zvlášť
(viz násl. 59). Kdo ypak (jaaok Salm v i. díle
svého círk. práva a virozpravé„ Wees.enu Ursprun
des Katholicísmus“) dovozoval, že původní život
křesťanskýchobcí spočíval výhradně na charis

ěmenthusiasmu apoštolůvae jich
který teprve později, hl

přešel v právnické formy církevní vlády (Regierungs
gewa lt) napodobením vzoru římského státu, kdežt
stav charismatického enthusiasmu toliko svobodnou
poslušnost připouští a právní donucování vylučuje,
-—ten pr'ekrucuje násilně smysl N. Z. proti sou
hlasnému theoretickému i praktickému výkladu
křesťanského starověku. Pročež dosvědčuje sám
Hamad: (Dogmegesch. [.8 154, srovn. 1.4 178—1:80)
„Dass die Zwólíe einstimmig eines u dasselbe

verkiindet, dass ssie es der Welt verkijnidset haben,dass sie zu die meBeruf anh er
wáhlt worden sind, dass dle Gnemeinden das
Z_eugnissder Zwólfals Ríchtschnur besitzen..
sind entseheidende Thesen, die sich soweít ver
tolgen Iassen, als die uns bekannten theraturreste
der Heidenkirchen reichen ) Ú ast na
velekněžství ježiše Knrístaobdrželiapošto
lové mocí posvécovatí (potestas sanctificandi)
věřící sv. svátostmí Nazývá se též potesstas
ordí nís. jako v říši přírody jest řád (Ordo)
příčin druhotných. účastných síly prvopříčíny (anor
ganica, organíca viventia írrationalía et ratíonalía)

jísoet obně v říšinadpřirozeného zjeventpr avdy a svatosti řád (ordo) těch, které ,po

sílá Kristus, jako jejp solal Otec.“ Hypostatickojuunii „Slova (lóyo') s tělem“ v Kristu napodobu
nadpřirozené dary Ducha sv., které byly apoštolum

ezprrostřednim seslánm Ducha sv. uděleny,
ale jejich nástupcům (v. š 3. č. li.l) svátosti
svěcení kněžstva jsou zprostředkovány. Nazývá
se metonymícky „ordo“ ab e iectu, quia ordinem sa
crorum sc. eorum eífícit, qu „iegatione Dei fun

tur“ ,jakožto příčinynástrojm: j„ediného prostředníkameziBohem lídmi"—Krist (Vízčl
cení“,„svátosiiNZ. “anásl. č.iil.)—Roz dorilpotestatls

juurisdictíonis azpotestatisordiníss se vysvčtluje z nadpřir eného cíle člověka,kterým
jest věčný život pravdy a lásky božské. Dle zásady

stína: Deus, quí te creavit sine tee,
te salvabit sine te, t.j. bez svobodné součinnosti
člověk svého cíle nedosáhne, součinnosti i v řádě
přirozeném člověka, tvora a tudíž sluhy svého
stvořitele,jest řádněužívání rozumu k poz náni

rvavdy a svvobodné vůle k plnnění zákona
mrav ního nezbytna. Přirozený concursus Dei
creatorls jest člověku absolutně nutný. To oka
zuje filosofie z pojmu Boha stvořitele, zachovateie
a moudrého ředitele světa (z prozřetelnosti bož
ské).— V řádě nadpřirozenem člověka, po
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vznešenéhov poměr adoptovaného dít_k_ak Bohujakožto Otci, jest milost Boží.
concursus supematuralis divinus (gratia actuatlisl)
a ení eneratío) člověka v dítko o
(gratiaohabitualíreg absolutně nutna. Víz čl. „milost“
č. gratia supernaturalls, & čl. „člov kova svobodn

vůle a její shoda s milostí Boži' .) Ve_z'evení nadřírozeném (víz či „zjevení“) se ujal ůh, stvo

ritel, lidstva jakožto jeho vychovatel p_ravdou aláskou ve formě spo ečenske' Starého i Nového
z.ákona ou innost rozumu k poznání
pravdyvěroučné jest řízena prav omocí
učitelskou (potestas maHgisterii, clavis
doctrinac, Lehrgewalt),d součinnosti v ůle 
povídá pravomoc vla sk tl (potestas regim i n i s). Obě jsou :Ojat) ve vyšším pojmu
jurisdikce (potestas jurls dícundi,clavis ím
peri í), č. vpravomoci : á v a z n ě řídíti součinnost
rozumu a vůle s jistotou dosažení cile.— Vzhledem
k nutněmu konkursu milosti Boží (habituelní i ak

tuelní_)ježtpot_estassanctiíica ndi č. sa cee Kristus veleknězem dle řádu Melchi
zedecha byl, obětí krvavou na kříži svět vykoupil,nekrvavouobět eucharistie a sv. svátosti
jakožtoviditeln_á společenská znameníneviditelném ostlustanovíl, dokazuje
christologie a specilelní theologie o svátostech.
'lde postačí dokázatí principielní uča sta p o Šat o l u

ME.

to mocí velekněze ježíše Kristaa, č. pr
moc apoštolů jakožto nástroju Kristových,
lids tvo posvécovatí obětíN.Z.a udílením
sv. svátostí. To jest dosvčdčeno: a) obřadem

křtu, jehož nutnost vyslaovilKristus: „Nebu
de-Ií kdo obrozen : vodya ucha sav., nemůževejiti do království Božího“ (jan3 d n ou
pravomoc, udíleti křest,apoštolům odeŽ/zdal slovy
až podnes užívanými při křtu: „jdouce do celého

světa učte všecky národy, křt|c_e je ve jménuOtce íSyna i Ducha sv. (M zam.—) b)o
art stii stanovil Kristus: Nebudete- lí jeístí

těloaSyna člověka a pití jeho krev, nebudete míti
život (nadpřirozený) v sobě“ (jan G“), a při po
slední večeři, proměniv chléb ve své tělo a vmo
ve svou krev, zplnomocnil apoštoly, obětovati obět
eucharistickou a udíleti eucharistti věřícím, slovy:
„ o ena mou pantátku“.c) Pravvomoc
odpouštěti hříchy ve svátostí pokání jím udělil,

když po svém zmrtvýchvstání jím ravíl. „PřijměteDuchasv., omu hříchy Otfpustíte, od
puštěny jsou,"a_komu_jŽ zadržite, zadr
ž e nřu j 5 ou. “ e apoštolové v tomtosmysu slovům Kristovým rozuměli a pravomoc

posvěcující (potestatem ordinís) vykonávali opatrnořtu zeeSkut. ?.84', o eucharristíi z l. r.10'“,
když slouži oltářl, žehnajíce kalich, který jest
„communicatio sanguínis Christi“, alámajíce chléb,

který jest „participatío corporís 2Dom_í_r_ti.“ (Viz
(lognl. spec. o svátostechs) — 52. ev jaktožto naadpřirrozená společnost. I.Synthesi
předešl 'ch pravomocí (jurisdictionis et ordinís),
které ristus udělil apoštolům pod primátem Pe

trovým snjednocženým,dospivváme k závěru: Kristuszaložil bož enskou společnost, kterou
nazval cnir k ví s v o u. — Správnost tohoto závěru
je patrual z vým uspolečností vůbec,ja
kožto „mravního a trvalého spojení lidí, kteří pod
společnou autoritou se snaží dosáhnouti společ
ného cíle.“ — Výmměr tento všeobecně uznaný ob
sahuie č t v e r o podstatných p r v k u společnosti:
1.prvek materielní, jímžjsou lidespolečnosttvo
říci; 2. prvek io rmálni, jímž jest mravní jich
spojení rozumem a vůlí vzhledem k poznávání a

chtění společného cíle a prostředků, 3. cíl 'ŽVŠemspolečný & 4. úměrné pros y. ,_
ujímá misto přední, zůstává nezměnítelný a určzuje

církev

proto bytnost společností aprostředky k jeho do
asžení. — Pro další rozpravu o círktí jest důle
žíto d ě 1e_ni společnosti dle cíle a) v n á bo ž e n
skou, jejímž cílem jest věčná blaženost lidstva,

a b) o bč ns k o u, jejímž cilemge blahobyt časný.
Obojí může býti buď a) dokonal majic cíl svéhodruhu universální a pros nsěmusama
v sobě bez veškeré závislosti dodjinud (societas
suprema, suverénní),aneb B)nedookonalá, majic
cíl všeobecnému podruž ný a tudíž prrostředky
k němu závislé na společnosti dokonalé. Na
společnost zemědělské rady oproti státu, aneb ná
boženství toliko přirozené, jakožtosoučást,
byť i specificky vyšší (dduševvm), v celkovém
cíli stt.—átu Nužee, čtvero těchto každé společnosti
bytostných prvků (sub l.—4.) jest obsaženo v trojí
pravvomocl (jurisdictionis et ordinís): učítelske,
kněžské a pastýřské, Kristem apoštolům odevzdaně.

Následovně založ__ílKristus náboženskou společnost,kterou nazval Cl rvkem ura_—l
terielním, vzdáleným,č.materiaremota,jso
„všichni národové, omnes gentes “M.t 2815,amateria

pr oxíma jsou ti,kteříapoštolské evangelium(ker)
gma) slyší“_|_epřljímají a pokřtili se dají (Sk *,), podrobujice se v poslušnosti auto

rítKěoraplogšltolskév troi funkci její, čímž jsou vtělení ve vnější organismus (tělo)c kv.e V důu
sledku toho nabýval (ordinarleflrvnitřního
posvěcení a nadpřirozeného spojenní s Bohemvěrou, nadějí lásuko (duše cirkve).
Viz níze „údové církve“ (membra ecclesia) —
Ad 2). Prvkem formálním v církvi (jako vkaždě
společnosti) jest autorita (v církvi jurisdtctionis
et ordínis) jížto odpovídá povinnost poslušnosti

poddaných (pokřtěných)._„obedientia tidei". _Ad 3)
Cíle m crr eb ] ]7.s i m (iinis prokimnus)jest posvěcení lidstva (sanctiíicatlo, jan 17'7 Eph. 4 );
cilem poocsl dmm církve jest čest _a_sláva (gloriaexterna) trojjediného Boa an ,Vatic. s. lll.
c. 3 a s_.IV. prooem .). e jest tento cíl nadpři
rozen in statu viae et termlni, viz čl. „mílosl“
a„cíl I veka“ —— rostředk odpo
vídaji v každé společnosti cili. V cirkvi jsou ůměrny
cíli nadpřirozenému, dosažitelnémua) nadpři
rozenou milo sti Boží skrze sv. svátosti,eucha
ristickou obět a modlitbu (jus et obligatlo petendi
lormou „eOtčnáš"), a ,9)svobodnou součinnos tí
člověka. Prostředku subu odpovídá p otc st a s

ordínis, onomusubo ) potestas jurisdictionnís. — sitivnídů kazo za
loženi církve ve rměo naboženskě společnosti
v předešlém (sub [.—l_ll.)obsažený se potvrzujetouto anaalo chova lidstva k blahobytu
života v e z d ej ší h o a veškerá civilisace se děje
ve společnosti občanské, státní. Neboťčlověk jest
bytosti společenskou (animal soc í ale). Bůhpřiroze
néhořádu nadQřirozenýínneruší, nýbržjej povznášia ušlechtuje. ásledovně, je-ll kdosažení cíle ří
rozeného, výchovy k blahobytu života vezdejštho,
orientace a vzpruha autoritou společnosti občanské
nezbytně nutna, vyžaduje a fortiori výchova k bla
ženosti životavěčnéh společenské,
jejíž autorita _bybyla ou a všem přístup
nou cestou k cílí člověkaiposlednímu (viz čl. „zje

venl“,_jehonutnost).Racionalistic rotes t.theolo le (A.R1',lr:/1:IJ. Kol-tím,obzvláště však
Harnazo/e,Lehrb. d. [_Jogmengesch.159)sestrojuje
vznik náboženské společnosti katol. církve
a_prloristickými h esami synkre—
tismu z orlentálských náboženství, zejména zr
dovského, řecké filosofie a římské státní formy
vnější. Katolická apologie odpowdá: ako osobu
ježíše KristamoderníhyperkrítikOvě(Drama Cons.)
uměle sestrojují z orlentálských a recko-římských
pramenů historie i bájek, tak činí totéž i s jeho
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dilem, katolickou církví. Oproti těmto vzdušným
konstrukcim, které jsouudic pravdy ficta, dlužno
upíatniti předevšímhístoricko- kriticky zji
štěná iacta evangelií, Skutkův a epištol
apoštolských, zejména listů sv. Pavla, jakožtopevnýz klad a podstatu nauky o Kristu a jeho
díle, cirkvi l_katolické. Orientováni „slovem Božím“.. te retickým i praktickým výkladem staro
křesťanskéotradice objasněným, přistupuiemeek li
čení závislosti křesťanství na vlivu orientálních
náboženství nežidovských a filosofických systemů
starověkých, jelikož nadpřirozené dilo cr ve sou
čilnnostifařirozených příěín neruší, nýbrž i přeadlpo

ske této úlohy su secp modgja
Clledmmspisem: „Religions eschichtihiche rkiárlunKž
des neuen Testaments l aopodkladé presne
vědecké methody historicko-vifaritické objevípředevšimzlato pra vdyz né o Kristua jeho

díle, cirkvi, jak o její instiltucriea konstituci dokazuieme. Potom se objev mec slovesné
dikce porovnání a metafor závislých na literatuře
těch národů,vvjichž rostředí zjevení vůbec a
zvláště náboženství krestanské se objevilo. idea
Mcssiáše tvoři spojný článek mezi St. a.N Z.,
„Christus lapis an ularisy,ůhelný kámen, spojující
židy a pohany v jegno. Přiznáváme—litímto zásadu

vývoje v náboženské říši „pravdyda svatosti“podobně jako v říši světové hmoty,d okazujeme
v obou vliv prvopříčiny Boha Stvořitele a Boha
Vykupitele, který dal terminus a quo založením
(institutione) své cirkve, obdařil ji nadpřirozenými
silami pravdy a svatosti, a vytknul terminus ad
quem veškerého vývoje, řídé jej svou součinnosti

tconcursus) nejen řádu nad řiirozeného perassistentlam Spiritus s., nýbr řdáu přiroze
ného dějin světových i soukromých apoštolův a
jejichnástupců.Naturalismus, racionalismus

jejich dědic monismus ve formě materialismu
n. lpantheismu vylučuje Boha a jeho prozřetelnost
v řád ducha a proto mu zbývají jen
vymyšlené hypotlhesydelerministického ev o [ucio

smu. Na základě pojmu o církvi jakožto \'Ídí
tellné společnosti náboženské, vedouci lidstvo kcíli
věčné spásy vnitřním jich zdokonalením věrou, na—
ději a láskou, stanovi se její definice: Církev
jest shromážděni těch lidí, kteří vyznáním téže
Viry a přijímáním těchže svátostí v poddanosti

apoštolským pastýřůmi a jejich primasovi tvoři říši
Kristovunazzemi. leellarmin, nDeech 3.1;óuartz,Derelig.ttr.7l, l,c2, 23—53.
0 nástupcích apoštlolátu v e_plskopatu.
(Successio apostolatus) Nástupci apoštolů

řadě učitelském, kněžském a pastýř
ském (magisteríumet ministerium)jsou bisku
pové. instituce a konstituce cirkve, jakožto spo
lečnostividiteln é a nepřetržitětrv ale (perennis;
viz níže č. W. A) vyžadovala authentické označení
zákona posloupnosti (lex successionis)apo

štolátu alprimátu. 0 posloupnosti primátu bšla řeč
v 'eš 3.) Otázka o posloupnosti apo toiátuosahujel 1ja o předešlá dvě otázky podru
má býti nástuupcem úřadu kollegia dvatžtácti apo
štolů (zťňvňrbósxa), subjecto potestatis
ecclesiasticae; d. uhá otázka je: (:o se označenému
subjektu tbiskupům) touto posloupností odevzdává,
č. de o ecto auctoritatis magisterii et mini
sterii episcoporum. Obsah tohoto zákona 0 po
sloupnosti dlužno seznati z jeho au th e n t i c k é

p r o m u i g a c e skrze apoštoly, ak o ní asvědčíl'spisyapošto lůva ' tců aspi
sovatelův apoštolům ne'biižšich. Ka
tolic kou naukou jest, že ti stup Clsboru
apo št 015k eho v jeho trojí pravomoci „magisterii,
regiminis et ministerii ecclesiastici“ jsou bis ku
pové(čm'axwwt). Úřad apoštolů byl dvojí: mimo
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řádný bezprostředního posláni od Krista
kgrvníár n eomyrn!né promullňacibožskéhozjevenívm; druhradbylřádny, t.
řádem a povahou positivnil instituce církve vyžádalvaný, aby apoštolové byli pastýři a správci (pa
stores et rectores) církvi, které založili. en o tomto
á radě v jednotlivých cirkvíc (Tit. 15.7,

1. Pet. 52, Skut. _205)může býti u nástupcův uapoštolů řeč. — V jimajic nástupce l'lltmá

P e t ra šse patrně o nepřetržitou posloup- nost každého je d n ot l i v é h o apoštola, nýbrž
o následnictvísboru apoštolů (collegiiaposto
lorum) sborem biskupů (collegio episcoporum),
což vyjádřil sv. Cyprián formuli: „Episccopatus

unus e,st cujusa singuíížin sol idum pars tene
tur.“ (De ůnit. eccl 5% e jsou biskupové v tomtosmyslu nástupci apo toiů, připouští též orientální
schismatikové a anglikáni; ale popírají to prote
sta ntě, od nichž blud ten přeevzali modernisté.
(Denz.n.2050) Sněmtridentský učí(sess. 23,
c. 4.): Sacrosancta synodus declara
praeter caeteros ecclyesiasticos gra
dus. episcopos, tquuiin apostolorumlocum succedun t, ad hunc hierarchi
cum ordinem praecipue spectare.(1)mzí.n. %Q,srovn n 966n sl.)— Ad lo. Svědectví
spisůuv apoštols kýcch N.2. zřejměnás učí, že
chce apoštolské byly založeny a spravovány funda
mentálním zákonem instituce Kristovy: autoritou
učících & poslušnosti siyšicích (auctoritati doctri
nae respondet obedientia íidei) Terminnologíe

bjektu, na nějž taato ravomoc po apoštolech
přesla (nástupců), není ještě v této době ustálená,
ale věc sama jest jista. Všeobecným výrazem

sctito nástupci apoštolůnazývají „předst avení“,„[U a co si t i (noooubtsg) &c c le siae“, ňyaúpsvoz
(Zid.137-0'7'), zvlá štnim (ve Skut. a listech

apošt často užívaným) „zem/Hugo: a ěfubxanot“,
jejich úřadem jest- „pozor míti na všecko stádce,
ve kter uch sv. ustanovil je biskupy, aby
spravovalmicírkev Boží“ tSkut. 20'9), „pásti stádce
BOŽlpřihlížejíce k němu (providendo, čmaronocrqze)

Pet.51.v ména čníonono: i ngeoývtseou; převzatajlsoqu.7zeLXX(Num.4“, . .ll'"ajj.;
srovn. Lk 1515a ji.) a znamenají veřejný úřad spo
jený s nějakou pravomocí1čníaxoarog tolik co in
spector, praeses; ageaflýrego; senior, vicegerens
pp uil. Že vN. Z. ter minu neco/31515790;se užívalo
téžpk označeni těch, kteří byli čmoxonot,je nesporno,

na 2př.Skut. 20723, iren. adv haer.l 4. c. 26.— Zdaliž viceversa výraz šatonoto: sloužil
k 02značeni pouhých ngsopúregot (presbyter) v ny
nějším smyslu, nes uoh lasí theologově ve vý
kladu Skut. 20" a Phoii.il, kterážto místa se zdají
tuto reciprocitu významův čníozonog a ngsupóuooc
označovati. ' isgsúc, s a ce rd o s,
ani v N. Z. ani v starokřestanské literatuře před
druhou polovic ili. století nenacháznme.
Z toho někteří dovozovali, žleckněžství bylopůvodnímu zí,ažeteprve
z vytvořené theorie o eucharisltické oběti a o svá
tostech v pozdější dobé, pod vlivem s_ynkretismu

Z., helienismu a nábo enských idei orientu

(Rohanskychmysteru magie,agnosticismu)povstalaeorne o knéž tvi ] opravomoci obé
tovati a svátosti udíleti. — Na nesprávnost takové
argumentace upozorňuje již Bcilarmin. Historicko
dogmatická svědectví o eucharistické oběti a o svá
tostech viz v . . ' ěci samé jest eucha

ristická obét a kněžství N. Z. tiackstaré, jako křesťanství samo. Termino lo odléhá histo
rickémuv v'oji. Dokudúplněnevymizelypředstavy
osobttě-li ských prostředníků („exopere operantis“ )
z pojmu ísgwg, sacer os apo-hano -kře
stanů, neužívalo se těchto výrazů. Když však

*

U)..
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p_ojemkřestanského rknéze jakožto zástupce (vicarií) Kristova (I. i.)a jeho činnosti
ex opere operato“, jak se později škola vyjádřila,

se stal všeobecným, nebylo více obavy zmmatku,
užívalo se od druhé polovice ll. stoleti terminologie
[Egelf'q(sacerdOS) a levita k označení „episkopů,
presbyterúv a diakonúv" a přirovnávala se per ana
iogiam hierarchie St. 2. khierar ehil N. 2. (Viz

Dunw-Borkowrki, Religion, Chriuslentum, Kirchell.Bd. Die Kirche als Stíttgjes 3—.) t
hem biskupského úřadu jest úřad učitelský a soud
eovský (magisterium et indieium: „praecipe et
doce, attende doetrinae. praedica verbum.m1niste
rium tuum imple cum omni imperio;
sunt multiinlobcldientes,quos oportet redargul.Tím ,5. 6, 2. Tím i“1 23" ',“ ,
Tit. 19,1“*3211",1.Tim. 510%). Tito :romBúzsgot,
ěníazonot,nazývají se též „pastores et doctores“

D

(Eph. 4\l), a pramenem jejich ravomocí jest

„Christtsís princeps as'torum ]. Petr. 5.'—')
O ro ahn autoritya bisku ské viz či._„autoríta“ iz.sstr. 755 a čl. „biskup“ 1. str 250. e
přetržítá posloupnost v úřadě apoštolském ne
udržuje se jako v Starém zákoně tělesnou, přl
rozenougenerací, nýbržduchovní (nadpři
rozenou) reg enerací, milosti Ducha sv., jejiž
svátostným ritem je vkládání rukou, manuum Ílll
positio, 1)zugozovía. (Viz |. ordo“, „svátost

svěcení knéžstva“ ) „Rukou Čncvykládcjukvapenéna nikoho, manus cíto nemini íníposuerís“ (l m.

5mu 2. 'lím. 15).Vedle jednoho „biskupa n.„presbytera“v jednot tvych crrkvnch se
nalézají i jiní sluhové svatyně (ministri in sacris),

z,šdilaconl“ a t3éž „presbyteri' zvaní u.t B""1. Tím “"), a to vtéch církvích, které

řídilia_apoštolové samí (Skut. 1130,1524 násl.,211511). 20. Vývojhierarchie (Ísng
ágzrj,alordo szacrornm(v i. čl.)a jeji terminologievdobě roslře dně poap
tytásledující, jest nepochysbně dosůvědčen od soudoc ovaaeluv .cOt uhéhoatře
tího křesťanskéhostosle tí. —-u:)r Klement

Římskš (z. c. 101) ve svém listě ke Kor. (n. 40—44)výslovn tvrdí, že apoštolové vyzkoušené muže
„ustanovili biskupy a diakoony“ a im nařídili,
aby po nich „úřad jíní osvědčení mu i převzali?
Porovnává hierarchií N. Z. se starozákonní a praví,
že veleknézi, kněžím a levitům každému vlastni
úřad (mínisterium) je přikázán. futo typologickou
analogií se St. zákonem opakujís v.0tcové ěasto.

(Viz Constit. Apos c; _Isv. 'ierony'm ep. 52, n.
7; s.v Lev Vd. serm. 7.) Co vopodstatě bylojiž v pastorálníchlistechcT ímote ia Titov

ohlášeno, vykládáá zřejměji )?) sv.o lgnncá Mučedník (98-117), žák sv. na Fv., ve svých šesti
listech a v listu k tímbyl biskupem antio
chí js kým a sděluje nám jménat též jiných:
Quesíma, bisk. v Dphesu ( p. '), Damasa
v Magnesii (Magn. z), Polybia v Tralle? (Trail.
l, l.), Polykarpa ve _Smyrně(Magn. lí)), a dodává.

erní („per ractus terrae") vůlí
ježí e Krista („in sententia ]. Ch.“) jsou biskupové

ustanovení. jelikož sv. Klement za císaře Trojanabyiuumučen,sahá institucebi suk u
chovních„monarchú“,až na začátek ! ustol.,

dle níž jest v ka ždé crrkvi „unushepíscopus cumpresbyterío et díaconis“ (Philadeelhp. 4) „et sine

his ecclesia non nominatur. dNa nílchzávisí „retmen disciplínae“ ( Tr 2, 3,ad
agnes n. 6, 13; ad Smyrn. n. 8; |addPhilad. n.

10; ad Polyc. n. 6). Presbyteri asnimi věřící
jsou spojeni s biskupe m, který má poslání od
Krista, aby řídilcírkev úřademnčítelským
(magister! um dooet rínae) (ad Ephes. n.
2.-.,6 Trail n 7, Philad. n. 2, 3-7), jakož nutna

církev

jest jednoýta v poslušnosti biskupa ve funkcíchnžě ch a liturgie cýk ch. „Nonfas est

sine enpiscyogogbal-:ptlilzare,20neque agapen facere“myrn Philazlrarchickou konstitucí církv4e z bl
skupů, crů adiakonús ravo
mocí magisteria a ministeria ještě jasněji a 5 přes

nější theologiekou terminologií dosvědčuje kekonci ruhhé století žák sv. Polykarlpa —
8..Svlrrenej(M., 2.20').Histo ickásouví—
slost biskuupú jakožto následnikúvapoštolů

(„qutlesue'cessionem habent ab apostolis“ )jest vnější,elní podmínkou organismu církve jaaok
mystického těla Kristova, a char risma pravdy
Duchaasv. iestvnitřnimtor málnimprincipem
neporušeného zachování a šíření pravdy křestannské.(Adv. haer i. 4, , .2 2,
c. 24 n. ,esEv.praef. ac. 20) Veškeré apoštol
ské církve íjcrusalemská, antiochijská, etezská,
korintskáatd.) tvoří jednu toliko církev v ce
lém svvět ě a principemtéto jednoty jest nepřetržitá posloupnost nástupců sv. Pe vcírkví
římské, skte use musí shodovati veškeré církve
ostatní pro její vynikající přednost d hanc —
Romanam eccl. — propter potentiorem príncipali
tatem necesse est omnem conveníre ecclesiant).
(Viz il. 5 2.)— Pročež vypočítává až do své doby

celou řadu dvanácti římských biskupúv až kElentherovi, jaakožtto nástupců sv. Petra(a Pavla), „za—
kladatelů církve římské“ (fundanles), a končí princi-_
pielní zásadou: „'l ímto řádema touto posloupností

(sauceessione) dostalo se podání od apoštolúv až nanás („oea qnae est ab apostolis traditio, pervcnít
usque ad nos; l. 3 e. jelikož v polemice
s h a er e ti k y odmítá jejich nauku, neplynoucí
tí Illto nepřetržitým kanálem posloupnosti biskupů
od apoštolu, jakožto bludnoua th eticky stanoví
tutéž historicky dokazatelnon posloupnost jakožto
matcrielni, vnějšíorganismus, oduševněný
v n i t řn i m principem charismatu pravdy D u c ha

v. a tudiz nepochynýb orgánp ravdy zjevené
Kristem, nebyli by takto potíraní haeretikové mlčeli,

kdyby podkllaodargumentace lrenejovy, hi s to rícký
ta ktp sti episkopátu ipochybn ý.$—oTakogých ka tal o gů nepretržité

posloupností biskupů zachovalEusebiuso církvích v Alexandrii (H. E. 2 - =*; 592),
vAntiochii (l. 32),“; 42“2' ,5'9), v jerusalemě (45)
&)Souhlasí P oly c ra te s, biskup efezský, který
kolem r. 195 čím zmínku o Polykarpoví, biskupu
a mučedníka smyrnenském, o Traseovi, biskupu

muč v Eumemi, dokládaie, že jej v episkopátu

Eředcházelo s e d m biskupu, jeho příbuzných, saajících tudíž svou řadou jisté až k prvnímu
st oleti čdobyapoštol.ské:) Hege sippus(z. 180) svědčí v polovici druhého století, že
7koumai mnoho církví na své cestě z orientu do

ima, aby neporušené zjevení Kristovo poznal, a
vypočítává k tomu cílí, souhlasně s lrenejem,ccelou
řadu římských bískupuv až k Eleutheroví (z. 189).
r))Fragment Murat oriho mluvioapoštolu
ja n o v l a „jeho biskupech“ (episcopis suis, Kin/r
l:.nehír.h. 135).Následovně jest událostí
historicky zjištěnou, že v do
štplské a bezprostře ně po ní byli
v Římě, jerusalemě, Antiochii, Alexan
drii, Smyrnn,ě EfeSu, Korintě atd. bisku
pové. Proti tomuto cpositivnímu důkazu nedokazujeničehoargumntumesil entiozdoby
apologetů mezi sv lgnácemAntíoch. asv. lrenejem,
jelikož nutnost jejich positivního svědectví z okol
nosti apologetických spisů nejen není prokázána,
nýbrž naopak žárlivost římských imperátorú na
svou absolutní moc apologetům opatrně mlčení
ukládala o pravomocí monarchů v říši Kristově.

Gn



církev

Ani propagandě evangelia by v tehdejší době ne
bylo prospělo zdůraznovati centralistickou tústavu
primmátu a hierarchickouo pravomoc kněžsOstatně jsou i z doby svědky hier
archie, pozůstávajícíz biskupů, presb
terův a diakonů: vlist sv.l-řolykarpa.t (ln.5,MŠ),
„Pastor“ Hverm ] Ř justem.čcdník a t. r.
2 třetího stoleti stačíKloukázati naesvědectví
(:)Tertullíanovo (z.' 40) De bapt. c. 17,kde
nazývá vedle presbyterův a diakonů biskupa vele
knězem („sunnnus sacerdos, qui est episcopus ),
a Praescrípt. e. 32, srovn. s e. 36, kde užívá argu
mentu praescriptionis a dovozuje, jako lrenej,

neporušitelnost zjevení Kristobviakv apoštolskýchcírkvích ne řetržitou řadou kup kteří buď
přímo od n kterého apoštola, jako v lgimě Klement
od Petra, anebo v jednotě episkopátu „apostoliciseminís traducem habent ) nt A
xandrijský (z. 217; Strom. Vl. 12m)nazývá bi

upy,p resb tery a diakony legitimnimí,od
Boha ustanovenymí představenými církve a hlasateli
tradice, jejich od apoštolů převzatou nauku nazývá
flet'a ::agaóocus proti později vzniklým haeresim a
lidským domněnkám (oblast:) Srovnáme- ti tato

svědectví, zejména sv.ignáice Antioch.nasv. ireneje, s definicí sněmu tr . , , shie

dáme nauku stejnou, vyjádřenou na snne'meutoutokanonickou terminologií: „Si qu. d., in ccesl la
catholica non esse hierarchíam divina institutione
ordlnatam,quae constat ex e piseopis, presy
teris et ministrín,s a.ss“ — 3'. Na základě uvede
ných historických svědectví dlužno odmítnouaprio rístickou konstr ukci cirkvenaz
kladě threoríe e v o l u č ní, nkterájakožto (orrý)uaniversalni methoda včdy přírodní i do hist as
kulativni filosofie se zavádí 7áklad potloožilLat/ler
(op., Vom Papstumb“) výkladem, že cirkev tvoří
ti, kteři v pravé víře, naději a lásce ziji, tak že

není podstatou křesťanství v i cllNt e l n á společnost
(„cíne leibliche Versannniaung“).l\i ad p ř i r o z e n ěstanoviskozato nal'isti cká theo
logie A.Rf'!Jť/110\a („Diae l:.ntstehung der kathol.
Kirche“, Bonn 1850),která dospěla ksvému vrcholu
v Hanzackově „Lehrbuch d. [)ogmeengescc.“h 1.39.
M 0 d e r n i s t e převzali v podstatě tuto hypothesu
o vzniku cirkve, vykládajíce, že o bce Štarokřc
sfanskě si své představené sa my volily, aby
včřicim společnou nauku a kult obstarávaly (Dana
n. 2091 násl.). Zrno pravdy evolučn.the01ieí vzhle
dem k církvi jsme ocenili výše(lll. 5 3) ke konci;
vzhledem k hierarchii viz I'lliže. Vnášeti dokoncemoderni theorie d emo kr ati .:u to n o mie
obecní a státní do správy obci apoštolských neb
starokřestanských, nesvědčči o vědě exegetické a
historické „bez předpokladů“ (viz čl. Marsilius
z Padovy; bludy reformace zavržené na sněmu
trid. 523 a cann. 1—7, jakož i výše uved. Elim.
kif/ar atd., il. 3.). 54 .Ov ypomocných
orgánech pravomoci ordínnis evtyjurisdí tetio
nis (magisterií et ministerií). |: Vedle tří hier
archickýchstupňuv ordinis z instituce božské, t.j.
episkopátu, presbyterátu a diakonátu v předešlém
prokázaných (ordinees rnajores), jsou stupně nižší
(ordincs minores): subciiaconatus (připočten k ma
iores později), acolythairus, exorcistatus, lectoratus
a ostiariatus — povstalt jure ecclesiastica vývojem
a extensí diakonátu, akožto služebných funkci
vzhledem k ritu eucharistickěoběti (corpus Christi

verum;evíztt. články). 2. Pravomoc jurisdikce vzhle—esprávě cirkve,jakozto mystického těla

Kristova,máz instituce božsáké' jendvastupně:primát a cpiskopát. Avšak v nu exxtensiv vní
propagandy a správy rozmnožengch věřících,jakož

vzájmu intensity lidské součinnostipři zvě
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stování a výkladus deposita viry za assistenceDuh a.sv ., — tvoři živý organismus cirkve, my
stického těla Krilstova, potřebné orgány výpo
mo né úřadu magisterií i ministerií (jurisdictionis)
Nejbližšimi'sou: 1) Prcsbyteri et diaconí,
kteří svěcemm od biskupů nabývají účasti v nižších
stupních na pravomocí ordinis, a na základě toho
je biskupové od V. stoleti pověřují též pravomoci
jurisdikce magisterií et ministerii tori interni (viz
čl. farár, vikář) v samozřejmé subordinacl, a
nikoli koordinaci s biskupem (viz 5 nodus Pisto
riensls a onst. „Auctorem fídeí“ a.,Vl Deus.
1509n.ásl a Laurenti,u.r lnstít. jur. eccl., n.203nn.).
2) Významnými výpomocnými orrgány episkopátu
jsou učitelove' (profesoři)a vychovatelé kněž
stva (viz či aaiumnát“a„seminář“). 3) Nejdůle
žitějšimi orgány k vědeckému pojímání a pro
hloubenívir) — byly středověké university
a v nich kořen a duše veškerého organismu věd
— fakult theolo ické (viz čl. bohosloví“
tl. str. ,zejmměna V. o poměru filosofie k theo
oií). Tyto korrporace, od neodvislé,

tvořily vedle episkopátu, v přímém styku s nej
vyšší autoritou cirkve, svými odbornými posudky
_(judiciadoctrínalia) votum consultativum pro
římskou Stolicí í pro ekumenické sněmy (nap ř.
tridentský) k orientaci o obsahu deposita fidei.
V době úpadku universit (viz či. „bohoslovi“ l.
str. 308 c) zaměnily namnoze tyto theolo ickě
ústavy bývalou čestnou účast královského ezla
pravdy církevní hierarchie za živoření ve služ
bách státní bureaukra Zvláštního vý
znamu nabývá cirkevnicinstituce četných opatúv
a generálů vědou a ctnosti vynikajících, du
ch0vnich rád u, jimžto církev udílí i účast na
ekumenických sněmech. — 5) Nejvýznamnějšími,
však výpomocnýmiorgány jsou římské ko e
gace (viz čL„kongregace římské"), jakožton ele
gace suverenni pravomoci magisterií et ministerií
primátu, a tudíž po stránce církevní správy posta
vené nad blskupy. — Neom t,papeže jsouc

výhradnživlastností „skály Petrolvtygsajeho nástupců,nem že býti nikommu delegována. sle
dovněudekrety kongregacíkterýchkoli, i když jsou
„suprema auctorltate Pontificis flrmata', nem o
hou býti učitelskými výkony„ex cathedra'
atudíž neo mylnými. Ale proto přece patři
této autoritě kongregaci assensus mentis inter
nus, byt reeformabílis. : věci
samé, jelikož církevní autorita má právo yvžado- '
vati nejen assensum fidei, když uči ex cathedra,
nýbrž i náboženskou poslušnost v zájmu jednotné
discipliny jako každá autorita sociální. Slovem,
povinnáposlušnost je pojemširší než povin
nostv íry. Mimo to jest o tom positivní vvklad
římské Stolice v tomto smyslu, na př. 5. fficii
18 Se t. 186! v záležitosti ontologismu a Pia 1x.
d. 21. Bee.c 1868 k arcibiskupovi mnichovskému —
Veškeré dosud jmenované výpom cné orgány ne

jsou pouhýmbirmechanickými nástroji episkopátu aprimátu, nýbr ýmt a vd “
ovanými údy „mystického těla Kristova“

Ajelikož episkopát nemá nadpřirozeného charismatu
veritatís v té plné míře, jako apoštolové, jest mu
orientace a konsultace těchto výpomocných orgánů
nezb.ytna 6. Orgán), které povolává sama prozře
telnost božská vynikajícími dary ucha a
svatosti, tvoři zvláštní střediska v organismu
cirkve, zářící světlem pravdya lásky Ducha sv.

apř.s .To máš Akv., sv. Terezie, Kateř.Sien
skáaajj.v — Konečně7. tvoři souhlas viry všech
věřících neomylnou ozvěnu hlasu cirkve učicí

(zinfallibilítaspassiva 5. in credeno t
„mnohokráte azmnoha způsoby mluvil k otcúm skrze proroky“ ( id l'), tak působí ! Kristus,
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aby jeho slovo zaznívalo multlfarlam multísque

modís v jeho církvi, „quae est corpus ipsílišs et
plenitudo e us. qui ín omnibus adimp_letur" (Eph.
173).(Viz S: :zóen,z___DogmŽtíkI.512.—) 0_vlastámk h cnos ec c ír t
A) Některé vlastnosti (proprietates) církve plynou

ejí povahyjakožto nadprí_rozenéspole nosstí
nábožž;enskě jsoutool. vidí telnost (vísibílitas),
s kterou je spojena 2. otázkato ud ec církve
membrís eccl.); 3. církev je společností d o ko
nalou (soc perfeeta), ve svvém oboru naprosto
samostatnou a nezávislou, z čehožplyne jeji
autonomle a suverení autorita jakož 14. patřičnýpoměr ke st;átu . cíle cirkve dovo

zujemegejí nezbytnou n ut n 0 st (necessítas) k dosažení v čně spásy. — Ad e 0 vidi
te lnost formální, !. j zdaliž pravou církev
Kristovu, ako takovou .ut haec societas“),
poznati & o jiných společností rozeuznatí můžeme.Protestanté (viz definicí Lutherov lll.
odůvodňujíce svůj rozkol, prohlašouvalí církev 3za
neviditelnou společnost svatých věrou,naději a
láskouspojených,anebopraedestinovan chatd.
Viz M07110; Symbolik š 46. násL, „haly:—_,De eccles. 58 násl. Protí těmto různým blud
stanovil sněm vatik ánský (sess. ., c p. 3.):
„Deus per filium suum unlgenítum ecclesiam instltuít suaeque institutionís manifestís
notis instruxít, ut ea ta mquam custos et
maglstra verbi revelati ab omnibus pos
et agnosci . . .“ ato podstatná vlastnost

viditelnosti neznamená, že vše, co ocírkvl je po
znatelno jest zároveň vídítelno, nýbrž že konsti
tutivní složky („tělo') církve jsou víditelny a
skrze llě ostatni per se neviditelné („duše“ n. víra,
naděje, láska) se stávají poznatelnými, jako na p
Kristus byl po stránce lidske přirozeností viditelný
(smyslově poznatelný) a posstránce božství, tedy
„hic moo,“ skrze zjevy viditelne rozumem
avěroue poznatelný. Tím je praavá církev
jako taková, dle své podstaty (essentialíter)vidí
telná, a ne toliko dle vnějších okolností, histo

rlcko--lídskýl_n vývojem spovstalých.
vidítelnostižsou:a)ín tituuce a konstitucecírkve,jako to náboženské společnosti, počí
najíc veřejným učítelským úřadem samého Krista,
přípravou založení (č. 1,3), založením po zmrtvýcch
vstání viditelného a_poštolátu s pravomoci vidi
telných funkci „magisterií et mínisteríi“ , primátu

's nepřetržitou posloupností vepískopátu (č. 11.-111.
a zejména č. 111.,5 2.), kde je řeč () církví jakožto ná
boženské společnosti. Proto jl nazyvá Kristus„ovčincem,viníci, rodinou, stromem“at.
dává apoštolům návod: „Díc ecclesíae“ , což
vše označuje církev z ustanovení Kristova Vídnitelno „uut haec ecclesla Christi“. — &)
proroctví (a typologie) předpovídají messiánsektou

ríší nejen nadpřirozené „pravdy a svatostí“, ,____l:_ýb_ržívídíteanu v metafor „dom
Božího postaveneh ahhoře', k nněmuž„se
hrnou veškeří národové“ (133.22násl. srovn. Mích.
4' "á5l--. 5“. e smyslu viditelnosti

církve vykládají tato proroctví sv. Basil_íus (ín|S- rysostomus (in ls. c.

v ».

„*.T'

!“
n. 2), sv. Au in (in i. . ., 1)

Annalogie vychovy lidstva pro život časný ve
viditelně společností lidské vyžaduje výchovu lid—
stva pro život věčný tkatéž viditeln uspo
lečnosti náboženskou. Neboť oboje odpovídá

podstatě člověka z těla a z dušoea jeho 8 olečenské povaze; homo est animals cia e. - y
však nesmyslno odkázatl člověks'aopod trestem)(ztráty

věčné spásy na společenskou autoritu „poslušnostivíry“, kdyby tato byla nevídítelnn.a — d) Veš
dějiny církve, obzvl. dějiny haeresi, odlišují

.fh
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viditelnou pravOucírkev Kristovu odsekt
později povstalých.— Ad 2. Otázka o údech
církve Kristovy těsně souvisí s viditelností. Mlu

víme o_„ůdech“ církve dle terminologie sv. Pavla
(č.1.,zate z analo ie tělesa sociálního(společností) aZtěla íysicky--organíckěho. etoho se
vyžaduje, aby, kdo je údem (členem) církve, byl
s ni a s jejím žlvotem nějakým způsobem spojen.

Aletjsou ruzná spojeni možna: a) Spojení pouzepoteencielní aneb aktuelí ní. V prvním smyslu
jsou všichni lidé povolání, aby se stali skuteč
nými údy církve. Aktuelní (skuteční) údově majíúčast na životě církve bud dokonale neb nedo
konale, dle toho, jsou--li ve stavu milostí či nlkolí,
mají--|i víru živou enb mrtvouneb žádnnou. Může
někdo charitou (dokonalou láskou) býti spojen s ne
viditelnou hlavou církve, s Kristem dříve než byl
přijat za člena cirkve viditelné. f'ročež nastává

otázka, čeho se nezbytně __vyžaduje, aby někdo bylú„dem cikrkve"? — Dle a_.kuysv Písm ,sv. Otců,
četných rozhodnutí církevních i požadavku roz
umu — nevyžaduje se u pravého člena církve
a) praedestínacc (předurčení,vrz t čl..P)roto
zavrhl sněm kostnický Husovy čl.: 1. Uníca

est s. universalis ecclesia, Čquae est |D)ra_edestítorum uníverst |.,220l.(D aEnchir.
n a522, 541, 542 srovn. n.524, 526, 527); Klement Xlbullou „Únigenitus“ zavrhí tentý blud janse
nisty Quesnella (Den:. Enchír. n 1288-29 Ne
vyžaduje se p') do konna lostí bez veškerého hříchu
ani 7) stavu nadpřirozenéspravedlnosti. To
dosvědčují: Tríd. sess. Vl.ca .28: „S.q. d. eum,
qut íidem since charitate nhabbet, nou es se
christianum a. s.“,jakož ipřirovnání církve k poli,na něm roste kou kol vedle pš íce až do
žní (posžledního soudu) (Mt. ]3'“—'*0),"k sítí 5 do
bry'mí l špatnými rybami (Mt. 13"); sv. Pavel po
važuje všechny, kteří v Římě, v Korintu atd. uvě
řili a pokřtění byli, za členy církve, ačkoliv mezi
nimi byli téžehříšníci.Vízl. Kor 1",5,11""n.ásl
atd. Tradíc sv. Otců totéž dosrvědčujejížprotiDonatistům s(Cypría n, Amb íe ron.,
August, ajji.—o) Posítívně srevyžaduje,aby
kdo byl členem církve: býtís srupojenu svazkem
v,íry (vinculumsymbolicum),sva/„keinkultu (vin

culum liturgícum—kře apoddanostie její auto
ritě (vinculum híerarchítcum_).(Viz Ca

. ,q. Mk jan 1753,cSkut. 21_'_,Rím l5 (o víře Mt. 2810,6Skut. 235, ]. Kor. ',

l:.pth.520(o křtu); o nutně poslušnosti círk. antlorl ty svědčí formální katolický princip „obedien
tíae tidei' (H..)Dle tohoto pravídlajsou údy církve

a) nepraedestinovaní (nepřed_určeni),nedokonalí a skr tí ív l hr šníci, dokud
je onen trojí svazek s ni spojeuje; a naopak &)p řed
1.11čení, na př.„ aulus spirans mínarum“, nejso ti
co lpso údy církve, nýbrž jen tenkrát, když zá
roveň tímto trojím svazkem s ní jsou spojeni;
:) jistě nejsou údy církve nevěřící a veřejni
bludaři,apodobněaníschísmatikovč; d)kon
troversnljsou názoryo katec umne ech; ačkolilv
moohou dokonalou láskou býti ospravedlnění (justifi
cati)apatříti k„duší“církve,nejsoujejímíúdy sku
tečnýmí (víz sněm flor decr. pro Armen.a sněmtr íd.

14, de poe .c. 2. Dan. n. 696, 859:) Kon

troversi viz Bellarlmin De eccles. míllt. 3, 10,s(contra)a Suarez De fide disp. 9, sect. l, n.2_3n (l.pro);
:) ne sou ůdyzexkommuníkovan alesf)tajnni
blu aří zůstávají nejnedokonalejšímlí údy (Belllar
min contra Suarez ůkaz z posí
tivní instituce Kristovy o autonomii církve.
Pojemspolečnostidokona lčv zv čl.„auctoritas“
1.str. 752 sub. 2. Dělídleln společnosti na dokonalou
a nedokonalou jest její cíl. Společnost nadpřiro
zené církve jest dokonalá, jelikož a) jejím cílem
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tdobro obrozené přirozenosti lidské v celém
ejím rozsahu (totalltas reli losí boni supernaturalís'
vel salutis aeterna e); 6) k osažení cíle toho vládne
hojné dostatečnými prostředky uvnnitř, a :) zevnitř
jest v užívání jich od jiných neodvislá_—autonomní
avzhledem ktéto neodvislosti suverení (suprema).
V tomto smyslu jsou dvě lidské společnosti do
kronalé crrkev a stát, majícecílemobecné
dobro lidské v celém jeho rozsahu, ale v dvo

ji_|n řádu podstatně rozdíln__ě_m_:__v__př__irozené_ma v nadpřiroze — éto

definici dokonalé společností, _jakložktovnávéti vyšší(major prop ), přidáváme návé nižší (prop. minoru:
církev byla ristem ustanovena, aby praavdivvou
bohoslužbou vedla lidstvo k věčné spáse, a k to
muto cili v celém jeho rozsahu obdržela
odKristaveškeré prostředky hojně,dostatečné a na komkoliv na světě nezá vislé. Ergo
církev jest společností dokonalou. (Viz
l-Ill.) Důkazem druhénávetljest,cokoli(vuv.
gl. -lí_l_.)bylo výše o založení a ustavení církveen Pokud má církev zapotřebí prostředků
h mo tn ý_c h,_pořizeno_jest zákonem božskýmmth.l'0,0 Lk. 107, or. l. 'línt. 515,
Skut.61—“),aby věřící, přijímalice dobro d u ch ovn
od církve. poskytovali"jí potřebného dobra hmot
ného. (Viz čl. církevní jmění.) — 2. Důkaz z cíle
církve o její autonomii Nadpřirozený cíl c_trkve,
jakožto společnosti dokonalé, jest v nitřni
ot_>j_ektivníp ř i či n o u společenské a u to r i t yve a mírou o u i rozsahujejí
prarvomocizákonodárné, soudní a výkonné (trestní),
vedle pramene vnéjsílto, kterymjest p__ositivni
vule Kristova v institucí a konstituci církve pro
jevená. Následovněnadpřirozený cíl ctrkve,
v náboženském oboru universální, nižádnému
crll přirozenému souřadný, tím méně podřadný,
určuje též společenskou autoritu cirkve nad

řirozzne ou, universální, nižádnéautoritéspo
lečnosti občanské _podřaděnou,tudíž samo stat

, mniasuv err.enl m sou
hlasí tento analytický důkaz vnitřní s předešlým
synthetickým (positivním) vnějším. 3. Obojí argu
mentaci o autonomii asuverenité církve potvrzuje
od doby apoštolské ne retrzitý a všeobecný
souhlas křesťannů, le néhož magistcriuma
ministerium cirkve nebylo považováno závislým na
moci křesťanských vladařů světských, nýbrž nao ak
tito ve věcech spásy věčné byli poddanými církve.
klademtohojsou Skutky apoštolské &déjinoy
církevní. Viz Clam Rom. 1. Kor 42, 44, Greg. Naz.
sermo 17, n. 8), AÍ/IIUIGINIItl-iist. Arian. n. 52). —0 středověku víszz. n 330n.ásl495násl.—
Z nové dob viz Piem lX. zavrženou 19. větu

syllabu (_sz. n. 1719)_aency—kl.LvaX111.„lmmortale Del ]. litstop Viz ar.d Tarquim',
juris eccl. publlcl lnstlít.,a*)Řomae, Propag. 1879;
„autonomie cirkve" .str. Ad 5 4. Patřičný
poměr církve ke státu vyplývá ]0 z podstaty
obou a 2 z his orí'ckeho vývojeobou Dle
podstaty jsou 1. církev a stát dvě společnosti
d o ko naié, každá ve svém oboru autonomní a
suverenl. (Viz ad 3.) Následovně a) mají obě
právo samostatně stanoviti, čeho k dosažení
svého cíle jest jim zapotřebí; b)čeho
je sice zapotřebí, ale co_ svou povahou patří do
oboru Společnosti d r u h c', ne m u 2 e jedna z nich

samostatně stanoviti, ale má pr_ávo o ž a d ovatí, aby spol,eénost do její ho oboru
věc spadá, potřebné stanovila a r o v e l a
Tak má stát právo vyžadovati od církvee, aby_

náboženskou výchovu gůddaných, bytostné patřícído oboru cirkve, ale situ nezbytnou, řádně vyko
n.vala A naopak má církev rávvo o státu
vyžadovati, aby, když toho třeba, i fysickou (bran
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nou) moci chránilůmissionářů__proti násilí barbarů,vlastnictvi chrám jiných prostředků hm
ných k dosažení ucv____anáboženské výchovy lidstva
nezbytných, aleeper se do oboru státu patřících. —
2. čkollv jsou církev a stát společnosti podstatněrozdilné(verschieden),nemajííbýti od sebe
rozděleny (geschieden)_;rozluka církve a státujesst teedy le pooadst ty obou nepřípustná.
Neboť tíž lidé jsou údy církve jako křesťané,

kteří jsou poddanýmistátuJako občané, a maitudíž právo í povinnost vyža ovati, aby jim st t
prospíval k blahobytu vezdejšímu, aniž by jim
překážel v dosažení blaženosti věčné. Mimo to
vyžaduje __podstata blahobytu časného a kultur
mho _vyvoje vůbec n á b o ž e n s t v ] jakožto by
tostné součásti a duševní vzpruhy ostatních
činitelů h m o t n ý c h. součinnost
v ohledu sprostředkováni státu nezbytných du
ševních ímponderahilii vykonává církev - vzhle

j e n o t i i v y m osobám (individua

lismus),____když a) vedle křesťanské nauky0 B učí b) o č l o v ě k u, že každý

podle „aobrazuBožího“ stvořen, a tudíž rozumema svobodnou vůlí obdařen se stal 0 so
bou svváépr vn ou (sui jurís) a před zákonem

rovnoprávnou; :) tím yo otroctví (serv__it_uspohanstva)v principu zrušeno a defa
v sociálním živote poznenáhla, bez poruchy orga
nického přerodu produkce, vůdčím vlivem církve
odstraněno. V ohledu sociální (1)byla vro
din ě man elka z nepříslušnémmocí a libovůle

manželovy, d ěti zdespotického dominia po_hanskéhootce vysvobozenya žena vubec prav uema n
crpací z nedůstojnélío ponížení a znehodnocení

v pohanstvu vy__proštěna,a v B ohorodlčce, matcea pannně, ve ker é ženske pohlaví povzne
seno a čistotou panenství a mateřstvík obno
vení pramene veškerého společenskeho života a
tím jakožto podstatný činitel k morálnímu obro

zení lidstva povoláno (viz RóIr/zr,Die Frauenfrag_e,190062).:) Společenská autorita (viz t. či. 1.5

753*) byla jejím_ __založenimna autoritě božsske(Řiín.l l3'a . 213)proti anarchií poddaných,
a povinnost postrlušnosti poddan' ch proti de
spotismu vládnoucích chráněna. P0vmnost posluš
nosti _autoríty státu (i pohanského) nacházr svých
mezí jen v kollísí se zákonem bo ls kym jak jej
katol. církev neomylně hlásá Mat. 222': „Dávejte

císaři, c01e cisa_řovo, a co Božího jest. Bohu“,Ma. Ou, Luk. 2l-,a Skku.t 52339: „Diužnoopo

siouchati__Bohavíce než lidi.“ —f) Věrou v život
__ný, kněmuž vezdejší život jako cesta k Clli,jak řádpovinnosti a mravnosti (ordo de

ontologicus) k bytostně s nim spojene blaže
nosti (ordo eudaimonologicus)vede, podřídila
církev život časný životu véč né.mu čímž
učilaovládati hmotu duchemma vystřihatise

hyperkultury a s ní rozkladu prave kultury. _(_V_i_zMarda/amberl, Die Mónche d Abendl., 3)
Ale církev jest nejen výstrahou předl?belzmérnou
snnahou po statcích pomí 'ejicích, nýbrž jest g) též
učitelkou, kterak ie lidstvu možno uskutečniti

odkaz Stvořitelův, daný již v Genesi (PS): „Subjaicite vobis terram, podmaňujte sl zeml“, „Domin
beris'. Zásady křesťanské, jimiž hospodářsko
společenský život, oproti pohanskému, blahodárně
byl povznesen, dají se shrnoutí vhesla: práce,
svoboda, spravedlnost a láska. Abybyla
mOZna svoboda (pro_t_i___pohanskemu otroctví),musí býti uznána pov ost & čest pr
Práce propadá vykořisťování a svoboda potlačo
vání, neni- ll hospodářský život řízen zákonem
spravedlnosti a__lásky(viz čl. „“,práce „-otro
ctví“, „liberalismus', „socialismus“, „sociální re
forma“) Těchto nauk, Kristovým slovem i příkla
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dem lidstvu vštípených, nechlápali pyšní fariscové anechápe pýcha moderni íilosoiie, převracejíc je

v obžalobukřesťanskéví?,ž epookroku lidstvaprře áži. Viz Paulm: (ystem der Ethik), E. v.
Hartmann(Phacnomcnologied. sittl. Bewusstseíns),
Rman (Vie de jesus), a k tomu čl. „autonomie—
hctcronomie“ !. a „charitas“. Princípielni

apologií mravoukytkřesíansklé proti těmto monlstůmVIIZ W Schneider,Góttl Weitordnung u. religions
loseSittlichkeit, Paderborn, Schóningh,1909', obzvl.Ví.ka . str. Svědectví křesťan ské
tradice o tomto podstatném (dogmatickém) po

;gěru cirkve ke státu vydávají: Hai—iu:z Cordovvy,ltor Naz., C/uymrlarma, Hilan'w, Amánmm,
papež Gelasius. Pro harmonickou součinnost církve

a státu a rotí rozluce svědčí Au urtmurl(ep.181'
De civit. el ]. c. 24), Ře/IW zl. (I.ll _.rGIS),
humana“ 111 c(1.5Sílu cp. 54, |. x. ep. 141), .(se .XXV., cap. 20 de retorm. ), Syllabus, prrop.

55 s(Dara. Enchir. n. l1603), Len XII/., EncyklikaArcanum z lu. února 1.880-—Dle historického
vývoje dostalo se ve středověku církvi a tudíž
její hlavě, papeži, širšího objemu pravomoci
vzhledem ke státu a jeho viadařům,než podst tata
obou, určená z jejich cilůva vzhledem k církvi též

z positivni instituce Kristovy (dogmaticky) vyža. „ ermánské volebni právok rále a
instituceřimsko- německého císařství byly
dva historické prvky světského práva, které ve
svésoučinnosti smomentyprávaCírkevv
ní h o tvořily podklad vynikající politické moci

apežů ve středověku,“ pravi Hergzmó'lller, Kath.
irche u. christi. Staat, str. 358. a tomto histo

ricke'm podkladě vstaly tři systémy poměru
cirkve ke státu: potestas d l recta ecclesiae

in temporalia, kterou nelze 4nijak odůvodnitiávízS. Bernard De considerat.l .,3 srcm s
gamut/mem v uvedeném díle str. 382); B) potestas

ndirec ta ecclesiae in tem orralia, kterou za
lstnávátvětšina t_heologů (víz vy e ad 4. na začátku);y)p stas d'l rectív a ecclesiae in temporaíia,
dlepnltžecirkev toliko křesťanskou věro- a mravouku
vpři adechkollisevykládá, dá vajic direktivu

ni bez pravomoci; to byl poměr více morální,
nežnjuristický (Fc'nelon, Bo..,rruatde Mahlie a j..; viz
Srl/ubm, Kath. Doogm.. Herderl 1,903 4. Bd. 3 .
Tento historickýpodkladjiž neexistuje, proto
není ani pomměru rozšířené mocí papežovy ke
státu, jakou měl ve středověku, ajsou tudíž obavy
moderních státníků před takovou mocí bezpod
statny. Sám Kant (Metaph. Antangsgriinded. Rechts
lehrc), Leibniz a . all(Der Protestantismus
als polít. Princip str. 51) uznavajihranice povinne
poslušnostisvětské vrchnosti, jak je apo štolov é
(Skut. 573—9) oprotívrchnosti židovské a sv. Ot
c o v e oproti vrchností státu pohanského a zejména
křesťanskéhoprohlašovali v principu passív ni
resistence bez revoluce, jak svrchu ad 4. uvedeno
Přítomná světová válka obrací neustále mysl ustra

šeného lidstva bez rozdílu konfessionelnihomktmg,...,„žs ns in 
tivním požadavkem, aby působil na znepřátelené
národy a jejich vladaře v zájmu mezinárodního míru.

je to spontánní vzmpominkabývalé historicke formyspojených dvou duchovního a světského,
vouruk papeže a Cisesaře,jakožto nejvyšší autority

a záštity pokojného kulturniho vývoje národů, spojených v jedinou rodinu křesťan Reminiscence
minulosti budí touhu po náhradě v bud0ucnosti
nějakou novou historickou formou mezinárodního

svazu, který by aspoň relíativněetrvalýŽmir zaručil. —
Ad5. On tunostic ejestcirkevspolečností n utn o u (lqruaestiol an s t), vysvítá
1. jaako závěr z jejího cíle stanovenéhoKristem:
„jdouce do veškerého světa kažte evangelium všemu

církev

stvoření. Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude

do však neuvěří, bude zatracen“ (Mk 216W,jan 35Ž
010,Vít 10 2819, ", 3t.";) Zňzesouhlasu doby starokřesfal nskě: př.sv

ig4natius (ad Philad.),sv. lrcnej &dv. haer.
c. . „Quae sunt extra eccll1esiam,sunt extraverítatem“, 0 r i g i n c s (Hom.í ' .extra

ecclesiam nemo salvatur" , sv. C y p rl an (De unit.
eccl.c 6) „. Habere non potesst Deum patrem,

qui ecclc siam non habet matresmyhrntaktéžsv

--='

vA.ugu
stín (c.oDonatL.inPs. 88), bolumAtha

Lat lV (1215)šeCone. Florent.
(Dcery) Cacobitis,STlrild. Vo(pro em) as.css iusl 15—188.s—2'. Kvýkladu
určitějšíhlosmyslu tétoI nutnosti (quaestio quo
modo sit) slouží následující závěry dovozeně
: účelu cirkve: a) je sice každému (dospělému)
ponecháno na vůli do církve vstoupiti, jako jest
jeho volbě zůstaveno, \ěřítí a dát se pokřtíti. Tato
svoboda však nevylučuje,žes tímto rozhodnutím
je spojeno bud' dosažení nebo ztráta věčné spásy.
Aby tohoto absolutního dobra kdo dosáhl a abso
lutnihho zla sev stři,hal musi nezbytně (necessitate
medií) patřití actu (skutečně) k duši cirkve“ (viz
. ze začátku) at ou h ou (ex voto) aspoň vir

tuální též k „tělu církve"; Mb ytí skutečný m
údem i těla cirkve, není nevyhnuteanu nutností
(neceássitasmedii), ale eto positi an ě při—áno (necessitas praecepti). Fysická ne
mož7nnosttneb nezaviněná nevědomost (igno
rantia invincibílis) „hříchu nečiní“, t. j. od splnéni
přikkázaně povinnosti omlouvá (excusat ab obliga
tione). Z toho nássleduje, 7) že smysl zásady„ extra
ecclesiam non est salus“ není ten. že by nikdo,

kdo není skutečnýme členem církve (secundumcorpuseccl.), spasen bý tín m,ohl jelikož
velmi mnozr. ba dosud většina lidstva mimo církev
bez vlastní vlny se nacházejí, o jejichž věčně spáse
toliko Bůh rozsuzuje. Zásada ,extra ccclesiam non
est salus“ není tedy su bjektlv ně-osobni,
odpovídající na otázku: K do budes nasen? nýbrž
jest obj ektlvně-formálni, odpovdajíciotázce.
co vede člověka ke spáse? Následovně tato zá
sada uěi: Kdov lastni vinou (což toliko Bůh
soudí) se nachází mimo církev, jsa kacířem, schisma
tikem neb nevěrcem, a v tomto stavu zemře, ne
muúže být spasen. Tím tedy není rečeno, ze žádny
kaciř,schismatik atd. nemůže být spasen. —Vtomto
dogmatickémsmyslu učili i rotestanté, že
mimo pravou církev neníssp sy: Luther (Catech,
m'. p. l.,a 3, 56), Álelalló'llt/lon(Loci theol.
de eccl. initaio), Calvin (lnstit. l. 2). Taktéž
coníessio helv, belg,ssicot c., gailic. (Viz
modern. prot. historika Maura/bradlem, Studien
u. Skizzen zur esch. d. Reformation, Leipzig 1874,
5. Min ev tomto smyslu byla „samo

paasiteln ostcírkve“ již a)od vy
kládána, svědčí . Augus stin (de Bapt. i. 4),
kde tvrdí, že katechumen dokonalou láskou (charitas)
neviditelné dosahuje účinku křtu, kdyžz emřc, než

ho obdržel, a (de lib. arbitr.Ír22)rozlišuje „externam ecclesiam“(=tělo rkve) a inter rnam
gratiam“ (: duši církve); sv. Ambrož (Consolatio
de obitu Valentiniani) o zemřelém katecltumenu
Valentinianoví ravi: „hunc sua pietas abluit et

volunltas“ —V smě N. Z. jest podkladem tohotosmysluzřejmá nauka o univer rsáln ožské
vůli spasiti každého (universalís voluntas Dei —
conditionata — salviílca Ti. násl. Řím
2" násl. o spáse pohanu, kteří zachovávají zákon

přirozený — 5) Na těchtoodogmatických základechspočívásou hlas the ologú středoveké
scholastiky, rozlišujících: „baptismus fluminls“ —
svátost křtu a její možnou náhradu u dospělých
„baptismo flaminls (charitou) a „baptismus san

(A



církev

guínís“ (mučednické smrt akožto božská láska
nade všecko). Sv. Tom Akv. vykládá totéž

(Summa 3 qu. a. De verit. qu. 14).3 Z éžo
dogmatické pravdyeo nutnosti 5církve následuje, žeen tis mu “, vyjádřenýformulí
krázle-fílosofa Bedřicha ll.: „jedser kónne nach seiner

genen fafon gwerden“ jest falešný, znehodnlocujíci dí Vyklupitele a lidstvu zkázonossn.ý Viz
. „autonomie náboženská“ i. str ..799 Dle toho

dlužno soudíti o to iera n cí (snášeiivosti) a rozlišo
vati].)tolerancí nábožen sko-theoretickou
vtom smyslu, že každé náboženství má stejnou
cenu a hodnotu a každému že je ponechána volba
ne en fyssic nýbrž tmravné volná Taková
to erance jest právě tak absurdní jako věta: pravda
ablud jsou rovnocennn.y Nebo( uzné form nábo
ženství si kontradiktortcky neb kontrérně odporují.
Skrývá se pod takovou toleranci filosofie kriti
cismu a skepticismu, která náboženství odkazuje

do oboru fantasie a citu, codpmírajícmu obor objektivni pravdy v agnos je to seldni
stanice postupujícího rozkladu veškerého nábožen—
ství, kte rote stantismu rozlukou„čistého
křesťanství“vod katolicismu začal, rozlukou „nábo

ženství v mezích pouhého rozumu“ od veškeréhopositivniho vyznání (confessior vr ismu
pokračoval (viz čl.autonom1e náboženská'l str. 799)
a negaci objektivní pravdykaždého nábožen
ství v krltícismu a skepticismu O(lagnosticísmu)skončil Náboženství se přiznávát lerance ne
zbytného zla, které vědou a státní moci nutno
mírniti(F. a. Hella/aid. Kulturgesch). _lennedůslední
zůstávají na poloviční cestě státi, vychvalujice tole

ranci pro—testantisnguproti, ,lntolerantulmu katolicismu". pravděnezb 'vá než tato alternativa:
Buď objektivni prav & náboženství a zákona
božského jakožto nejvyšší normy života. spo
jené se sv oobodou svédoml,a nebo všem
houcnostzákona státního, spojenná se znásil
ňovánim svědomí. Druhou alternativu volí J.

]. Rom-nan (Contrat social liv. lV.,chap. 8)ea jehosleduje moderní „liberalí tsmus“ „ku-l

turníhn 2'hoe“, recte boje proti positivnímu křesťansvit olerancepiolitíckáriřihliží k osobám
jakožto2naším bližn polu občanům téže

politicke státní společimtosli,zjinmážtoprávoplatnýmismlouvami s vo ní náboženského
byla přiznána. Autorita stáztnláje v zájmu míru &
všeobecného dobra povinnasmlouvydodržeti
a svobodu svědomí i vyznání chrániti — ex ju

stitia legali. Katolíčtispoluobčané'jsou povinniex charita te s cimi ses šeti, l
okolností v mravouce vytčených „nenvědomé po
učovati“,a veškeré formální kooperace ve

věcech nláboženskychGalse vystřihati Viz ŘimBl11317,t.310, . 15, 2.15. v. —

seodmiltiáT dle zákona llogikyn ethíky, bloudlíucdíse snáš zakona spravedlnosti a lásky.—
Jestll t to lltheloretícké zásady pravé tolerance, na
základ Písma i tradice v předešlém vyložené,
v praxi života byly někdy od někoho porušeny.

dlužno to přičžistílidskému organu cirkve, nikolivšak její božské nauce. Avšak abychom soudili
odle ravd ,nmusíme nejdříve methodou histo

ricko-kritickou roizlíšítifactaa ftcta, fucta posuzovativjejichhisto késsou slosti,anepodle
nazírání d o b y př né, celými stoletími vzdá
lené, aneb zkreslené odnletendenční historiografie
protestantských centuriatorův a jich nohsledů, kterou

stre azval „une conjuration contre la
verité“ za souhlasu nejvážně šich hístorikův i pro

tsta ntů (Bohmer, Cobbet, hlerry, Tlocciueviileajj. VIZ Dó'llr',nger Kirceh u. Kirchen, 93
násl.). Historie nás učí, že křesťanští císařové vy'
chodořímští i později řimsko-němečtí katolické
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náboženství považovali za náboženství státní a
haaeresi za zločin (crimen)protlstátu, který
se trestal tresty dosti drsnými zákona stát
ního tehdejšídoby. Ha eretikove byhstíháni
jakožto r e b e II 0 v é proti majestátu vladaře dle
zákona řím. práva „lege julia Ma'";estatís

(denunciatio) haeretullkůse opír oL. Dig.
XLVl oužíváni mučensí (tor

il. adl eg. l.Maj.
tur ) v procesu .,8 trest smrti

0 5.0C d. IX.o8 d(lnstit.8IV. 18. 3)a konfiskacejmění 0 L. 5. 6.C —0 jednotlivych udá
lostech, na př. 0 inkvlisici španělské proti židům
aMaurům francouzsképrotialbingenským, proce
sech proti odějninim a jj. viztti. či.—Kdo upřímné
pravdu o toleranci katolické, porovnané s prote
stantskou,hledá, viz pramenyuflergmrát/ura, Kath.
Kirche u. christi. Slam.; u Yann-ena, Gesch.

deutschen Volkes am7Ausgange d. Mítielalters,zejm. Bd. ll. str. ) Vl stnosti
plynoucí z podstaty (essentia) cirkvekteré tvoří zároveň její známky (notae), udává
sněm niceno-konstantínopojský (positivné, ni
koliv exklusivně): „Credo in unam, sanctam,
catholicam et apostoolicam ecclesiam“.
Odvozujemeje zp od staty cirkve, jak ji a po
steriori z instituce a konstituce Kristovy známe
vizhledem 1. k jejímu vzniku (origo s. už fieríeccleae) ská; vzhledem 2. k její
koanstitucl(16factum esse) —jest jedna, vzhledem

k její činnosti (ró agere), a sice c) ítntelnsivní —
jlestssvatá; d) extegnsivníjest — ka lická. —yto vlastnosti jsou zároveň zn ám k a0mi (notae

jsou a) uirkvi bytostné,
)?)všeobecné a lehko vnjéši viditelnosti pozna
telné, a proto )) sudidly(crt ria) k poznání
církve pravé a rozeznání od veškerých společností,
které se ne ráveem církvemi í—rístovýminazývají.
(VizBollinger, Kircheu Kircheen. znám
kác hcirkve Kristovy (čilí o její jisté poznatel
uosti a rozeznatelnosti) shrnujeme v tento syllo

tgismus:ěPrav ríslo estbyěejednna, svatá, kratoiickg a apo
štoltská (prop.major). Nuže církev, jejížhlavoujestřimky pap žsplnomocí
primátu jurisdikce, jest a) jedna, svatá,
katolická a apoštolská, b)a jedině tato
tyznámkymá(prop. mínor.).Ergo jediněřím
ská církev jest pravou církví Kristovou.
Podstatnémomentydůkazů první návěti jsou:

D ku musí býti prava církev apo
štoiská. 'i'zoje dokázáno a) bezprostřední_přípravou, založením & ústavou církve (v. č. ll.)
sborem dvanácti apoštolů (apoštolátu), a )?) ne

přetržitou óposlouprnosti biskupů (episkopátu;lll. 53 .). málni apostolicita vyžaduje.
aby církev a) mělasvůj \ znik (originem) od apo
štolů, &)nepřetržitou posloupnost nástupců dle
zákona pravomoci ordinis (svěcenim) et jurisdictio
nis (canonicae missionis): „Sicutm mísit Pater
et ego mtitto vos . Tímtonnepřeetržitmýmposláním
subjektů (představitelů) pravomoci učitelské, kněž
skě a paas týřsské _jaako nepřetržitého kanálu vody
věčné pravdy — je zaručena :) pod mtnka nepo
rušené a neporušitelné n au k y a p o š to is k é

působením „Ducha pravdy. V odstavcích, k nimžodkazujeme, jsou uvedena svědectví Písma
Otcůvá a spisovatelů"staralkřestanských(s. lrenej,s. Igná cu.,Mč Te ull an, Aombr ius atd.
na uved.cmístě), souhltasímch se sv. je
(ad. Lucif. 58): „V one crrkvi jest nám setrvatí,
která, založena od apoštolů, trvá až podne

d .oPojem jednoty, jakožto známkycirkve,
obsahuje a) jednotu individuelní společnosti,
t..j Kristus založil jen jednu církev (unltas nu
merica), jediná toliko jest církev (eine einzíge

z noscere), jelio



850

Kirche) v tom smyslu, že není ani zároveň dvě nel)
n více církví vedle sebe (unitas simultanea), ani
nenásledují za sebou, měnic se jedna v druhou
(unitas successiva), &) jednotnost (Eínígkeít),
která vzniká autoritou magisteríí a jest je
dnotou víry (unitas íídei s. symbolica), autoritouelg|minis unitas disciplínae)v jednotěpoosluš
nosti poddaných; z obou překdešiýchvzniká jednota
prosstředků milosnž kuult (unitassacramentorum et litur ica). e tato trojí jednota ne
vylučuje různých así vývoje ednotného božského
plánu církve světové ani sou asné cirkvc partiku
lární v jediné universální, bylo již řečeno (v č. .,
ll. B obzvll.i..i) V teto trojí formě se objevuje
jednota církve nejen jakožto factum,ny'brž plynoucí
z principu hierarchické autority, jížto odpovídá
povinná poslušnost věřících. V tomto principu jest
obsažena formální jednota víry, pozůstámjící
v ochotné vůlí všech pravověřícich: „věřitívšecko
(unitas materialís implicita), cokoliv se skrze

církev k včření předkládá.“ Nevyžaduje se tedynota materieiníe ex ííc j. aln všichni
vědřicív každé době věř Iílexplícíte celé depo
situmiídei. O vývoji fidei implícítae ve viru zjevnou

(tiídes expiicita) vviječdnotlívých věřících i celé církvi„obohs č.iV., i|.s r.301'. Ale vpřikrém
rozzporu s jednot církve l.stojí haevr ese a
schisma(viztt. čl.)uDokady Písma a tradice
jsou obsazeny v č.1i.—lil.o božské institucí a
konstitucí magisterii et níinísterii a o primmátu

(l. .— azejlména o neomylnosti církve a papeže( (č. il. 5 4., V5 6..) Kristus (Mat. 1613)za
slíbil založiti cílrkev svou (ecclesiam meam,

n';v ěxxlqaíavmycí), a jako velekněz se modlí (jan17u mnes sint unum“; Paaev(|F.ph. 4'5)
hlásá: „Unus Dominus, una íídes, unus baptísmus'.
jednota církve se znázorňuje metaforami „(mystíckěho) těla Krístova't oživeného iednim životním
principem nadpřirozenyzm uchem pravdy"; je
dnotu vyjadřuji podobenství království, ovčince,

mčsta, vinného keře, domu na skále (ep. Šph. jest
ramenem klassickým o jednatel ..Kor |2 3n.ási.,Fan 101“it“, 155a .. ncip príínátu a

neomylněho magisteria spojuje a assimíluje v orga
nickou jednotu církve prvky nejrůznější „všech

národů“ , zbavuje se exkommuníkací ůdeůvodumřeiyhth.531.T ] .Svl nej(Adv.
haer 1, |O, 2) nazývá autoritu magis: erli jedné
universální církve oproti partikulárním „Virtus tra
ditionís una et eadem est, quasi unam animam
habens et unum cor .. t u um os.“ Tertul
lian (De praescr. 20 násl.): „Tot et tantae eccle

síae; una est ílla |_aibapostolis príma, ex quaomnes“ Sv. Cy an (De unit eccl.4l: „Tenere
unitatem ecclesipaeest tenere íídem Ad
(Prop.major,pokrač.) Svatost formálněpozůstavá
ve shodě (ín coníormitate svobodných lídskvch
skutků (rozumného života; a objektivní normou
mravností a tudíž s nejsvětější vůlí božskou samou.
Metonymicky se přenáší terminus a pojet
svatosti na osoby a věci s osvěcovánímlidstva
spojené, na př. kněze, chr my, obzvl. svátosti.
Svatost sama seboou per se) nevídít
stává se viditelnou a) vykonáváním skutků svatosnti,
zejména ve stu ni herolckých ctnosti, b) stálým

objevováním2se arů Ducha sv. (charismat), o nichžvíz1.Kor.l n.ásl V tomtosmyslubylavve St. 2.
svatost v říši Messiánské předpověděna (is. 717,

5;vv.N Z. se věřící vůbec nazývají „svatí, áylol,
sancti“ (actu et destinatione, a názvycelé církve
„corpus Christi“ . „soonsa C rístí“ (Eph.) obsahují
viditelnýprojev svatosti Charismata zázra ů
atd. Kristus apoštolům příslibuje(Mz.16",_lan 1412),
Skutky ap. (na pr. 191112) ištoly je dosvěd

sv. Otcové, na pr. sv.e?renej (Adv. haer.čují;

církev

ii. 31), se výslovně na zázraky v církvi odvolávají,
jimiž se nemohouevykázatizhaeretikově.svatost církves uje a) z jejího 0zaklna

dateile, Boha- člosvčkaoKraiszta. &) z jejího ůčel \\(č.1li. .), a :) : jeií pravomoct odpouštěti
hříchya posvěcovati (ě. iii..). P r a v o m o c posvě
covatí předpok ádá s v o b o d n o u součinnost do
spělých k dosažení účinku svatosti. e se ordi
naríe, zpravidla, církev timto účinkem nemine,
dokazují dějiny, a patří k Prozřetelností božské,
aby dílo vykou ení nebylo naz mr.a — Ad
Známka„katolícká“ dleetymologie (za;
ó'Lov)znamená „všeobecnost“, universalítas i v ter
minoiogií profánní, na př. xaůozmi; íozooía(Arist ),

eobecně světové dějiny. O církvi toho názvu
užil již sv. lgnác Muč. (ep. ad Smyrn.): :; xaůolmi)
čxxirjat'a. Hledíme-lí k vč ci samé, pozůstává tato
„universalitas“ (unum versus alia) a) v extensi
(rozšíření) jedné a téže (zjevené) n ra v d y do
v eš k e re h o lidstva (versus omnes); s tím sou
visí &)uníversálnost místa a c)č V tomto
významu, zejm. v universálnosti maísusta, se jeví
povaha známky jakožto vlastnosti lehko po

Veškerý obsah katollčnosti jest vy
jádřen Mat. 28'9: „]douce do v e s k e r e h o světa
učte všecky národy. já jsem s vámi po všecky
ny až do skonán i světa Dlesv. ugu

stina (Ps. 92) obsahuje pravá církev veškerou
dobu lidstva od Adama až do skonání světa. ja
kožto positivní známka začíná rozšíření církve
dle místa v jerusalemě (Skut. IE),a nejen ob
sahem nauky nejprve hlásané vjerusaaleemě, nýbrž
i sp ole c e ns ko u autoritou magisterii et ministerli
musi pravá církev se prokázali, že trvá v nepře—
tržitě souvislostí individuelní společnosti,
prohlášené vjerusaiemě v den letnic. Dle národ
začína pravá církev obrácením židů a pohanů,
nikoliv převrácením křesťanů (T.,ertull De praescr.
c. 42). Že katolickou de facto býtí nemůže hned
od počátku, nýbrž jen de jure a určení (desti—
natione), jakož i že se nevyžaduje universálnost
fysická, nýbrž jen morální s tendencí stálého
\zrůstu tak, abyaabsolutně představovalamo
hutný počet věřících a relativně převyšovala
ostatní, svědectví tradice o tomto smyslu katolí
cíty podávají zejména sv. C y r i ll e r u s. (Catech.
18,n.26an.23),vsv. Augustin (\nscrm.46,n.15)
a sv. Pacian nus (ep.Lad Sympron n 4): „Christi

anus mihi nomen est, catholícus vero cognomV dru hé návéti (prap. minor viz ) zeenza
dlužno dokázali, že církev ří ms k o ka t o l íc k á
čtvero známek ve smyslu prokázanem má a žádná
jína náboženská společnost jich nemá. Z po sí
tiv r. i ho důkazu o církví římské iz sama sebou
následuje výluka ostatních, jeliko pravá církev
jesst jen je ůkazu posítivnímu
(sub A) o každel známce připojíme (sub B) zároveň
důkaz n e g at i v ní 0 schismatu v orientě a o prote

stantísmu v occidentě, které jediné přicházejíd A) Cír ev říms

licukaájest apolštoiská. Důkazem jestjejízalo žení od sv. apoštolů Petra a Pavla (č l
3.) a n e p řet r ží tá posloupnost nástupců sv.

etra, jak ji nejstarší křesťanská tradice a círk.
dě"m až k nynějšímu papeži Benediktu XV.

sv d ují. Vttomto formálním smyslubšlaijeapoístolicita římské stolice („Apostolica“ x.
pravomoc primátu, dříve než povstalo sci'nsmaelal
protestantismus,ode všech křesťanů uznávána

č. il. Form ální apostolicítatvelškeréhoep lskop tunovstávázkořeneapošt ol átu(sumens
inde „tradtzmce“ e.turll) nadpřlllrozeným zákoneordinis et víurisdictionís(V.č 3.). jurisdikcí
dostávají jednotliví biskupovél l.o nástu sv.
Petra, který má „klíče", t. j. plnost jurisdikce nad

'N

u.—



církev

celým stádcem Kristovým. B) Že církvím schls
maticckým a protestantskýmnepřísluší apo
stolicita, ,gatrno předevšímz toho, že a) schísmapovstalo v i . a Xi. století a protestantismus v XVI.

dpaaedem od církve, kterou uznávali až do té

doby i jejich stoupenci za apoštolskou. Následovněbylaaío rmální ostolicíta nepřetržitéhotr
vání apoštolské Žirkve Kristoxy u těchto cirkvi
porušena. Proto byl Photius ijeho schisma
na Vlll um. sněmu (86 zaavržen a na
sněmích lyonském (1274) a florentském
(1439) od metro. ruského i veškerých zástupců
orientu (až na . arka : Efesu) primát římského
p eže uznán, ale později zase zavržen; ln nepře
tržitouapoštolskousociální autoritu (regimen
apostollcums)nahradil proc církev ruskou carrVel. s.v synodem“ _(1721),který znamená
ve skutečnosti „caesaropapismus“. Materielní
apostolicita, pozůstávající v platném svěcení bi
skupů_va kněž' (ordo), nestačí, jelikož ordo
jurisdikcí per se nesdčluje a souvislost a závislost
\šech _biskupůvna „skále Petrově" jest bytost
nou ústavou církie Kristovy (Mt. 16"a.)— An
glik ání si nezachovalí ani ordo epíscopalís ne
pochybný (viz čl. ,“Parker a Leo Xlll., bulla Apo

stolícaes curae 13. Septt1895, kde praví: „Oi_dination ír riíasp fuisse el esse omnino
nullas"). Protestanté řád hierarchický(5. or
dínem) vůbec zavrhli, nahražujice autoritu pa—
peže autoritou zemských knížat, a os lán im
(missio) ani řádným (ex ordine et jnrísdictione)

od zástupce ježiše Krista (vcícario Christi), animimo řádn m — jako pror St. Z.
kázati nemohou. (Bollinger, Diolcieíormation Bd. _v___)

d )]ednota a) individuelní(„naec
societas"2) ve)své božské nstavě nezměněné spo
lečnost í cirkve římsko-katolické jest dějinami
dvou tisíc let doložena jakožto sociální indi
viduum může říci jen cir'kei řimsko- kato
lická: „já jsem si vědoma svého vzniku Kristem
a své p_romulgace v den prvních letnic, a čítam
svého života již téměř dva tisíce let“. -—To jest
individuelněsocrálni sebevědomí, cirkvipravé
nezbytně nutné. — _Vttomto smyslu jedinosti (Ein
zigkeít) Církve nemůže žádná jiná křesťanská spo
lečnost tuto historicky viditelnou známku o sobě
uplatnití; ó)jednola (jednotnostjnvevíře, v disci—

lině, ve mátostech a kulttu— jestv cirkvi

římské nejen de facto patrna, nýbrž i_rznikánutnéz p_rincipu_neom_y1néhomagistc aa božské
instituce rcgiminis (č. 11.lll ),jížtor odpovídá se

strany věřícíchnaprostá posluš snost (obedientzia
fídei et disicsiplinaexviz sv. iren. adv. haer. ], 10,2tsmaiprotestantismus,postrádajíce
svým vznikem v ojízdés ch dobách apostolici_ty,_nemají eo ipso známky nepřetržité individu
jedinosti_ (Ein/l_gkeit) církve Kristovy. — Jedinotyu re, ísci líné atkultunemají
a) de facto ani protestanté ani schismatikové,
což dokazují iejích_stále se množící steky

testa té se dělína Lutherány,Kalvlmsty,sLedno
cené evangelíky (v Prusku), metn9_disty,pres yteri
_any,baptisty, kteří vesmměs mají tOdciřlzné/Msekty,jichžto v An lii počítají asi třis rz .MÚ/llťf,
Symbolik a aiz/:E,rgánzungen zu Móhiers Symb.;

E.?ó'rg, Gesch. d. Protestant. ín seiner neuesten
Entwickelung; Janrmz, Gesch. d. deutschen Volkes,
Bd. unvodní výstřední supernaturalismus (mí
lost nadpřirozená)jestjlm jediným činitelem spásy
člověka, který jest po hříchu dědíčném jen passivni
jako „truncus“ (špalek), limus (hlína) — měl svou
reaakci v naturalismu a rationalismu,a „liberální“
protestantismus zaměnil již dávno Luthera s Kantem
a theologií s moderní filosofií. Proto má katolická
církev v naší dobé podobný apologetlcký úkol

'Iicísmo, c. 50.1 —
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proti mtoderní nevěře,mkterý měla patristika protipohans — Sc his tická „církev orthodoxní
orientáltniu jest: usmat,kářízená „sv. synodem

cká se synodouathenskou;patriarcháty:
kongtantinopolský. jerusalemský alexandrijský.
antíochijský, k nimžto se druží rada samosprrvá
ných církví (bm/.quíat avtozítpuáut) jako: bulharská,

rur_t_iunskáŠsrbská atd. Viz Ozliger, Theol.t. i., 92-s . str. 897 nota; .Markowt', Gli Slaví ed

1DPlalř'l'Zagreb 1897; P.:/&., Gesch. d. nion. t. ll.,arlrtrc, DuP e.I iV., Youzov,De diss iden
tibus Russicis, Pctropoli 1881; Duc/tmm, Eglíses

sšparéesl (2. cd. 190 ,Hergemother, Photius, Frei867.) — Yvuřaa počítá 12—14 milí. „raskol
niuků", taktéž Pntgawin a Solaviax, dle Marka./Me
v 200 sektách roztříštěných. — De jure tuto jed
notu schísmatikové a protestanté míti nemohou.
jelikož b o ž s k á instituce magistería a mínisteria
bylanahraženalidsko rotestantismus
princip objektivismu: „obedientia íidei
v princip subjectivismu „Spiritus prívati." —

za__čátk u měla učitelský úřad nahraditi autoritama sv. (viz čl. „canon“), později autorita

symbolickýcht knih (různých konfessi: Augustana, Reform.e te.), a po marných pokusech roz—
líšování článku fundamentálních a nefunda
mentálních,po marném uplatňování obsahu čtvero
prvnich snčmův ekumenickýth — zbyla jediná
opora rozpadávající se budovy bez základu — stát.

Pokusy započaté „uníi“ v Prusku dokázaKagmjeji n_e_možnost (víz Hergmrózl/er Alíg.K [.
Bd. S. 890 893). Princip subjektivismuh svle
bodného výkladu náboženství byl přenesen do
oboruíilosofie,politick ého soc ál
ního života, kde rodí do nekonečna nejen nové
náboženske sekty, nýbrž tvoří ídeovýp oadkl d
dějin chronické revoluce společnosti npovédoby.
(Viz Helgenrďl/w/ Ill.Bd,b Hafner Der
Materialísmusln d Kulturgeschichte,1865. str. 251
násl., Holm/f, Die Revolution seit. d. 16 jaahrh .;

Bai/nor, El protestantisr_no comparado con el catho. smatické cirkve de jure
jednoty míti nemohou, jelikoža) žádný z pa-_
triarchů primátu jurisdikce nad ostatními nemá ani
jure ecclesiastica, tím méně jure divino (viz 0 pri
máté 111.52 ,5 B.); ani 0) všichni patriarchové
dohromad principu jednoty netvoří, jsouce samo
správní, uuzoxs'qm/lma v konstituci cirkve, Kristovy
o takovém senátě není řeči; kon1Č1'lé ani cis
n_ody nenahražují prnnátu Petrova, jelikož legi
lim n í synody primát předpokládají jakožto trv a l ý

princip jednoty církve, a veskere ekum.synody dostol v jednomyslnosti orientui occidentu
primát řím. apeže uznávaji. — . .ej
cirkev římská katolická, dosvědčuje statistika
(Staatslexícon čl. „Reli íonstatístik“ od Km.r':
tentýž v Stimm aus M. aach, 1903), která počítá

katolíků v [".vropěírlpřes 1c8rnil.l,v střední a jižníAmerice přes 65 mill., v severní Americea v Kaa
nadé přibližně 18 mill., v Africe asi 3 mill., vAu
stralií a Polynesííl 1,200.000aav Asii přes 12vmill.,
v celku asi 293 millionu. Tím plní církev, hlásajíc
všude stejnou véro- a mraovuku,„quod est ubique
unum“ (Paclanus), nejen ve smyslu absolutním
říkaz Páné „učte všecky národy, nýbrž převy
uje iazrelat ! vně nej_qočetnějšiďecírkev orthodoxní"v orlenté (asi 110 rní nacionalismus

vyčítácírkvíkatol.„lrrlternaclonalismus', aniž
by tušil, že jí tím vydává svědectví zjevené pravdy
božského původu, která může býti jen internacio

áln' . — Stálou snahu a schopnost církve římské
šířlti Vll'll křesťanskou „až k hranicím světa" usku

tečňují institut „de _ropaganda fide“ s patřičnou kongregaci či. tt. 1.), „La propagation de la
foi“ ve Francii, s periodickými časopisy„ Die kathol.
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Missionen“ , „Annales de la hpropagation de. la foi“Viz ::,rxlrall Díec hrrí.st| Missioncn, ihre
Sendboten ihre Methode. ihre Frioige, Mainz 1862
(překl.zang1.).— 3. Protestantísmus se
nemůže vyltázatiAznámkoukatolicity. Neboť,
vezmou-lí se veškeré sekty dohromady, schází jim
jeedn a; vezzn-íe-1i se kazdá pro sebe, schází jim
extense (universáinost) dle místa, a všem dle času.
— platí o „církvichorthod. v orienté'.
Patnáocterocírkví au toketainích, dle národ—
ností od sebe oddělených, nemá známky katoli
city, kterou krátce definuje sv. Pacia us: „quo
est ubiqueíunum". Svou extensí sotva překročují
hranice říše ruské a turecké. Ani horlivou snahu
propagandy nelze znamenati, mimo zneužití
„orthodoxie“ k mmmgandž politického 1imperialísmu (Sdruvalaj, a conversíon, .3. l.—90l)
Pr estantísmus přesiřbletnapro agandu
kiest'aenskévny am nepomýšlel. lohn Eli ot r. 1846
v severoamer. koloniích rnissíe začal, a až podnes
jsou to více soukromé společností, kterévvíce
z motivu pouhé humanity a v zájmu státní politiky
missie různých sekt mezrpohanyzrízují. Nehiá
sají „ubique unum", nýbrž die pokroku rozkladného

subjtektívísmu převládajícíracionalismusrmaiis us (A. [ihr/má, DerKathoiicismus

(1902),“ str. 116—122.) — Postrádajíce apošátoi
ského poslání, postrádajítitéž atrnýchaznámekdarů nadpr ozene mílos(M[k1610)aůčínků,

jakými se propaganda římskéscirk$ve,počínajíc vJe_ru
snlevmé,nejenvstarovékukře .,nýbrživestře—ku a onvovéku vykazue. iz výše uv.
historii katol. mlssii po objevem Amerík ,a kata
logy muučedniků-míssionářů od polov. Xl .stol. za
svaté prohlášených. Oth'e r_i c. t 2. p. 91 N.ota.)
—A 4 Svatost řmské církve, jakožto vi
ditelná známka, jest patrna a) z její véro- a

avouk y, ti níž haerese a nevěra marně se

namáhají doklázraottínéjakiého bludu, dar neomylnosticírkev chr'n — os vně vykazují canones
veškerých ekum. snélmův(z\1ášté sném tríd. a

vatik.), Corpusrjur. canon.,encyklík papežů (v novédobé zvi.LvaX ll). literatura sv. (Štcu at eo
logů (zvl. sv. ugustina & Tcomáš uAkv.) „res
iidei et morurum“t,. j. neporušenou zálohu pravdy
zjevené, jakožto náboženský základ křesťanské
mlravouky,a nadpřirozené světlo víry se osvědčuje
býtí ochranou přirozeného svétla rozumu v odvěké
křesťanské filosofii a na ní založené ethice a so

ciologii. (V. Dr. Haj'nrras, Grundlínien d. Gesch.d. Philosophie, Mainz 188i);b Kristem ustano
vene prostředky posvecování lidstva, sedmer ro
sv. vátostí a eucharistickou obet Z.,
církev římská neporušen zachovává, » kiádá 1au.díií Vizssv. Th šth čna
Gue'ranšzr, Lanne'e iíturgique; eGi/u-,Das hl. Messopfcr,; íe hl. Sakram. d. Kirche, That/mju, Handb.

kath. Liturgik.); :) svaatost údů církve se stává

jejoichživotem viditelnou známkou kdie Kristových„Po ovoci poznáte jet o„kvas“ pro
nliklo „království nebeské národya pohanské &vy
tvořilo kulturu křesťanskouna základě říše pravdy
a svatostit'. lakoaapologeté křest.starověku bez
úhonnost mravů křesťanůvuvádéjí na důkaz pravdyjejich náboženství (Tertull. Apolog.c .36, Au
stínus, De moríbus eccl. cath. cc 21 násl.), tak vy
kazuje církev římská ve svých dějinách obrozující

ůčinek svých posvécujícichéprostředků v nejširšíchvrstvách věřících a zejména v nepřetržité řadé

heroickýmí ctnostmi a charismaty(téžkzázraky)vynikajících světců — viditelnou známku sva
t.ost| (Víz„Acta Sanctorum“ Bollandistů;
„Martyrum acta“, která vydali Ruinartius a
Assemanus; Benedikt XlV.De beatif. & canoniz.,
zvl. 1.3, c. 11 násl.) V XlX. stol. bylo po přísném

církev

processu_p/rohllášeno 310 za blahoslavené a 78 zadle dekaiogu zachovává církev římská
téžitevangelické radyp ro ty, kteří „chtějí býri
dokonalými“, a apzprrobujepduchovui řádya ako ongregac aky, zasslíbené Kristem do

klady slova božského zjevení (Mk 1622, morálníkontinuítou vykazu ícrkcv římsk odn.es
Přesné jich zkoumální víz liist.--polít.áBl.žB. XXXI.

str. 158.0d.Lurdech Bain-arie, Lourdes, hist. medicaie. —- d.4 B) Známkou svatosti se nemohou
ani protestantismus ani schisma prokázatí. Nebot
a)zakladateiéobou:Photius.Luth er,Zwingií,
Ca lvín — svatýmí nebyli. (Viz Hargmró'l/wr Pho

tius; Dol/i,:tger DhieReformation, lam'ren- after,(JS t:.h deutsc .Voikes, Z\l. Bd. VH.; Gn'mr,
Luther (Herder, 191);D "("/le,Luther u. Luther

'nl. (\lainz, 1904); ») vzhledem k véro- a mravo
uceobsahujeprotestantísmusvpůvvodniformě
svých zakladatelů (nyní ovšem iu orthodoxních

odložené) hrubébbludy protir rozumu a zjevení.Takov rn bludenrn jest jeli10 mct'p: Sola fides
justilicat, který vylučuje láskup(charitas) a nutnost
dob rých skutkůu, k atmo z vykladu tuhé
rovavkvnize „De captivítnte Babyloníca“ a z jeho

ep. 1521 Meianchtonovi: "aEStotpeccator et peccafortiter; sed t'ortius fide". ozásada: „ssola
íides“ souvisí s násl. třemi patrnými bludy: ospra

vedlnéni imputací toliko vnéjší (ímpuladtíoexterna), negace svobodné vůle po hřichu dé
dičném (Luther, De servo arbitrio, Calvin, lnstit.

c.2— 3), a třetím biudem jest příšerný system

b?

2osítívní re ce“ bez evídané viny

zavržených. (Calvin, lnstit.1l. lll.) — Viz z'l/ó/llťl',Symmbolik,Mainz, 9.— 6.522. —jinébbludy
proti svatosti jsou: znehodnocenísvátosti man
žeiství na úroveň občanské smlouvy („ein weltlích
Díng ), čímž byl znesvéccn kořen líciské spoieč
nosti; „dtspen s“ daná (Luttherem, Melanchtonem

a Buicerem) iandkrabéti Filipu Hessenskému (1540amíí, otvírá modernímu iibertinrsmu ve
věcech manželských dvéře dokořán. Předešlému
příbuzno jest Lutherovo pohrdání panenstvím,
evangelíckými radami a kultem Bohorodičky a sva
tých vůbec. Viz naproti temto osudným biudům
katol. nauku snčrnu tríd., zvl. sess. Vi. De justifi
catione a sess. VII. De sacramentis. Lehkomyslný m
zarnítnutrmsvátosti eucharistie a euchari
stíck é obeti, kterou protestantismus nazval
„idoloiatría papística“ , „ímpia fabuia“, zbavil své
stoupence srdce křesťanského života. — Luther se
ještě dočkal důsle anarchie politické
v selských válkách a všeobecného ůpadku mravů
v nejširších vrstvách lidu, jak se sám přiznává
(Postilia in evang l.Adv) a historikové do
svédčují: De Wat/e, 1:1.,0021inger, Di Reformatíon
íll, Jauucn,l.c.,Gr1.ra/'a Dem/lell. cc.— chis
maatic m církvím vzhledem a) k véro- a mravo
uce nelze vyty'kati bludy s protestantismem totožné.
Ježto vsak postrádají daru neomylnosti, propadá
svatost jejich nauky buď biudům subjektivismu,
ncb mrtvé strnuiostí. Viz výšeo„ Raskolnicích'
b) Sedmero sv. svátostí schismasi zacho
valo, ale hierarch rí svého oživujícíhokořene
a principu jednoty, a tím ídaru neomylnosti zba
vilo. jurisdikcí, die instituce Kristovy, dostávají
biskupové od námést a Kristova, kterýo obdržel
„pravomoc klíčů“. e zakladatelé církví orien
tainích,PhoMtíus,—lttzíchaelCaerulaaríus, jiří
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Cypru, Ma e ,
svatýmí nebyli, dokazují dejiny (Herqenró'ther, Pho
tíus; líc/cla, Konziliengesch.. Bd. W.). Sv tí,
které schisma ve svých menoiogiich a hagiopty
chách v počitává, buď jednoty s církví řlmskou
nepřeru ili, aneb pravé, kriticky zjištěné svatosti
postrádali Panegyrická rhetoríka a poesie nahra



církev

žuje kritiku, jakou se díla o svatých a skrze ně

působené zraky římskě církve (v. Bollau\dísty) vyznamenávají (víz Revue des Questions
historiques, janvier 188l, str. 272. — Př

bez viny bloudicim rozřetelností
odepřena milost, aby z podilu, který s sebou při
odchodu z domu matky církve vi XVL sto
letí vzali, dosti značný obsah „deposlta fldei“
a křesťanského života neporušený zachovali. 'io
platí zejména o orlhodoxních protestantech a
o„pravoslavných“ ve schisniatu. Je to společný
kapitál křesťanské kultury ze středověku, v roz
kladném novověku dosud neztráveuý. Ale jako
křesťanstvíve formě protestantismun neob
stálo před kritikou Lessingovou a soudobého ra

cionalismu,ptak neobstojí ani ve formě ruského
c a e s a ro pis m u _před kritikou Tolstého amoderního kraltpícismu ( 'o/aviw, L' íde'e Russe, p.
27, kde uvvádí kritiku [v. Almúava o církvi ruské.
jakožto .královstvítohoto osvěta"). Vysledek
léto kritiky poddává E. a. Har/mam; již nápisem
svého díla „DieSelbstzersetzun desChristentums“ ,
Berlin I874, v němžto vydávnúZsvědectví důsled:
nosti katolické církve, která s uadpřirozeným zje
v enim hlásá jeho nezbytnýkorrelát, _neomyl nost
autentického orgánu živého magisteria. — AdiVB.)
_(Pokračování) Další bytostné vlastnosti církvve

' r'uš | t e i n 0 st (indefectibitítas
s. _perenuitas) adg 6.n eo m y 1n ost (infallibilitass. inerrantla.A) Neporušitelnost (inde
fectibilitas) č. ustavične' trvání (perennitas) cirkve
tak, jak ji Kristus založil, jest patrna z toho: 1).žeječstpokra vyikupitelského
dita Kristova, pročež Kristus, udíleje poslání
apoštolům: „jako mne poslal Ottec“, přisllbi
jím svou a ucha sv. ustavičnou assistenci: „ja
jsem s vámi (učícíini)až d o s k onáni sv
(š'.o); n): mít-misiu; tov ahl-vos, Mat. 2830), tedy i po
smrti apoštolů s nástupci trvalého jejich apošto
látu, abyzza účelem zdokonalenní svatých konali
službu a vzdělávali tělo Kristovo, až bychom se
sešli všichni v jednotu víry a poznám Syna Božího,

v_muže dospělého, vIl_miru__plnos_tiKristovy" (Efes.
2násl. a l. Kor óž potvrzují 2) sou

hlasnáproroctvíI a typyS ořiši Messia
šově, která má tr_vati„na vétk y, až do sko
nánísvěta". _z__Dan_.244násl., srovn. sis. 97,Os. 219,a vN. Z k. srovn 31,6'" 2890,

aco řečeno bylo svrchu o řípravěBcírktsveKristovy.,3 a jejím zaslíbení at. 16 „Super hanc
petram aedificaboeccleslammeam et portae in
teri non praaevalebunt adversuus eam.“
3) P ar a b o l y, jimiž Kristus znázorňuje nepřetržité

trvádní cír_kve: kouk_ol'[ pšenice „rostou vedle sebe(Mat.l 34 nást ), v z'namná metatora

mdsticžkeho)n„těla“ 3a „nevěsty rístovy', jimiž sezorňuj'e řetr žité spojení Církve s její

hlavouježíšeme tistem. —4)Církev Kristov _,jakozto
ekondmmie ., se liči, zejm.v epp. k ,Gal.

Lakoposlední stadiumcesty víryiaídstva cíli beezprostředního vidění
(vísionís beatífícae), kdežto St. Z. byl s vo u p o

aohou přeechodnehostadia toliko „p aedago
Šus ad i“stum a proto nove stadium arístus, _jehohzakladatel, v proroctvích ohlášen.
Že se neje 'en o materiální trvání cirkve

(dle výkladu"reformátorů), jako trvá táž hmota veveškerýchs ecifícky různých formách její evoluce,
nýbrž o trv ni form álm v nezměnitelné spole
čenské ústavě (konstituci) Kristem založené, jest
vyjádřeno v symbolu apoštolském: „Credo in

si a m“ a odůvodnetno důkazy 0 ne
přetržiptémcžnáslednictví v prim uPetrove římem a v posloupnosti vtapoštolátu epi-_ským
skopátemc(č. iIl. Q 3.). V mezích nezměnítei
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ný ch zákonů klíčení a vzrůstu „zrna horčičného"

není vyloučen vývoj církve Kristovy ve srvaětový„“strom , jak bylo již častěji řečeno. íei
cirkve přesvědčení: o své neporušiteinosti droasvčd

ču'í: sv. ignác Antioch. u_žíva'ieo církvi výrazuuwůagoía(adEph. ), sv.Just | n (Dial. c.Tryph c.90)

porovnávaje církev slevou, která po_ okleštěnínově ratolesti nasazuje, sv. uts in (in Ps.
101) odvolávaje se na zaslíbení rístovo: „Ecce
ego vobiscum sum" atd., Optát Milev. proti
Donatistům. 7akladatelé protestantismu odůu

vodňovali nutnost reformace porušenostíž církveKríistovy, racion moniste každé ná

boženství, tudíž i křlcsvťanské,považuji jen za dočasnou formu vývoje. zčl. „racionalismus“ ,„mo
dernismus“ (Sabatíer), racionalismus mystický (Tol
stoj). —Ad 5 6. Pojem_ neom inosti církve
nám vykazují prameny zjevení jakožto nadpři
rozený dar (cuarisma), který Kristus svě cirkvi
zaslíbil a udělil aby byla chráněna před ve—

škerým bludem s_věřenéhoaj1_Cdoposita vero
a mravouky. (Viz lg 4. ._iV.acDělí _pakse na neomylnost paassciv

passivní jest vlastnosti celé církvele(infallíblvlitalsin credendo), ak tiivní patří Krist ustanove

neomu učítelskému úřadu církve (infallibilitas íncendo). Neommylnost per se a v plném slova
smycslu jest vlastnost božská, plynoucí z jeho
všeyvědoucnostl, jako naprostá nehřešitelnost (im
peccabilítas, non posse peccarc), plynoucí z bož
ské svatosti. V tomto sm slu jsou vlastnosti

božské tvoru cutesdmčlitelny.— ředpokiádajíce všakprokázanéfac mzjeve ní, obzvl.bosk ý_c a
jemství, patří kunadpřirozené prozřetelnosti bož
ské, vhodnými prostředky o neporušene zacho
vání a šíření zjevené pravdy se postarali, ob
dobně jako zachování světa jest požadavkem jeho
stvoření.K tomuto cili slouži inspirace prorokův
a spisovatelů Písma sv. a neomylnost učitel

s kého úřadu církve N. Z. — N_eomylnost je toedypo_dlesvéhovšeobecněho pojmunadpřirozený,
Bohem propůjčený dar v zájmu neporušitelného

zachování svěřeného statku zjevene p_ravdykveškerému lidstvu „až do skonáni světa". kza

neomylnosti církv\.e Zákkon vývojeDcírkve,znázo něný porovvnánim se zrnem hořčičným,

dlužno upiatmti te'ž vzhledem k nauceao_neo_mylnosti cirkve.—Nebot l.) vzárodku iimplliCte
jest neomylnost církve (auctorítaas infallibilís,

unfehlbare Lehrautorítát) bytostnědobsažena v pramoci „učitiv ky národ y“ (potestasdo
cendi, Lehrgewait)acjíodpovídajícíposlušnosti
vír y (obedientia fidei)p zmkcí věčné spásy
neb její ztráty. Tato universálnía pravomoc učících

a abs olutní záva_znostasiyšicich byla od první přípravy cirkve(č. dokonalemu jejímu usta
vení Kristem (č.lin) jaažkožto formální princip
šíření a neporušítelněho zachování božského zje
veníz ramene N. Z.a svědectvími starokřestanske
doby dokázána (č. "1.5 l. ): „Docete omnes gentes“ ,
„qui crediderit salvus erit ,qui noncrediderít condem
nabitur“, „Qui vos audit me audit“ atd. Nuže,
bylo by absurdním a zároveň nemravným
tvrdítí|, že Bůh, pravda a svatost sama. rozumného
člověkaabsolutně zavazuje k víře v možnný hlud
a omyl jakožto k nntuému prostředku k dosa

žení posledního cile věčné blaženosti, t.j. ži\otapravdya alá sk ve 3 o'eni sBohem. Následovně
jest Bůh, nejvýš pravdivý a svatý, sáius oě po
vinen, hlasatele zjeveného náboženství,pové
řene pravomoci učiti „všecky národy, obdařítítežneomylnou autorit Nam
suverenní pravomoc státu“ v nejvyšší instanci za
vazuje k poslušnosti svých nálezů bez možnné
další appellace, aniž by ztoho násled0vaia ne

<
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omylnost řečených nálezův — at tudíž a pari, ženelzez ezáva znosti věřícíchuzavíratí ne
omylnost učicích - odpovvídáme: Neni pa
rity, ano jest disparita obou případů. Ncbot autorita učíc církve má právo ukládali povinnost
vnitřního souhlasurozumu,že vdou jest,
co se k véření jakožto prostředek cialevěčného
života předkládá, a skutek pouze vnějšího výkonu
bez vnitřního souhlasasu je k dosažení cíle toho
bezcenný, kdežto autorita státní ukládá posluš
nost výkonů vnějších ve věcech života čas
ného, na př. restituci v důsledku v postedni ín
sranci rozhodnutéhoprocesu, aniž bys vyža

vnítřní souhlas 0 irreformabilníeobjektivní pravdě rozsudku samého. — Následovně
kdo připouští nadpřirozené působeni božské

ři zjevení křesťanském, musí logickou nutností
připustitinadpřír ozeně působení božs
jímžto dilo zjevení v zájmu náboženské výchovy
lidstva se zachovává neporrušen 'm

nadpřirozenou prozřetelnost božslrcnou,která řitšoi
ducha pravdou a svatosti zachovává a řídí, Kripřed sv u smrtíaaopštolům řislibil:
„Budu prosíti Otce a jiného utéšitelev d __vám, aby
s vámi zůstal na věky. ducha pra Kdyžvšak řijde onen duch pravdy, naučí vás všeli é
pravd" rmqyřrm ímá; rlr; n)? alríůrmv naaav.

Zaslíbení toto __bylosplněno v den letnlc. (Skut.
2' náPsL) od0brně Mt. 161"a Jan 21" Dle Summy
, , q 1.a ..ag d_5. znamena článek víry v apoš_t__.

vyznání: („Čredo)_ ir_|_sanctam ecclesíam. .“co „Credo in Splr um s. sanctiflcantem ecclle
siam'. ldee božského zjevení vůbec a o neomyl
nosti v učení zvlášť vložil Kristus jako „zrnoohor
čičné“ v duše apoštolů. Vývoj ve strom světového
náboženství a v systémy o jednotlivých naukách,

na př__.aneomylnosti, byls ponechán vlivu světla
„du araá) vd “ za oučiunosti historických u álostí liaeresí)aa svobo né, svvé ra

vomoci a své povinnosti_vědomé v ůle, takže božskýnadpřirozený prveka lidský prvek přirozený _jako
duše a tělo tvoří vývoj živého sociálního organismu
církve Krísíovy.— 3. štolové si byli této
pravomocí svého světového poslání a daru ne
omylnosti v ě d o mia je uplatňovali, „jím_ajícerozum
lidský v poslušenstvi Kristovo, _hotovi potrestatikaždou neposlušnost".2. Kor.1 orovvati
učení apoštolů znamenáodporoovatí Bohu (Skut.

B“), a naopak _E_>řl__jati_Řučení jejich znamená poslouchatí samého Řím 15), pročež „i kdyby

anděl s nebe kázal vám pro_t_i_tomu, co _jsme vámkázali, anathema sít'. (Gall “..Srovn . 16—5-*“

a !. Kor , Kol. 122-"0; jeho evangeli_um je zjevení tajemství Božího 2. Kor. sl.) Tut

nauk_u 2apoštolů pot__v2rdáisl_Bůh 4diváy2 _a2_zÉ_zraky(Sku 3 31 násl., ..Kor d
násl.); následovně jest npravdív a. —2Usnesení
apoštolůna sněmu erusalemském ( a.
o nezávaznosti staroz konnich předpisův ob_ř_ad_níchprohlášeno formulí: „Visuum esst Sp ui s.
et nobs (Skut. 1529). — Nelze tedy nazákladě

svědectvís Skutkův apošt. a epištol _p__ochybovati,_žekonncem prvního sto í by absolutní
autorita učitelského úřaducírkveuznánn.a
Praegnantním toho výrazem je Pavlovo slovo
o cirkviBohaživého:„sloup a základ pravdy“
(„columna et firmamentum veritatís“). — Ot

ové a spisovatelé a oštolští i aapolo
geti formální princip autority učitelského úřadu

th_e__oretick_y zastávai a pra__l_rti_ck' rotí blu
dařůmuplatňují.(Viz Ill.,_,0Ě4 11.5 3.1gna
tius (Antioc h.)).M __(—|- 117) na východě, svlrenaeus (1-202)n západě napomlnajíke stálosti
ve vířeKristově, kterou apoštolové hlásali, udávajíce
normusouhlasnéhoučení apoštolských církví

církev

sj__ednocenýc_l_i__se svými biskupy, z nichžto církevsk hae 1.3, c. 3) autorltou vyniká
nlade všecky v(Lngofaůtméw;zň; ayánzlg—__ zřs Šamir)
aíac, církve vubcc, srovn. Trail. 13,1). — Apolo_
geta Theophilus porovnáváv druhé knizesvé
apologie ad Autolicum apoštolské církve s ostrovy,

na nicnž se pravdab (zjevení) zachrání u rostředrozbouřeněhomořeblu uv a Tertullian( e prae
scriptc. 21 rozhoduje to, „co hlásali apoštolové, t.
j. čem uil Kristus", souhla em clrkvíaaopošlol
skýchCo ke konci ll. století a na začátku
stol. l.lllrenej,Klement Alex.a Tertullian
předkládají zřejmou naukou jakožto formální principvíry, nachz mě v z ro již u neejsstarších
spisovatelů křesťanských,když nazývají církev„dcerou božskou“ (]ustin),„ne orušenou
pannou" (He esipp. dle Euseb. .E. 4' ). neb
„ra skou za adou" „immaculata“ '
(Papias, ]ustin). Vatěchto obrazech jest

samé obsaženo totéž, co_pozdéjib tl1_e_ol__o_gick_á_eterminologie vyjadřujeslovem nfa l llb
prvnich tyř umenických sněm,ů které
mnozí orthod. protestanté uznávají, odvolává se
na tradici od předků přijatou a souhlasem bi

skupů_neqprušené zachovanou. (Vi_ztl. 52 as 3.,
ší; vrdošijný odpor ___protiní jest haerčesi,

dje')í vyznavači se vylučují z církve (Athapict) Tak jednalsněmnícejskýe zský
adchalcedo onský. Usnesenitěchto sn můvo víře
jest absolutní normou, jako autorita čtvcra
evan elií (Ambrož, Lev Ve li

k-„Velš Toto vědomi clrkvce_se vyslovuje formulí
„Placuít Spíritui San _nt:i__b__i_2sA(Sku_t1595; srovn. Haft/e, Cone. i:Cresch. l.

56 násl. — Veškerá dogmaticko--kanonistícká
theorie naší doby o neomylně autoritě ekumeni
ckých sněmu nezměnila podstaty starokřestan
ske' nauky, nýbrž cxplicite vyloží tlaa, co v ní
jestímplicite obsaženo. Viz ll. 54. rozdíl infallíbílity
a inssp rcae. V. Otázka o neomylnosti církve oh
sahuje_tyto tři části: A) Ex iste nci neomylnosti

passivní (incrcdendo), jejímž suebjektemjest veškerá církev věřících. t neomylnosti

ak ti vní (in (locendo) čili magisteeri_u_mAegiscogaatuset primatus. C) U_bjekt neomylnost
s_iv__ní neomylnost'je korrelá_temneomylnosti aktivni.
odpovídá neomylná víra \'ěřicích (se učicícli
,uaůzjtwy),dokonalou poslušnosti víry na oněch závi
slých. jakožto corpus ftdelium“v organickém svazu
s hlavou veškerého mystického těla Kristova jsou
věřící též přím o oživování principem nadpřiro
zeného života viry, Duchem sv., a mohou býti
ve svém souhlase ve víře považováni za oh las
učitelskéhoúřadu,za výpom ocnyypramc_npravdy
zjevené, podob ně jako souhlas lidstva___jestpra
menem poznání pravdy přirozené. (VízllAd B)šl. O podmětu neomylnosti rozhlouují již
slova zaslíbení primátu, řečená Pe_trovi(M t._11615),slova universálního apoštolá tu, řečená
sboru aby ówósxa (Mt. 18 8), (vlz lLšsz.), platící
nástupcům primátu,římskýmpapenžům (Mt.l
a nástupcům apoštoládtu, biskupu ve 5 oruepiskopátu. Oto mto dvojím, ale neúplně oddě
leném (inadaequate distinctum) subjektu svr
chované pravomoci magisterií et ministerlí v prí

mátu a v2episk<_>_p.'_í_t__u,v papeži a v czírkvi, byla řečde s

, __

D

v II. e též činí minka o p o
měru závislo stídejure kollegziaapoštolů
na Petrovi, „skále“ a „klíčníku'z a o závislošteibisku upů na p_apežinejen de iure, nýbrž id
facto exercítii juris „confirmandi fratrcs“. (Viz

te'žčl. „auctoritas episcopalis" 1.str. 7551, a čl. „biskup“l.s '602.)—O římském p_apežljakožto
subjektu neomylnosti, když mluvi „excathedra“
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pojednáno výšše uši)—4. (Srovn. též čl. „ex cahedra“ ii., Magisterium, uči
telský úřad bsískuupu , jest ve svém pojmu pod
aděn (subsumítur) dilem pravomoci ordini s

(svěceníbiskupa). dilem pravomoci jurisdictí
onis, a vykazujede tohodvojí f nkci. První,
na základě orldinís spočívající, jest ejich au
thentic ké svveěd ctví („testes mih eritis'),
jímžto sprostředkují národům nadpřirozenou pravdu
v\,ir a jsou obdobně nástrojnými příčinami Ducha,ňko jsou při udělování sv. svátostí „mlnistri
Christl' „dispensatores mysteriorum Dei' K
41). Authe ncie svědectví víry biskupulpřed
stavuje Kristem zaslíbené svědectví Ducha sv.,
který episkopátu jako nástroje používá a vnitřním
svěvtlem „Duchap avdy je osvěcuje. Avšak pří
rozená (lidská)součinnost se v magistcriu uplat
ňuje mnohem vydatněji než v mínísteriu sv. svá
tostí, kde podstatný účineknehodnosti (in

digno ministrmsvátostt udílejíciho nemůže býti takporušen, jakommoll stvě Ia viry duševně ne
sch0pnym hlasateletms(biskupem).y Proto poža
davek „doctrinae“ od kaiídidátů biskupství. i ve
sboru apoštolů byl sv. avel „vas electionis“,
jelikož vedle velikých _nadpřif'rozených darů
milosti měl velike přirozené nadán a vy
školené vzdělání. A fortiori platí tento zákon
přirozené součinnosti u episkopátu, jelikož není

obdařen touLpiností nuadyařirozenýchcharismat, jakoapoštolát. ruh nkci. ázkkladémmoci
jurisdictionis (poteestas docendi.Lehíge
wait), obsahuje magisterium biskupů v pravomociauctorita ních naří ení v záležitostech

víry a církevní správy na 1nejvyšší jurisdikci závislých. Viz výše uvee.d čl. “ a „auctorítas
episc.“ e ]etlnotllvnib bkiusknpové ne
1 lni, netřeba dokazovati. O toom
svědčí histořnie haeresí od prvmních dob řcsfan
ství až podnes. (Sroo.vn čl. „Starokatolici“ ,Synoda

Ristogská) a bulla pa eže Pia VI. ,cAu toorem fideí“iž sv. avel to předpověděl, oslovív
biskupy v) íletu: bis lpSlS exsurgcnt víri

loquentes perversa,"ut abducant disciplulos post
se“ (Skut. 20so srovn. 1.__ 7 . m.223).—Avšak celý sbor bls spojený se svou
hlavou, římskýmpapežem(juakoži Sede vacante
„in custodiendo — non definiendo - deposito),
tvoří církev učící. Tato jest při vykonávání
svéhoVposláni: „Docete omnes gentes“ neomylná(viz V5 G.). Následovně jest souhlasná nauka
sboru biskupů, jakožto nástupců sboru apoštolů,
— neomm,ylná čili jest účastna zaslíbeného pů-_
sobení „Ducha pravdy, chránícího církev učící
před bludem. Nebot' jednotnému sborů bísskupů,

jakožtoMnaástt_íp_císboru apoštolů, platí slova Krí
stova (M „Quaecunque alligaverítisbsuper
terram, erunt ligata et ln coelis. ybš celýsbor bískuupů ve věcech viry mohl uložikti v řicim
za povinnost nauku falešnou, byla by buď celá
církev uvedena v blud, jsouc biskupů poslušna

anebo by byla Eorušena jednota víry, kdyby stádce
věřících poslu ost odepřelo, __a cirk vby byla
„branami pekelnými přemožzen -— pů 50b
v y k o n á v á n ] učitelského úřadu jest podle d vo

jiho subjekt u vojí: magisterium prímátu č ímskěhopapeže a magisterium
e_.piskopátu O prvním víz ll. 5 4 o neomyl
nostidpapeže.Magisterium sboru biskupůpře dáneomylnou naukuvír l)
rádnyki m způsobem (ordinarie), když biskupové
v širém světě rozpty leení, ale sr imskýmpa
pežem spojeni, pravidelným vykonáváním sveho
učitelského úřadu jedn omysln ně uči, čemu
maji křesťanébožskou věrou věřití; 2) mimo—
radným způsobem, když na ekumenickém
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sněmu shromážděni buď formálnídefinici
v kánonech proti haeresí, aneb v kapitolách
nauku víry pro celou církev závaznou předklá
daji — Ad 1) jednomyslný souhlas biskupů ne

vžžaduje universálnosíi fysic 'brž moln 1, ljakési toho již křesťanský starověk (viz č. ll.dvěom. Souhlas biskupů jest buď zřejmý
(expreslsus) — syno ou, pastorálnimi listy, kate
chísmy, kázáním a p., neb mlčky projevený (cons.
tacitus), když biskupové vědí, že se nějaká nauka
o víře v diecésích všeobecně šíři, aniž jí kladou
odpor. Důkazem první části výše vyjádřené

naukyjest a) Svědsectví d oby sta rokresfanské (viz "1.51 S.v ignác Muč.dí: „Episcopi
per tractus tcrrae constituti,in sententíaj. Ch.
sunt; unde oportet vos in episcopi sententíam
concurrere, quod et facítis“ (Eph 3-' násl.). Svatý
lrene' v často uved. spise Adv.haer. 3,3 4,462
piše:„ baudireoportet his, qui.. .cum episcopatus
successione charisma veritatís certum .. cacepcc
ruit“-nt, a Te rtullian (De praescr. 20, :_32)vede
důkazoopravdě božského zjevení nepřetržitou
posloupnosti nástupcův apoštolů (biskupů), aneb

,.quae (ecclesiae) nullum l__e_xapostolis auctorcmsuum proferunt cnadem fide conspi
rantes. .(ab apostolis) traducem tideí el semina
doctr . . . mutatí ae sunl“_. Tento „souhlas
církvel'i'byl již nmasněmu nice 'ském uplatňován
na důkaz dogmatu o božství ežiše Krista. — ó)
Zaslibeni Krísto ' „Ego vobiscum sum
omnibus diebus usquc oad consummationem sae
culi“ by se nesplnilo, a účel učitelského úřadu
cirkve: „docete omnes gentes' by byl podstatnč

zmařen, kdyby v pr\ mch tsřechkřesťanských stoletích před prvním ekum. 'mem a ve staletých
mezerách mezi ekum. sněmyndvoutisíciletého trvání
církve jednomyslný souhlas biskupů při řádném

vykonávání učitelského úřadu po celém"světě nebylneomylný. — Ad 2) Ekumeniek' m(co_n_cí
llum oecum_enicum) ]0 tvoři biskupové nsvolam řim
ským papežem z celého katolického světa (Ex nj,—
chcou/pěvný).Svolání (convocatio) ekumenického

sněmu, závazné pro všecky biskupy jakožto historlcko-kanonické representace cel é katolické
autoritativní předsedáni (praesidium)
potvrzeni (contirmatio) sněmovních

kánonů s účinkem platností universálního cirk.
zákkona —, jsou funnkce nejvyšší juridikce pri

mátu. Následovně patři výlučně římskémuáaapeži. (Viz II. 5 3.0 primátů.) Potvrzení této e
duktivni argumentace z pojmu primátu, jakož

i z pojmů funkcíukonvokace, praesidia a approbacesněmu — tivnim z historie
sněmův ekumeniuckých,viz či. církevní sněm, sněm

oekum. a II:/eh, Concilen-Geschichte. Neomvylnostíor málni defíní cnes ě,muvdřyjá „ká
nonech" proti haeresí (formuli „Sie nquis di

xerít. .anathema sit“_), jest a) zřejmýmpožadavkem neomylnosti církvve v bec. Nebot'
definice sněmovní jest nejintensivnějším a nejslav
nějším formálnímakteem učitelského úraadu
círk v e. Následovně jest buď neom__ylný,aneb církevvůbec neomylnou b nebyla — ó)T 0 bylo přesvěd
čenímstarokřes anské doby(víz ili.ŠL) ,a na
čtyřech prvních sněmech ekum. byla proti haeresim

Šromulgována dogmata o Bohu trojjediném a o Kristuoho člověku Čjakožto základ veškeré viry křean,ské —-proče eho ř Vel. autoritu ekum.

sněmů přijímá jžako autoritu čtyř sv. evangelií). — :) Z instituce formálního principu

círklvc _Kristov_y,t_.j._Ííutorityz_učících a z Sti si) ' he—j v.no že definice kon
ciliásrní newvyžaduje ke zslvé universální závaz
nostisouhlasu církve slyšicí,_ nýbržjestzávaznou a nezměníteinou e x 5 e se d) Fo

co:-1

„: .O
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mál ní příčinoutéto neomylnosti jest nadpřirozené
působení zaslíbenéo ucha sv. -—20. R01ezná
vajtce úmysl snémůvekumenických, předložiztina
uku víryp rotí bludům, závaznou pro celou církev

k účelu věčné spásy (quaestíoz„an ress slt“) —způsob argumentace a ruznýcch v 'kladú do
gmatu (quaestio „quomodor es sit“), ovozujeme

7po dstaty neomylnrosti církve vůbec, že nentorma k á n on „81 quis dixerit.
jeed i r. ý m možnýmrlvýrazem úmyslu církve, apřed

ložiti závazně nauku \íry, nýbrž že i forma kap i r 01 dogmatických nauk, jak se v Trid. & Vati
canum objevují, jest formou schopnou a dostatečnou.

Nebot' a) sněm tridentskýs v předmluvědekretu
„de justificatione“ & „de eucharistia“ , jakoivati kánský (sess. 4, c. ?i) předkládaji v ka
pitolách dekretů nauky víry, „a qua deviare

salva tide atque salute ne moupotest",„aliter crcdere, docere.. . eat". —
o) Mtnění, dogmatický význam výlučně jen detini
cím ve formě kánonů při isující, n em á proose be
ani vnitřního odúvodn ni, anl vnější autority

eolo Viz Schubert (Dořmatsoik [. l. n. 2chutgm (Theol. d. Vorzeit ]. —
dlužno souditi o přídavku a r u men ta co neb
různých vý lad ú nauky autoritativně předlo
žené. Neboť a) v tom [případě neprojevujesněm úmyslu, autoritou ristem cirkvi udělenou
býti „testis et magisterium“tideí, nýbrž vnitr
nou argumentací dokazovati, quae „tantum valet,
quantum probat“. Že církev (sněm) může authen
tický smysl textu Písma sv. jakožto důkaz dog
matu prohlásiti, jest zřejmo : jejího poměru
kPismu sv.(vízčl. „canon“ll.681nn.),a de t cto
toho práva užívá na př. Trid. sess. 14, can 2, 3.

o smyslu textu evangelisty sv. jana 2022násl. —Ad C) Předmětem (objectum) neomylnosti ne
sou nová zjevení, jakýchse dostaloapo

lštolúm,nýbržl.vešker áapravda apošto
m zjevena a jimi prohlášená má býti nepo

rušenězachována a vy kládána,a proto
též 2. logické závěry (conclusioanes) ve zjeveníobsažené a 3. fa eta dogma d 'ž

z enařizeni, která dal sv. Pavel Timothe0vi:ositumcu rmaneiníis uae
didicišti et credita sunt tibi (2. Tím 113]n sl.;
2 ; ,10")aaG 1.19násL.„Sl quis vobis evangeli
zaverit praeter id, quod accepistis, anathema sit“—
patrno,že jen apoštolové byliorggánybez
prrso re d ni h o božského zjevení, všichmostatni
jich nálstupcovéměll setrvati na tomto základě

u 2a v ře n e h odeposíta tídei—„superaedltlcati super
tundamentum apostolorum esttparoqphetarum'r(Epha2m),. .an obsahu zjeveníS —

apoštollské obsahuje (pro vše ky Nnárzody';lMt.348103)zjevenoupravduuveškernu (iimó16
Církev byla od prvopočátku přesvědčena, že po
smrti apoštolů n ové ho (katolického—_- pro všechny

věřící závazného) zjeveníh nelze očekávati —-Taksvvědčísv. lrrenej (Adv.haer. 3, 4):„ .apostoli
quasi in depositorium dives plenissime in eam

(ecclesiam) contulerstunt omnia, lquae sint veritatis. Sv. Augu tin (C ju12,:34) Episcopi
„quod invenerunt ln ecclesia, tenuerunt; quoda

Eaitribus acceperunt, hoc filíis tradiderunt“.irinensis taktéž. vykládajePavlovo: „Deeopo

siatumcustodi“ (Commonit 22).— ohulasi škola,apř. Sv. om š ,q. 1, 30.2) a církev
snemy, posleze trid. a vatik. (sbeanz.n,783, 1787,
17.98 18_00.)—Ztoho následuje, že dogmatická
definice (ex cathedra neb conciliariS)není no

m zjevenim ravdy, nýbrž authentickým
prohlášením, že definovaná pravda patří k obsahu

ké h o zjev e ní, ohlášenéhoskrze apoštoly.
Dogma v užším smyslu obsahuje dvě známky:

:
v_—

v
dolinak

1

Blonum

církev

gravdu_ a) zjevencÉDu,fi) cirkvi authenticky prohlá, kerá rav a
zjevena jest předmětem neomylného učitelského
úradu církve — se d0\\zozujeea) ze slov zaslíbeníaru neomylrnosti jeeho ropújčcnt.
Neboť Kristus příslibuje (jim ell415srovn. 1613)Ducah
sv., kterýu vede crrrrkev ve veeškeru pravdu (fráoav

tip! dir;hlav) dle božské úrady zjevenou, přlíslibujesvou přítomnost učícimu úřadu, „ocloko vsám
přikáza“ („quaecunque mandavi vobis“ Mit.V ),

a hlásalicimu „evan eliumrn (Mk 1615)v celémsvém ru.>zsah mneomylnosti pak jest,
v e š k e r u zálohu zjevení (revelationis deposituum
totum) hlásatí,neporu ittelnou zachovati
a vzniklé p oc h y bnnos tl definitivně o d s t ra—
niti, aby byli všichni ve víře sjednocení (Eph.

toho následuje a) neom lnost církve
v nauceo pramenech zjevení, isma sv a
božské tradic e (viz tt čl.);vp')neomylnost v prohlášeniavýkladusymbolů ado atclckých

n ů; 7) neomylnost výkladu eka a l 0 g u a
zásad křesťanské mravouky. &)Předešlou de
dukcl potvrzuje nepřetržité p ře s v ě d c en 1 ve
škeré clrkve, že jest neomylnou, kdž způsobem
řádným neb mimořádnýmstanovi, co ůh : evil,

a tvrdošíjný odpotr za haeresi prohla uje aexkommunikací trest á. -—Dokladem toho jesr hi
storie veškerých haeresi a do matických kánonůcírkemich.Protessio tidei o'řridentina (sess.

2de reform) ukládá vyznání: „a synodo
Trid. detlnlta. . recipio atque profiteor . . . con

traria omnia atque naeresež quascunque rejicioet anathematizo“ — Důk em společným a d
2. a 3. jest nutnálogickáa jichsouvislost sl.
Neboť je-li církev neomylná o předmětu obsaženém
bezprostředně ve zjevení, majíc právo a povin
nost celé depositum prohlašovati, neporušené za
chovati a vykládali, má co ipso právo a povinnost

pronésti neomylný soud o naukách, ]-které tvoříkontradlktortcký neb kon tré ni spor
s pravdou zjevenou, aneb které jsou jako pravdy
partikulární v universálníchpruvdách obssa
z.eny Při tom dlužno dbáti pravidla syllogismu:
Peloremsempersequlturconclusio artemje--lí
tedyjenjednapraemisazjevenáa ouze
z filosofie vzata, jest závěr (conclusiO)toliko

theologicky jistý, ale nemůžebýti považovánza pravduzjevenou. Bez ostřední zá\ě
(conclusiones immediatae), na příklad artlkulárni
z universální, jsou stejné kvalit. —&) otéž pl ne

7.účel u darů neom lniosti učíte ského úřadu cir ve(viz Const. doomg elFilins, cap. 4). 008 ží
zjevené není mrtvým kamenem, nýbržSživým se
menem pronikajícím ve svém vývoji rozum a vůli

národů věřících jako kvnas (Mat. 1333), a protomá učltelskýúřad po vín st a rávo neomylně
applikovati nezměniteloné1 sad víry na
stále se měnícci oméry lidskéhoživota, aby
se uplatnilo: ,.justus ex fide vivit“ (Řím.17;8umma

. . lrkev to dosvědčuje svou
preziti, v žlapujtc od věřících „poslušnost víry“ zá

":“—.

: “7—

N

évrúm ovozeným z pravdy z evené, na př. sněm
kostnický (sess Vlll proti iklefovi, sess. XV.
proti Husovi), což potvrdil Martin Podobně

zavrhl Pius V. věty Bajovy,t Klement Xl. větyQuesnellovy a Piuus Vl. Cons „Auctorem tldei“
bludy jansenistův a synody pistojské. Pročež v
žaduje účel neomylnosti,aby se vztahovala t ž

10 k bludúm zjevení odporumjictm,20 k závěrůmze zjevené pravdy plynou 30 kop jm um a'
nauk ám, jichž pochybnost by činila pochybnou
samu zjevenou pravdu. Z toho však plyne, že jest

nauka tl 1o s o fie, pokud má za předmět otářzkyo Bohu,o duši a pnrozenném zákonu, též
mětem neomylného úsudku církve, aby byla lidstvu



církev

„coiumna et firmamentum veritatís“ proti rozklad
nému kriticismu a zhoubnemu pessimísmu moderní
filosofie (viz čl. „bohosloví“ 11.str. ..iV
Poměr theologie a filosofie, sněm v atik. sess. 3,

cap 4. de íidaceet ratione, jakož i can. 2. tamtéž).
—pA adogmatíctýa v širším smyslujsou takové, aktterá svým nutn (ontologickým
neb io íckým', spojením s dogmatem jistotu dog
matu iní závislou na jistotě fakta. Na př. factum
legitimity koncilu činí platnost jeho kánonúv na
sobě závislou. — V užšímmsmyslu znamená factum
dogmaticumfactu rndoctrinaiečílískutečný
obsah orthodoxni neb heterodoxní nauky v ně
které knize vyjádřený. Úsudek Církve o takovém
actuum má za předmět otázku dvojí: a) quaestío

naemfacti,zda1íž nauka, o nížsse jedná, v knize

neb jejím textu jest obsažena; rob)quaestio jurís.shoduje-li se tato nauka sv neb ne. írkví
se jeedná oo ektivnl smyslrtextu dle všeobec
ných pravidel hermeneutických poznatelný, nikoliv
o subjektivní smýšleníspisovatelovo. eom l
nost úsudku církve o takovém faktu dogmatick m
dokazuje(a) historie jansen ismu. innocenn.cx
konstitucí „Cum ocasion (1653) zavrhl pět vět
janseniova spisu „Augustínus'x a když jansenísté
namítali, že nejsou v knize „Augustmus“ obsa

žen anebaspoňženejsouve sm lslu(autorově
zavr enyc—cprohllásíl Alexander „Adb. Petris uinque ílilas(propositio—
e ...íncřesensuabe odem ornel o(jan

senio) iintuento damnatas fuisse declaramus etfein s“I — a přeredepsaí v tomtéž smyslu
formuli (n: Resgimínísapostolicí“ 1664) kp o:dpisu
„sincero animo rejicio et damno et ita juro". Když
se jansenisté vytáčeli rozlíšováním závaznosti
ku vnějšímu „obsequíosum silentium“, nikoli však

ku vnítrnému souhlasu, byl'i tento úskoikzmařenkonstituci Klementta Xi. „Vineam Domin (1705)
vníž se prohlašuje, že "zmíněné věty v udaném
smyslu,„quem iliaarumv e r b a se ferunť“,

aob mnibus christitidelíbus ut haereticum, non
ore solum, sed etc rde rejici ac damnari d e
beer e". Toto prohláošení ve věci d 0 g m ati c k e
(0 nadpřirozenémilostí),ukládajícípovinn nost
virryvvšem věřícím,předpokládáneomylnost
soudu o faktech dogmatický.—ch (o) Nepřetržitá
tradice církve tuto praxi dosvědčuje. Sněm
nicejský zavrhl Ariovu ihu „Thalía“ sněm
efesský schválil anathematismy sv. C/ril a Alex.
proti Nestorioví: sněm onstantinoools '
zavrhl spisy Theodorovy, Theodoretov" a ibaso_vy
svědčícíNestoriovi;sněm lateránsk'
opata joachima o nejsv. 'lrojicí; Mart | 11V.

plsal podobnou formuli 0 s isech Viklefovusových, jaká byla předeps na os ise jansenlově

„Augustínus“. Ú č e mgrn h o magisteriavyžaduje právo. pr'onéstioz vazn ý úsu
o spisech, které z omezenosti neb zlomyslností
lidské nauku víry a křesťanskýchrnra vú po
piraaji, překrucují neb její pravýopvakhlá
sají. Následovně jest preredmětem neomyiného
úřadu nejen pravda zjevena, nýbrž i to, co jest

s ní logicky neb ontologicky tak spojeno, že bez
pravomoci kompetentnio neomylného zúsudkuotom nelze ani deposítum cho
vatí neporušené. — 4) Vjtompozůstávzáapcrávo
církvecensury doktrínáini(narozdílod censurytrestní. víz č'. „censura'), kteráoobsahuje kvali
likacl nějaké nauky v jejím pooméru protívy
proti pravdě zjevené dle stupňů: Propositío hac
retica, haeresi proxí ma, haeresim sapiens,
erronea (in fide), male sonans, temeraria, scan
dalosa, piarum aurium otfennsiva S tím Souvisí
právo„ index xu za ovězenýchknih“.—5)V dů
sledku "práva ncomy ného soudu církve o theoríí

přede
lV. spisy
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dolgmatícké víry a křesťanských mravů jest
cír evneomylnápi v soudu o praxi křesťanského
života: pp r o iba ci duchovních řá d(reiigíosor)um ordinum . 2 , v tom
smyslu, že (negativně) řáldovéČregule neobsahuí
nic proti víře a mravům, a (positivně) že jsor
úměrny a prospěšný k dosažení cíle dokonalosui
křesťanské, dle zakladni nauky Kristovy o troi
evangelické radě: „Si vis pertcctus esse“ et .
Mat. 19Is násl..) O tomto smyslu neomylnosníéisvědčí tormuíe, jimiž papeži věřícím zakazuji:„

sub ullo praetextu audeant impugnare talesaapprobationes'. anonísací sv tých,
jlžto papež au t h efn cky pro celou církev zá
vazně prohlašuje, zdali světec má ve stupni he
roickém theologické ctnosti víry, nadějea
lásky — i kardí nální ctností moudrosti, mír
nosti, statečnosti a spravedlnosti (víz či kano
nisace“), a tudíž zdali kultu svatých jest oden.

římo proti zaslíbení charismatu Ducha
svatého připustiti, že bymmohl člověk hříšný, od
Boha zavrž e,ný tak slavnostním způsobem kano—
nisace býti postaven za vzor křesťanského života

a prohlášen za hodna kultu svatých. (Viz2Be)nekt

Bylo by

De servor. Dei beatíf., l. 36,

Konečně 6) jest církev nreomylná při stanovenídekretů disciplin ních vtom smyslu,
že ř(negativně)v nic neobsahují, co by bylo protim křesťanským, a že sou (posi

tivně) pro veřejné\:blaho církve prospě né, npikoiívšak ve smyslu,ž ředisy disciplinární (po
sitivně) byly vždy nejdokonalejšími, jelikož jsou to
formy pouze juris ecclesiastici, historickému vzniku,
vývojiazáníku odrobené. (Viz Conc. 'lríd. sess. Vii.
c.l3; ses.sX . ;Dm n.856, .)Do—
pinék funkcí učitelského úřadu církve vzhledem
1 k prrmaemnům zjevení, Písmu sv. a ogma

cké tradici, 2) ke vznitkučlá(g(enesí)a pravidlu (regula) víry —vizt Litte
raatu,ra mimo uvevd. v textu:č Card. Fransdin,
Theses de ecclesia, Romae 1887; týž, De s. scrip
tura et divina traditione, Romael D. Palmien',

De Rom. Pontítice,l Prati 18912; Huf/tr, Theol.gen. tr. ili. Oeni. Willmars, De Christi,

eccl., Ratisb. 18 7, lGutbzrlet Apologetik, lilo.Bd,Múnster19043; ]. V. de ummaa .de

Eccl. earth.,aRatisb 1896; Salm-bm, Dogmaíikl.,
Ž 11.V 7. Buch.: Schans,Apologiedesrístent. lil., Herder 1906; Hellinger, Fundam

Theol., 2. Theíl, Herder, a Apolo e d. Christent.

%Míílller),Herder Veri. 1908, 210. ortrag; Ottiger,fndam. lí., Herder Vcrl. 1911; Stan. v.
Dlmin--Barkow.rki,lll. Bd. díla: Religion, Christent,
Kirche v. Esser Mausbach, Kósels Verl 1913

Kadeřávek, Obrana, kn llIV.; Fr Žák, Soustavnákatolická vérouka pro lid i.. 1 Tumpach
ludia/za, Dějiny a bibiíogr. čes. katol. lit. náhož.
31—35. Kddd.

církev; v knihách Nov. Zák. užívá se slova toho
(„ecclesia“,čxxi.1;aía): 1 ve smysslu vešk eren

st vaavěřicich vůbec (Mat. 11619:„na té skálevzděiám církev svou 1. 293: některé
Bůh ustanovil v církvi předem apoštoly“A; 13.122:
„A jeho [Krista] dal za hlavu nade všecko církví,

&

která jest tělem jeho“,- 593: „jako Kristus jest hlavoucírkv'e"; Filip ,já [Pavv..eij byv pronásledo

vatelem církve“; Kolos. 113: „A on [Kristus] jesthlavou těla církve“ atd.) , . mysiu je dnotlívéo cevěřicíchvněkterémméstě nebo
krajině; tak mluví seocírkvích galatských (Gai. 1-),
macedonskjch(2 Koo.r81),ocírkví, která esst\ Ko

rintě (l. Kor. 11), o cirksví laodicejské ( 0105.415),
thessaionícké (1.ok o1 ). o sedmi církvíchv Malé Asii (p h1), ndělu církve eíeské
(t. 2), pergamskéo (t. 212),othyatirske' (t 213), sard
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ské (t. 31), tiladelutljs ém(t.637)_,31aodicejské t. 3");o církvíchpohanI.l(l mysslu shro
máždění věřících k ůko užcb
ným (1. Kor 14 „mmulieres in ecclesiis u|Sýk.:
,ve shromážděních“] taceant“ aj.); .
věřících, kteří v jednom domě bydlili, se
v něm shromažďovali: „domestica ecclesia“ ( ím

65), „domestica sua ecclesia; (1.___.Kor1619)„,ecclesíam ln dom c“jus 5. ve smyslu

protáním o množství sběhšího se Iídu: .erat ením
ecclesia confusa _IS „nebot shromáždění bylozmatené“]S ku.t Názzuv :. užívás etaké
o nekatolických náboženských spoiečenstvech (:.
anglikánská řecká, ruská atd .), někdy také 5 při
slusným přívlastkem určite země nebo určitého

národa o katolické církvi v té oblasti (na pčechá„církevčeská“; správněji: „katolická církev v
častěji však ve smyslu církve národní(v iz čl.cná
rodní cirkev), od církve katolické se separujíci.

církev ve smyslu chmrá
církev a stát mají mezi sebou nutné vztahy

vzájemně, nebof členové církve jsou také občany
sttuátu, nad to mnohé záležitosti jsou pro
velice důležity (manželství, vychování mládeže atd.,
v.causae mixtae). Vztahy tyto určitěvymezitílze' jen
na základě neměnitelných zásad církevních, kdežto
názory filosofické o moci státní se mění a tak i po

měr :: as!. v gednotlivých dobách a státech. Pojednání toto m následující rozdělení: I. Zásady cír

kevní. II. 7115ad t. zv. reformátorů lll. Názorynovověkých filosofů. lV. Hlavni theorle. V. Krátký
přehled dějinný. Vl. Nynější poměr :. a .rt. v ed
notlivých zemmích — !. dmady církevní nejsou
dosud dogmaticky stanoveny ani papežem ani
obecným sněmem, ač k sněmmu vatikánskému při
praven byl navrh (h1.13-15 akánon 18--21), kterým
otázka tato definitivně měla b' ti rozhodnuta. (Acta

Concil. recen C.oll Laac.en Žil. 572-5:8)7).však četné projevy, Pia lX. Quanta cura 8.á__r_112e
1864 Syllabus complectens raecipuos
nostrac actatis crrores, Lva lll. lmmor
tale Dei l.!ll. 1885,Lib rtas 20./.61888,Sa
pientiae 10.'./1 1890, kterými vedeni jsme ke
správnému učení církve katolické o :. a .rt. jest
nesporno, že obojí moc a. a .rt. jest_od Boha jenž
jest přímým původcem _oboji moci, s tím ovvšem
rozzídee,m že moc státu je od Boha jako půt odce
řádu přlrozeného (ne tedy od ďábla ani od řím
ského papeže), moc cirkve pak jest od Boha jako
původce milosti 8 řádu nadpřirozeného. Jsou tedy
:. ist od sebe dokonale rozlišeny, nebot každá
z nich má různý cíl, různé prostredky, podstatu
ivýsledky. Rozdíl tento nespočívá na výsadách
(jako na př. některé rodiny, třídy ve státě), nýbrž
je to rozdíl dokonalé nezávislosti. Každá z těchto
mocí r. a st. je ve svém druhu nejv šši a skutečně
svrchovaná (suverénní) immortaeeDei, Sa ien
tiae, Syllab. 19,20,39,
prootest., kteří mají církev sice za veřejně právní
společnost, ale na státu závislou [Hínschtus, Dove,
Sohmj. Tato dokonalá neodvislost obojí moci ve
svém druhu bývá _někdy měně sprámě nazývána
koordinací — souřadností (viz dále), která jest
myslitelna pouze u společnosti téhož druhu, říze

nýchék témuž cílí (jako na př. dva státy); rotoa: eze nazvatí správně soura ným,
%Rn:arrohlásiljižBonifáchll.: „Porro subesseRomanoontiíici omni humanae creaturae declaramus, di
cimus, definlmmus et pronunciamus omnino esse
de necessitate salutis“ cp. nam sanctam
Extrav. com . otázceeo poměru:. a .rt.
nejde pouze o důstojnost a povýšenost církve jako

sgolečnosti duchovní, také ne oto, že úřademu itelským je povolána raditi i ve věcech pozem
ských, nýbrž jde o skutečnou pravomoc církve,

nsůmebohos

4,1 44 —protinázoruu enců.

církev — církev a stát

které je moc světská podřaděna a v tomto případě

šovinnama zavázána k poslušnosti (c.iC(S.Sollcítae
13. Novit x lí., ;c. 101.. tx ll.,

7Si duobus X ll., 113.Per venerabilerh X
lV,717; lmmortale Dei. —cNěětkeří učenci, chtějíce
odmítnoutl bludy Marsllla Padovskéhoa Ludvíka

Bavora ocnrvenství římského papeže, upadli v nadsázku tvr ice ze podřízenost státu je přímá (di
recta) v mezích téžem ktémuž cíli; mělit :.
a .rt. za s olečnost podsotatně jedinou, jako by vlád
cové svět tí měli svou moc sobě svěřenu od' rim

ského papeže a tuto pouze provádělzslnebo jí uži
vali. Tak Augustln_Triumphusz(z. umma de
p_otestate eccl. a.,1144), AIE/zaarezPelaglus

De planactuEcclesiae), Silvester (Summaadepleccatisva.2),10ierke (Dasdeutsche
Genossenschatsrec t a__n_o521)1, který se omylem
téhož domnívá o ehoři VII. a jeho nástupcích.
Důkazy těchto spisovatelů neměly moci průkazné,

podobně jakoDdukazyčeerpané z donace Konstantplnovy(c.14D dpapežů Řehoře 1x. alnnno
cence lV. proti Bedřichovi ll., ač ostatní důvody
obou papežti byly správné. Názor tento o přímé
podřadénosti státu byl také za nedlouho potom

ůplně opuštěn a v novější době jej opakovali pouzeLaing, The blessed virgin's root, London 1871. —
Obecně se příjímá zásada opodřaděnostni nepřímé
(indirecta), poněvadž církev vše říditik cílí
nejvyš_šímu, a někdy pro dosažení tohoto cíle vsi
mati si musí i věci pozemských, dočasných, které

jinak Bodrobeny a přikázany jsou oboru mocistátní. odřaděnost v tomto případě slove nepřímou,
pooněvadž moc církevní zasahuje tune vžady
propter se, nýbrž jen někdy a propter aliud (cp.
13. Per venerabilem XIV., 17) non solum in Eccle
siae patrimonio, super quo plenam in temporalibus
gerimus potestatem, verum etiam in ahís r_egio
nibus, certis causis inspectis temporalem iuris
dictionem casualíterexercemus(lnnocenclll. r 1201
Tato podřaděnost však není pouze záporná, pokud
moc světská nemá práva rozhodovati za hranicemi
své pravomo ci, tedy ve věcech duchovních, ale
také kladná, t.j. stát má povinnost na žádost církve

přispívati a dobro í proseěch Brave cirkve podporovati. Srovnej Bonifáce lll nam sanctam, Syll.
24. 4, lmmortale Dei.D1e Suarareze, De
cp. 9,12 církev může tu nejen declarando, nýbrž
íconstttuendo vel eximendo sibique reservando
: důvodů duchovních rozhodovat! ve věcech čas
ných. Podobně Suarez, Defens. fidei cath. 111.5, 21,
Bellarmín, De controversiis christ. fid., De Summo
_Pontifice V, ]„ sv.T mášA _quin.in fine ll. Sentent.

in Pa a esse apícem utríusque potestatls sec.
secun ae q. 40. a. ,tak25éVictoria, Molina, omínik a Soto ín4 ist q a.1., Sta leton,
Mamachi, Phillips, po Syllabu pak souhlas: Líbe
ratore, La chiesa e 10 stato, Tarqulnl, institut. iur.
publ. eccl., Palmieri, De Romano Pontifice Man
ning, Molitor, Bargilliait, Hammersteín, De Écclesia

etStatlu, Perez, Bicdcrlack, Act. theol. Oenipont.XXVI, , Wernrn,z jus decretal 1215-21. 21 oho
j,de že je úplně nesprávný názor některých učenců
katolických, na př. Gosselin, Le pouvoir du Pape

au mořen-age Iouvain 1845, van Gils, Moehler,Beídte a j, o mocí cirkve pouze řídící (mere di
rectiva) — popiraliť závaznost a donucovací moc
církve třeba i nepřímé, a vykládali, že tato moc
pouze řídící se omezuje na právo církve, t. učiti,
na ominatí, radítl, prositl — toto vše není žádná

vy ši mn.ocVedle nazoru tohoto rozšířil se Německu t. zv. úplné a dokonalé sauřadnosti
(absoluta coordinatio). Z these o sobě správné,
že obě moci jsou ve svém druhu dokonale a ne
odvislě, vyvozují důsledky nesprrávné (Reichen
spcrger, Culturkampí 27, Martens, Die Beziehungen

:
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der Uberordnung, Nebenordnung und Unterordnung
zwischen Kirche und Staat 34), popírají také ne
přímou odřaděnost státu zapříčiněnou pravomoci
církve. dás e,tedy že církev nepovažují za spo
lečnost řádus vyššího, vyvozují mnoho o nutnosti
konkordátův, o autoritě církve na osoby, zákony,
soudnictví sporné a trestní, o donucení vlády
světské, o poslušnosti, kterou povinen jest papež
k zákonu o nskérrmu, 'ehož osoobní '
právem Božím stanoven nedbají,

upadají v nesouhlas s větou 24. Syllabu, jejlíž kladnáčást zní: Ecclesia habet aliquam potestat mtem
poralem, etsi non dírectam, saltem índirectam,
dále s posv. Sborem indexu 23./5. 1898, Syll. 30

apežskými. Názor tetno vyskytuje

se již u Danta, roerres hoZhájil, pak Walter, Schulte,Vering,Koheraaj. —ll . rat/arm'torů
Luther položiv náboženský sub' ektivismus za základ církve, popíral (1520, Vom apsttum zu Rom)
viditelnost církve a zároveň (Von \veltlicher Obrig
keíl,1523), eby moc světská směla přikazovati
víru; tak popřel vlastně dosavadni pojem cirkvea
státu jen že zásad těchto neprovedldo důsledkův,
ano 1 on uznává v křesťanství dva meče, t. j. dvoojí
moc, duchovní a světskoou, směřující k cílům roz
dílným; jsou to orgány společností křesťanské, ano
1moc světská je podřízena slovu Božímu a zároveň
zodpovědna, abys oo Boží v křesťanstvu se
uplatnilo a zachovávalo. Lutlier ovšem popřel take
rozdíl mezi klerem a latky, ano dal světské moci

i ius reťormandi, aspoň v době potřeby (Anc de nchristlichen Adel deutscher Nation 0),rn du
chovní úplně zbavil charakteru práJtSíě-politického
a postavení jako samostatné společnosti, omezív
moc církevní pouze na hlásání slova Božího. Osa
zování _far, správa jmění cirke\ního, přidělováni
dávek aj. není prý obsaženo v moctcírkevní aLutlter
rád přenechal tuto moc státu, aby vše, co na hie
rarchii npomínalo, bylo z křesťanství v loučeno;
moc donucovací prý nepřísluší cirkvi, ný rž mocí
světské. v'ešker' veřejnýživot má býti poddán dle
Luthera slovu ožímu ako moci objektivně po
znatelné a absolutně zavazující. Vrchnost má pro
váděti zásad y ty,oovšem na radu bohoslovců jako
povolaných vykladačů Písma. Tím však byl názor
katolický převrácen: stát dostává se na místo vůdčí
a církev jako samostatná právni společnost mizí,
ano stát přejímá také úkoly e_thické,zvláště výchovu
a vzdělání lidu. — jinak sr poočínali Zwingli a
Kalvín, zdůrazňujice daleko více svobodu tirkve
proti moci státní. Církev u Kalvína je společností
státu podobnou, ač nemá hierarchie ve vlastním

slova smyslu; jde spíše o společenskou myšlenkuzřízení o ecniho, ne úplně demokratického, s iše
arístokraticky republikánského. Moc církevn je
u konsistoría, v němž jsou kazatelé a starší z rady;
tito udržují přísnou kázeň církevní a maji církevní
moc soudní; jáhni starají se o chudéa o nemocnné.
Laikové mají úplnou rovnoprávnost v řízení církve.
Založenim samostat né církevní organisace na pod
kladě jednotlivých obcí dán bylzzáklad k pozděj
ším společnostem náboženským od státu odděleným.Vývojte nto podporován byl tuhým odporem ve
Francii,eNizozemsku, Skotskua zá. Německu, ale
k rozluce ani tu nedocházelo. D e Kalvína mají
obě tyto moci uskutečníti království Boží na zemi,
Bůh má být oslaven na zemi, proto církevní moc
má býti vedoucí — veškerá výchova lidu, dozor
nad mravnosti v nejširším slova smyslu, úprava

společenského života dpřísluší církvi, a moc státníjest povinna, bez podmínk provésti, na čem se
moc církevní usnesla: neu iní-ll tak, jedná proti
Bohu, ano věřící se mohou právem opříti bezbožné
vrchností Zásadu tuto v bojích proti katolíkům

,.- .Held... tyrana(Skotsko).

jinými projevy
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Také Kalvín nezná svobody svědomí u jednotlivce;
poněvadž ide absolutní pravdu, je zřmej0, že
tato mttsí _býtiovšemi prostředky moci
vánna. — K 'inému důsledku přišli novokřtěnci, kteří
odvrhli zřízeni hierarchicke, položili těžžisko do
ednotlivých obcí věřících, kde není rozdílu mezi
taikcm a kler em. Oni zavrhují také veškeré ná
silí ve věcech lviry;stanovisko Lutherovoa Kalvinovo

k vládě světské je jim poltovičatosti; jcst přesně lišitimezi Světem akrálov Božím; pr_oto neradi
berou na sebe astáttní úřady, jsou roti vojenské
službě, užítí násilí, jako proti poddanství, žádají
nedotknutelnosti osobního života atak přinášejí

mysštlcnkurozluk :. a .rt. VE ropě nemohli to pro
sti, a jen na hodu island v1644 zakládá Roger\Áe'ílliams státní útvar, kde mohou býti občany

všíchnl, i pohani, jen když zachovávají zákony
státní, jako by stát nedovedl více poznati, která
církev skutečné hlásá absolutní pravdu. Títn církve
se považují za prosté soukromě spolky náboženské,
které mohou od státu očekávatí jen takovou ochranu,
jako kterýkoliv jiný spolek, ale také ncjso u po—
vinny žádným jiným závazkem ke státu, než řídili
se občanským zákonenm. Stát je dle nich nábo—
žensky ůplně neutrální, stará se pouze o provedení
materielnich cilův a o zajištění života duchovního,
náboženského a hospodářského, stát se nestará
0 proovedení mravního řádu světového, ano veliké
ůkoly kulturní přenechává v podstatě soukromým
ústavům jednotlivých církvi. ll. Mi nona
věke' flow/ia o c. a J!. V XVlí. stoleti osobuje si
novověká filosofie na základě rozuntnvého badání
právo, postaviti se proti dosavadním názorům, hlavně
katolickým, místo určité a jasně kulturní idee cir
kevní stavr svobodnou kultttru světovou. Filosofie

tato mění podstaDtněpaedagogiku i morálku a při
rozené tprávo. Dle ní není stát více od Bohha;povstal dle nového učení jen seskupením lidí za
příčinou stálého řádu; podstatou státu je tedy jakási
smlouva společenská, podkladem společnosti je ius
naturale, jak se odvozuje rozumem, a jest neodvtslo
od náboženské víry. Ttm se však mění také účel
státu; tento není více určen k oslavě Boha, nýbrž
ku blahu obecnému; stát tento stává se absolutně
suverénním jako v antice, je nadřaazen všemu,
církvím ! stavům; všichni se musi mu podrobiti, toť

prý příkaz rozumu.Žjak daleko má zasáhnouti stát doulturniho & náboženského života, o tom se osvi
censká filosofie neshodla. Tato převrací také pojem
církve, která je dle m pouze společností lidí majících
stejné vyznání a potřebujícich'ste' ných náboženských
grostředkův. Ale konččně i ta o filosofie uznává,(: nutno je zachovati aspoň některé pravdy pří
rozeného náboženství, t. Boha, no,st nesmrtel
nost. jak se má !. a .rt. dle této filosofie uzpůso

bitt, to včvodili jednotliví filosofové. Hugo deGroot ( rottusl583-1645),holandsky jurista, zdů
raznuje svrchovanost moci státní, jíž se nikdo, ani

církev nesmí vymknouti, náboženství jeJaro vnějšíštěstí a svornost společnosti největší ůležítosti,
proto rozlukas &.a .rt. je nenítožná, poněvaažd rozuku dvě moci ve státu. Grotius však

rozlílšluje záležsittosti církevní navvnější a vnitřní—'en vnější, exterrna, podro vjsou moci státní,
dcžto vnitřní (kázání slova Božího. udělm ání svá

tostí, stanovení symbolůa .) onér moci nepodléhají. — Důslednějí p_rovedl názo o absolttttttnim
státě anglickýfilosoí l omáš Hobbes(1588- 1679),
u něhož náboženská svoboda jednotlivce úplně
mizí. Hobbes si myslí, že člověk jest od přírody
žádostiv svého prospěchu, proto ke svému užitku
vyvolal ochranné zřízeni státní, které jest možno
jen tehdy, když všichni zřeknou se svobod při
rozené, aby tak ustálili mír a řád. Tak se pronáší
veškerá moc a svoboda na jednu vůli, která je.

E.
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představitelem všech ostatních, a()pouze Bohu zodvdna, což nejlépe pr0\eeden je v bs olutn
monarchii. Panovník je duší tělanpolitického, úřed
nici údy, nervy jsou odměna a trest, rozumem
zákon a spravedlnost. Oslabení nejvyšší moci je
úpadek a proto musí všemohoucnost státu třeba
i násilím býti vynucena, občan má poslouchali zá
kona a nikoliv svého svědomí, které jako soukromý
názor musí ustoupili veřejnému. Ano Hobbes tvrdí:
Výklad Písma sv. závisí na moci státní. Světský pa
novmk je zároveň nejvyššímkmnězem.eTakj dnnaspo
lečnost je i státem 1církvx. S tím souhlasí většinou
i Baruch Spinoza (1632-167), jenž ponechává kaž
dému právo na „vnitřní pobožnost“. — Jiným
sm rem, k neúplné rozluce :. a .rt., ubírá se john
Locke (1623-1704), vlastní suverenita dle něho jest

v lidu, lpanovník je pouze prováděcí mocí, stát jetu pro ldi, maje zajistili právo a svobodu jedno
tlivců. Tak svoboda jednotlivce se stává vůdčím

stanoviskem v životě státním; proto omezujeaLockeúkol státu jen na zajištění života, majetku
body; úkoly kulturní i sama v "chova lidu nenáleží
státu, tím méně nábože nstv , v čemž souhlasí
s Rogerem Williamsem, ač Locke nejde tak daleko,
nebot nechce ve státě trpěli těch, kteří odpíraji
tolerancí anebo svou morálkou u nebezpeční
řádu veřejnému. Konečně ve státě musí se věřili
v Boha a všichni mají býti proniknutí povinností
k mravnímu životu. Proto každý občan musí se
připojíti k určitému vyznání (asi jako to bylo prove

dLno zákonem v Carolině m.). Sttejnéh
názorur byli také Samuel Puíendorí ,Bbhrn 1748 a původci pruskéhoo beclněhoz
ského zřílzení (Allgem. Preuszísches Landrecht 12794).
Nedocházejí však k úplné roziuuce :. a: rt., nýbrrž
zůstávají u svobody náboženství; stát má chrániti
obce před horlivostí kazatelúv a tyto před jejich du
chovními představenými, stát neesmí udělili církvím
autonomii ú inou,a má ponnechali si široké právo
dozoru, jak 0 jde zmociterritoríální, zvýsostného

ráva istátu (víz,círk. sou stava territoriální aolleg ní.) — Uplnoourozíuku c. a .rt. hlásajííilo
sofovgéálideallstlčtí Immanuel Kant (1724—1804)
tvrdí, žemmoc státní nevztahu'e se dále, než čeho
irávem v nutili může, co eoLecně platno a nutno.
ant uzn vá rozdíl mezi veerounáboženskouavěrou

církevní; první má platnos obecnou, ale poněvadž
je to vnitrni přesvědčení, e mimo hranice světské
moci; mra\nost a zbožnost muůže se vyvíjeli 'en
v úplně svobodě, proto stát nemá práva žá ati
ani té nejmenší náboženskosd, ovšem také náklad
na církev hradití si mají příslušníci. Také Vilém
z Humboldtu (1767—1835) popírá, že by se stát
měl starali al 0 tysic nebo o mravní dobro a
štěstí lidu, čímž pry bykse energie osobni, cit osobní
zodpovědnosti a mravní charakter jednotlivce po
škozoval; stát má čovatl pouze o veřejnou jl
stolu, ale nikoliv ov eřejné vuyučování a zvláště
o náboženství je to liberální stál, na nějž Hum
boldt myslí. chieíermacher (1768-1834) dochází
k témuž úsudku, unněho náboženství je nejindivi
duelnějšim statkem člověka, ne vidění nebo názor
světový, ani morálka, ale „cit věčnosti, úctaa zbož
nost smysl a chut pro "věčnost Clt je úplně
vnitrni, proto náboženství má býti ovažováno za
věc soukromou; ačkoliv je nutno n boženstvíspo
lečenské, přece je nutnným dobrovolně. (Uber die
Religion). Ale Schleiermacher odnímá Líl'kVÍprávo
na v 'achovu, no on první se zasadil o občanské
mat ky a občanský sňatek ve prospěch (!) církve,
kterou nepojimá jako velikou historickou společ
nost náboženskou, ak tomu veden tříštěním se

evangelíků. Názory chleiermacherovy měly vliv na
německ liberalismus XlX.s tiel — Vý'vo ubíralse sm rem Hobbesem nsaslíněným. Voltaire

.O

a stát

(1694—1778) byl nepřítelem rozluky, jsa toho
názoru, že stát musí žádali aspoň nejmenší miru
náboženskostí; s tím souhlasí í Rousseau (1712
1778), který chtěl nějaké občanské náboženství
sčlánky o existenci Boha, životě posmrtném, od
měně dobrých a trestu zavržených o posvátnostl
smlouvy spololnečeské a zá on.ů Jeho následoval
]. G. Fichle (1762—1814): stál nemá práva při
kazovati, čemu kdo by měl věřiti, ale smí poručílí,
čemu kdo věříti nesmí. Fichte szlát stát
kulturní s veiík' mi úkoly, zvláště co do výchovy a
vzdělání lidu. tál nastupuje jaksi na místo církví
a má uskutečnili právní ideu božskou ežíše Krista.
Vliv Fichlúv na pruský stát byl vell ý, ale ještě
většího vlivu dosáhl Heygel(l770—_;1831) stál 'est mu
ztělesněním mravní idee, každý jednotlivec e pod
řízen státu, vněnm se ztrácí; třeba by obecné mělo
býti spojeno s úplnous svobodou zvláštnosti a
blaha jedince, přece toto obecné (stát) je všemu
nadřazeno. jeho autorita je nepodmíněn anoa. Hegel si představuje stát 'ako aristokratický,
vlástí má intelligence pomocí losoíicky vyškoole
ného, duchovními zájmy naadšeněho úřednictva,
poslanci nemají prá\a zasahovali do záležitostí

státních, ale jen dáti podnětdabl?-vláda vyložila svédůvoddy. Zcela přirozeně spad uHegla náboženství
do úkolů státních, a Hegel stal se filosofem pru
ského státu x1x. století. — lmezi katolíky se ob

Levovaly názory podobné: ve Francii byl to galltiamsm us od Petr a Pithou r. 1594shrnutý v 83 věty
svobod galíikánských, které 1682 byly prohlášeny
ve 4 článcích. Ve smyslu těchto psal také nizo
zemský kanonista, jansenista Zeger Bernhard van
Espen (1646—1728),podleeněho zák jeho, trevírský
biskup Jan Mik. v. Honthelm, pod jménem justinus
Febroníus tviz t.), dle něhož papež měl mltí jen
přednost čestnou. v pravomoci se měl rovnatí bí
skupůní, ano veškeři biskupové měli míli větší
moc než papež, stát pak absolutní ve svém území
měl míti vše sohě podřízeno,í církev; odtud vyvodil
Febroníus právo státu (na základě zásadního práva
výsostného) vydávali zákony k v_nějšlmu rízení
cír ve, dále ius cavendi, protectionis atd. Názzor
tento proveden byl prakticky v joseíínísrnu, leo
poldímsmu, lannucctanísmu, archla sicula
(viz j) na základě výsostného prá0\nastátu na ve—
škery majetek a ráva soukromníkův i církve. Mimo
to rozlišováno ylo mezi podstatnými (essentialia)
záležitostmi církve a vedlejšími laccídentalla), stát
mělp rvoá dohlížeti, aby se o podstatných správně
uč lo, vedlej ší pak, pokud se ukázalo státu škodiívo,
by.oodstraněno.— V H an'.: a) Tho rle
s_tálu(policejního) výsoslného s právy círca sacra. ].
Ukolem státi jest všemožně podporovati blaho pod
daných. K tomu nejlépe přispívá policie bez sou
činnosti občanů, je to zásada nedůvěry, která je
řidilkem vlády vzhledem ke 5 olečnostem ve státě
se nacházejícím.Společnostin boženskéjsou dobré,

pokud podřídí se cíli a zároveň i řízetní státu.sostná moc státu se jeví tím,že stá dává a od
nímá církevním ústavům a nadacím právní osobi
tost a schopnost , uděluje nebo odpírá některé vý
sady (svobodné soudnictví církevní, rávoas

kostela, některá osvobození od daní). šátu se přli
suáe domlniuum emínens majetku církevního(ukl dá dané, rávo odůmrlni vyvlastňovaci, seku—

larisačni).— .lus cavendí. Štátse má na pozoru,
aby netr či škody od církve; proto aby tomu přede
šel, doz rá na ustanovení crrkevnich úřadů, která
mají býti dříve schválena, vyjímajíc věci pouze ná
boženství a svědomí se týkající (schválení toto sluje
lus placeíi regii a ius supremae inspectionis),nebo
vylučuje osoby nepříjemné zúřadu církevního, za

vidá styk s cizinou (papežem, kongregacemi,
generály řádů), upravuje řeholní kázeň, zakazuje
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pouti, průvody, missie, ruší svátky
pokud se týče klidu. jmění církevní se nemá vět
šití, proto dáváázákony amortisačni. Každý, kdo
je poškozen církevním zakročením, může žádati

státu za odpomoqc (appellatio tamquam abusu; viz svaz n.), stát má právo potre
stati zneužití úřadu4církevního a také o cirkev
nimjmění samostatné rozhodova tí. — 3. Stát jest
povinen církev a její právo chrániti (ius pro
tectionis, advocatíae). Cirkevní ústavy mají právo
nezletilých, ma erek nesmí býti zcizen bez schvá
lenl vládního tát hájí víru a mravy, pohana církve
se trestá, knihy odporující zakazují se státní cen
surou, církev býv )od dozorem (kuratelou)
státu, který nčkd i zvláštní církevní radv k tomu

usta novll. —4. St tu přísluší právo refotrmačni(cuiusregio, illius et religio) viz 1. Nynis trná právo
rozhodovati o rozsáhlosti tolerance a tvykoonávání
náboženství, může některé náboženství zapověděti,
dovoliti domáci pobožnosti prostě čikvalifikované
(je-li přítomen duchovní onoho vyznání), dovoluje
i veřejné vykonávání náboženství Někde je určitě
náboženství převládající, jinde zase několik vyznání
rovnoprávných(parita). Šrv. „] Moser, VonderLan
deshoheit im Geistlíchen 1713,MayerHcrm.., Leh
des deut Staatsrechtsi ,680.——b) Theorie státu
právního. Stát má úlohou hájiti právo, ač stát není
nutné jediným podkladem práva a uznává,ž emohlo
grave býti i před státem a na státu nezávislým.této theorii je církev samostatnější. Stát ovsem
žádá uznání výsostného práva 5 hledem na všechny
církve a společnosti náboženské v území státním.
Občanům státním je přiznáno právo zásadní svo
body náboženstvi a právo občanské bez ohledu
na vyznání. Při tom se udržuje soustava společ
nosti neb církvi státem uznaných nebo privilego
vaných, některé mohou býti v paritě, jme
neuznané. Církvi je státem zaručeno samostatně
řízení vnitřních záležitostí, majetku, užívání

ústavův a statků. Církev má tedy samostvatný bžtprávní, ač stát si zachovává právo upraviti vnčjl
poměry“,cožje zase poněkud neurčito.——c)T hieore
lhostejnosti, indiíferenční. Náboženství nemá pro
stát významu, proto se stát o církev nestará. 'lato
je právní osobou jako jiné spolky, podléhá právu
spolkoovému a má právo na obyčejnou ochranu

Ervn paatří i rozluka církve od státu.iberáíismus zneužil hesla Montalembertova 1863:
l'ěglise libre dans l'état libre, který tim myslil
oproštění církve od pout státu policejního a není
tedy původně totožný s Cavourovým Libera chiesa
nello stato libero, hlásá úplnou rozluku církve a
státu třebainásilíin bez ohledu na vysezená práva
církve. — d) Theoríe souřadnosti(koordinace dot
čena byla již v 1. — V Kmátký pr'elzled dg'.zpz'.mý
U zakladatele cirkve ježíše Krista se zájmy svět
ské nejevily, on nerozhodl výslovně otázkuo zá
konitosti nadvlády římské v Palestině, odevzdával
peníz daně císaři (Mt. 2,26)a platil daň chrá
movou (M 23.) Úřad vykupitelský vykonával
zcela svobtodně a poručil apoštolům i učedníkům,
aby nedbali odporu zlých ani pronásledování v bož
skem posláni svem. Apoštblové posiušnijsouce Boha,
obětovali i život; prosti byli veškeré kyselosti ke

státu pohanskému, ukládaltvěřicirn povinnosth mo—dlitl se za vrchnost, poslouchati ji ne pro hv,ně

nýbrž pro svědomí (alm.413,5), pokud se nežádalo
mc proti Bohu (Sk. 19—5, 29), užívali práv
občanských (sv. Pavel Sk.25ap. 16, 37, 22, 25, odvolal se kcísaří Sk. ap.25,1.l) — Křestanství ve
státě římském požívalo zprvu výsad synagogy
(Tertull.v), rzku však bylo pronáslenodová za
Nerona _(llubík, Hlídka 1915) jako religio illlocita,
superstitio nova et maletica (Sueton), pro bezbo
žectvi, atheismus('ti.t Fl- Clemens)t. j. neuznávání

pobožnosti,

a stát 861

bohů římských a j Křesťané byli od lidu nenávi

dění, z různých zločinů podezřívánika mučeni, přecevšak plnili své povinnosti občan ké, až na úctu
bohů státních, apologetové zdůrazňují, že se kře
stané nikdy nevzbouříli. d doby Alexandra Severa
bylitrpěni (Lampridius),již dříve mohli míti schůzky
a místa pohřební jako collegía fratrum nebo tenul
orum (de Rossi, Allard), nebo spíše s vědomím
úřadů (Duchesne, Rinierl), jak vysvítá z výnosu
Konstantinova a Llciniova;loca. ad ius corporís
eorum, id est ecclesiarum, non homínum sin ulorum
pertinentia (Euseb. 5)— (313—800). d K
stantina Velikého císařově, až na Juliana, ujímali
se a hájili církve, učinili křesťanství náboženstvím
státním, obdarovali církev, zavrhli pohanství (Cod.
1.1. cm Trinit. et tidec ath., 2. de sacros.
ecccles., 3. de episcopis), dali ccirkvi výsady, odlo
žili titul Pontífex maximus (r. 382 Gratian), chtě
jice býti advokáty církve a episco i externi, platili
výlohy za sněmů církevních, stav li kostely, zave
denaabyla i immunila osobní a reálni (v. t.),z
kon státní skládány b ly v duchu křesťanském.
Ov em císařové bvzant ti záhy se počinaií michati
do záležitostí církevních (Konstantin Veliký), roz.
hodujíceobludaiíchwiz čl.byzantinismus),v dávali
sami zákonyccírkevní, takže papežové abis u ové
tomu odporovali dermá nských kmenu byli ran
kové kaatoliky, později odložili bludařstvi íjiní,
náboženství katolické stalo se záva ma poměr

uzkým, až odvislost biskupaůzvod králů se
stala přílišnou na úkor cirkve; bylif od panovníkův
obdařeni statky &výsadami,s cházelí se ve sněmech
(Concilia mixta), takže si králové přivlastňovali moc
jmenovali biskupy a svolávatisněmy; králové byli
považovvání za posvátné osobya li zvláštním
obřadem korunováni. Právov veřejné i soukromé

o upraveno namnoze dle zásad křesťanských. —
30—13) Karlovcí utvrdili a rozšířili stát cír

kevní, stali se patricii Romanorum, Karel Vel. se

nazývá r. 789 devotus l_sanctae Ecclesiae defensorhumílisque adiutor,a r. je korunován za cí
saře sv. římské říše, který měl h_ájíti sv. církev

(olficíum advocatiae Ecclesiae);dcistařstvíto bylo odlíšno od klassickěho, nebylo od oRekům a pře
neseno na Frank neb Germány,oani se nestalo
nějakou obecnouk říší, jako nebylo spojeno s královskou hodností určiteho národa. Císař skládal
přísahu věrnosti papeži, tím však nestával se va
sallem papeže, jako ani iiní vládcové se many stolice
papežské nestávali, když věrnost slibovali; r. 962
spojeno bylo císařství s královskou moci v Německu
] tu ukázalo se záhy, že toto spojeni :. a .rt. při
náší cirkvi škodu. tto [. rozhodoval v mnohém

o Stolicí apoštolské,é jíndřich lll. docela l papežejmenoval. Biskupov ylí jmenoáovni císařem neb
králem, a ustanovováni jich :lalo se tak,že se zdálo,
jako by tím i církevní důstomost biskupská se uděovala; nad to vloudila se isimonie při tomto
ustanovováni a souložntctvVrll,bot tak ustanovení

Biskupové nedbali, aspoň vLtšmou,kázně církevní.ehoř Vll chtěl odstraniti ytoz lořády a zároveň

ípskati svobodu cirkvi, jako se mu to podařilo ve
SVaulgsku a v Anglii, nikoli však v říši římské.ehoři Vll. nešlo o zřízení nějake obecné
monarchie theokratické, což se mu přikládá ne

rávem z nesprávného výkladu jeho výroků, ne
mělt všech panovníků za many své, a netvrdil,
že by moc světská byla od ďábla.y"louhylíšchoře Vll.
dosaženo bylo v konkordátu vormském 1122 a
na prVnímsněmělateránskěm 1123.Ovšem došlo ke

sporům ecaesaropapismem (v. t.) mezi papežem aBedřic mRudovousem ijindřichemll. an lickým,

gozděcjies Bedřichem ll., zvlášště však s ilipemličným, ve kterémžto sporu Bonifác Vili měl na.
své straně pravdu a právo, ačkoli v některých

_“
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listinách užito bylo výrazů měně vhodných, kdežto
Filip bojmai pomoci lží annásilí. Papezové sice
dovolávali se někdy ípráv lidských, na př. povin
ností manů (vasallů) Stolice apoštolské, práva
ochrany a poplatku, ale hlavní důvody jejich jsou
čeerpány z nezménltelných zásad práva božského.
jisto jcst, že určíte“vztahy mocí církevní ke s\ ětské
předpokládaly také tehdejší určité okolnosti časové

místní. Ale tyto okolnosti nemohou nikdy býti
aovažovány za prameny a pův oněch práv.
gheologové a juristé oněch dob často upřílišili ve
prospěch stranny, které hájili, na úkor paad
mimo to nastal nemalý zmatek některých idei,
který nebyl správně rozluštěn, dokud Beliarmin a
Suarez poměr :. a.:f neobjasnili ač i nyní ještě
je mnoho různý—ch850mině ní i u spisovatelů katolických. — (130 850) Pobt cm ve Francii a aspoň
zdánlivou odvislosti papežu v Avignoně od králů
francouzských zapříčiněno bylo vzdáleni se národů
a knížat od Stolce papežského a v nové spory
vneseny nové a nesprávné theorie o poměru .
.rt. Za neblahého rozkolu západního zvykli si mnozí
vládcové působití na moc církevn-, a i když on
kordáty byly učiněny, přece zase nesprávne theoríe
sněmu basilejského přijaty byly do státních zákonů
ve ranc 111438, řdádcírke evm byl porušen a mnozí
více dbali práv národních než spojení se Stolicí
apoštolskou, čímž t.zv. reformace nalezla půdu
sobě připravenou. Ve skutečnosti tito reformátoři
moc na záležitosti církevní, kterou upřeli papeži
a biskupům, přiřkli knížatům a odúvodňovah to
církevní soustavou episkopátní,ko|1_egiální neb
territoriální (v. t.). Ač 'lridentinum správnou nauku
hlásalo, piece i jiným vládám se zásady pouobně
zamlouvaly, a tak povstává gallikanismus (v. t.e)v
Francii, febronlanlsmus v c,ku josefinismus
v Rakousku atd. ještě více poškodila vztah : ast.
revoluce francouzská. Stolice apoštolská sice sna
žila se pomocí konkordátů řádný r :. a .rt.
upraviti, ale mnohé zásady doby předchozí nebyly
opuštěny, ano po .1850 v mnohých zemích evrop
skýcch ještě více utuženy. . Nauka církevní
opamdru c. a .11. nyní prakticky není nikde pro
vedena, poněvadž itam, kde nastalo jakési vyrov
nání a přátelství mezi obojí moci uzavřeno, přece
církev bylanucena zřícise mnohých práv 1.)ve formě
konkordátů (v i.). Rozřešcní toto je možno; ovšem
jen o, ab o ě strany smluvně smlouvu onu
takéuvtěrné plnily a neměnily poměru 5. a .rt novými
zákony, vydanými bez součinnosti církve. jinde
nastala 2.) úplná roz.'uka c. a .rt., která sice nemůže
býti prohlášena za zásadu absolutně správnou pro
řešenipoměru ..asl, jevvašakjissto, žev někte
rých zemích těchto těší se církev větší svobodě

než tam, kde byly uzavřeny konkordáty. V Huggi;zemich vláda 3.)mocí svého \ysostného práva

součinnosti církve upravila poměr mezi :. a .rt.,určujic co cirkvi nále | což ovšem formálně a se
zřetelem na kompetenci protiví se pojmu samo
statnosti církxe, ano i mnohé zákony na škodu
cirkve byly vydány. — Vlt. Stmťný přehledpoměru

:. as!. :; lea/notlivýchh'šíc/L V Ra kouskuuwodvolal]. Vel. císař a král Frant. josef l.18../4 850pla

cetum reglum al'i né částky soustavy iolssefinské,ano 3../11a./151855 prohlášen byl konkordát
říše rakousko- uhlerské se sv. Stollc kde uznány
byly vy'sadv a práva církve jakož i výsadní práva
panovníkova(viz čl.konkordát). Poměry tyto konkor
dátem nastalé neměly dlouhého trvání, neboťn
sledkem _nových směrů mezi poslanci prohlášeny
byly ZS./:). 18682zákony o manželství konkordátu
protivné, zavedeno podpůrné manželství občanské,
dále zákony o školství s dalšími zákony 1415 1869
il./24 a o poměrech mezikoníessíjních
z r. 1868, “I./5 1874 zrušen byl konkordát jako

a stát

zák0n říšský a upraveny zevnitřní poměry právni
církve katolické, o podmínkách dosažení církevních
úřadův a prehend, vykonávání s rávvy duchovní,
církevním patronátu, cirkevním' jm ni, jmym pak zá
konem téhož dne v 'měřeny připvěk yk fondu ná

boženskému; ape i episkopát trval na jallatnoostikonkordátu. odle čl. 15 stát. z.zák 1867
přenechává se crrkvi úprava vnitřních2lcit-lkevnich

Eoměrů rvěro- a mravouky, kultu, organisace Cll'evm atd.), stát upravuje pouze zevní záležitosti
dle motivů zákona _7.'., č. 50 ř. 2. úplně sám

Biskupové jsou povinni ůožznámitivládě své výnosy,veřejné služby Božím že vláda zakázali, jsou--li
ohledy ver'ejné nao d.proI"Kezřízení nových diecésía
beneítciíjetreba státníhosouhlasu, biskupové mohou
říditi diecési dle nařízení církevních, pokud ncod

poruLi zákonům státním, zavedeno je veto státnípri o sazení úřadů nižších nebo vyšších, když vládě
nepřísluší právo stvrzovací nebo jmenovací (na př.
při libera collatio). Biskupové jsou jmenováni ci
asřem ažn aOIommouc a Solnohrad, kde je třeba
zeměpanského stvrzení voo.lby Arcibiskup solno
hradský dosazuje biskupa sekovske'ho ve tyr

ském Hradci, labudského v Maribzorzua krcskěhov Celovci (srovn. čl. biskup ll. 2nn.), ovšem
jen osoby státně bezzávadne. Při2vykonávání cir

kevnnímoci úřední nelze užívati zevénitřnihodonucení (?./5.1874 5 19 a 27.) % 28t hož zákona
zaavádi recursum al) abusu (srovn. l., 44.) ]měni
církevní požívá ochrany státní jako nadání obecně
užitečná. amortisačních zákonů není. Stát dattpřed
pisy rázu majetkového proto, že běžží o otázky
občansvého práva a že stát nahrazuje nedostatky
íondůnáboženských(vizníže či.církevní j mě ni).
Dozor vykonává úřad politicky a ministerstvo
kultu. Církev tem orum ratione habita tyto
měry ttznaa.la — Uhrách byly rovněž r. 1
proti znění konkordátu (jehož se ani biskupové
nedovolávali, poněvadž tam právo kanonické bylo
závazné) vydány zákony o přestupu z jednoho

vyznání ke druhému, 0 smi ených manlželstvecha rozwdu cih, pakš skolni zákon 51

který ještě ponechával 1konfessljní školy za určitých podminck.9.11894 zavedeen byl povinný
sňatek občanský, vydán zákon o náboženství dítek
ze smíšených manželství a předepsány státní ma

triky; zato lpovolena církevní samosprárva katolíkům uhers m pokud se týče jmění, které ne
náleží k obročím církevním, a školství (je tu 14

gymnasii Matice náboženské a přes 60 řeholních).ýsledek této samosprávy nen; zcela znám. jen

voSedmihradsku se zachovala větší samospráva16 kdy biskupové činili návrh na obsazení
stoolcíltbiskupských a dohlíželi na kostely, školy.
ústavy vychovávací a ošetřovací, spravovali ua
dace školní :: kostelní; samospráva tato, r. 1775

potlaěemná, vrmácena byla zase roku 188.7 —ecku po založení říše byla záko
nem r. 1870 6.16. saekularisována péče o chudin
ství, pak zaveden t. zv Kanzelparagraph, s 130
tr. ř. (trestán měl býti knéz, který v úřadě svém
před shromážděním mluví o státních záležitostech

pobuřujícím způsobem),r 1872 vyloutšeni byli je
suitéyreademptoristé,1azaristé,2žíkně Ducha adám crě Coeur, 875 žpřikászán byl zá

vazný sňatek občanský, služba vojenská bylhaa8./2u.1890 pro vyšší svěcence zmirněna. —
od r. 1867 spravuje záležitosti církevníVbiskrluhpapa

d rbornský jakobyFaBPEŽSkÝadministrátor, rodinavelkovévodská 185 katolická, ale pak zase
byli vládcové vyznání protestantského. —V Bad en
sku vzplanul veliký boj proti crrkví katolické

..6 1859 došlo ke konvenci, která se
shodovalaŽs virtemberským konkordátem z r. 1857,
ale 541. 1870 zaveden občanský sňatek povinný.
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9. '.1011860 vydán zákon o náboženství dítek (man
želské dílky dle otce, a smlouyy před sňatkem jsou

neplantlny),veře'né vyučování přirknuto státu, ! dozor,žádn narizeni církevní, dotýkající se po
rnaěrůvImobčanských neb státních, není platnob

schválení vllády, o obsazování obročí došlo k vyrovnání 2.11]. l86 i o rávě jmění, 1..2/8 1862
katolíci neměli ve vrchnísškolní radě ani jednoho

zástupce stálého, zákon z 29../7 1864 vedl ke 5 orude 1867 zavedena bezkonfessijn či
3, 1868 odepřena církví účast na vedení

školství 1 právo zřizovati školy soukrome, 2./4.
1872 zapovědčno řeholníkům učití, 18.,'.9 1876 stala
se škola bezkonfessni až na náboženství, 5./5. 187

byla úplně saekularlisována správa všech nadací(i budoucích), 2.,4. 2ezapověz ny byly missie

od řeholníků vedené.l Státní zkouška titleolog3ůz íilosofie, dějin a literatury německébby 1880
odvolána s podminkou pilně návštěvy přednášek,
5./7. 1888 dovoleno zřizovati konvlkty pro poslu
chače universit, kněží hrozící tresty církevními
proti plnění zákonů neb při volbách podléhají
trestu, 26 /7 1888vydán zákon o zdanění pro místní
potřeby církevní. — V Bavorsku uzavřen b 1
konkordát r. 1817,prohlášen bylo rok později :
roveň s ediktem náboženským kterým se na zá
kladě práva výsostného zaváděly věci konkordáttt
odporující (placetum, appelíatio tamquam ab abusu)_,

panovník má právo řikazovati modlitby a2slavnosti;na tom nezměnil ni eho ani výnos teprve
1852 bylo přiznáno vykládali edikt nábožensky dle
konkordátn, ač placctum zůstalo, jako dozor nad
správou jmění církevního, a při uváděni do úřadů

bylo vždy prohláasiti. že temporalia kudělena bylaod krále; poslední 6le odvoláno roku 1854, zato
zaveden veliký vliv na zkoušky theolo ův a konkurs

farní; zvláště ministr Lutz byl církvndnepvřátlglszknýjesuitům zakázáno bydliti pohromad
1868, jejich missie, Mariánská kongregace zru

šena, 18173zavedeny školy bezkonfessijnl. Králov

skv dvůr je církvi přízniv; v llolnlchově je papežský nuncius. — v ic omá pouze několik
uznaných far katolických. placctum státní je za
chováno, katoličtí duchovní nemaji zástupce na
sněmmu zemském, faráři neuznani nesmí vykonati
obřad na katolických věřícíchbez svolení pastor ova,
jejich matriky neplati, snoubenci katoličtí musili býti
prohlášení od pastora. katolické děti jsou nuceny
navštěvovali školu protestantskou, ínáboženstvr,
do r. 1871 musili katolíci platiti štoíové poplatky

pastorovi; “zákona./1211902 nepřineslvelikéúevlvy. skno- Lot sko bylo lO./5.
1871 spojeno 5s říši německou, trasburk a Mety
vyňaty r. 1874 z metropolitního svazku s Besan
conem. Francouzský konkordát s církvi : r. 1801
zůstal platným ale císař německý nenabyl výsadního
prráva panovníka francouzského, protože není ka

'toblik,v1áda potvrzuje faráře, appellaceů tamquambabusu ponechána, staré i novějšíp vdoy cir

kevní byly zakázány, dotace kněžstva jest1nepatrná,jmění Církevníspravuje rada zádušní, odr. mi—
náře učitelské jsou katolické prooakatollky. 1inspektoři
jsou většinou neaktolíci, konfessní školy z velike“části

b ly zavřeny, chlapecké seominářestěžovány. 28/11.3 zavedeen byl úplnýr vod. — Hann ov er
sko mělo 26.3.1824 konkordát se sv. Stolicí,
6181840 přiznána byla katolíkům parita, odstra
něno placctum i appellatio tamquam ab abusu, od

. ? jeno s Pruskeem a platí zde zákony královstv pruského. — Hessensko b 10
katolické církvi přiznivo, ale od 1../10 1867 p ati
zdezáekony p.ruské Kurtířství hessenské uzavřelo

předběžnouasmlouvu s biskupem mohuučským23 .18.1854, alet a6../10 1866 byla odvolána, a zaveden
zákonpodobný badenskěmuzr. 1860,16/6.1874pro
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hlášen školní zákon bc_zkonfessní, řeholníci nesměL'býti učiteli, 23/4 1875ovydáno 5 velkovévodskýc
zakonů dic pruského vzoru, seminář a konvikty
biskupské byly zavřeny,zaveden recursus ab abusu,
zakázáno přijímati novice, 5./7. 1887 nebylo ani
tolik zmírnění dán) jako v Prusku, ale přece otevřen
seminář a konvlkty, ustanovení ke stálým úřadům
musí býti oznamování ministerstvu, ani zákon
o zneužití moci úřední nebyl úplněKnížectvíhohenzollerns ká,
biskupství frýburskému, připadla7./12. 1849 k Pru
sku, platí tedy pro ně zákonyppruské. — V Liip p e
Detmoldu měli katolíci rovnoprávnost nábožen
skou s lutherány, 9.13. níže si ponechal

právo odmitnouti nemilou osobu jmenovanou za
ářc, zavedena přísaha věrnozti, zemský komisařse účastní iustallace, o věcech smíšených se po

radí vláda s biskupem v Paderbornu; celkem po
měrydosti řiznivé.—Mek lenburg-Schwerín,
Schaum urg-Lippe, Lauenbur, Bremy,
Hamburk, kaŠi esvik- olšttýn
patří pod správu apoštolského vikáře severnoímissie,
jímž jest biskup z Osnabrůcku. Od 1.'10. 1867 platí
tuz ypruské, r. 1903 dovolena katolíkům ve

řeajnákbohoslužba jako reformovaným.vs k u vypukly r. 1850spory sbiskupem v Lim
burce o obsazováni církevních obročí Od 1
podrobeno je zákonům pruuským — Velkovévodství
oldenburské mělo od S../41831 normativ k za
chování výsostných práv vévody circa sacra, ale

nešlo tak daleko jakolkvětnové zákony pruské, anonormativ zmírněn bylr 1852 novou ústavou 5 78.
Každá společnost náboženská spravuje se samo
statně beze škody prárv státních, při obsazování
obročí zachováno schvalování vládní. Dle zákona

3/.4 1855 jsou tu školy konfessní. Poměrry tedy
velmi příznivé. — V Pr sku byl konkordát učiněn
r. 1,821 ale přes to zůstalo na dřívějších poměrech
vrchní mocí státní i nad církví katolickou, až na
stala doba kulturního boje, 10../l 1871 zakázáno

bylo bohosloveckým lakultám psáti biskupům,15./6. 1782 členům řeholí neb kongregací učili ve
veřejných školách obecných, 4.7. zrušeny byly

náboženské konfžire ace u studeentů, ll./3. 1872přiznán dozor olou státu a inspektoři kněží
odstraněni, 11.4131873 žádáno od kandidátů kněž
ství, aby měli maturitu gymnasia německého, po
slouchali na něm. fakultě po tři leta bohosloví a
podrobili se vědecké státní zkoušce z filosofie,

dějin a z německé literatury (v čBladensku byl podobný zákon ondvolá 1880 mž byly nepřímo
zrušeny semináře biskupské, mimo to oznamovati

bšlyo,dt)3komu některé obročí ncb úřad byl udělen,Odnů mohla vláda zakročití, prestoupcní
bylyapřísně trestána, ano i majetek obročí zkon
fiskován 21./5. 1874, a dosazováni, ač zřídka, státní

Eastoři, 12./5. 1873 zřízen král soud ní dvůr pro círevní záležitosti, 13.16 porřízeno o právu užívání

církevních trestů lkázeňských, 14 L').ovýstupu zcírkvekatolické, 6./12.1873přede sána přísaha biskupům

gzmjrněno l4../7 1880), 874 o správě diecésítrclých a jmenováni komisaře, kde vláda biskupa

sesadila, při čemž komisař22mohl užití i prostředkůdonucovacích 13..t2 18,78 22../4 1875 zrušeny platy
státní těm, kdož nechtěli zachovávatl zákony tyto,
31.5.1875 zrušeny v Prusku všechny řády a kon
gregace až na ošetřovatele nemocných, omezen
průvody, klid nedělní a sváteční omezen; .
1875 vyšel zákon o správě jmění církevního ve

způsobu správy u protestzantu. Zákonytyt blyrišsice od r. 1880 poněkud měny, ale ne oúp
odvolány; zůstávají! jako zákolny zmírněné, t. zv. zá
kony discretionls, kterych může vláda užíti neb ne,

1 . . lvice stanoven trest odstraněni
z úřadu,ale zůstává trest prohlášení neschopností
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k němu, kapitulní vikář nemusi skládati přísahu
věrnosti, ženské řády nemocným sioužicr mohou
také učiti mládež, zvl. školou nepovinnou, 81.15.
1882 biskup vládou sesazen' může obdržet: mnost,
postačí studovatí (2115. 1 ) theologii | v semi
náři diecésním, a může býti udělena dispens od
zkouš z filosofie, dějin a literatury, kd z o;
sluchač přednášky ty pilně navštěvoval, ii._ : 1 $
odvolána byla nutnost oznamovali beneficíátv _a
veto státní, když tito mohou býti ihned odvoláni,
nebo jsou jen pomocnými silami, 21J5. 1886 semi
náře musí oznámiti pořad přednášek, profesor: na
těchto učilištich musí míti vědeckou kvalifikaci
universitní, biskupové mohou pro takove poslu
chače zřizovati konvikty, zvláštní dozor nad se
mináři byl odvolán, král. soud pro církevní zále
žitostí zrušen, a postačí stížnostkministru cirkev
nich záležitosti, dcvoieno bylo obecné čísti tiché
mše sv a udělovali sv. svátosti -umírajícím 29.14.
1887, také řádům ayio dovoleno pomahatí ,v _du
chovní správě, učit i ve vyšších ústavech dívčích,

chova missionářů pro Východ byla dovolena
i v cizině, 13./2. 1387 přísaha biskupů zmirnena
(„zákony státní svědomitě plniti“), také služba vo
jenská. — Království s a s k 6 jest církevně spoleno,

oněvadž od r. 1830 apoštolský vikár 1_e_vo|enza
kapitolniho děkana v Budyšíně. V Lužici byli ka
tolíci od doby tradičního recessu za Ferdinanda 11.
v paritě s Iutherány, v zemích dědičnýchsaskych
teprve od r. 1807. Pro církevní soudnictvx 1v rnan
želských věcech ustanovena konsistoř katolicko
církevní, a nejv šši appellačni instance s0ud. V1
kariátu s vynech nim Říma. 4.19. 1831 shbena byla
svoboda svědomí, král má právo nad kostely,
právo ochrany a dozoru, které vykonává ministr
kultu a vyučování (vždy protestant), recursus ab
abusu ponechán. 23.18. 1876 vyšel'zákon o vyko
návání práva dozorčího nad cirkvr katolickou dle
rakouských květnových zákonů 1874, piacet pone
cháno, pokud jde o rozhodnutí ve věcech manžel
ských, svěcení neděl a svátků, pruvody a pouti,
rozhodnutí o majetku a školství, jiná rozhodnutí
se vládě pouze oznamují, zákon 23./8. 1876zachoval
itrest církevní a dovolil je oznámili; sasky zákon
z r. 1š76 liší se od pruského, pokud se tyče za
kročení proti duchovním, zkouška státní s_ezádala
u bohoslovců,jen když nevyhověli předpisu 0 po
slouchání tříletých přednášek na universite něme

' pouze Iužíčtí theologové mohou studovali
v Praze. Při sňatku žádalo se svolení rodičů,
smlouvy u smíšených sňatků o výchově dítek byly
dovoleny, ale zakázáno slib takový vyžadovatt.
Bylo-lí manželství smíšené rozloučeno,_ bylo za:
bráněno straně protestantské vstoupití v druhy
sňatek s katolíkem. Koníessni školy jsou dovoleny,
jinak musejí dítky navštěvovati školy veřejné, které
jsou lutherské a na nichž žádný katolický učitel
ustanoven býti nesmi. Nový školní zákon z r. 1873
26,14.jest pro vyučování katolického náboženství
ještě nepříznivější.— Vévodství Sasko-K oburg
ské bylo r. 1826 přikázáno arcibiskupství v Barn
berku, přísaha kleru se děla saivis eeclestae cla-_
tholicae iuribus. dle zákona 3./5. 1852 nesmi bytí
provedeno rozhodnutí církevní bez predchozího
schválení Státního, l amortisačni zákon jest publi
kován, od 1862byl však ustanoven katolický učitel.
Vévodství S as ko-Gotha j 5k ě má rcguiauv ozaie
žitostech katolických ze 14./5. 1852,vlastně z r. 1811.
ale r. 1868 dovoleno katolickému faráři přisiuho
vatí sv. svátostmi i mimo město. R. 1857 zřízena
byla škola katolická. vrchni dozor má stát. — Vé
vodstvíSasko-Meiningské má zákon z r. 1876,

erým duchovní jsou vyloučení ze školy, katolíci
v Aitenburku maji bohoslužby v modlitebně, ve
Schwarzburg-Sondershausenn duchovního od 1870,

a stát

ve Schwarzburg-Rudoiístadtu od r. 1872; dosti svo
body. — Vekovévodstvi Sasko -Výmars é

má zákony o církvi řešte z r. 1827,aspoň 2 velikéčásti, pro zachován práv výsostných circa sacra
ustavena byla zvláštní komise immediátní pro ka
tolické a školní záležitosti, v níž dva katolíci, kněz
a laik, měli býti členy, piacet se nezachovává, ale
církevní představený neměl vlivu na věci církevní
bez schválení vlád , při ustanovováni nového be
neficiáta jest vlád osobu tu dříve označili, aby
ustanoveni takové přijato bylo, předepsaná přísaha
věrnosti obsahovala kiausuli o zachování cirkev
nich svobod a práv, 1861 byla však odvolána, ka
tolickému náboženství ve veřejných školách učí
se za dozoru a dle předpisu církevního, 6/5. 1857
byl vydán zákon o poměru katolických kostelův a
škol, předpisy o svěcení neděl a svátkův, o prů
vodech, zrušena povinnost konkurrenčni při stav
bách kostelů jiného vyznání, o manželství a vy
stoupení : církve, 2446. 1874 školní zákon pro
hlásil rozhodný vrchní dozor státní na v učováni
náboženství, předpis o prohiáškách z .!6. 1867
jest církvi nepřátelský, immediátní komísse dohlíží
na stavbu a spravuje také eirkevni jmění, majetek
musí býti uložen ve státních úpiseeh sasko-výmar
kých. — V knížectví Waidecku byl zrušen

r. 1861 nucený poměr katolíků k pastorům prote
stantským a v knížectví P y r m o n t s k e m zři—
zena bla fara katolická, nový farář musí býti
vládě říve oznámen, matriky vede evan eiický
farář; ustava knížectví Waideckého přizn vá od
17,8. 1852 dosti velikou samosprávu, ovšem v me
zích zákonů státních. — V království virtem—
berském jest dle ústavy z ZS./9. 1819 pone
cháno státu výsostné právo ochrany a dozoru
nad cirkvi katolickou, rozhodnuti církevní moci

musí býti (předběžně schválena od vlády, 16./1.1854 bylo u iněno vyrovnání o obsazování obročí,
zkoušce bohoslovcú, kázeňské moci církevní; z 8.14.
1857 konkordát se svatou Stolicí, neschválený
sněmovnamí posiancúv, 3041. 1862 nahrazen novým
zákonem, některá rozhodnuti církevní potřebují
schválení předchozího. jiná ouze oznámeni (ryze
církevní věci),piacet odstran n,vláda může nemíiou
osobu odmitnoutí při obsazováni obročí, jde-iijen
o úřad stálý, ve věcech manželských a kázeňských
byla třetí instancí kurie arcibiskupa kolínského,
při smíšeném manželství díspensuje od překážky
příbuzenství nebo švakrovství krajský úřad, ovšem
říšský zákon o závazněm občan. sňatku manželském
to modifikoval. Vláda má vliv na výchovu kieru, se
mináře a konvikty nebyly zrušeny, obecné školy jsou
zde kontessní, při zavádění nových školních knih
je třeba předchozího posudku Oidinaríátu 0 ne
závadnosti jieh ve směru náboženském, řády mohou
býti zaváděny se souhlasem vlády, pro jesuity tu
bylo třeba zákona, správa interkaláru podléhá ve
dení obou moc:. Zákonem ze 1 .,6. 887 'e s ne
venn pro správu jmění v každé farnosti zvláštní
rada církevní z katolíků, předsedá íarář, a starosta,
je-ii katolík, náleží do rady. Státní úřady dohlédají
na správu a také děkani a Ordinariát. —- nglii.
Š k ots k u a i r s k u byla r. 1828zrušena přísaha
zvaná corporation and'testacte, namířenáproti trans
substanciací (na universitách odstraněná r. 1871),
a 1829 o supremátu krále ve věcech vír , řisaha
o věrnosti občanské byla tak složena, e atolici
ji mohli skládatí a tak dosíci úřadův a býti voleni
do parlamentu; jen president sněmovny lordův a
a lord lieutenant oi irland nesmějí býti katolíky;
jinak omezeni stará byla znenáhla odstraňována.
tak ž 29. . 1850 v Anglii a 4. . 1878 ve Skotsku
zřízena byla řádná hierarchie. esátek a jiné dávky
bylo platiti státní církvi i od katolíků; nyní se platí
přirážka k dani pozemkové, z níž 600/1,připadá
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cirkvianglllkánskě a 10%dobročinným účelům. R.1891vdán bl zkáonško;lnístát platízakaždédítěprů
měrněl shillln školného(freeeducationact), rodí
čům jest volitl kolnt radu místní; je-li tato složena
znekatolíků, mohlobýtivyučovánl ovšem razu katol.
zbaveno. Anglii není zvláštních vztahů mezi (3-1a

ale cevlrk katolická tešís se tam p_řece,a
zvlmáštěv osadách, dosti veliké samostatnosti a ne
závislosti.—Na ba lka nském poloostrově,
vyj..majíc část rakousko- uherskou, je poměrně málo
katol ',kú ač diecése jsou tu zřízeny v Bulharsku

1, ecku 7, zvláště na ostrovech, v Černé Hoře1 (konkordát 18.181 , v Rumunsku 2, v Srbsku

1, v Turecku evropském (před válkou balkánskou)7, kde mlssle měly větší volnost než v krajinách

Éravoslavny'ch B zajišt'uje ustava21831 uplnou svobodu církve na základě theorie
rozluky,

jmenování biskupů vládou odpadlo, svo—
boda vyu ování byla zaručena. 19./12. 1864 bylyo
sice nadace studikjnísaekularísovány a l.[7.1zaveden zákon školni pro chudou mládež, zavá
dějící školu bezkonfessní, ale rodiče mohou i tu
žádali vyučováanl nábožensnské; vedle toho jsou

i školy kontessnl; katolíci dovedli překonali pře——kážky, které jim kladli liberálové & demokrat
V Dánsku je anta vyznání a svoboda prohlá

šena vústavě 5. .1849, v Norsku byllokatolictvídovoleno 1.17.1845, však katolíc vyloučen
zúřadú, ve védsku již 26.11.1799 bylo katolické
náboženství dovoleno, ale kdo ěhtl přivésti ke
katolictví některého poddaného švédského, podléhal
trestu lži./11 1 sňatky smíšené s katolíky do
voleny Sl./10. 1873, přestoupenl z evangelicko
lutherske' církve je dovoleno v 19.roce věku, snatky
Církevní uznány, dítky mohou býti nábo)ožensky vy

chovány a neegsou nuceny navštěvovati vyučovánilutherske', kl štery trpěny nejsou. Ale i katoličtí
oba snoubenci musí býti prohlášení v protestant

ském ko'stele, matriky vede pastor, ačFloadříve
bylmokatolickým iarářům dovoleno. — Ve clipm :. a .rt. ve století XIX. stále podléhaly
změně,a 31./7. 1904 styky diplomatické s Římem
přerušeny a zavedena byla úplná rozlukaoc-ea .rt-u,což ovšembbylo již dávno přípravová .
prohlášeno vyučování náboženství za taokultatívni,
rodiče mohli je odmítnnoiut, 28.13.1882 vyloučeno
z obecné školy i školek mateřských. mohlo se mu
vyuučovati v ránzdný den mímo školu, církvi ne
přátelské knihy byly zaveden, modlitby a kříže
ze škol odstraněny, 30./lG.1 vyloučen klerus ze
škol, ani biskup nesmí překročiti ráh školy, kato
lícké školy ztěžovány, ano i zav eny, unlversitám
katolickým nepřiznána platnost vysvědčení na nich
vydaná, řísaha křesťanská u soudu odstraněna
i klid ne ělnl, 15/11. 1881 staly se hřbitovy komu

nálnínti, 27./.7 1884 ovoíeno rozvedeným vstoupiliv nový sňatek, klerus odstraněn z chudinství, 15../7
1889 uložena seminaristům vojenská povinnost,
seminářům odepřeny nadace, platy kněžím zasta
vovány, majetek díecése za sedisvakance nešetřen,
školy jesultův uzavřeny, řády státně neuznané vy- siav
puzeny. uznané vysokými daněmi zatíženy (pozem
kovoon & činžovni' 1za kostely a ústavy dobročinné,
daní z hlavy za ošetřovaně sirotky, starce atd., dani
2 dveří a oken i ukkostelů, živnostenskou, když
učili řemeslům, danní ru , uch,odkovou
11% při úmrtí každěhornčlena řádu na místo dane

-z dědictví, při úmrtí milosrdné sestr, ošetřující

.vojíny, 2280 tr. l).Marně se 1namáhal lell. přivoditl le ší omě 3./7.1 byla provedena

úplná roz uka, svoboda církve byla velice lomezena,majetek církevní zkonílskován.— attd s k u
nebyl konkordát 18,61827 proveden, 14/10
zrušeno placetum, 1853zřízena biskupství bez sou
činnosti statu, 1857 zakázáno bylo vyučovati ve

a stát 865

škole náboženství, školy jsou komunální 1./7. .879,

teprve ./12.1889u dny také školy kqnlessní zaroovnocenně. V posle ldobě se poměr mezi c-i

a 11--ent ještě zlepšil. To jkilatítaké pro vévodství
lím bu rské, (11859866koH llandsku patřící.
V lt alii po r. 9%“618zrušeny řáiy, církevníjměníazkonfiskováno, zaveden nucený
sňatek občansk', klerus podroben vojenské povin—

nosti, školy od aty působení aá vlivu církve, 25,9
8702 rn Řím, 13.,51 nbyl nedostalo-něnýzákon garanční. papežem nepřijatý, mimo

provincií římskou zachováno exequatur ři obsa

zování bískupův a placetum pro církevn rozhod
nutí o obročích ./71887 odstraněny desátky adávky kostelům povinné, 17./'7 189Obyly saekula
risovány všechny nadace dobročinné, majetek cir
kevni uložen vstátnich ůpísech, mnoho nadací cír
kevních zrušeno; katolíci učastni se činně ve správě

— ur ku bylo bez výsledku je
dnálno o konkordát. Pius IX. zřídil tam biskupství

47161870, které vládou velkovévodskou bylo uznáno
1873, Otec jmenuje blskkupa, který musí býtistátním občanem luxemburs ovná1od pa
novníka uznáno, musí složíti přísahu, kapitula jeho
vládou uznána není, placetum a appellatio ab abusu
jest odstraněno, jmenuje samostatně profeso v se
mináři, 20.14.1881 zavedeny byly školy bezkoniessní,
náboženství se vyučuje mimo školu, knčz náleží

k představenstvu škool.—y VPhorrtugalsku bylacírkev pronásledována již po zahnnátD om Miguela,
dosazení kněží smýšlení liberálního, Dcírkevní pa

tronát odstraněn, bklláštery zrušeny, jmění zkonfiskováno.R.1ylš díecěsejinakupraveny,konečně r. 191088pr0h1áena byla rozluka v noover re
publice, majetek církevní a nadace zabrány repu
blikou, církev nemá práva nabývali majetku, dávky
dřívější prohlášeny za nezávazný, z dobrovolných

una církevní učel sráží se třetina ve prospětlt
občanské dobročinnosti, stavby kostelní neb cír
kevní po 10 letech se stávají majetkem státním
(vliv by mohly míti pouze spolky věřících laikú)
ve sporu rozhoduje republika, klerus však nemá
býti členem těchto spolků, biskupové nesmějí nic
prohlásíti bez souhlasu vlády, mimo kostely nesmějí
se konati průvody a jiné, odznaky náboženské
nesmějí býti venku upevněny, klerus má studovatí
na ústavech vládních, vláda chce jmenovati profe
sory v seminářích, předpísovati knihy a říditi studia;
kdo jinde studoval, je neschopen k úřadu ve vlasti.

o se snažilo všechny poddané přívěstí
k státní církvi pravoslavné a užilo často i násilí,
zvláště proti sjednoceným Rusínům a katolíkkům.
Smmlvou se sv toilcí učiněné nebyly většinou

plněny (konkordát 23../12 1882).aPřestup z pravoslavísepřísnětr.esceCarskýu17..(30)dubna
1905 a říjnový l7.(30.)/10 1905 prohlásil sice tole
ranci náboženskou, katolicismu přiznivy byly i zá
kony zc 14/13. 1909, avšak za nedlouho b 10 vše
zase ve starých kollejicb a sjednocení Rusmi, zvl.
v gubernii cholmske', donucování k přijetí pravo

í. — Ve Špaaněls ku by1 majetek Církevní
sněmem zkoníiskován r. 1837,což konkordátem 16.13.
1851 uznáno pro slib \lády, že b
klerus a tistavy církevní [ služby Boží; roku 1
zrušeny opět jesuitské dom, r. 1869 diecése libo

volně redukovány,265112akázáno přednášetí katolické zásad y, vedeeno vý
pomócně manželství občanské, vyjednávání vlády
se svatou Stollci se protahuje, dle právě vitě
zící strany politické. oprava _konkordátu, 22./7

smluvená, doodsudnebyla provedena. —'VeSvýcarsku jeo 1.5/.7 1859zapovězeno bi
skupúm cizím vykodnávatijurisdikci, biskupové (5)
jsou přímo podřízení sv Stoli'ci,.11874 byl uncnius
vypuzen, 9 kantonů je katolických (Lucern, Uri,

_:



866 církev

Schwyz, Unterwalden, Zug, Freibur, Solothurn,

Tessíu, Wallis, apůl ;ggj)fglzčl;),6nre ormovaných,6 p_aritátnich;ústava á obecnéššklo
ství pod vedením státním, navštěvovatí školu mají
děti všech vyznání, zaručena je svoboda viry, zá

laežítostícírkevní jsou přenechány kantonům, jesuítéjimmpříbuzní řeholníci jsou vypovězeni a nesmějí
učíti, zříditi nově kláštery nebo zrušené obnovitl
je nedovoleno, hřbitovy jsou kommunáiní, církevní
soudnictví odstraněno, 23,51875 zaveden závazný

sříabtekobčanský. jenv díecésí sittenske (Sion),í urské a churskě jsou poměry církevní uspořá
d rty,částečněivkantonu zugskem. essinsku
volíosadnici faráře 1kaplany z příslušníků obce, cír

kevní úřady školní zlrušeny, majetek obroční prohlášen byl za obecn 21. 3. 886 po se zlep
šily. V Schaňhausenách volí vládní rada se zástupci
obce faráře, v Giaru ntají docela i právo duchov
ního správce sesaditi, škola je bezkonfessní 1874;
v Curychu je nutno takovou volbu vždy po 6 le
tech opakovaati, jde--11 o ustanoveněho faráře; prO—
testantská vládní rada dohlíží na správu církev. ma
jetku,volí faráře í kaplany, ale nesesazuje jich, obec
církevní určuje bohoslužbu, přísahyjsou odstraněny.

avie maji laikové správu jmění církevního,
ač farář rovněž se účastní, hřbitovy jsou kommu
náiní, 1873 vydány předpisy o obsazováni obročí;
kdo byl vychován u jesuitú nesmí být ustanoven,
v Basileji spravuje církevní jméni stát. V Aargaavě

zapovédeli katechismus díccésní abiučítí o neomyi-_ností papeže, 1872 sesazen b 1 biskup v Basileji
a 1874 rozpuštěna kapitula v olothurnu, jmění bí
skupské zabráno; vAarrgavé poněkud lepši poměry

nuastaly 1.5. 15885. V Bernu byli katolíci v pohořírsekm 1875 zbavení kostelúv i duchovní správy,
dyž 18../1 1874 byla prohlášena společná církevní

ústava pro katolíky i protestanty. V Zene v 23.,'3.
1873 volí se faráři od věřících katolických, moh0u
býti sesazení, biskup má moc k soudnictví a správě,

dyž sttátni rada mu jí udělí, ale může ji odvolatí,
biskup nesmí stdiíti \: kantoně ženevském, předee
psána zvl. přísaha pro faráře a kaplany; konečně
30.1907 přijata rozluka :. a .rt., církve ztratily
zvláštní právní postavení, náboženství na ško
obecných se vyučuje jako předmětu fakultativnímu,
cirkevsse může ustavítí na základě pra'va spolko
vého, musí se sama vydržovati. ale majetek jeji
není zvláště omezen dozorem. Kostely a domy
církevní zůstaly v moci katolíkův, ano mají nabýti
i těch chrámů, kterých církev křesťansko katolická
:starokatolícká) nebude potřebovati. —V Turecku
mají křesťanští poddaní svobodu náboženského vy
zuaní i stejná práva občanská a politická na zá
kladě hat--í-humajum sultána Abd-ui Mežida 18.2.
1856, výdaje bohoslužebné a na školství hrazeny
byly většinou sbírkami v jiných zemích pro missíe

na poloostrověz bamlkánském.— V Asii řídí se poměr: am \! ích podrobených státům evrop
ským dle zákonodárství těchto,v ině smlouvou,
v Tíentsině 27./6.1588avPekíngu 1860byla dána
křesťanům osobní i náboženská svoboda; ač tato
několikrát porušena b la, přece poměry jsou dosti
příznivé v zemí z vellřké části pohanské. jsou zde

zřízen apoštolské vikariáty a prefektury, mezi vícereústan ůsobí missionáři iřádové

sestry, katolíci mají sv "školy a ústavy dobročinné.ještě lepší poměry panují v japonsku, kde 1891
zřízeena b ia hierarchie řádná s četnými ústavy cír
keíními, láštery a školami, ano i universítou pod

správou jesuitů: skoro cpodobné etomu i v Persii& v — jsou poměry různé dle

zákonodárství státův evropských, jímž území atriickéati-í,—VeSplenych Státech sev. Am
na základě ústavy z 17.19.17871 dena ]?
ukac .a st. ve smyslu Rogera Wzííaliamse(víz rlat.),

a stát

odstátnění provedeno bylo ve 40 letech: všem jest
přiznána svoboda svědomí, ale žádná církev ne
může státí se státní ani obdržeti podpor od státu,
který uznává Boha a předpisuje dny kající i díků;
přísaha úředníků je predepsána (na biblí), svěcení
neděle je závazné, manželství církevní platí i před
státem,rmatriky jsou postátně.ny Stát zná pouze

náboženské spolky (relíiíons society, corporation),ne církev (church); spol y tyto řídí se právem spo
kovývm,ano rušení bohoslužebaveškerýhřmot vurčité
vzdáleností od kostelů se tresce. Spolek taakový na

beyvvá jmění jakojíné spol ve Spoj. Státech, obstavá potřeby bohoslužebn ,výchovně a dobročinné,
jmena činovníků (trustees) se zapisují u soudu (ín
corporation), pontěr kněze k věřícímse řídídie práva
církevního, ke spolku dle práva občanského, vliv
bísku a je rozhodující na každý úkon spolku cír
kevní 0, ano biskupové díecésní (corporationsole)
mohou přijímatí odkazy a nadace. Katoiíci si musí
sami opatřiti prostředky na potřeby církevní, ma
jetek církevní je chráněn, prost veškerých daní,
amortisačn zákmy se neprovádějí, duchovní osoby
jsou prosty ytnnosti vojenské a porotuí. Ovsem
katolíci mus příspívatiina školy neutrální a vydr
žovati svoje školy katolické. Od 29../6 1 odléhá
církev katol. ve SpojenýchStátech posv. Sborúm' rím
skym, a ne více Propagandě, faráre ustanovuje bí
skup, biskupa zase papež na návrh kieru die
cése a biskupů provincie. Sjednocení Rusiní caPoláci obdrželi vlastní biskupy národní

xiku prohlášeena běa rozluka :. a .rt. 14/12. 1874,řády vypuzeny, ob nský sňatek předepsán, škola
stala se bezkonfessní, biskupům a kněžím zakázáno
nosítí talár na ulici, církev však od 1 se opět

upevnila, ač v nepokojích skoro nieustálých působení je rušeno a stěžováno. Americe

jsou poměry přiznívějšíi;lvšechny stát y ma 1vyslanceu sv. Stooiíce. Bras i(od 1889republika) byla
711 1890 prohlášena rozluka :. a .rt. a prohlášena
parita náboženská: v Co lombii je konkordát od

; osta Rice o kulturním boji 1884—86

církev rozkvetlal; rlepubííka Ecuador měla zaGarcíe Morena ústavu v duchu katoli
ckém,20/11.1861"3 uzavřen konkordát, řády byly
z ět povo.ány, ale konkordát 28.16. 1877 rušen,
191 vypuzeny řády í biskupové vypovězení, škola
bezkonfessní zavedena; n ipoměry se zlepšily.
V Ciííie byl 1824církevnimajetek zabrán. duchov
ním vykázán plat od státu, smlouva se sv. Stolicí uza
vřena27.f6.1865,1883 zavedenyhřbitovy kommunáiní

1884předepsán občanský snatek. V Nícarague
jaekatolické náboženství státním, ale 190.)byl biskup
vypovězen do ,když se ohražoval proti
zákonům cirkvínepřátelským; republika Panama,
od 1442.1904,zástupce u sv.Stolíce nemá; v Peru

je státním náboženství katolické, 1903 zavedensňatek občannský pro nekatolíky, v ad oru

jest také katolické státní náboženství dle ústavy1 6, ale majetek církevní byl za ,po

obně ív Uruguay se od 1891 lépe zdaříkatolí
ckémurstátnimu náboženství; ve Vene ele. e
1839z rušeny byily kiáátešery, 1873 zaveden sňatek
občanský, 1212. 1907 upraveny byly díecése arepu-_
biika zastoupena jest u sv. Stolice.—V Aust ralíiplatí zákony anglické. — Líteratu „hArci

kath. Kirchen Recht“ každého roku přehled rozsláhlé
límteraĚtryzvl. od 1903—1916 mvpadd. vPamátna oslavu padesátiletého panování |. V.
císaře a krále Frant. jos. [. odděl. právním;
Vering, Lehrbuch des kathol., orient. u. prot. KR,
1893; [(a/: lrc/m, Lehrs stem des Kirchenrechts
u. der Kirchenstatístik 111 Hennerlt'amil Poměr

meizi státem a církví v„Rakousku (Česká Politika1906,719 809);kuc/11 A, aat u. Kirche
1915; .Staatsíexíkon“ (Górresgeseilschaftz) 190) až

3.—



církev pod křížem —

1905. — Pro orientací větší díla práva círke\ ního
a déjepisná: Kryjtufzk Fr., Rozluka církve a státu
ve Francii (Vzděl. knih. katol. 52); Tjs', Rozluka
církve a státu ve Spojených Státech severoameri
ckých, v Brasílii,_ v Ženevě a Irsku (Vzděl. knih.
katol. 58) a mn. . : 'ki

církev pod křížem jest název, který si refor

movaná církev v l—l___ollandskua Mzozemsku davala,porobenou za vlády katolické.
církev pouště ( aÉgllse du dě sert) byl název,

jejž si retbrmovaná církev se zřením k Apolak

12, 6. p_řikládala—nve FBranciípo zrušení ediktu nantezské o r 1685 kdy žila v ústraní.
církevně- hudební sčasoplsy zovou se ony časo

ťisy, jež se zabývají theoretickým pěstěním círevnl hudby a církevního zpěvu, přínášejice zá
roveň různá pojeenadání o rozmanitých otázkách
stavovských (na př. ředitelů kůrů) a připojujíce
zároveň lehčí ! těžší ukázky pravého slohu církev
ního. Nezapomínají ani otazek praktických a udí
iejí rady v různém směru, pookud se týkají otázek
církevně- hudebních a církvně- -pěveckých. Zc

jména od druhé polovice století XIX. počet iejicshvzrostl, ačn elze popřítí, že i dříve (též u
byly časopis?, jež se otázkami círk. _zpěvuahudby
obíraly, ne Sice jen jim, ale také jim místa po
přávajíce. Obrodem círk. zpěvu a hudby, číli t. zv.
reformou círk. hudby a círk. zpěvu dán podnět
k vydávání časopisů církevně-hudebních, jež se

úkolu tomu vývehradně těnovaly. lest jich statnářada, ikdyžu deme pouhe názvy, byt sna ne
všech, aspoň nejvýznačnějších; jsou to: Němci.-zí.

An zeigebl att litr Kirchenmusík, 0rge_l_bauundGlockenkunde(Štýrský Hradec) —Cacíll ,Otfi
zielles Organ des Breslauer und des Ermlándischen
Diózesan- Cácílíenvereíns und des Cácilienvereíns
der Grafschaft Glatz (Neustadt, Ober-Schlesien).
V r. 19 5 ročník XXlll. — acília, onatshefte

ftlr Kírchenmusik. Red. Dr. F. H. Mgthias, založ.r. 1884, vyd. F. X. Le Roux &Co. trasburk). —
Caecilienvereínsorgan, založerdremWittem
jvakro„Fliegende Blátter fíir kath. l(irchenmusik“,r. 1915 ročník 50., redaktor prot. dr. Hermann
Miiller v Paderbornu, tiskem u Pusteta v Řezně.

DerChorwachte.-r,Solothurn Gregorius
blatt v Kolíněn R., vydavatel Msgr. L. Cohenn,
tiskem u Schwannna v Dilssedl orfu, v r. 1915 rooč.().—Gregorl us bl att(Gratisbeíl. Gregoriusbote)
fitr _katholísche Kirchensánger, red. e,n Kolín

yvd Schwann, Dlisseldorf, založ.or. 1876.—
Deer Kirchenchor, red. C. Fidnleer, \yd. ]. N.
Teutsch, Bregenz, zal. 1870. ca divina,
ve Vídni, vydavatel„ Schola austríaca“, redaktor
prrot Fr.Mo íssl v Klosterneuburku, administrace
Unlversal- Edition ve Vídni- !. Vr 1915 ročník 111.

(na místě zašlého" č. „Gregorianisch. Rundschau“,redaktorP.Mich.H 0.5. M—usicasacra,
ezně, redaktoro Dr. K. Weinmann, zakladatel

Dr. ].X Witt, vr. 1915ročníkk.40 — Lietera
rische raH ndweiser ltir Freundekatholischer

Kirchenmusík, red. P. Gríesbacher, _r.1915 roč. 23,
. Csoppenmath (H. aw eiek), Řezno. —1!a1.l.čč.ARassegna gregoriana per li studi

liturgící e per canto sacro, Řím, Piazza raz_íoli,sclěe. — Santa Caecilia, Turin, —Ps
rium, Perugi.a — Francouzi-let.La Tribune tde
Saint Gervais, Paříž. — Revue de chant grégorien.

—Rev grégorienne, Tournaí-Paříž,De_s_clée.—-legicbečgMusica sacra. — De
Koo rbode, Bergenop--Z.—oom h_(iregorlus
biad, Haarlelm — ŠpanlLrlze':Bol_etin dela Aso
cíacisó_n__Cecíliana Espoňola. — Blb teca Sa croa.l Con arreglo á las disposiociones de
Flo bajo la invocación de Santa Cecilla, Madrid,
s hudebními přílohami, redaktor Luís Villalba Mu

Zn
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tioz_0.S.A M—usica Sacro—ílíspana, B_í_lbao._JĚm'zé. 2060/1175,Atheny — [rl-ULyra clesíastica. —The lrísch Musical Moncthl

(založil H._Bewcrun e). A_r_naeri:l:ť:ChurcMusic, Philadelphia. — C—ácíl — Slovanský:
Cerk veniiGlasbeník, slovinskýčasop. spří
iohamt hud Lublaň, r. 1915ročník38. Řídí Stanko
Premrl (v. t.—). Ceclíja sv., charvatský časop.

s přil.hud, Záhřeb. Muz)_ka Košcielna,
Poznaň lgar..).Surzyňski). ew koscíelny,Plock ( ug Gruberski). — Cyprllll, časopis pro
katolickou hudbu posvátnou v Čechách, na Moravě
avve Slezsku, zároveň orgán a majetek Obecné

Ednoty C)rillske. Redaktor dr. Dobroslav Orel.1915 ročník 40. Časopis založen byl Mons. Ferd.

__eccilie_“. Od roč
Lehneremr. 1874aajmenoval se
níku Vl. (1879) naz)_'va_se Cyr evy
cházel, od r. 1909 'tes majetkem ObecngosélednotyCyrílské a jeho re aktorem hlavním dr. D.

vy__jimajicročník 1914, kdy jej redigoval Vojtěchlavvnimu redaktorovi k pomoci je sbor
diecésních redaktorů, r. 1915 za Budějovice K.

Boček, zza Litoměřice C. Sychra, za Olomouc A.arBmo O ec,ld za Slezsko R Wilnsch.

„Cyrmill'zpřináši hudebni přílohy pro větší í menšoi
kůry, jež __dostávajiabonentí „C." zJarm aít(Ed
Cyríll ),n apr.1\ utzbá Missa ]ubileiasolemnis?Kryštof Harant z Polžic: Missa uinls vocibus
Douša: Missa ln hon. s. joannís apt.; E. Bezecný:

Missa pro detunctis, ]. C. Sychra: Českác mše dvojhlasná; K. Stecker: Te Deu ]. C.Š_ hr:a Ora
torium „Na G_nlgote“; MaxSpmringera D.cOrel: Pro0
príumBohemí;ae j.Caíner: Missa pastoralis„ Hodíe
Christusnatus est“; Dr.A.Dvo Hymnusonejsv.
Trojici, aj. Při časoopisu„ C.“l„založil redaktor D
Orel knihovnu „Cyrill“, v"níž vycházejí literární
hudební díla, na př. Bohuslav hrabě Koolwrart
Robert Filhrer; Dr. Fr. Hrubik: Svaatý týden
lěm farním kostele; Bezecněho: Repetitoria vdějin
udby._ „Cyrilla“ jest nařízeno odebírali v arci

diecčsí pražské, v diecési královéhradecké, lito
měřickč & budějovické; dovoleno jcj odebííati na
účet kostelního jmění ovbou díecésich morav
skýcch: c. k. ministerstvo kultu svolílo jej před
pláceti na účet náboženské matice. — Ve válce
mnohé z uvedených časopisů zašly. — imo to

gříiiášely (a pokud trvají, _je__štěopřináštgí)____články

*O

_Ě'

. ndbě a cir . zpěvu oplsy or

_(zašel),eskoslovansky varhaník Hudebnílísty,Smetaaan,Hu'debn evue. .0.
cirkevně-hudebni Škola skýtá theoreticky [ ra

ktícky všestranného, vyššího vzdělání po_str nce
hudebni lliturgické katolickým kněžím i laikum
pro úřad ředitele kůru, varhaníka, chrámového

pěvce a učitele círk. zpěvu. Učební osno__va jej__í
má nyní %Sgovidattí napežskétnu ,_,Motup roprío“1.22./.111 Nejstaršíš. c..-l:lest římská Žchola
cant orum z dob papeže Silvestra a Hilaria,kterou
znovuzřídil p. Řehoř Vel. (schola Romana) a sám

gasvěcoval členy školy v ducha melodií chorálních.kola římská zachovávala neustálou tradici v před
nesu chorálu a šířila í s křesťanstvím po západní
církví. Představený jjeejí slul prímicerius, členové
jeji byli kněží a zaujímali v církvi důležitá ntísta.
Z nynějších !. L.-/1.sluší uvésti násl.. C.-/z.:. (Kirchen

musikschule) v Ře__zne založil k radě Llsztově aWittově 1874Dr.F Ha berlpomocí Hallerovou

akobovoou, prvnich to učitelů školy. Po; H. (191%)
přelalvedeníškolyDr. KarelWeinmann ředměty
jsou: theore r.akt nauka o liturt il, círk. latina,esthetíka círk.hud.,dějínycirk.hud, eorieaprůvod
chorálu, nauka o harmonii, kontrapunkt. nauka
o skladběaformách hudeb., cvičení z ěvná, návod
k řízení sboru. hra partitur, hra na vra any a varha
nářství, (klavrr a housle). Posluchači tvoří součást
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pěveckého sboru v kathedrále. Škola trvá rok (od
15. října do 15. července) a při ati mohou býti jen
ti, kteří se mohou vykázali předběžným důkladným
vzděláním hudebním. Nyní učí na škole. kapelník

oum F.
na X. Engelhart, kan. P. Griesbacher,kapel. F. Hóí p.roi r 5 Killerman, prot. K.Kinds
mtlller, dómský varhaník ]. Renner a ředitel Dr. K.

Weinmaun. Ze žáků řezenské školy vynikll: prot. H.
Berverunge v MaynooKthuCu_irsko),dó mský kapelníkv Kolíně n. Co en skladatel Max Fílke

ve Vratislavi, řhldíse c.-/. škoovl\yvKl-oster
neuburku V.Goller, skladatel aprobostj. Mlíterer,
ředitel sixtinskě _kapelly Mons. L. Perosi. ředitel
h d owowieskí v Moskv aj — Při c. k.
akademii pro hudttu a výtvarnné ummění ve Vídni
jest založeno r. 1910 oddělení pro katolickou cir
kevní hudbu (k. k. 1(írchenmusikschule)v Klo st er
neuburku. Má dva ročníky. Absolventi jejín a
bývají dle koneečnych zkoušek vysvědčení se státní
platností buď jako ředitelé kůru nebo jako varha
nícl neb jako kostelní pěvci. Kdo podrobí se všem
zkouškám, jest approbován pro všechny obory.

Správou ústavu byl govčřcn prof. V. Goller (hudební literatura, cvi em sborová a řízení, form
vokální hudby círk. nauka o stavbě varhan); pro.
Max Springer učí hře na varhany, komposlcl a
průvodu chorálu, prot. F. Moissl harmonií, písni
kostelní, hře na varhany a partitur, H. Enders koná
cvičení hlasová. Dr. E. luntz má všeobecne dějiny
hudby, Dr. Richard von Krallk esthetlku círk. h.,

grotPF.Dr. A. Weissenbáck liturgiku a dějinř círk.udby;m mo to učí se klavíru a houslím osluu
chači 'soul vázáni účastnili se pěveckých výko ů při
bohos užbách v klášterním kostele. mě
založenajest Scuo a gregoríana p či
Angela de Santi, předsedy italského spolku cccil
skěho. V Cáchách založil Bůckeler „Gregorius
haus“, v Beurouu zřídili benedlktín11907„.St
Gregorius- Akademie“. v níž se konaají ročnl Ě.-ÍI.

|.u.sy Ve Freiburku (Freiburg i. d Schweiz) je„Gregorianische Akademie, 'lž vede universitní
prot. hudební vědy Dr. Petr \llagner; při univer
sitě ve Fr. konají se přednášky hlavně z oboru
chorálu :: círk. hudby a lze dosáhnouti doktorátu

hud. věd. nglie má c-l: &.Cpro chorál ři kathedrále westminsterskě, a příC aynooíhu
je roiesura círk. hudbublani varhanick škola zařadila pěstění círk.
zpuěv ve svůj pro ram v cuhu reformním péčí
zakladatele, kapelníka při dómu Ant. Foerstera.
V Br ně zal. varhanická škola 1881 a pečuje on

„jednota nalzvelebení chrámové hudby na3Moravě'td . epod státní patronancí. Má očníky,
desitiměsičrlíi kurs pro vzdělání varhaníků venkov
sckýcah kurs technické vyspělosti ve hře na var
hany, klavír a housle. Předměty: všechna theorie

hudební s hud. psychologii, liiturgíe, zpěv, dějinyhudby, paedagogika a didak hra na varhany,

klavír, housle a dechové nástrlo'ae. Učit.t)sbor 1915:
ředitel LeošAjanáček L. Malý Holub . vořáková. P.A niček, M. Balcárek Subvencc
zemská i státní.ZPlředsedou jednoty je ]. E. hrabě
Harrach. Vysvědčení zní pro ředitele kůru a var—
haník.y V Praze byla cyrillská škola, zal.
0. ]. C., kterou řídil Chlum; zašla. Ustav pro

hudbu cirkelvní (varhanlcká škola) v Praze založen byl 8301.1n„jenotou přátel hudby církev.
vČe chách“ (Verein der Kunsttreunde tílr Kirchen
musik), jež se ustavila a schválenna byla císařem
10. srpna 1826,majíc protektorem arcibiskupa praž
s.ěkho Varhanická škola byla původně jednoroční,
od r. 1834 dva roční, odr 1871 tři'roční. Absol
venti učitelského pražského kursu bud' navštěvo
vali ústav po 2 roky nebo vstupovali hned do 11.roč.
předr .1.871 Posledním samostatným ředitelem

— církevně-politické záležitosti

varhan. školy byl Fr. Skuherský do r. 1890. R. 1888
přičlenila se varhan. škola pusobenim dra Tragyho
ke konservaíoři hudby, tvoříc s ním jeden ústav.
Předměty ví. .. hra na varhany, akkordická
improvisace nemodulujícl, čisl. bass, liturg. zpěv,
zarizeni varhan, harmonie a theori e hudeb.; v .
roč. hra na varhany, akkordlcká improvisace modu
lujici, prelndování bez přípravy, doprovázení čísl.
bas, líturg.zpěv, skladba dějjiny hudby; v 111.roč..
hra na varrhan, thematickká improvisace nemodulu

jící aodmodulušclí, doprovázeni, od r. 1910 liturgie
klad hud. Lormv, řízeni. Ve všech roč

nichich sborový zgsěv oblíg. klavír, účast ve škol.orchestru. Souč tí varhan. školy jest oddělení
komposiční (3 nižší ročníky), 'ež možno navštěvo
vatí samostatně. Učitelé speeieloích varhan. před

mrětíl:D D..K Stecker, prof. Klička, prot. Horník,DOr el, proí. Elšle er; učitelé ostatních
všeobecn' ch předmětůssgole ných s konservatoří:proí. E. ezecný, proí. pilka, vrch. bibliothekář
univ. Dr. Borecký, prof Hoffmeister. Státní sub

vence, vyučováníojazykem českým a německým,absolutorium uraad řediteel kůru a var
haníka. Ředitel. lIoKáanz Alběstu. sekretář dr. ].
Branber er. —-Čírk udeb. kursy pořádá dle
stanov becnájedníota cyrillská a s m sp-o' vHradci Královéjené jednoty diecěsní. . .
konala 25 kursů (cyrillských exercicií, sjezdů) péčí
svého předsedy zemř.probošta s.Mrštika, mezi
niml týdenní kurs v Hradci Králové za vedeení

Orl ]. C. konala řadu cyrillských sjezdů

v Prazle, v Plzni, v Pisku,vvBrně, spojených 3[přednáškami a círk. hudeb. produkcemi. Cecí ský
spoolek němmecký Caeclllenverein) konal kursy
Bu generálních shromážděních (Strassburk, lnns

ruck a j.). R 1910 řídil chorálni kurs v BPrazeOpat emauzský Alban Schachleiter O. S.
učiteleehudby na učitelských ústavech a ředítpele
kůru za patronance c. k. ministerstva kultu a vy
učovám

církevně-politické zákonodárství jest áono,ježstátvvydává o věcech konech a osobách cír
kevnich. Zákonodárství tlakově jest pro předmět
svůj nepřipustno, jelikož o ryze církevních věcech
atd. přísluší vydávati zákony jenom církví, kdežto
státu sluší vydávatl zákony o věcech ryze občan
ských a politických, o věcech pak smíšených jak

cirkvi tak státu. Ale principu toho, jdruhdy šetřenélío, za nynějších dob se nedbá, se ho —
byt snarl v míře obmezenější — nedbbalo již ve

stoletích uplynulých, a to někde dosti záhy Církevarci se své strany neuznává jednání takove o správ
ným a ohražuje se proti němu aobsahuje-li takové
zákonodárství ustanoveni, která se prlcr zákonu

božskému, přirozenému neb positivnímus'l ani jeuznati nemůže dle slov Písma sv.: „eVíc slul po
slouchati Boha než lidi." Není-li však této okol
nosti. lu církev bud' trpně se chová k zákonodár
ství tomu, neboi, _pokudjest jaksi na podporu zá

konů církevních, je časem až i zap ramen [práv)apovažuje (srov. čl.canonisatiole um cípvllium,1688
Z dějin novějších i nejnovějšíc známo dosli při
kladů, kdy pape žově byli nuceni hlasu sveho ve
věci pozdvíhnouti, jakon . brnáí
státu papežského Italii, proti zákonodárstvíafran
couzskému s počátku tohoto století atd. U nás uči

nili tak biskupové na pář.prooti zákonům školním,interkoníessním porotiz ákonuze7.15. 1 . h.
církevně-politické záležitosti jsou ty, jež stát

v obor své působnosti zákonodráné, soudní nebo
správní zabírá, ač jsou to vlastně věci, o nichž
jednatl přísluší církvi. Při tom pak stát církví
z ravidla ponechává právo ověc ech
tch jednatí mohla, ač ne vždy jednáni to respektuje.
Církvi samé nezbývá ve věci té leč omeziti se na
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protest proti jednání takovému, a jsouc nucena,
trpí jednání to, jednak zajisté i k vůli věřícím,aby
nedbajíce zákonů státních nepozbyli práva na ob
čanské důsledky úkonů takových anebyli trestáni.
Tak tomu na př. příivčcech manželských, při své
ceních, správě jmění církevního, ustanovováni du
chovnich spravcůvv.atd všem může o takových
záležitostech státi se mezi oběma autoritami do
hoda (smlouva) uzavřením konkordátu (v. t.) resp
vydáním bully circumskrí'pčnní (v. t..) Tpt/r.

cirkevně—právni záležitosti, jednání a pod.
zovou se ty, jež spadají v obor práva církevního
již svou povahou (causae či res pure ecclesiasticae),
jakou jsou na př. svěcení, přijímáni do řáduv, udě
íování svátostiasvátostin, s ráva jměnícirkeíního
atd, neboitakové, jež pov ou jsouce záležitostmi
buď ryze státními nebo 111tixti fori, z konnivence
státu ponechány církví, jak tomu bylo dříve na př.
ve příčině občanských důsledků manželství, soud
níctvia pc;cl.

církevně--slovanský jazyk. Slovanské jazykydělí se na dvě hlavní skupiny: iho výc odn
a severozá a.dní azyk, o n jž běží,hnáleži
k větvi jihovýchodní. nejstarších památkách pi
semnýchjmenujese jazyk tento jez yksslověnh
Ski'h, kteréžto pojmenováni jest velice široké a
neurčité, ježto jména „"síověne dávají sí podnes
Slované bydlící v Uhrách (Slováci) v Korutanště

(Slovenci), a Kašubové aříkají si také tak. jmenujese j. crírk vn-ěslov ský, či staroslovanský,
jeežto sv. 3eoštolově slovanští, Cyrlll a Method,

přeložili v X. st.ol os Pissmo sv. 3 liturgické knihy církevní, a odč ejich missie mo
ravské uživá se ho při službáchulšožich jak v církvi

Východnív (:s-"jedneocenědi nesjednocene'), tak inyh díecéssich cir.kev provincie
(Zion'cké Krk), kZáhyřebskč(Senj) &Zaderské (Zader,
Spljet a otor). Podle sta, kde se jim druhdy

mluvilo,tnazývali jej někteří siavistě j.azapannon.zjay sovvanskýchobyv Koru
ortar) či Pannonie (h_liklosič),eopírajíce

se o důvo y historické í filologické, pri čemž ne
chybělo ani mnohon emis e'nho patrriotlsmu. Dnes
z důvodů čistě filologických(hláskoslovných itva

roslovných) obecně sžepřijímá, jak již svého časunáš Dobrovský tušil,ž ej. ark mně-:lovmukýmjest
je no 2 nářeči bulharských, a to n rec
východníči macedonské (jagié); protoj. cír

bamč-xlovamký Erávem nazývá se též jazykemstarobulhars ym Žeddnes známe, jak tento

Lazyk zněl ve stol. lX., o to mají zásluhu oba sv.ratři solunšti, zejména Konstantin- Cyrilí, který
důmyslně složil slovans koua u (srov.
čl. bu kvica) a tak řečené nářečí písemně za

chytil. Na Moravě,k kde ho užívlali sv. bratří v líturgii, v Char a na kam se uchýlili

jiejichučedníci po smrti s_v.Metuhoda,nebyl ten toaz k živ ov ou, proto iprastaré
lpisemné památky církevně-slovanské, pokud ne
byly psány rodilými Bulhary, mají ráz místní, t. ].

vnich bohemmismy,k roatísmy, rusismy. Neej

Zisjžňší památky církevně-slovanské či starobuhars (:ajsou a) hlaholici psané: Evangeliumské (Quattuor evangeliorum codex glago
lziticusolim Zograp hensis nunc Petropolitanus, edd.
V. _7agu'Berolíni 1879); ev. Mariínske' (Quattuor
evangeliorum versionis _palaeosíovenicae codex

Maríanus Žlagolitícus; edd. V. ]agit, Berolrnr 1883),evangelist ř Asse manního (srov. Assemanovo
ízborno evangjelije, Dr. Ivan Crnčié v Rimu 1878;
starší vydání, méně přesné. pořízené Račkim 1865,má cenný úvvod od V. jagice); Zaltář Sinajský
(Psalterium, Glagolskí spomenik manastira _Sinal,
brda, d..L Gatier, v Záhřebbě l8&3);rituálS' ínaj
ský (l:.uchologíum, (.ilagolski spomenik manastira

— církevně-slovanský jazyk 869

Sinai brda, vyd. L Geitler,vZahřebě 1882; homile
tický kode xxClo ův (vydn nově V. ondra'kan
1893 v Praze), a několik drobných zlomků, b) psané
cyrillicí: Fvan eííum Savoovo (Savina knia
nove vyd. v Petro radě 1903 V. Šťepkinm); ko ex
S_"upraselsk (Monumenta linguae palacoslove
nícae e cod. nuprasliensi edd. I'. lili/zlm'c', Vindobonae 1851; Serg. vzrjanov, v Petrohradě
1904), a zase ncěkollkdrobných zlom ů. —Po smrti
sv. Methoděje literatura jaz. církevně-slovanského
u Bulharů rozvíla se zejména za cáře Simeona

(892—927).Do tétomdoby spadají homiletické práceKlim enta, příjm „biskupa slovanského, (srv.
Undo/Milla: Kliment,e iskop slověnskij, Moskva

1895; V. derdka: Stu iez oboru církevně-slov.

písemnictví, v Praze 1903), exegetické hpráce _lanaznáméhopodm nem „exar cha bulh arského“

(Šestodnev; srov. Kalajdovič,joann exarhaBolgarskij,Moskva 18-4: V. Vofrdrálza: luvějana exarcha

bulharského, v Praze ();1896) apologetickě prácenicha Clír abra („O ísmenech slovanských“,

jedeunneb ruhý neb oba životopisy Pannonskě;P..? afaříka: Památky dřevní opísemníctvi
jihzoslovanů, v Praz 1873 a j.). Počet spisovatelů
časem stále rostl, ačjmena jejich nejsou známa; lile
raíura \šak omezovala se většínou na překlady
z řeckých Otců církevních (výklady žaltáře, homi

lkie), jednak napodo boval_a byzancké letopisce &oniky (srov E. J Gringorij prezviter,
Petrohrad 1902), jednak mhověla i nezdrav ěmu
směru náboženskému bogomílů či patarenů (apo
kryfy a „lživé“ spisy jeremíje, popa bulharského),
který vyvolal i spisy obranné kněze Kosmy
(M. Pojru zuzka, Kozma Presviter, Sofija 1911),
Athanasija, mnicha jerusalemskěho. Novve oživeni
bulharského písemnictví v jaz. církevnč-slovan
ském nastalo v druíé polovici Xlll. stol. za pano
vání cáře jana Alexandra, které se neslo ovšem
opět směrem výše vytčeným. Literárně činnými

byli zejména žáci jednoho z nejznámějších světcůbulharských,TheodosijaTrnovského: Dimony, ktery

překládal řeči sv. jana Zlatoůstého (viz: Star—ina[.
st.r 52) a Eid/lymíj, poslední patriarcha bulh.,jenžnapsal četné životopisy svat ',ch pochvalne řeči a
listy. Patriarchoví Euthimíju řmovskému, podobně
jako Konstantinu Kostendžskému s chválou ři
pisuje se o níh církevně-slovansk ch;
podrobnosti však jsou málo objasněny (srov.
nam—ků:K voprosu o literaturno' dčjatelnosti bol
garskago patriarcha Euthimija, ristijanskoje čte—

2; Sy . K istoríi ispravleníja knig
v eBolgaríí, Petrohrhrad 1890 a 1898; .
Razsuždeníja južnoslavjan. starlnl o cerkovno—

slav. jazykě, Petrohrad 1885,1895.tzZ vynikajícíchliterárníchpamátek tohoto obdob, s.tředo
bulharských, zejménauvádím:evangelium
Dobromírovo z Xll. sto.l (agičem bylo gsáno v Sitzun sberichte d. iener-Akad. pí

ist. Classe 188, svazek 138 a 1899 sv. l4.0);

Tr novské ze s_tol.Xlll. (jaíykový rozborood M.Valja vce, Starinme xx. a ); s Safaříkovou

pozůstalosti přešelav majetek musea královstvíčeského t. zv c'edonsk či Strumícký
apoštolář rovněž3z Xlíl. stol.
[. Polívka v Archivu fílr slav.
kommentovanéžaltáře, Pogodinův a Bo '
ský (obojí text i 5 kom. vyd. .Jagz'č: Psalterium
Bononiense, Víndobonae 1907); pa rlmejník

Grigorouvičův (vvyd. R. Brandtem v Moskvě1894, dos — bohatě církevně-slo

vanské lítueratury nzakRusi buďtež zeernéena uvedeny:evangelistářOstromirův zr. 10 taršidato

vaná památka s_taroruská (vyžd.: Vostokovým v Petrohradě 1843,jinávy.d tamžer. 1 nás
V. Hankou 1853); tetraevangelium Haličsk ě či
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Ěrylbské z r. 1144 (vyd. archim. Amjíladticm.etvero e-vangelie Galičskoje 1882—83; apoštolář
Halíčský či Kristínopolský z Xl. stol. (vyd.
Em. Kalužm'ackí: Actutus epistulacque apostolorum

palaeoslovenice, Vindobonae s1896).Sem náležitéžcyrillská část t. zv. Sáz k-o Emau kse'ho
evangelístáře z 2. polov.sX1l.stol. (vyz'd.faksi
miliemi: Louis- Leegm L'cvan ěliaire slavon de
Reims dit.. Texte dg Sacre 1899; ze žaltářů uvedu
kommentovanýž udovs [. stol (srov.
Va'd. Srmu :ln'j: Drevnij slavaansklj perevod
Psaltírí, v Petrohradě 1877; roz or kommentáře
Theo doreta Cyrrskěho vydal Val. Pagarčlof; ve
Varšavě 1910 pood názvem: „Tolkovanija Theodo
rita Kirrska 0 na Psaltlr“ ); zliteratury patristické

ne%památnějí jest sborník Svvjatoslavův zr.03 tedy \edle ev. Ostromírova jedna z nejstar
ších památek (v d. fotolito raíickě Tím. Sava-ide
v Petrohradě 1 0, jn Bodjanskěho 1882
v ivtoskevských Ctenia "). — Zbývají dvě řady

cír-revních pam tek staroslověniských, pro násze měna pozoruhodnýcn e n ro nás dů
ležity zdůvodu —řekl bych— n rodního, domácího,
ježto obsahují četné bohemmísmy; jsou to ovšem
nepatrnézlomkyliturgickýchtextů:zlomky praž
ské (podleeobř adu východního) a zl. kyjevské,
obsahující několik mešních vzorců podle obřadu

západního (srov. V. Vondrák, Opůvodu kijevských

5:45

listú a ražských zlomků, v ul-lrazc 1904, aolítísche ragmente, K. llaa'mr 7.3afařfkla rag
1857). Druhá řada zbývajících památek jest pro
nás důležita tím,že se prímyká, až navnepatrněvýjimky (zlomek Míhanoviěúv, víz V._|agíěe,
Rad. _.,íl)vesměs kobřadu západnímu; jsou to ob
jemně liturgické knihy, mísály, breviáře, rituály,
bohoslovecké rozpravy vzniklé na půdě char vat
ské, psa .zv. hranaotou či charvatskou hlaho
lici. Biblické texty této skupiny uveřejnil zejména

p ' Ulomcí svetoga Písma raobojegauvjeta staroslavenskim jezikom ].-.,V
R. dvorní tiskárně synnů Boh. Haase 1864— ;
Jox. VajJ: Analecta sacrae Scripturae ex antíqluíori—
bus codd. glagoliticis, Veglae, dosud 53av.; téhož
íPsalteríum palaeoslovenicum croatíco--glagolíticum,
Pragae 1916. T. 1 Z památek této skupiny cyrilllct

saných:evangelístář Mirostavův zkonce

"."

stol. Sta 'anm'č vydal jej íaksim.1897);

evanš. N(lko lské (vyd Gj. Daníčič:lNíkolískojevan elij,e uBleog-radu 18640;ap ošto řSiša—
tove cky (Apostoluse codicc monasteriiŠíšatovacpalaeo-slovenice, Vindobonae 1853, kladě)
kommentovanyžaltář adenovíčdůvMz r 1

opsal Fr. Miklosíě v lStarínách lV.); ko deex

vialúv "(vizyu Gj. Danlčíče v Starínách lll., 1-146)a recense srbsko-charvatskě psané
cyrilllcí přiléhají k obřadu v 'chodním u. — Vedle
grammatíckých příruček (V. andrak,A1tkírchen
slavische grammmatík, Berlin 1900, . amica,

Grammatik der altbulšartschen Sprache, Heidelber 1909; ze sta .riá Altslove
nische Formenlehre in Paradl gmen, Wien 1874)
k hlubšímu poznani jaz. církevně-slov. a jeho pa
mátek poslouží zejm. Yagičůa spis: Entstehungs
geschichte der kirchenslavischen Sprache, neue

berichtígte u. erwelterte Ausgabe, Berlín Hilla..
církevní agenda (srovn. t., 147). Rozumi-li se

jí obor a souhrn činností toho kterého úřadu,

dlužno podle různosti církevních úřadů oroze—znávati též různou :. a.. arní,t ojest
rozsah činností úřadu farního, dle trojího úřadu,
a to učitelského, kněžského a pastýřského. Ze
jména rozumí se a. farní rozsáhlá angenda pi|
semní, která s úřadem tím souvisí a jejímž zá
kladem jsou hlavně matriky. A. vikaría'tní

církevní agenda — církevní budovy

(dekanátní, děkanská), jejímž obsahem est vše,
co sevvzujtah k dozorun ad vedenim duchovní
správy v obvodu vikariátním (děkanském), jednak
intimace víkaríátnímu duchovenstvu, jednak relace
úřadům nadrízeným. Rozsáhlá jest a. konsi
storní, spojená se správou díecése, obsahující
korrespondenci se všemi téměřú rady. A. or di
naríátn ní, t. j. a. biskupského úřadu v užším
slova smyslu, týá se pravomoci biskupské. A.

pltulní obsahuje korrespondencí spojenou se
správou kapitulního majetkuoavyplývající ze styků
serůznýmmúí . vního udu týká
eje dnak vuécímanželskš'ch, rozvodů, roozluky,prohlaseni neplatnosti man elstvíapod., jednak spor

ných a trestních \ěcí duchovenstva. .

papežské obsahuuje věcí z celého světa, týkajícíse katolíkův, aleljinověrcův, a to vob oru zákono
dárném. administrativním a soudníním. A. ta zahr
nuje agendu římských kongregací, soudních tribu
nálův i úřadů výpravných. A kuuric papežské byla
nově upravena apoštolskou konstitucí Pia X. „Sa
pienti consrlío" 29. června! 1.908 Podrobné zprávy

313,17“farní, víkariátní atd. víz u příslušných záSdk.
církevníakcent víz accentus ecclesiasti

cus
církevní archaeologlcká komise zřízena jest,

aby starobylé památky umění a života církevního
byly odkrývány, zachovávány a vědecky zužitko
vány v přednááskách a ve spisech archaelogických
nebo uměleckých.Sem patří: Komise oovsvátn
archaeologie, založená v Římězza Pia IX. pro
poznání římských coemeteríí akostelú. Předsedou
je kardinál vikář římský, stálým členem tit. biskup

sakrista jeho Svatosti akvynikající archaeologové.Komise tato provádív opávky v částech dosud
neznámých, zajišťuje částíohrozící sesuíím; při po
měrně malé dotaci roční vykonala dílo úctyhodné.—
Pape žská říms akadémie archaeo lo
gická vydává důležité rozpravy (Disscrtazioni
della Pontificia Accademia Romana dí Archeologia)
ll. rada 010 svazcích 1881—1910 vyšla v poly

glottini tiskárně vatikánske'. db archaeolog ck ý byl zřízen přiAkademii křcstansakév Praze
1875, rozeslal dotazník na farní úřady redakcí

rnonsgr.oFerd. Lehnera a Ant. auma, dav taktonový nět k soupisu památek historických a

uměleckých v král. českém (v t.), po.Národopisné|
výstavě v Praze r. 1895 se odděcllil a přiťožillk Archaeologickému sboru společností musea r
českého, kde s dovolením ]. Em.k d.Schónborna
bylo mnoho památek církevníchuloženo. Církevn í
odboor tento dosud trvá a pečuje o prohloubení
znalostí starobylých památek umění církevního
vČccháchhdosttěastýmí přednáškami,uveřejňova
nými v Památkách archaeonogíckých a j.——V Brně

byla pro díecésí rovněž zřízena podobrná :. a ]:pri první diecésní synodě 23 pna 1909:
colleegíum de arte chr stiaana. Také vjíných
diecěsich jsou ustaveny :. a. &. st účelem stejnýmobdobnými stanovami. rých směrech,
jako při uschovávání předmětův katrchaeolo ických
v círk. museu, působí rušívě v novější do ě zří
zený konservatoríát. Ste/sk

církevní architektura víz články: barokní
s,loh gotický sloh, renaissaněnl sloh,románsk'

církevní autorita víz auctorítas l., 751.
církevní barvy viz barrvy liturgick.,ěl 954.
církevní básnictví viz literatuiura církevní.církevní beneficia víz benefíc
církevní budovy jsou všechny budovy, jež slouží

kultu a těm, kdož kult ten konají, nebo ne' ak
k jeho konání přispívají je to tedy předev ím
kostel sám i se sakristii a věží, hřbitov zádušní,

n:



církevní censura — církevní daně a poplatky

jako jeho součást, a proto kdruhdy kolem kostelanebo u kostela zřizovaný, le a oratoře, dále
obývací dům duchovního spraávce a jehop omoc
ných kněžii s veškerými hospodářskými staveními,

dům pero služebníky chrámové (zvoníky, kostelnikyj.z) záduáe vystavěnýa pod. říve, pokud

školaznalézala se pod společnou střechou s farou,byla i ta budovou círke Tp:c',/z
církevní censura vízvcensura církevní Il.,

církevní daně a poplatky. l. Daně a poplatky,
církvi odváděné, jsou dávky, které církevní před
stavení s vládní moci pro foro externo věřícím
(laikům iklerikům) pravidelně nebo mimořádně
ukládají, buď za účelem úhrady nutných vy'_lohcír
kevnich, spojených hlavně s výživou klerlkůvaapo
třeba ku,ltu aneb na kaz vděčnosti a závislosti
věřícímchna cirkvi. Právo k těmto dávkám odvo
zuje se přirozeně z nutnosti církve, viditelné, zevně
orrganisované společností, jejíž existence bez hmot

něm prostředků byla by pochybnou z povinnostiv řicích, lež církev v dosažení kone ného cile pod
poruje, aby na účely, tomuto cili sloužící přispí

vali, a] z positivr2|ího ustanovení, jež eu sv.Mat. , 2Kor 11.7 _n_ásl.;1.Kor. lX. 4
nást Proto vidíme a'. d. a ;. již v nejstarších do
bách církvve & to jako dobrovolné obětní dar
(oblationes) a prvotiny (const. Apost.L Vl.!i c. 3,

), jež za dob Tertullianových odváděny také
v penězích (Apolo .c. 39; con. ap 3, 4), pozdějiiž,
když horlivost prvn ho zápalu poutuchla a vzrůstem
církve vzrůstaly i jei potřeby, bylo treba zákonné
dárky ty upraviti v berní system což činila církev
vlastní mooci, nezzávisle na svoleení sztátu, cjměna
od dob válek křižáckých (na př. desátek salzadinský
zr. 11880),rozlišujic mezi řádnými, periodicky se
opětujícimi, amimořádnýmic£..ri a))-y redobrazem
jejich byly starozákonní desátky, oběti ra prvotiny
odváddneě kněží alevitům, a osobní daň chrámová
(V, šekelu), kterou abylo každému lsraelítoví o 20.
roce věku na potřeby chrámové platiti (1-2de 3,25;
2. Parr. 24, 6. Právo ctr.k zmocňuje papeže uklá

datí :. d. a pv celéocírkvi,u biskuanse tak'děje nazákladětak zv. lex dioecesana(c18.X..31die
cési. a práva toho církev dosud neztenčeně) užívá
zejména kde se samostatně vyvíjí (Amerika,
Anglie); jinde, kde činí nárok na pomoc státní, a
jedná--li se o vlastní círk. daně, děje se tak za do
zoruapomocistátni (srv.čl.:. měni) Mnohézc d.a
p--ů jsou dnes významu pouze ístorického, jit-tévšak

dosud se zachovaly. Za účelem přehlednosti lišíme
mezí:.d. ap-y,o dváděnýmipapeži, biskupovi, faráří:: kostelu nebo jeho zaduší mvdáv

kám patří a) faxy, vybíranél upříle tetosti v 'koinů
jurisdikčních a vyhotovování ilistin, jež seodnášejí. Slovou annaty v rtm smyslu a patří
k nim: servitia (:,ommunía 5. minuta a quindennía
(viz annaty1.471); &)dávky feudální (census),
jež platila knížata za uznáni svého lenního poměru
k Stolicí Apast. aneb za její zvláštní ochranu,a
kláštery za svoji exempcia výsadyc .V.

poplatky za proppůjčeni pa111a(viz čl. pal
lium); d) dísp ensační taxy (viz čl. dispense);
)dávky, původně biskupům, pozdějií pa cži vy-'c

hrazené,jako ius spolittet de portusťvizlči.);
v mimořádných případech zdaňovala Stolíce

Apošt. všecky církevní příjmy (exactiones) na
pr. na podporu výprav křižáckých (decimae Sala
dinae) a na zřizování škol .1. in Clem V. 1

"km. XXII. c. carefsmg druhdy ihaléřsvatopetrs (yd s. etri),dnes dávka
dobrovolná ,byl daniřádnous(viz halérsvatopetrský),
což platí i o darech, ež sv. Stolicí u příležitosti
návštěvy posvátných prahů biskupové odvíádéi.
Dnees zbyly z těchto d. ap--ů toliko servitia
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communia, 5. minuta, taxy za propůjčení
pallia a taxy díspensační. Seznamrůzných
tlax Stolíce Apošt. obsahuje dekret innocence XI.,'1.0 1678 (viz taxa innocentiana), jímž bylo se
spravovati i kancelářím biskupským. Se změnou

oměěrů bylo třeba však nove úpravy tax Apošt

tolsice, jak se částečně stalo t. zv. „ordo servanduss. coorngregationibus, tribunalibus et officils“,

provázejícíma konstituci „Sapientí consilio“ z 29..prospěch biskupů vyvinuly se během

dob tyto :. 11.(16:10a))catheddraticum či synodaíicum (c. 1, 8 duos solidos ne exce
také honor Cathedrqae, čnídávka diecésních

kostelů, odváděná kostelu kathedrálnimu na zna
mení, že uznávají přednost tohoto kostela. Zave

dena byla nejprve vezošipančlsku;c a pilacenalněkdyi v naturaliích(c. 111.3916.X.l

ěmeckku připadala arcijáhnům, in v rocepstupnem biskupoví(exítus episcopi) němtridengský

cathedraticum značně omezi18.(srovRidttzr-Stltulte,Concil. Trident. .3' 8.); po právu obecném
má biskup na něpdosu d návo, ač málo kde se ještě
zachovalo (srv čl.cathedratícum 11.754);b) al umna

theum(vizč1.);:)quarta ecim arum, legat ot tnortuar torum, t. j.jis díl,pravidelně
čtvrtý, ztoho, co připadlo kostelům neb obročím na

desátcíc h (c. 23,525—30.C. X1q2..), odkazech (c. 16X 1.31; c. 14— X..íll 26), neboqdávkách posmrtných.
Z pozůstalosti 5duchovních, pochodicí z důchodův
obročnich, jež připadla kostelu, " něhož zemřelý
duchovní byl ustanoven, náležela 1/ nebo 1/jakoto canonica neboquarta funeralis
Eomoře biskupské. Tu a tam zachovala se tato
kvota dosud. Zvala se švak tkaé tak čtvrtá část
toho, co připadlo kostelu z pozůstalostí farnika,

který chtěl u jiného4 než 911svého farního kostelabýti pohřben (c. 1—41, 1.1128; Trid. XXV
c. 13. de ref.). Po smyslu mluvy círk. zákonníku
jest vlastněquarta mortnariorum totožná

uarta legatorum, znamenajícvůbecodkaz
kostelu _(c. 14 X. 111.26. viz ěl). Sem patří také
v_igesimus nummus za potvrzení poslední
vůle duchovních církevními představen mi, později
vůbec 20. díl movitosti osob duchovn ch, o nichž
posllední vůlí nebylo pořiz no a jež tedy církvi
připadly. Největší část těchto dávek náleží minu
losti (u nás byly zrušeny cís. josefem il. ř.
cathedr 16f7_.1783), právě tak jako ll) frunctus
primi anni (annatae)azmíněnejiž ius spolii
a iu s deport us (viz čl.).Dosudvšak zachovala
se k) procuratio canonica (circuiíio,alberga
ría, foodrum), t. ] nutná výživa pro visitujiciho bi
skupa, kterou sou mu povinn kostely visitovaně

relsp.tjejich dr istelcé.Připomfn csc již na synodách..q .6, .X. 111.39.).
Visititjel-li(cbisk118více kostelů cdenně, jest ji mezi
ně rozděliti, visítuje-lí týž kostel vícekráte vroce,
má poouzedje nou na ni právo Chudě kostely, jakož
i kostely v blízkosti residence bis upovy dávcet

nnepoldléhaí. )Druhd zále žela iv naturaliích (c. 1.—2.iii.), ílí. stol. vdávce peněžité,a

Benedikt Xíl. stanovill ro růzlně země určitou taxu
(c.sdun in .comm. 10.) Tridentinum (XXIVde ref.) připouuštli imistní osvobození a brání,

jak3číníl již )3.a 4. sněm lateránsk jejímu zneužití;tax apo ky kancelá axepc
ični při udílení dispensi,r iclsvěcensí.kdimissorií,ropůjčení úřadůvaap. v. (r XXI.c. 1.de ref.).

normou jejich měla býti dleIddekr. z 8./10. 1678
taxa lnnocentiana. Praxe však neb la jednotnou a
proto stanovila 8. C. . , ravu
tax neprováděl biskup, nýbrž sněm provinci l,ní a
neslaví- li se sněm delší dobu, aby tak učinili bi

skupové celé círk. provincie společně a podalinávrh svůj ke schválení zmíněn kongregaci, což

co
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seastane ná 10 let na zkoušku. „Mimořádná daň,subsi ium chaaritativum, jež by
zů\a'(n)dnědávkou dobrovolnou, se všude neudržeyla.
Eyla urrečena pro mimořádné potřeby biskupovy a

plyaltiliji cduchovní, ljichž důchodyV kong_ruu přestupovaly . X. 09; 1

jeji stanovill Benedikt chi. (c.rlun. in lll 10.).
řechodnněl ze se s ní ještě v__některých[diecesíchpotkati, jedná--ll se o mimořádné potřeby bisku

na př. přri větších stavbách a pood. V dávkách
těochynebylo nikdy jednoty tóág-mziller;srv. či. carita
ttvum11,121) .d. at. určené farářůma jejich
pomocnikům a slnžebníkúm kostelním, jež s dávkami
na prospěch kostelaa záduší jmenuje právo farním
břemenem,jsou: a)d esátky(decimae), jež jsouce
dnnes skoro všude vyvazeny, hradí se úroky zvyvazo—

vacích kapitálů (v Rakousku císařským patente_r_nze dne 4. č. a sem spad
címí jednotlivými předpisy; viz článek desáteak).
&)Poplatky št olové (\iz čl. štoIa.) cl Mor
tuarium. Byla to dávka, jež vznikla z přenesení

poměru poddanského na farní příslušnost, a záleela z toho, že z pozůstalosti zemřelého farntka

odváděla se faráři nějaká movitost, peněžní plaat,
aneb dohytče,aproto zvána také BesthauptB-da
beste StiickVieh) nebo Sterbehaupt, Pónfall louhose udržela v zemích alpsk' ch a částečně dosud
\ Bavorsku (srovn. Linzer T colog.p rakt. Q. Schríft

1903str 296 násl.) Z pozůstalostí duchovních sodvádělo se mortuarium biskupovi. Dále
patři různě dávky, zlepšující důchody farní,
druhdy nucené, ani dnes však ne zcela dobrovolné,
by! neměly paov hy břemen reáln í.ch Lze se jich

dolžadovatli5Fogg: __onkatolických farníků (čl. 11.
zák. z 25. l 49.) Záležejí nazvíce z natu

jich vyvazeni jest po našich zákonech
fakultativní, skoro všude však již provedeno.
K dobrovolným dávkám toho druhu patří ofěry,
jež se kladou na oltář, a není-11zvykem jinak sta

noveno, atří ducnovnímu ?rávcir (dvorní dekret9.19.7183, a do Jrovoln írky, jež jsouce
vnitřní církevní záležitostí, jsou i státně dovoleny,
svolí- 11 k nimmOrcínaríát (nejvyšší soud 7.,2. 1885
č. 397), vybírají-í se v kosteie a nevzniká-It
rozepře o jejich p nění. Konají- li se mimo kostel,
jest k tomuu nás třeba svolení vlády (výnos
mlnist.vnitra 13.15 2č. 2882. :) Census a

pense &vlz.čl.), uložené některým obročím trvalena prosp ch obročí, z něhož vznikly, nebo patrona,
který je založil, aneb dočasně na prospěch odstu

pu)ÍCl|10beneficiáta po dobu jeho života. ]) K c-imům lze počítati l mešní stipendia, ež
právě tak jako štola nejsou platem za úkon, eč
jen v připadech mimořádných, nýbrž almužnou a
obětí, sloužící za příspěvek k snazší výživě du
chovních (viz čl. stlpendium). Platem za výkon
jsou pouze taxy za vydání matričních listů
(viz čl ), jež se také ke štole počítají g) Take
do ta ce duchovenstva z fortd náboženských a
ze státní pokladny, aneb daní náboženských se
počítá kc-ím d-írna um (srovn články kon rua,
matice náboženská). Saekularisace z konce V111.
a pootkčá X. stol. zbavila církev nutných pro
sttředků na potřeby kultu, k jejich úhradě posky
toval tudíž stát dotace ztondů náboženských. Kde
jich nebylo. nebo nebyly dostatečny, skýtal dotace
ty ze svých prostředků Proto největší část ně
meckých státtkivl,tiRakousko, má svůj státní budgetpro potřebyk — 4. K t-im d—íma -um na

prospěchz zádušlítua chrámů počítáme: a) Úrokyvy ovacíc h obli aci vykoupeného zá
dušního zdesátku. &) Pop atky za používání ko
stelních sedadel. Kde obycejeetoho není, lze
to zavésti jen při patrně chudém záduši, dá-l'

tomu biskup svolení, a poněvadž se jedná

d.
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o vnitřní záležitost církevní, netřeba ktomu u nás

svolení státního (g 14. zák. 7./5. 1874). Rozldělenisedadel & pravidla správy náležejí dle 54 —42.
citov. zákona faráři a patrono vr. Sporr,y nabyl--li
někdo práva na sedadlo v kostele, rozhodují soudy
světské. :) Poplatky za zvonění hran a ři
průvodech pohřebních náležejí _záduší rávě
tak, jako poplatky za up_otřeeeb ni chr moe rnpři pooh řhech. Vybíráje du
chovní správce nebo zádušní úřad dle zámožnosti
stran a místního obyčeje. K dobytí všech těchto
dávek povoluje zk. 7.,/.5 1874 za modalit
níže uvedenýclt politickou exekuci. a') Poplatky za

hr o b y patří rovněž záduší, je--lí hřbictuv jehomajetkem.:) Sbir keyv prosp hrámu
jsou buď řádné, ději- li se chrámovýmí schrhánkami
s nápisem jejich určeein, arte mezi věřícími při
službách Božích (almužní talíř, pytlíček), aneb
mimořádně, jež se konají za účelem dosažení vět
šího obnosu na potřeby chrámové (stavba ao rava
chrámu, zakoupení paramentů, náčiní,sochao razů
atd.). K sbírkám toho druhu stačí u nás svolení
biskupovo, konají--Ií se jen v koste,le mimo chrám

j<est třeba svolení pzolrtickěho úřadu (Fnriedb e_rg,R:" str. 523 pozn 2..) ]) Nejdůležitější mezi :
rt. ap. jest mimořádná daň farníků při sta
vební konkurrenci (vizčl.), jdeil o stavbu
chrámův a farních budov. je to jediná u nás stá
tem stanovená daň církevní, neboť toho druhu
daní církevních, jak zavedeny byly počátkem
XIX. stol. ve Franciita v Německu, kdy církev zba

vena byla sekularisací prostředků na potřeby kultové, není. bpočátk u ukládána ve
zmíněných zemích všeobecná círk. daň naEpotrebykultově obcím, jako tomu dosud v Bel li, lsasko
Lothrinsku, Lucembursku a severní talit. Dnes
dává se přednost farním beim s korporačnímj
právy a tudíž i prárvem zdaňovacím. Uložená daň
se vybírá jako přirážka státních a obecních daní.
U nás, kde není těchto farních obcí, není take'
daně zmíněné; jen_ pomocně mohou farníci cestou

politických obcí býti přidržení k jistým církevnímdávkám, zeejměna jdee-lí o stavební povinnost. Zá
sada parity v moderních státech vyžaduje, aby

:. d. a p: _platili pouze příslušníci cirkve katol,avšak výjimeečně může kdíti, aspoň v Ra—
kousku, na základě určit' ch tskutečností bez ohledu

k osobě poplatnlkově. rotod 19 mezikonfes.zákoona 1 20.10. 168, že přislušnicli některé církve
jen tehdy mohou býti pridržováni k příspěvkům
na penězích a plodinách, aneb ke konání prací pro
účely kultu jiné nábož. spolee,čnostl maji-lí povin
nost věcného patronátu, aneb když závazek k dáv
kám těm spočívá na soukromoprávních důvodech,
listinami dokazatelnných, aneb je-_-lí knihovně zjištěn.
Dospělé dávky kultové musejí však býti zaplaceny
a nelze se jich zbaviti vystoupením z náboženské

společnosti. Jakékoli šiné nároky na příspěvky adávky se strany příslu níků jiné cirkve jest po
kládati za zaniklé (čl. 11.). Placení řečených dávek
přeststává dobou vystoupe'. Po záko ech rakou
ských není porušením zásady parity, věnuje--li stát
ze svých prostredku peněžité obnosy na potřeby
kuttové, což platí i o obcích. jestliže výjimečně
přispívají na některé účely náboženské. Právnické
osoby a obchodní společnosti jsou od dávek kul
tových zásadně osvobozeny; vyjímka ke placeni

musí býti zvláště s_tanovena, ak se stalo u nászákonem z sl./12. (37/1995 v příčině krytí
potřeb katol. farních894obcí. Stát poskytuje v Ra
kousku církvi katol. svou pomoc pri vymáhání
:. d-t a f- t't dle citov. zákona ze 7./5. 1874 g 23.
jen v tom případě, byla-li platební povinnost po
platníkům uložena s jeho svolením a nejde-li
o osoby, které majíce chudíníký nárok, jsou od
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placeni osvobozeny (srv. čl. :. jmění). —11.C.aha).
jsou však takeedávky, jimiž povinny jsou osoby a
ústavy cirkevni státu od dob, kdy rivíle' um immu

nítatís skutečně zaniklos(vizčl.). V příčin dani zbyla: této výsady v Rakou ouhá reminiscence, jež
nespočívá na církevní smyš ence stavovské výsady
duchovenstva, nýbrž na zvláštních důvodech; otom
však při jednotlivých danich, o nichž budiž po
dotknuto, že v Rakousku osob a ústavy církevní
jsou povinny odváděti nejen v eobecně daně jako
ostatní občané, nýr že jest jim nadto platiti
i daně _zvláštnl. Nejdůlezitější : těchto daní a po
platků jsou: 1. Daň pozem a činžovní,
z níž jsou osvobozeny chrámy a hřbitovy (dekr.

dvor. kanc. 129/2. 18 J a obydlí duchovních oesobve správě duchovní zaměstnaných (dvor
20.155.1835). Nepožívaji vyhody tě ani byty kapleanů
mimo farní budoovu, ani farní budovy, nejsou--li
obydlím kněží z duchovní správy. ani ty části farní
budovy, jež jsou pronajaty (dvor. dekr.18./9. 1827).
Dani té nepodléhá však byt kostelnikův, užívá-li

hg“ zdarma a nalézá li se ve farní budoevěv(sp1886 č. 100 . . ržky.
číně přirážek obecních a školních požívají duchovní

vyy'hody,zže do výše příjmu1200Kst ou jich prosti.3. Da přlj m ů, do níž“nepočítá se výnos z po
zemkú, státních obligací, remunerace za mimořádně
práce atd., platí duchovni, dostoupil--Ii příjem výše

1260 K. dani z přtjmu patří také azřt 2šší ho důchodu při příjmechnad 640031“

zák. 25710 8196). Platí se z majetkovgcá přezd—mětú nezdaněných daní pozemkovou, mžovni a
příjmovou. Týká se jmění kostelů a círk. ústavů,

neslouží-li podpoře chudých, vyučovacím účelům,aneb stavbě chrámů( 26.4).Daň osobníd
zákona z 25.1/0. 1896, přlev šuje-li čistýo roční přlijem obnos 1200 pr opújčení
církev. úřadu vvměřujese dle zákona 213.112.
1862 č. 89 a výnosú minist. iinancí .,'3. a
23.16. 1891, č. 45278, pii úřadech doživotních z de
sateronásobného obnosu celého čistého přijmu
při ustanoveni nrovisorním toliko z trojnásobněho
obnosu dle 3. škáály kolkoove. 6. tvko vý
ekvivalent. je to náhrada za poplateakz pře
neseni majetku, uložená juristickým osobám, při
nichž není přeneseni majetku. Ukládá se obročim,
světským í řeholním nadacím, zaduší chrámmú a
duchovním korporacím, jichž čle ové nemaji po

dílu na kmenovém jmění pospolitosti. aPlatí say;z movitostí i nemovitosti, bez ohledu,z anějak

důchod skytají, vždy za období lOletěho0vlastniyctví. Proto vyměr jeho děje se vždy nal Olet (na
r. 1910— , že ze skutečné ceny nemovitosti
platí se 3 procenta, ze jmění movitého 11/2proc.
s přirážkou 25 procent. Obnos ten rozdělí se
na 10 let a platí se čtvrtletně předem. Ekvivva
lent se neplatí z nemovitosti, nepodléhajících
daní pozemkovvé a činžovní, a z movitostí, urče
ných k účelům bohoslužebným, dobročinným a
učebným. Osobního osvobození mohou dosíci be
neíicíali, jichž čistý důchod z obročí nepřesahuje

1 ,podaji- ili sí žádost, aby byli osvobozeni(51. zák. 15/21 7.č9898). Neni-li přebytek či
stého přijmu farářova nad 1000 K tak veliký, _aby
stačil k zapraveni ekvivalentu, jest farář povinen

platitio pouze obnnos K převyšující a zbyteksepromin..ise7Př pěvekkmatic 0
že nsk é. jíž zákony$jposetinské (kabin. nař. 17./1.
1783) nařizovaly obročníkům a duchovním koorpo
racim aby přebytek kongruy odváděli. Clrkulářem
z..28/Ž 1788 byla uložena obročnikúm s důchodem
řad 600 zl. k. m. 71/,% náboženská daň. Bčhem

dob však dostalo selvětšíně ossvobozenia při klášteřich spokojovala se vláda orčním pauše
Nově upravil tyto příspěvky _skMatici náboženské
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zákon ze 7.15.1874 uložív držitelům círk. obročí a
řeholním společnostem progressivní daň ke krytí
pootřeb církve katol.. zvláště ke zlepšení příjmů
duchovenstva kurátniho. Při vypočítávání tohoto
příspěvku bere se jako při ekvivalentu za základ
všecko movité i nemovité jmění i s nadaceemi.
jichž obročí či kommuníta požívá. Nevpočitává se

však kcena knihove a eckých a uměleckýchk(g 2.). U řeholních společnosti, jež majtz
éčt o chudé nemocné, nev očitává se také

jměn, jež tomuto účelu slouží. otěž platí 0 při
jmech řeholních společností, jež tyto obracejí n.:
účely církevní a kultověe, jež by jinak bylo nutno
hraditi z Matice nábož., a o výdajích na účet veře
ného vyučováni, jež vláda má za nezbytn (5441.1).
Příspěvek k Matici nábož. vyměřuje se jako ekvi
valent na dobu 10 let. Obnos na tuto dobu vypa
dající rozdělí se na 10 let a platí se čtvrtletně

předem. Paušalování jest nepřípustnobeměřováni
děje se tak, že z majetku atí se
;],ž'„, mezi 2071000 0.000 K 1'190'0, melzi 40.000GOK.000 3% atd.ž, až ze 160.000 do 80.000 K
9%, a přes 180.000 K 10%. Má-li obročí v celku
jmění 70.000 K platí se z prvních 20.000 K dle

uvedeného schematuli,%—_ 100K, zdalšícih 20000platí se 11/,%= K, z třetích 20.000 3%:
600 K4' z posledních 10.030 jest nutno zaplatiti
4%: 800K Úhrnem tedy 1400K čili ročně 140 K.
Kdyby následkem tohoto poplatku příjem benefi
ciatúv klesl pod kongruu, odepíše se mu buď zcela
nebo 7.částí daň kaM tícl náboženské. jak má
býti sestavena tasse, na jejímž základě se poplatek
v měří, ustanovují ministerská nařízení 7 21. .
1 92 č. 110; z 11.1.2 5 č. 22; z16./10.1905 č. 106.
Upřílišení činí tuto daň nepopulární a odtud i její
malý výnos, průměrně asi 20. K roočně. Proti
vyměřenému poplatku múžc beneticíat podati
u místodržitelství rozklad a posléze rekurs k mí
nisterstvu kultu a osvěty, při čem múže žádatí
konsistoř za pomoc (srovn. Matice náboženská).
8. Konečně nutno počítati k daním i taxu vo

jenskou" dle zákona z13./6.1880č.70,. per
ceentu ál poflatky 10%přizřizovánínadaci a jiné tloho ruhu mimořádné daně a dávky,
osobami a statky církevními státu oddváěn
O závaznosti placení daní a poplatkúv, jak cirkvi
tak S,tátl.llnení sporu, neboť obě tyto nejvyšší spo
lečnost potřebují jich k dosažení svého cíle, věč

i Easného blaha svých přislušníkúv. Mimo to

jest odúvo dněna daň ob' anská positlvln7ímpředpisem křesťanského náboženství (Mat. 7, %, 22,
1; Ěi .1, roto již křesťané prvních

dob pokládalivyhýbání ser.da.ím zannespravedlnost

páchan ou na cizím majetku (Apolzog. Tertull. 42,sv. Augustín in e ist. ad Rom Toto berní

pravo má však sv meze v námsleduuíícich podminkách, za kterýchjen jsou daně mravn dovóleny: a)
má je předpísovatizáko utorita, I:)ze
_sprrav edlive' říčiny, l.lt.i.uuloženéberněa
je lCh příčina mají býti k sobě v přiměřeněm po
maru. t,am kde jsou daně nutny k úkojí stát
ních potřeb, jsou ospravedlněny; je-li jejich důvod

vratký, padá s ním i jejich oprávnésnost. Sprave dlívá daň předpokládákonečné :, spravedllvy
ohled na platební schopnost těch, kterým se
ukk|,ádá a dostatečný protivýkon .se strany státu
(resp. církve), jemuž se daň plati. je třeba, aby

bě bylo správně rozděleno (aequa proportio),
jak žádá toho spravedlnost podilná. O tom však
nemaji oddaní dlouze uvažovati, pámatujíce, že
berní : kony jsou zákony oispositívní, ve svědomí
vižící, a že ten, kdo je přestupuje, dopouští se
hříchu. Pokud jde o povinnost náhrady neplace
ných daní, jest v některých případech patrnou,
jinde, na př.jedná-li se o nezaplaceni dam jedno.
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tlivými poplatníky, věc neni tak jista a mínění se

rozcházejí. Sententia probabilior et communissimataršícli ohosiovcův, odůvodňujíc povinnost daní
spraved nosti směnnou, žádá plnou náítradu daní,
o něž stát nepoctivosti poplatníků přišel. Modiíi
kace tohoto názoru, vycházející z předpokladu, že

daně mají býti stejnoměrně rozděleny ažodpovídati platebni schopnosti občanstva, tvrdí,ž vpří
padu skkhutečně0 aneb pravděpodobného přetvížení

daněmi neni treba náhrady, [)%-s-li fiscus okiamán
aneb jinak o ně připravsenu nes je take běžněmínění,že berní zákony' uleges mere poenales,
jež _značnýmí pokutami stsíhají toho, kdo se beerní
povinnosti vyhýbá. Tyto pokuty pokládají mnozí
za dostatečnou náhradu dani, o něž stát u nepo_
ctivých poplatníků přišel,a proto povinnost resti

turceVodmítají (bližší viz v čl. náhrada či rlžstituce). —
.Haring, 2Grundzííge des kath. KRS 111.str.

645:nn,663n ,27 0 n.;ásl Grosz,Lehrbuch des kath.ás ' Hu„Jarek3. 198, 216 230. v.
Ostserrelch.StaatswórterbuchíV. 99násl. Reiigions
ionds; týž, Grundrisz des Staatskírchenrechts 2.
vyd. str. n.;ásl hunter Poměrm ezi státem a
církví v Rakousku, str. 26, 34 násl.;
K -864 násl.; Bow-„*, Síoha, 431,438, 5
549; lauly Právní rádce, 226 násl., 282n., 326n.,
I'hcdbzrg, kR" str.

církevní den čítá5se dvojím způsobem, buď způ
sobem liturgickým, nebo způsobem zákonným
Cittánníliturgicke opírá se o obyčej starozá
konních židů, kteří soboty a svátky svě s večerem
počínali a s večeretn končili; podobně počíná
církev svě svátky prvními nešporami a končííje
nešporam i druhými ts kompletářem). Tento způsob
čitání dne plati však jen ro slavení svátků. jinak
v církevním zákona árstvi, zejménav zá
konech o lačnosti před sv. přijímáním, o postu,
o breviáři, o nedělním a svátečním klIídu,aavůnec
při každém ůkonu, který dle hodiny se řídí, čítá

se den po starořímskem způsusobu odTpůlnoci do
půlnoci.dK tě věci píše sv. ToS.máš( íl.l q 808. ' „Licet principium dieí hsecundum
diversosddíversímode sumatur (nam quidam a me
ridie, quidam ab occasu, quidam a media nocte,
quidam ab ortu solis diem ineipiunt), Ecclesia
tamen Romana diem a media nocte incipit. “ Cír
kevní den kryje se tedy se dnem občanským, jak
týž nyní se čítá. Původně určovala se půlnoc bu
pozorováním hvězd nebo r znymi pomůckami,

zejména klápsydramíčili_todnimíhodinami.Takověto určov b'tí ovšem jen přibližně.
Když však po vynálezu a zdokonalení strojových
hodin bylo možno půlnoc a ostatní hodin noční
ideuní přesněji určití, a když zpoZOIOVno, že
slunecni a strojově hodiny neukazují vždy stejný
čas, vznikla pochybnost, jakým časem církevní
den počítati se má. Na učiněný dotaz rozhodla S.

Poenitentiaria dne 18.června 1873 a později dne
29. Iiistopadu 1882 tak „Cuicunque licitum est,am njejunio naturalio servando quam in divino
ofticio recitando (a obdobně při všech na hodině
závislých výkonech) sequí vel tempus verum, quod

indicat horologium solare, lvetempus medíluzmveltempus legale.“ Podobně rozhodla 5. C. C.12.čer
vence 189.1a Off. ll. srpna 1899. Vysvětlujíce
přidáváme: tempus verum jest čas udávaný hodi—
nami slunečními,tempus medium jest mistni střední
čas, udávaný správně jdoucími hodinami strojo
vými; tempus legalejest (u nas) čas středoevro ský.
Dle vy .C. ze 7. sr pna 1875jest také ovo
leno řidiotise veřejnými místními hodinami, imiž

obyviatelě místa při projednávání svýth záležítosttse dí, byt' i nebyly úplně spolehlivvé. A je-lt
v milstě více takovýchto veřejných hodin,i ež v ča
sovém udani někdy se různí, a nelze-li hned snadno

církevní dějiny

poznati, které z nich správný čas ukazují, dovo
leno jest říditi se kterýmikoliv, dle zásad důvod
nosti. S. AlphonnsíTheol. mor. Vl., 282. eště dlužno
přidatí, že půlnoc nastává prvnim ů erem hodin
bicích, nikoliv snad až posel dní1m. Vf: .r'f.

církevní dějiny (_dějepis)=vědeecké vylíčení
vývoje cirkve. C. ti. jsou disciplínou theologlckou
a spolu tvoří součást dějin všeobecných. .d
mají býti zpracovány nestranně, na základě spo

lehlívých pramenů, kriticky, pragmatíck a systeU ořá ání býtí věcn

vnější a vnttřní. C. d. vnější líčí šíření se cirkve,

jeji poměr ke státu a k jiným náboženským společnostem. C. d. vnitřní líčí vývoj vnitřního zí
vota církve: její ústavu, učení (dějiny dogmat a
bludu), kultu disciplíny a křesťansko-náboženského
žia.vot ' 'e ronologick é dělí se : d.
zpravidla ve tři období: starověk, střední věk a

vý věk. Rozsah těchto období však, jakož ípo

družně rozdělení jich v menší periody jest u rúzbch dějepisců rozličttě. . ta ěk (obd

řecko-římské) sáah od počátku až krsynodědtrullskělr. 692; u některých do r. D se dvě pe
riody: 1. doba pronásledování církvev,-e2. dob
dogmatisujicí církve. U některých historiků jest
věk _apooštotolský (1. stol. zvláštní periodou. —
11.St ředověk (obdobi působení církve mezi ná

rody románskými,i germánskými :: slovanskými)dělí se ve 4 to:dy 1. doba vstoupení germ.
národů do církve,r34.0—800; Za oba od Karla Vel.
až k_Řehoři vn.,'soo—1073'— doba převahy moci

císařrskě nad mo igaešizs ehoře Vll.
až k Bonifáci Vílí., 1 7 12941.'(1303), doba největ—šího rozkvětu moci papežské; 4. od BonáicheVí.ll
až k vystoupeni Lutherovu, 124 (1303) — 1517 —
poklesnuti moci papežské a všeho církevního ži

. — iIl. Novověk dělí se vestfálským mírem
1648 a francouzskou revolucí 1789 ve tři periody:

1. doba velikěbhorozdvojení náboženskěho na západě, 1517—lb ;.2 doba absolutismu a osvícen
stvi 1648—17898;3. doba revolucí, konstitučního

satžátu,všeob. vzdělání a svobody svědomí, 1789— ra e 5.11. jsou jednak
původu l“Išožskěaho(Písmo sv.), jednak původu líd
ského. Prameny původu lidského jsou buď prvotni
(pocházejí od očitých svědků nebo součastniků
událostí) anebo odvozené (zprávy pozdější, ale
spočívající na zprávách dřívějších. jež se nedocho
valy), veřejně (úřední) nebo sou;kromě písemně

<

nebo monumentální. Prameny tyto vydavaji se
tiskem ve sbírkách (listiny papežů, biskupů, klá
šteerů a j., aakt sněmů a Ks rávněmu užíti
těchto pramenů zapotřebí jest znalosti pomoc
11 isto rický z.vl diplomatiky,
palaeogratle a archaeologíeh Liter atura c-ich
d-in. Otcem c-ich d—inest Eusebius (z. 340). je ho

dějiny sahající do r. 3%44prodloužil Sokrates do
rlo ,Sozomenus do r. Theudoret z Cyruor. 9428, Evagrius (v Vi.4stol.) do r. 594. jiní eir—
kevni historikové jsou ve lV. stol. Tímotheus

tu a Sabinus z Herakleje; v V. stol. Philo

storgius (psal sel stanoviska ariánského) a FilipSídetes, v Vl. sto Theodor Lektor a Zachariáš
Rhetor. C. d. v lsyrskě řečí napsal lan Eteský,

v řeči armensMkéAgathangelus, Elisaeus, Lazarusz Pharpua Mojžíš Chhor.ensky Ruíin (kol. 400)
podal volný lat. překlad kroniky Eusebiovy. Sul
picius Severus napsal klassickou formou L' d. od
stvoření světa do konce iV. stol. , jsou to však
převahou dějiny profáni Za účelem apologetickým
sepsal Orosius dilo „Libri Vil historiarum advevr

sus paganos“ a sv. Augustin vellkoiepou filosoíoiidějin pod názve „Dec e Dell“. assio
rova kompilacee„mHistoriactripartita“ byla ve stře
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dověku oblibenou učebnicí n-lch ri-ln — Histori
vě středo věcí liči většinou dějin své země,

vypravulice omiscue o událostec církevních
i světských (&ídor Sevillský, Řehoř Tourský, Beda
Ctihodný, Pauluus Díaconnus, Adam Brérnmský, Flo
doard Rem.ešský) dílem letopisy amkroniky (Regino

zPrlimu, Hermannus Contract ,aLambertz ersfeldu, Otto Frísínský. Kosm .); zřídka jen
zpracovávají dějiny všeobecraiě at aym Halber
stadtský, bílilíothekář Anastasius, OrderlcousVitalis,
Bernard Guldonis, Bartoloměj de Fíadonibus a sv.
Antonín Florentský). V řecké církvi pokusil se
ozpracování _obecnýchdějin církevních pouze Nice
forus Kallisti Na očátku novověku
vzbudil humanismus historickou kritiku, ve středo
věku téměř úplně zanedbávanou; vynalezení knih—
t'ísku umožnilo větší rozšířeni assnazší užívání

hísbtoríckýchpramenů, reformace dala mocný popudbadání historickému, ale u i k polemmické

tendenčnostl,,!ež byla na závadu objektívnosti. Tojeví se zvlášt u magdeburských centuríatorú (v.
t.), proti nimž Baronius (v. t.s)napsal svoje annály.
Po delší přestávce povzbudil všeobecný rozmach

věd ve Francii zadLudvíka XIV. také církevní dějepisectví, jež toud uvýbo rnými edicemi Mau
rínů, lesuitů (zvl. Bololandistů, v. t.) a Oratorianů,
stanovením pravidel historického badání a zpraco
vání historických věd pomocných (Mabíllon, Mont
taucon, Muratori) vydatně bylo podporováno. Hlav
ními pěstiteli c-ho d-u ve Francii byli ve stol. XVll.
Natalis Alexander, Fleury, Tíllemont, Bossuet, ve
stol. XVlll. Bérault- Bercastel, ve stol. XIX. Rohr
bacher a Duchesne. V itallíi vydal Orsí podrobně,
kriticky & pěkným slohem sanéc d.V Něm

mezi katolíky pěstonvány byly v XV" a XVlll. stolpilně : d. sp i(Hund, Hanfíz, Ussermann,

Neeaugrt až.), ažcpolslězepo bezcenných produktechdoby jose ínskě (Royko, Wolf, Gmeínenr, Sto er a

j.) zahájil hr. Stolberg na poč. XIX.stol lepš obPnoněm následovali Katerkamp, Hortíg,
Riotter,Alzog, Móhler, Dollin er, Hefele. Her en
róther, Bernard Jungmann, ríick, Kraus, -unk,

Knópflcr, Marx, Ant ciss. —£azyke m českým
napspal obšírně :. d. obecně Dr r K Kryštůfek,mennší kompendium Dr. jos. Samsour (ve „Vzdě1.
knih.“); bibliografii české literatury o církevních

dějinách obecných poodává „Bibliografie čes. katol.jiteratury“ v odddílu XIV. (str. církev

nichidějinách českých vizl_ěl.Čechy,) církevní
1nJ.— Mez něm. rotcstanty dalo Arnoldovo lo „Unpazrteiische Kirchen- und Ketzerhisto

rie" (1699) svym ibaúdtokm a orthodeoxnldluthesrstvípodnět k novým ale tepr

movy (1755) a S_chró_ckhovy(1788r 1812)dmaní větši
cenu, kdežtos spisy. jež vydal Sexmler,Spittler a j'sou přiliš racionalistickě; v X1.X stol. v nikli

eander, Gieseler, F. Chr. Baur, Behringer, ase,
Kurtz, Z'čckler, Móller-Kawerau, K. Miiller, Hauck.
Z kalvínských dějepiscú vynikli: v XVII.stol. Hot

tínger, Jak a Sam. Basnage, v XIX. stoLHagenTaké v církvi řecké ukazují se

počátky :. d.v(Diomedes Kyriakos
a Philaretos Bapheides) — době přítomné zabývajíse :. historikové s úspěchem bntadá spe
ciálním, a zvláště těženlm z bohatých vatikánských
archivů papežem Lvem XllL otevřených, vzornymí
kritickými edicemi, detailním badání v oboru

děgin dogmat, starokřesianskě literatury, děllnre ormace, dějin místních, archaeologle a hagio
afle. Srvv_n [(i/m, E cyk op. und Methodologie

der Theologle (1892),289n.; 0: szdt, introductio

generalis ad histšoe7c).7cl(_1876); Sumraur, Církevndějiny obecné (190
církevní duch 7t:)ili7smy'ělenl _jest opravdová

láska kcírkvi Kristově, pokud se jeví přichylností

v novější dob

čili smýšlení 875

k níavřelou účastí na jejím životě. Může se krátceoznačiti jako .sentire cum cclesía", totiž
mysliti a cítití scírkví, proto těžetoužltl a jednatí
s ní. Katolická církev je v volená nevěsta Krí
stova, kterou sobě učinil „s avnou. jako takovou,
která by neměla poskvrny ani vrásky neb něco
podobného, n 'brž aby byla svatá a bezúhonná“
(Efes. 597). Crkev je matkou všech věřících, ať
laikův, at kněží, a to matkou nelepší & nejvzác
nějí.š Na křtu sv. církev člově a znovuzrodíla
k nadpřirozenému život duchovnímu a nap ád

pečuje o své dítko, chrání je a vede spolehlivěpout pozemskou až do nebeské vlasti. Jež š Kristus
dal jí Ducha sv. avsám vní ustavičněžije Ata
kovou duchovní matku uvědomělý katolík miluje
právem láskou upřímnou,jest jí zcela oddán a jest
pro ni nadšen. Proto těž její názory a zásady rád
přijímá a snaží se ve všem tak mysliti a soudíti,

iak ona myslíasoudí. Co ona schvaluje. to schvauje též dobrý katolík, co ona zavrhuje, zavrhuje
těž on. Raduje-lí se ona, raduje se též její dítko,
jako se též rmoutl, když se Ona rmoutí. Svým
životem a působením snaží se připravítí jí radost
& vystříhá se bedlivě všeho, člm by jí zarmoutil.
Církev nemůže býti dobrému katoliku lhostejnou,

roto má účast na jejich osudech radostnýcch

i žalostných. Útoěí-li se na duchovní matku jehsollbývá—li tupena. pronásledována, tu ji dle svých
obhajuje. Římský papež představuje katolíku církev!
Kristovu: proto lne k němu upřímnou, oddanou
láskou. Biskup representuje diecésí; jemu tedy
osvědčuje těž jakožto duchovnímu představeněmu
svou oddanost. Ve svém duchovním správci uznává

katolík představekněho celé farnosti a svého duchovního otce. kže těž vůěí tomuto nejbližšímu
představenému \a'ěrněplní povinností čtvrtého při
kázání Božílio. C. d. přeedevším přísluší kněžím
a má býti jejich stavovskou vlastnostl- vždyt je
církev vyvolíla za své služebníky, obdařila vzne
šenou hodností kněžskouamocí vpravdě božskou,
ustanovila je za učitele, rozdavatele milostí Bo
žích, za správce, vůdce věřících. Oni požívaiínej
předně,íanejhojnějí důkazů lásky se strany církve
va . Na cht tudíž jest, aby jí byli oddáni nej

upřímnější láskou, s ní ve všem cítili a žili, její
zájmy obětavě a nadšeně obhajovali, dle jejich
úmyslů horlivě působili. Ovládá—h knězec.a .,bude
si svého stavu nanejvýš vážítí a vy_nasnažíše, bydle toho žil a působí; bude ve vsem útěchou a
radost: své ředobrě matce, nikdy však přlčlnou
zármutku. ěěí a vedení knězově svěřila církev
své dítky a nemůže se spokojiti. jsou-li tyto dítky
k ní lhostejné, anu snad od ojné a neprátelskě.
Vdždyf kdo se církvi protlvi,bprot1ví se samému
Kristu; a jak by to potom dopadalo se spasením
takových katolíků, jak by se potom šířila čest a
chvála Boží? Proto e duchovní správce povinen,
c-hod-a ve svém stádcí budlti utvrzovati a
šiř ití jak u jednotlivců, tak ve farnosti vůbec,
tuto povinnost mají paak kněží vesměs dle svých
zvláštníchPoměrů. Příklad knězův a celé jehop ůsoben má směřovat! k tomu, aby uvedenou
povinnost plnil. 0) Příklad edaleko působivějši
neež slova; zrači- li se v cel rn životě a působení
knězově láska a nadšení pro církev, nebude to
bez vlivu na lid, nýbrž :. smýšlení se u něho též

probudí a rozšíří. He-ll kněz dobrým pastýřemsvého stádce, mílu'e- I církev sv., je--lí pro ni nadšen
a působí- 11dle too, budou si věřící takového pa
stýře vážiti; církví paa,k která jim takového do—
brěho, obětavého duchovního dala. budou vděční,
a to namnoze též vlažní, snad i církvi odcizení
farníci. Bedlivě se bude kněz vystříhati nerozváž
ných řeči a posudkův o církví, 'ejích zařízeních a
predstavených, zvláště o sv. bicí a biskupech.

'N “0
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Domnělýmí aneb i skutečnými vadami, které se
v církvi vyskytovaly a snad též vyskytují, nedá se
kněz másti. Vít dobře, že je zavinily slabosti a
náružívostí lidské, kterými lesk církve Kristovy
bylz zat;emněn než církev je božským ústavem
spásy, má též,a to hlavně božskou stránku, která
nebyla a nebude vinnou lidí poskvrněna a poru
šena. Ostatně božský zakladatel cirkve ještě vždy
se o to postaral, aby se jeho dílo brrzy opět za
skvělo novou krásou. Vůbeck kněz nebude spo—
léhatí na své náhledya nebude soudili, jak diktuje
samoláska, ale přídržt se správných zásad církev
ních, ty ou vždy spolehlivým vodítkem.
Nechat ykněz osvědčuje c-ho d—asyn ovvskou po
slušnosti k církví jak ve svém soukromém ži
votě, tak vcelěm půsísob.ení To se týče oděvu,
zábav, spolvečnostíavůbec kázně pro kněze církví
stanovené. Nařízení sv. Otec a diecěsniho biskupa

„bude kněz sám svědomitě plniti a k tomu ěbu___detéž lid svým příkladem povzbuzovali, zvláš!
rážejí-l-i na odpor. Zájmy a záležitostí církeín'ní
bude dobrý kněz obhajovati a dle sil svých a po
měrů _podporovatí mravně i hrn Na raadost
ných í žalostných osudech cirkve bude kněz sám

je_v_ítíz)ájemo a _tiíude jej v lidu svým řlkladem budil vě a bla ho ně) úsobení
duchov)ního ospln-lávcezjedná církvir mno 0 doobrých
dítek v osadě, které věrnou oddanostapříchylnost
k církvi slovemiskutkem budou osvědčovaíi, kdy
koliv a kdekoliv toho potřebí. Kněz v takovych
případech nebude osamocen, jeho sta'dce půjde zaním.Zv1příležítostia proslředky,bu-_
díti, posilovatlna sířitíc d. jsouvvelmi četné. P'á ní, křestanskémcv íčeníak atseche i
bude kněz nauku o církví důkladně prob_í_rati;ně
které neděle a svátky jej k tomu pobíze“], na př.
svátky svatodušní, slavnost sv. Petra a avlaa
Aby příslušné predměty mohl dúkladněji a vše]
stránněji probrali, utvoří si souvislá kázání. lm
více se na církev slovem a písmem útočí, tím více
si too bude kazatel všimati a prooti tomu praco
vati a olcgeticky, někd též polemicky. A právě
takov m mylným náhle ům, kterés evjeho osadě
_ujímajjí, bude jeho zvláštní pozornost náležetí. Dě
jiny cnrkve katolické, jeji úspěchy a protivenství,

činnost inisseijní, OSudy na celém okrsku zemském,.snah a :toto vše bude vděčn m pt_edmětem
.pro azatele Za našich dob byvv! nezřídka po
třebí, aby věřící církevní účely těž hmotně pod
porovalí, a konají se též za tím účelem veechrá

mech ofěrš a jiné sbírky; dobře učiní kněz, kdyžvěřící pou I a povzbudí je k obětavosti. Taktéž
při soukromých příležitostech knězvhodně
bude poučovatí, povzbuzovatí a tak c-ho d-a utvr
zovati.Příněkterýchvýznačnýchhudálostech

ivvottě církevním bývajínařizenybohoslužby,

modlitby a různé 80božnosti,_zejména týkají-li setyto události sv. tce nebo díecésního biskupa.
Takovými přlležítostmib 'vaji volba a korunovace

nového papeže, výroční aen těchto událostí, jubileum působeni sv. aj. Podobně jmenování
a nastolení díecésníohoebiskupa, jakož i výroční
den, různá jubilea v jeho životěačinnost'l. 'íaktéž
onemocnění neb úmrtí sv Otce, jakož i diecésního
biskupa. Tu p_ak duchovní správce vše horlivěrovedeaap_owzbudí věřící,aby se vhojném počtu

ohoslužeb účastnili a zbožně modlitby k nebe
sům vysílali. Zařizuje- li se přiměřená slavnost při
kněžských prvotinách nebo při jubileu aneb sekun
díci zasloužilého faráře, může to ku povznesenía
posilnění :. d. ve farnosti značně příspětí. Běží-il0 náhože ské slavn ostí všeobecného
rázu, jako kastolické sjezdy & různé manifestačni
slavnosti, bude starostí duchovního správce, ah
se jich farnící dle možností nejhojněji zúčastnili.

m!:
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Podobně nebude se štítiti ani námahy ani obětí,
aby se při vhodných příležitostech ve farnosti
nábo žen ké sí avno sti, na př.svěcení nového
kostela neb koltáře a pod., dle okolností nejokáza

lejio.naly— Na čleeneech bratrstev. zejménaIl řádu sv. Františka, má kněz velmi vnímavé a
vděčné farníky, kteří své :. smýšlení dle jeho po
kynů budou rádi osvědčovali a slovem [ prikladem
ve farnosti šiřiti, třeba účinněji, než knězi samému
by možnobylo._'Íotežplatí o katolických spo
cích vůbec sou-li dobře veden . Ve spolcích
má kněz příležitost své působení píohloubiti; tarn
může též volněji a konkretněji mluviti, než na př.

na kazatelně. 'lam můžeapůsobití velmí vydatně najednotlivce i na celek, se :. .tuplantňoval jak

važivotě vu c tak při3zvláštních příležitostech,
apř. při volbách. Tisk je mocným průkopníkem

katolického vědomi, _tedy též : d. roto dobrákniha, dobrý časopis je u mným spolupracovníkem
pro duchovního správce, který jeho činnost též
v přÍčlně šířenní L'--ho rl-a zmnohonásohí. (Pěkně
jednnoáoc-m d—udr. Josef Walfzr, Katolický kněz

ve svém životě a působení, v Brně 1911,,sžlrzek112
církevní důstojnosti. l. c—íd-í (dignitas)

v přesném smyslu církevního práva se nazývá
předevšim církevní obročí, s nímž jest trvale spo
jena přednost a pravomoc pro toto externo, apo
tom osoba sama, kteréž přísluší přednost a pravo
moc pro obročí, jehož užívá. C.d .jako obročí
patří mezi beneficia dupplicia. C. d. rozeznává se
od církevní hodnosti (pcrsonatus) a od církevního
úřadu (oiíicíum) tím,že církevní hodnost jest název
pro obročí spojené s přednosti bez pravomoci a úřad

že jest název obročí bez řednlosti i bezpravomocí.(Botti,.xDecapitulis,c1., trrarix, Biblio
theca, beneficium art. í.) Poněvadž však _vývojem
discipliny církevní se stalo že někleerým d-em
byla odňata pravomoc (na pr. arcijáhnům a arci
kněžím), přiznalo a přiznává církevní právo název
dignitas i nadale oněm důstojnostem, které na
místo nich nastoupily (na př. v kapitulách probošti

děkani), ___anoro_zšiřuje_jej i na takové uživatelepřednějších obr_0č|,kterým název onen přiznávají
zákonný o.bye ace, smlouvy & konkorrdáty.
V kapitulách iKalíhedl'álílÍChjsou to jen některí čle

menovanych, na př. arcijáhen, scho
ůže však' 1pouhý církevní úřad (ot

íícíum) býti důstojnosti, a to tehdy, ma--li vyniká-_
jící účast na správě a řízení církve anebo zvláštní
vztah k osoobě papežové, na př. kuriáíni preláti
římští. V širšímmsmyslu jsou církevními dígnitáři
také, kdož mají způsobilost k výkonům papežské
prav omocí přenesené, jako na př. generální vikáři

biskupů _jako takoví, karnovníci kathedr_ální a npattí.11 nVl“der- 5 VW
l. í4; Tr identinum sesss. V. d re. .
stítutio Boniíacií Vlll. „Statutum“.) Ve smyslu ještě

širším nečiní se rozdílu mezi c-í d-í (dignaitas_-,
hodnostínfersonatus) a úřadem l0ocíffium)a přikládá se zev církevního dígnitáře držitelům obročí
pro spojené s nimi přednosti, trvale neb dočasně
odvozené z jejich samosprávy, z předpisů litur
gjckých aneb z účasti na církevní správě (kanov
nící ykollegíátních kapitul, arcikněží, vikáři, radové

d). C.d . vzhledem kjich pravomoci dělí se na

A
_C

ptrelátj' v yšší (praelati maiores), kteřímmají
úplnou biskupskou pravomoc (papež, atriarchové,
primasové, metropoliti, arcibiskupov, biskupové,
preláti nullius a preláti s pravomoci quasi ordi
nar & na prrelát nižší (mínores), kterým
přísluší jakákoliv jiná pravomoc pro fooro externo
aneb jen přednost (generálové řádů, opati, držitelé
některýcch míst v kp tiulách, duchovní vyšších
úřadů při papežské kurii a v kurií biskupům)
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Vzhledem __k__jichpůvodu dělí se a. a'. na pů odna odv Původními (praelati prímarii)ojsou
nositelé mcociésvrchované (primatiální) a moci bi
skupské, ustanovených od Krista Pána (papež a
biskupové); odvozenými (praelati secundarii) jsou
všichni ostatní. Důstojnosti odvozené “sou zase
původuap_o tols kého, anebopoz ějšího,
c i r k e \ n i h o. Apoštolskeho původu jsou poradní
a pomocné sbory papeže a biskupů, které od dob
apoštolských v prvních třech stoletích cirkve tvo
řilo zpravidla u papeže 24 kněží a 14 jáhnů,uubí
skupů 12 kněží o 7 jáhnů, a jimž přikládána byla
postupem času různá jmena jako: cardinales, co
rona, senatus, presbyterium, collegium, capitulum,
canoníci. Sněm cášský, konanný r. 816, prravi o nich:
Evangelica et apostolica auctoritate íultam et cae
terís su ereminentem institutionibus; a Thom

svi_nus( etus et nova disciplina, p_ar_.t[. líb. lil?l c.VII.112): Presbyteri diaconique civitatum episco
palium, qui clerus erat superior dioeceseos.
unum corpus, in unum senatum consiliumque cum
episcopo coibat, cumque eo. .clericis populisquedioeceseos omnibus moderabatur. Původu ciirkev
ního jsou ty a'., které později cirkeutí autoritou
byly zřízeny aueh za takovébbyly uznány. Press-by
terianisté a parochialiste snažili se odvoditi i původ
samostatných duchovních správců, _íarářů,od apo
štolúv & přiřknouti jim pravomoc in toro externo.
Horlivé přívržence a zastance našlo učení toto
v jansenistech; nelze je však potvrdili ani deji
namí církve, ani církevním právem. Bylt systém
farní zaveden mimo sídelní města biskupská teprve
ve IV. století, a v sídelních městech biskupsuých
te rve v X. století, a právem stal se až na sněm
trldentském sess.'._,xx1V app. 13._de ret. (Nardiu,
Dei parochi, tom. 11. 21_6; Bol o:, De cap tuhs
c..! 5_.;1 Zi!cíli, Apparatus iuris ecclesiastíci, art. iV_)

Než i faráře _'nazývá církevní právo (Corpus iuriscan c. 3. X.l .31) „praelati'g ve smyslu všakjako
proceres, praepositi, t. j představeni. Ve stol. XIV.
a na začátku stol. XV. byli faráři namnoze, aunás
v Čechách všeobecně zváni preláty a počítáni
mezi klerus vyšší. Střidnici (vikáři), oltářnici,kněží bez obročí, živící se vyučováním ve ško ch
neb _stojicí ve službách panských, dále kněží u
tujicí od fary k iaře (vagí) a klerikové s níž ím
svěcením patřili ke kleru nižšímu (Dr. .Scdla'le,
Studie a texty, roč. 1. str.283:. — ll. Církevnidú
stojnosti mohou míti vztah buď k osobě papežové,
aneeob biskupové, jako dvěma představitelům a
nositelům nejvyšší a plné moci & důstojnosti cír
kevní. a rozčleňují se dále dle toho, jakou účast
mají na jejich mocí, úkonech správních a boho
služebných. Nejvyšší d—ít-í papežskou jsou kar

náloove (v. t.), jim prislušt právo voliti papeže.
řídíti církev v době interregna a míti hlas poradní
při obsazováni stolců biskupských. Právo toto vy
konávají výlučně v konklave a v papežské konsi
stoří. Mimo to maji předni účast ve správě du
chovní celé církve :v kongrega cích, v soudních
dvorech, v papežských úřadech a komisích), při
bohoslužebných úkonech papežských (cap ella
pontificia), ve vnitřní správě dvora papežsťčho
(tamilia pontificia., \ diplomatickém styku svaté
btolice (secretaria staat_us) a řídí diecési římskou
a šest diecésí suourbikárních. Dělí se na kardi

nály biskupy,_eknéze a jáhny. Sbor úplný čítá 70kardinálůa eprítomného stavu (An uariooponti
fício 1914) tolliko 56. Kardinálové \ ímě žijící a
v papežských úřadech činní se nazýva'í kuriální,
a bývá jich obyčejně asi polovina ceíého srubo
nyní 24. Ostatní působí s papežskou dispensí
rnimo im na v 'zna h, irkevně i politicky

důležitých stolcích arcibiskupských a bisku skýchzemě. Důstojnost kardinálskou převy uji to
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liko vládnoucí knížata a dědiční princové. Další
d-í papežskou jsoup reláti, kterí v druhé řadě
mají účast ve jmenovaných úřadech papežských
buď jako jednotlivci, neb jakoc elé sbory se
zvláštními výsadami. K prvým patří čtyři nejvyšší
preláti římští, t. j. náměstek kardinála komořího
sv římské cirkve (vícecamerarius $. R. vice
camerlengo), auditor apošt. komory, generální po
kladník tcže koomory a majordomus Jeho Svatosti

(pontificiae domus praefectus, t_éž___praepositusnebantistes)anazývjí sepraela mnlem isccis
praelatí dí tiochetti), dále preláti l"Šnalacovi(praelatí palatini),t. ], kromě jmenovanné o majordoma,

přeednosta komory (praefectus cubiculí secreti pon
tiíicis, auditor _jeho Svatosti a magister paláce
apoštolského, jiní jsou pověření úřadem skuteč
ných tajných komoří (camerarii secreti particí-_
pantes), papežského sakristána (praefectus sacrarii

apostolíci), papežských ceartem,onářů sekretářů aassessorů v kongregaacich e sobory_ tvoří
v kongregaci posvátných obařadúpreláti ofticiálové,
v soudním dvorru zvaném Rota preláti auditoři,
v apošt. komoře preláti klerikovée, v . 'ng
tuře spravedlností preláti zv. votantí a reterendářl
(Acta Apost. Sedís 1915) jedním z nejstarších a
prvních sborů prelátských jsou apooošt lští
prot uno táři (v. t.), jcihž původ sahá do

prvních dob církve, kdy jako notáři (prvonotářícírkevni_— protonotáři) měli za úkol sepisovati
životy mučedníků (acta martyrum)aapozději psáti

listiny a annály papežské _(gesta rom. pontificum).Sbor jejich pozůstává nyní ze sedmi lenů a po
živá mnoho výsad hodnostních i pravomocných,
mezi jinými předností před opatya prváva pode
písovati pap. bully v apoštolské kanceláři (cancel

1aria apostolica)a zastávati _nejdůležitějši úřady
vkuríi; jsou přimo _pcodřízeni sv. Stolicí a slujívarticipantes, t.j. maircr plnou účast na výsadách.
Bůstojnost tato byla během času rozšířena i na
osoby stojící mimo sbor, předeevším jako vvzna
menání papežské, spojené však s některými vý

sadami liturgickými,dvorními a způsobilosti k některým výkonům delegované moci papež Tři
její stupné jsou: ]. protonotář! přespočetrisík(supra

numeraríi); jmenovaných ad personam je dle přitomného stavu 47 a bydlí skoro vesměs v Římě;
znich více než polovina jsou činní v kurií. V'
sadou zvláštní patří k nim též kanovníci prel ti
tří patriarchálních basilik římských, a .,durante
munere“ kanovníci preláti kathedrál v Konkordii,

Florencii,_Gocrici,PPa,dově Trevisu, Videmu (Udine)a v Ben . 2. Protonotářl ad instar particl
pantiumíi jmenovaných ad personam jest 470(počet
není omezen, podobně jako u předešlých), znichž

sídlí v ímé 8_;___knim pat_ří__„d_urante tnuuere“ kanovnící kathed Maltě a Ostřihomi.
3. Protonotáři titulární čilildčIestní, které mocí pře
nesenou mohou jmenovati také nunciové a sbor
protonotářů participantium. Protonotáři čestní ne
mají hodnosti prelátů apežského dvora ani dru

žiny ádomus et tamiliae pontificis), a oblek jejichjest _cmy Zajímavo _je, žea arccibiskuup pražssýk
Antonín Brus z Mohelnice žádal roku 1567 nuncia,
aby mu opatřil důstojnost apoštolského proto
notáře a jako důvod uvvádí: ut possim ad com

modum ecclesiae catholicae in Bohemia crear_eapostolícos notaríos. Žádost eh o však asi
zena nebyla, jelikož o jmenování apoštolských nol
tářú v Čechách arcibiskupem nikde se nedočítáme
(Dr. Borový, Ant. Brus : Mohelnice, str. 94). Oblek,
výsady a práva apošt.p rotonotářů, jakož i pod

mínky k dosažení této důs__tojn_ostibyly nově upraveny Pieem x. v Motu rio inter multiplices
ze dne 21. února 1905. ', pokud jsou činni
v úřadech papežských, nazývají se kuriální v širším

l—A
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slova smyslu. Papež Benedikt XiV. založil vŘimě
ústav ku vzdělání reiátů kuriáiních v přesném

slova smyslu, určenych pro zvláštní úřady, hlavně
pro službu diplomatickou, t .mAcade aecclesiastica. Pod mínky přijetí do ní jsou: věk nejménné
25 let, pětileté theol. studium universitní, doktorát
obojíh'o práva, dvouletá praxe n některého du
chovního soudu, s prospěchem vykonaná přijímací
zkouška a roční vlastni důchod 1500 toia Pre
iátský úřad neb důstojnost udělená za těchto pod

mínekslujeapraeelatura iust tlae bez nichratiae. Výsady a předností pre
lpátůekluriálních byly znova potvrzeny Piem .

l'oprlo inter multiplices577. Kromě
uvedených důstojností,jež jsou v souvislosti s pa

Fežskou kurií, jsou důstojnosti, které papež uděu1c osobám zasloužilým jako vyznamenání spo

jeenás čestnými přednostmi npapežské kaple a paského dvvora čilí druž y(=d omus, familia

pontificia).jehto předevšímdůstojnost ass istentaaepehžské otrůnu (soiio pontificioassistens),
která se udčiuojcpat iarchům, arcibiskupům a bi
skupům (konstituce ŘehořeXV z.e 17.srpna 1621).
Dle stavu přítomného má tuto dústo nost 9 patri
arc,hů 42 arcibiskupové a 74 biskupu, kteří tvoří
sbor (collegium); dále důstojnost domácího

reláta pap ské ho (praeiatus neb antistcs
urbanus), ktera eičtá nyní 1046 členů, z nichž bydlí

v Římě 46, za městpnanřch v různých úřadech. Výsady jejich dvorní a rniturgické byly potvrzeny aupraveny rovněž vMotu proprio inter
multiplices g 78. r. 1905. Sboru netvoří; při slav

ných funkcích papežskšch stojí vedie oltáře nastraně epištolm Dom cími preláty papežskými
jsou tež všichni arcibiskupové a biskupové trunni
asslstenti, apošt. protonotáří participantes, supra
numerarií a ad instar durante munere, pak biskuu
pove' a preláti přináležejicí k některému sboru
prelátske'mu, žádají-ii. za důstojnost tuto dříve,
nežli vstoupili do sboo.ru Nižší hodností pap.
vora jsou taajní komoří přespo etní

(cubicularii intimi seu secreti adlecti supran u
ří čestní (cubiculariihono

rarii). Konajísslužbu v příslušných předsíních pa
pežského paláce. V průvodech papežských k funk
cím chrámo e konsistoři veřejném
čestně místo pomkonsistorních advokátcch a službu
néstí baldachýn, dvavvějíře po obou stranách no
sítek papežských (sedla gestatoria) a dvanácte

svíci při ožehna'm, jež gappež uděluje s nejsv.Svátosti o tářní. V kapli ixtinské mají vykázané
lavice proti trůnu papežovu; v basilice Vatikánské
sedí na pobočních stupních pap. oltáře. V průvo

dech papežských nosí řasnatýíialový oblek zvanýcroccia. Titul je ich jest Monnsigno re. Ve svých
povinnostech podléhají majordomovi a prefektu pap.
tajné komory, jinak jsou zcela poodřizeni vlast
nímu biskupovi. Papež uděluje tuto dvorní hod
nost jako vyznamenání těž kněžím dlícím mimo

ím. o nost však přesesvtá á smrtí papežovou.
O jejich privilegiích jedná konstituce Řehoře XV.
De prívilegiis cublcuiariis et familiarlbus concessisze dne 31. bře ále žes tn komoř'

„extra Urbeem ;ljsou pozzědjšiho oduu, od. Odznaky a titul mají jako předešlí, avšak
směji jich užívati jen mimo irn jsou-ii v místě,
ve kterém dlí papež mimo im, konají stejnou
dvorní | chrámovou službu jako tajní komořípřes
početm.jinou hodnostíjsou papc ikaplan i,
kteří se dělí na čtyřikategorie: tajné kaplan,

:“

tajné
kapiany čestné, tajné kaplany čestně „extra rbem“

kapianyzzvané comm nes. Ka ianí tajní

(cappellani secreti), počtem čtylří,požívají zvláštnídůvěry papežovy a jsou to visastrie jehoo sobuí
sekretáři a ceremonaři. Dva z nich zastávají při

církevní důstojnosti

slavných obřadech úřad cauJatáře a nosiče

kříže. Před stoletím XVI. _byli zváni cappeiianiauditores.Tajn apla ni čestní (cappellaani
secreti honoris) ustanoveni byli od Klementa
(nynipočtem 90) ata ]ll'l ani čestní,x,e aUrb m“ (počtlcm 60) podaPia Vii. jako

vyznamaenáni kleriků s čestnýmii odznaky a výsadami kapianů tajných. Kaaapi co

tvoří sbor, mající děkana a číltagci til-"7rrlčuienů,
k němuž přináleži několik (nyni ) členů přespo-ičetných. Vznikil X.Vl století a jsou jmenován

brevvem. Zastávají |__porlřízenějšíúřady kostelní asakristánské (nap ozor na paramenty, šatnice
papežské atd. )l; kdpežto hodnost předešlých tří třid
kapianských přestává smrtí papcžovou, tito trvají.

Výsady ljejich hyly potvrzeny apošt. listy Innocence XI ze dne4 prosince 1693a Klementa Xll.
ze dne 18. května 1731. Všichni kaplani ma'í titul
Monsignore a fialový oblek (talár). — Krom jme
novaných pap. hodností církevně- duchovních ljsou
papežské hodnosti církevně laické, kostelní a
dvorní K nim patři: Přednosta pohostin
ského úřadu (magister S. Hospítii), pů
vodně zvaný magister Sacrí Sace ili; měl v minu
losti rozsáhlou moc administrativní a značnou účast

pap. obřadech. Péči jeho bylo svěřeno poho
stinství knížat i věřících připutovavšich do Říma
Nyní jest úřad jeho omezen na službu při někte
rých slavných audiencich a při slavných pontifi

kálnich bohoslužbách plaůežských, při nichž příslu
huje papeži lavabem. dnostni jeho třída byla
stanovena AlexandremVll. Prap rečnikr svřímské církve (vexiliarlus . . .). Fu

t.j. dvorní ubytovatel (forerius maior), jenž l„jestprvním úředníkem dvorním po majordomovi a jej

také v nepřítomnosti zastupuje. Má též vrrchní dozor and pap. paláceem a jeho zařízením. jeeho po

vinnostiurčilŘehoř XVI.Motu proprio ze dne ._10prosince 1832 a 20. dubna l840 a Lev Xiii. 1288.
Vrchní generální inspektor pošty
(praefectus čili magister tabeliariorum, též zvaný
praepositus cursus pubiici), jenž měl veliké po
vinnosti hlavně v dobách, kdpy apež cestoval do
ciziny. e, co souviselo s cestováním, bylo mu
podřízeno. Pius Vili. Motu proprio z r. 1830 vy
mezil záležitosti, v kterých podléhá kardinálu k'o
mořimu, kardin aiu státnímu sekretáři a gen. po 
kiadníkupap. komory. p.štolba čili podkoni

(praefectus stabuii), jehož Řnlyioiějši povinnosti &
výsady určil Motu proprioŘ e XVL jmenovanéhodnosti a úřady jsou svěřeny členům vysok
katolické římskéšlechty a s výjimkou praporečnika
přináležík první hodnostní třídě iaíckých ko
m oři, zvaných skuteční tajní komoří s dýkou a
kápi (camerarii secreti ab ense et iacerna particl

pantes). tKe druhé třnídčmnáleži atajní komoří s dýkouápi „ .
Prvni sídlí7vvŘiměankonají podobně jako duchovní
tajní komoří a současně s těmito službu v před
sínich papežských; nyní jest jich počtem pě_t.jako
čestné vyznamenán.uděluje sehhodnosttatoijiným
zasloužil' m mužům,a ti se naz'vají komoří přes:
početní. lřeti třídu komořitvořit. zv. čestní komoří
s dýkouaakápí a zovou se „de numero“, pokud
jim svěřen "est určitý úřad dvorni.aa.supra nu
merum“, u člena-ii hodnost jako vyznamenání.
Prvnt komoří této třídy „de numero“, která čítá

pouze pět členů, zastává úřad přednosty papeži.domu (magister domus, maestro ditcasa dei sacri
paiazzl apostolicl). Uřad i hodnost iaíckých ko
moří smrtí papežovou ne řestává. — pap. 
stojnostech a hodnostec kuriáiních pojednává
Banga: ve spisu Die romische Curie, Miinsterl1,854
Phi/lípy, Kirchenrecht vi, Hmrc/u'ui,Kirchenrecht ],
a jména všech dignitářů uveřejňuje schematismus



církevní důstojnosti

pap. vora s Annuario pontítícío (dříve Gerarchía
cattolica) každoročně vycházející ve vatikánskě
knihtiskárně. — iii. V jednotlivých díecésích _jsou
c-iini d-lni ti, kdož mají přední účast na moci bi
skupově ve správě díecěse. (Sněm tridentský,
sess. XXIV. c. 12. de ref.) Dle všeobecného církev
ního práva jsou to jen arcikněží a arcijáhní.
Arcijáhni (v. t.) v prvních stoletích církve byli
asi tím, čím nyní jsou generální vikáři bis upů,
měli nad to imoc soudcovskou a spravovali jejich
časné statky. Během století však OSVOjlll51na úkor
biskupů úřad tento doživotně a neodvolatelně,
čímž,vznikly mnohé nepřístojností a rozepře. Proto
na různých sněmech byla jim pravomoc zcela neb
z částí odnímána, a biskupove si volili nové, od
volatelné vikáře, zatím co arcijáhní zůstali na
mnoze pouhou důstojnos tí bez pravomocí prvniho,
druheho, někdy i třetího stupně vkapitulách. Sněm
tridentský (sess. .XXIV. . e.ret) neruší
arcijáhnův, ale odnimá'jímctoiíko veškerou mocsoud
covvskou a činí je podřízenými biskupům. Ar cí
kně ží (v. t.) byli dvojího druhu. Venkovští, kteří

nastoupili po biskupeech venkovských (chorepiscopj,o zwga : , nkov) & zvánní byli též vikáři
(v_icarií foraneí) neb" děkani, jelikož jim bylo od
řízeno deset (decem) kněží. ěstským arcikngžim
podléhal veškeren klerus městský, nad nímž měli
pravomoc řádnou. neodvolateinou; biskupa zastu
povali v kněžském úřadě. Ačkoliv arcíkněži s prvo
počátku vzhledem k svému kněžskěmmu svěcení
stáli nad arcijáhny, a někde í zůstali jako první

digníta po biskupoví,přece většinou podléhaipírpravomocí arcijáhnů. Arcíkněží ako bez
mocí udržéií se v jen některých fkapítuiáchr apod

tímto názvem. _lsou kapituly na přicvž ltaiíía vRakousku kapituly řecko-katoiické),j žprvnim dí
gnitářem jest arcikněz. Arcíkněží vecnkovštídůstoj—
ností nejsou, leč, byia--lí jim přiřčena jakasi před
nost též v kapitule kathedrálm neb koilegiátní.

(Borax, De capítulis Sec. i|., I'lzarcnam'hmrDe veteri et nova disciplina, p. i. i. 1 .) Arci
knéz a arcijáhen zůstali tedy důstojnostmí dle všeob.
církev. ráva, byt mnohdy nižšího stupně, v dnešních
kapituicch, a to nejen kathedráinlch, ale i kolegiát
ních, kde se vyskytují. (Baróam, De canonlcís,
cap. 4.) Jako první a druhá dígnita po biskupovi byli
zavedeni a právem též uznáni prob oštia

kaní dnešních kapitui a k nim další sdůstojnostipřibrány pod názvem schoias tic s, cantor,
custos, sacrísta atd. Názvytyto převzatybyly
ze zrizeni řeholního, když kapituly a celý klerus

kathedrální přijali statut řeholní a vedtiílživot spo—lečný. Počettjích není stejný; u kaaítup etropo
lítnich býyáj ICh až pět, ukapiiui kalthenřirálních
dvě neb tří,u kolegiátních jedna neb dvě. Metetrop.
kapitula pražská má důstojnosti čtyři. robošta,
děkana, arcijáhna a scholastika, kathedrápni kapi
tula litoměřická dvě: proboštaaa děkana, králove
hradeckájednu: děkana, budějovická lři: probošta,
děkana ascholastika; metrop. kapitula olomoucká
pět: děkana (jako první dígnítu), probošta, arci
'.áhnu scholastika a kustoda; kathedrá iní kapitula
rněnská dvě: děkana a arcijáhna; metrop. kapi

tula vídeňská pět: probošta, děkan,a kustoda, kan
tora a scholastika. Označují se spooiečným názvem
kapitulních prelátů. Práva a povinnosti jednotlivých

stanovi ka'pítulní statut. Povinnostiprvních kapitui.důstojnost die Caeremoniale Episcoporum c. Vil.
jest přísiuhovati (jako presbyter assistens) biskupu
při pontifikátnich bohoslužbách a za jeho nepri
tomnosti míti slavně bohoslužby. jiné přednosti a
povinností jejich hlavně chórové vymezeny jsou roz
hodnutímí posv. Sboru obřadůvobsaženýmíve sbírce
nálezů téhož Sboru, vydané zrozkazu Lva Xiii. Po
vinnosti arcijáhna jest, při slavných svěcenich bi

879

skupoví předváděli novosvěcencea žádatí za svě
cení. jmenované digníty při kostelech kathedráiních
a koliegíatních nemusí býti a dle všeobecného
církevního práva nejsou členy kapituly, tedy ka
novníky, lec jen tehdy, jsou--1i podle zvláštního

ustanoveni nebo obyčeje spojeny s ob_ročímkapituiára. .C. 26. Au 17 Ma orícenf, Scar
iantonuslib. ll. tit. 13., De Angelísiíb. ili. tit. XL n. 2)

omu však se nepřiči ustanovení sněmu trident
skeho, sess. XXIV.cap. 7. de ree.f: ut unum tantum
benefícíum ecclesiasticum singulís conferatur, po
něvadž se jedná o obročí pří 'ednom a témž ko
steieabez koilíse povinnosti. ( cariantonusiib iV.
tít 16. Palloh'n Canonic atuus & 70.—79.)
Kanovnik titeologus a poenítentiarius, jenž má býti
zřízen při všech kost elích kathedráiních a theolo—
gus při všech kollegiátnich (sněm trident., sess. V

assess XXlV.c.8. de rei., konstituce Bene
díkta Xlil. ze dne 19. května 1725 Pastoraiis ofií
cíí, konkordát rakouský ze dne 18. srpna 1855,
či. X.,)(iii) nejsou die církev. práva dígníty, ale
otiicía. V některých však kapituiách platí za dí
gníty. Rovněž dígnítou není generální vikář jako
takový,p oněvadž důstojnost ve smyslu práva před
pokládápsice pravomoc,ale trvale spojenou sobro

čím, čehož není při gen. vikáři, jenž jest ad nutum
amlovibilís (Bami-::, e c_apítuiís, secltío il. cap. V.Bar,óa.raDe canonícís, c. 0 extensi

Eřesněho církevního názvu dígníiy najině církevníodnostáře bylo již shora připomenu V. Dle
všeob. ci.rkev práva iest jedinně papež oprávněn
zřizovati církevní důstojnosti: biskupství, kapituly

kathedrální a koilegiátní;l jednotlivé digníty a kanonikátyln ové v ka iuitach již zřízených, jakož
ípřespočetné kanoní aty, nessídelní a čestnéémá
právo zřizovati biskup za souhlasu dotyčné kapituly. (Bouix, De capítuiis p. ll. c. l.—lil.) Ostatni
úřady nebo hodností může sám biskup ve své die
césí zřizovati. V Rakousku k tomuto právu odka
zuje též konkordát v čl. KVM. a W. Bískupyyjme
nuje a ustanovuje papežV Rakousku dle čl. XIX.
konkordátu zvláštní výsadou jest vyhrazeno jme
nování biskupů — až na některé výjímky— ci
saří; mají však dříve býti slyšení biskupové
konprovínciáini. Důstojností uprázdněné v kurií
papežské propůjčuj papež, pak takove, jichž
beneficiát zemrei v Římě, aneb ichž pozbyl ná
sledkem zakročení papežova. Bále jest v hra
zena papežské koliaci první dígníta kathedrl nlích
kapitui; je--ií však Iaíckeho patronátu, nastupujedie rakouského konkordátu či. XXil. ]
dígníta druhá. Ostatní dígnity akanonikaty kapitui
kathedrálních die všeob. církev. práva obsazuje
biskup spolu s kapitulou gsímuitanee),t. j. v praxí:
střídavě dle měsíců, týdnu neeb jiných dob. Může
však právo toto obyčejem neb hned od počátku
přejití bud' jedině na biskupa, neb na kapitulu. Dle
téhož všeob. práva prebendy kapitui koliegiátních

se obsazují volbou kapituiyca koliaci biskupskou.(Bauix, De capítuiís, p rekční stanovy
asmlouvy podmiňují různě odchylky od těchto
pravidel všeob. církev. . ominky dosa
žení c--ích d—itýkají se obročí, uchazeče a způsobu

ni, a stanovil je sněm tridentský sess. ViL

O

l.—3. de ret., sess. XXII. ..,2 c. de ret.,
sess. XXlii. c. 5, c. 18. de reí., sess. i .c. .,

19 de rei., ses.s XXV. :: 15. de ref.; blíže onich
pojednává církevní právo. — V. Zevnější odznaky
c-ich d—ipozůstávají v oblekuu,a
tvaru a barvě, a pak i v jiných zvláštních odzna
cích. Papež nosi oblek barvy bílé, kardinálové

barvy červeně, biskupoov,é Hreiátí avšíchni ostatnípnpežští hodnostáři b_arvy iai.ově Zvláštníípřed
pisv liturgické stanoví, kd kardinálové ma' í nosíti
oblek fialový a biskupov oblek černý ( aerem
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Episc.l ..lc ll.,l) na př. v adventě, v postě atd.
Dle obyčejecřímského však biskupové uživaji vždy
obleku barvy fialové. Kardinálové a biskupové řá
doví podržuji barvu oblekus vého řádu, smí toliko

nosíti biret, kčepičku (pileolus)a klobouk příslušnéarvy. kpředepsaný dle účelu jest dvojízn e

liturgickýaliturgíckš; tento pak jest opět chórovýnebo pontifikální eliturgic y naz vá se habitus
pian.us Obíeku hórového se užív pří menších
slavnostech kostelních, předevšim ovšem v chóru.
Odznakem jeho jest u všech preiátských důstoj

ností gvyvyjimaje řeholní) rocheta a mozzeta, jsou--lív míst své pravomoci. I papež užívá mozzety,a
sice sametově, červené, hermelínem lemované, a
místo biretu t. zv. kamatiry. Prelát bez pravomoci,
neb prelát spravomoci, ale mimo okršlek své pra
vomoci, smí nositi místo mozzety mantellet. Kar
d.iiálove v sídelním městě papežském užívají man
telletu s mozzetou zárovei, rovněž biskupové ve
své diecési za přítomnosti kardinála, papež. legáta
a v jiných případech, jež blíže stanovi Ceremo
niale epíscoporum a Pontii'c ale romanum. v
nosíti mozzetu přes iiianiele udělil Benedikt Xlíí.
r. 1724 též čtyřem patriarchům ritu latinského. Při
slavnějších řiležitostech užívá se místo mozzety
kápě příslu né barvy (cappa magna) s vlečkou
volnou v--iiiístě pravomoci [reíátovy. Kápi podržují
biskupové na snémě provnnciálnim, a při ap
ských průvodech a obřadech podobně jako všichni

preláti, ktieři tvoří sbory collcgia), na př. protonotáii. l.X brevem E.cclesíarum omnium ze
e.l7 června 1867 dovolil všem bisku úm uži

vání fialové čepičky (pileola, a Lev XII. užívání
fialového biretu Apoštolští protonotáři nosi biret
černý s rubínovýmtrracep adomáci preláti s fia
lovým Obiek pontifikální přaísluší těm, kdož přijali
svěcení biskupské, aneb aspoň opats ké. Užívá se
ho při_slavných bohoslužbáchasvécenich. Součásti
jeho jsou: mitra (infule), berla (pedum), tunicella,
dalmatika, rukavice, střevíce, prsten a náprsní kříž.
Berly, která jest odznakem pastýřského úřadu, smí
se užívati, nehledě ovšem k výsadám a zvláštním

úkonům, při nichžřjest předepsána, toliko vokrskuvlastni pravomoci ontiíikálníniodznakemarcibisku

povř'mjest pallium a papežovým fanon Pallium všakudě uje sejako zvláštní, velmi řídké vyznamenánítéž
biskupům. Arcibiskupovvé mají právo uživative ve
řejných průvodech přednosného kříže s dvoím
příčným břevnem a patriarchové s trojím. Výsa—
dami Sv. Stolíce přijaly,nneb právem zákonného
obyčeje nabyly oblckovych odznaků jak chórovych
tak pontifikálnich částečně neb v plném rozsahu

mé důstojnosti, jímž po všeobecném právu
nepřináležely. Ta kov' m způsobem bylo rozšířeno
pravo užívati pontiiikálii na apošt. protonotáře,
na jednotlivé dignity kapitulní, nebiceíé kapituly;
rovněž tak rozšířeno právo chórového obleku pre
látského, na př. mozzety a kápě, na dignity, které
nemaii církevní pravomoci. i pokud barvy se 'če,
mají na př. někteří biskupové právo užívati er
veného biretu jako kardinálové (Decreta 5. C.

n. 3170),kapitulkemčervených kápí aflalových bíretů.astnim odzna pitulárů kromě prstenu jest
náprsní medaile (insiagne) na fialové stuze, preed

stavující taotrionachrámu; formajejípodléhá schválení Sv. e. — Všíchní preláti papežšti mají
právo užívatlicznaku (erbu), krytého širokým klo
boukem s třac a to: máci preláti s dvanácti
třapci barvy iaíové upo každé straně erbu šest),
apoštol. protonotáří s třapci barvy karmínové, bl
skupové s třapci zelenými. arcibisku ové sdva

ccti třapci zelenýmia kardinálzoúvé jses! tyřiadsviacetítřapci červenými Znakkapp kry
(trlregnum) spočívající na ski-iženýchekličích.tRovněž
kapituly a jiní dignitáři mají své znaky jim příslu

církevní hierarchie — církevní instituty

šicí právem neb obyčejem. Státním právem rakou
ým jsou církevní knížata (biskupové) tak jako

rodln šlechtické uznání způsobilými uživatí erbu.
Všeo ecná eho orma jest stanovena dvorním de
kretem ze ne 13 ledna 1825. V rámci této formy
mohou si jednotlivci volili své zvláštní znaky, při
čemž jest dvorn m dekretem ze dne 10.červvna 1830
dovoleno pououžit naku kapituly neb diecése. jíní

církevní dignitáří mohounnabýti způlsiobilostierbovníjen zvláštním propůjčen celé kapiiutly
právo erbu, musí jednotlivci, chtěji--lí ho užpivati,
míti k tomu zvláštní dovolení, byt' byli šlechtici a
jednalo seo pouh rozšíření erbu rodinného zna
keiln kapitulním (nařiz. vlád. doinorak. z 1 března( a.

církevní hierarchie. jméno to má půvvod ve
spisu připísovanémneprávem Dionysiu Areopegitovi
„ncgi n'; šmz).qmaauxfjc konala,-“ . ůvodně značí
hierarchie (z řeckého legát-,svatý, (iglů panování)
všechny, kdož sou pokřtění a tim povolání pano
vati s Kristem ánem. Ve smyssul užším a vlastním
značí pořad neboli stupnici mocí, propůjčených od
církve osobám za schopné uznaným. respective
osoby samé. Dělí pak se v hierarchii l. ordinís

t.jtšp ořad osob, kterým se dostala moc svěceníneesoi vschopnost rozdávati milosti; a tato opětvoji a) ltierarchia ordinís ju ris divini,

kentížnáležejí) dle božského práva episkopát, pressby
terát candiakonát. (Sněmt tríd. sez. XXlll. de cr.ord G.) Tato svěcení došla později od cisrkve
rozmnožení, když jáhnové již nestačili k plnění
všech svých povinností. í přibyla l;) hierarcíiia
ordinisjuris eccleSiast icí t. j. po henství,
akolytát, exorcistát, íektorált, ostiariát. (V cirkvi
východní pouze: podjáhenstvi a íektorát, k nimž
přistupuje u Maronítů kantorá.t) 2. Hierarchie
jurísdictionis jest pořadosrob. kterým se do
stalo pravomocí v řízení cirkve. Dělí pak se a) na
hierarchiijurísdictionisprávaakbožs k níž
náležejí papež a biskupové, &) na hierarchoii juiís
dictionlspráva církevního: kardinálové,patri
archové, exarchově, primasové, metropolité, arcibi
skupové, biskuupovvé. dále: koad' utoři, generální ví

káři. stolični kapituly, kapitWvikári, arcijáhnové, arciknéží, víkářl,faráři. (Srov.W emar ,jus decretaíium il.
2.násl. Ságmiillzr, „Kath.Kirchenrecht“ 35. ff.,Lom
bardgínstitutionesjurís can. il. 180 ná 1m.

církevn hodinky víz breviář
církevn hudba viz církevní zpěv a hudba.
církevn hymny viz hymno ogie.
církev ínstítuce sluji zařizení,jež církev sta

novila na prospěch a ochranu svou, i 'ednotlivých
svých institutuv a osob. Všechna mají učeleni blalio
cirkve přímo neboprostředečně. Takovou instituci
církevní jest na př. pii svécenich doba seminár
ního pobytu za účelem vědeckým iasketickým;
noviciát v řeholích a různych ústavech řeholních
za útelem lepšího poznání povolání kandidátova,
exercicie ro svěcence'i častější exercicie duchovní;
konkurs arní na zjištění potřebných vlastnosti a
vědomosti pro beneiicia kurátiií; zásnub směřující

tom,u by snoubenci lépe mohli se poznati; pro
hlášky sloužící k tomu účelu, by mohla býti snáze
odhalena řekážka snoubencům snaad v uzavření

snatku va íci; vadnosti svěcení; překážky mariáždelské, závady bránící kandidátům Vstup do řá u;

cirkeviní sněmy; pastýřské porady duchovjens/Ítva

_..

,?

cmírkevníínstítuty(c. ústavy) jsou spolení Vice
osob téhož pohlavi za účelem společného žití dle
církevně uznaných pravidel pod vedením ředsta—
vene'ho, avšak bez výslovných slibů, k osažení
zvláštních náboženských účelů. Předcházinoviciát.
Propuštění může se státi bez zvláštního důvodu
vzájemnou dohodou mezi představeným a dotyč
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ným členem. Důvod právní k vystoupeni byl by
nutným jen tehda, kdyby člen ten byl slíbil, že

v ústavu zůstane, a sllb ten byl přijat od před
staveného jménem ústavu. (.Sá'gmúler „Kirchenrecht" 851. ft.) Všir ším slova smyslu vyrozumí
váme instituty cirkevnímiiřády a kongregace. Kip.

církevní ínvent ái'. Aby zjištěn byl přesný názor
a snadný přehide o stavu movitého i nemovitého
jmění, náležejícího některému círk. ústavu v určité

eriodě, a umožněno srovnání jeho vzrůstu nebo

úbytku jest Poezákonech círk. i státních správcůmtohoto jměn zakládati, obnovovati a doplňoovatijeh . . púlný seznam, popis aocennění
veškerého vlastnictví círk. ústavu (obročí, záduší,

řeholního společenstva) vjistě době. Dle vlastnikajměnícírk jsou různé druhy :. i--ů, jako: i. obroční,
seznamstatkůobročnich,i. zádušní čikosteiní,
jenž obsahuje všechny součásti jmění zádušního
a kostelního, jako budovy, kostelní zařízení, res

consecratae et benedicta:,ijměni, určenék zachování těchto věccí a p., měni duchovních

společnos stí. Tyto třinejobvyklejšídruhyinventářů rozpadají se nezřídka v i-e částeč,né jako na
př. i. zádušní mívá při většich kostelích také i.
o mění svěřeném řediteli kůru a kostelnikovi.

ostelni, jenž obsahuje jmění, důc odhya6výdaje kostela, sestavuje dle narz. pro y6( /5.
820) a vy osu česk. mistodrž. (15.//lV. 1873) účetní

záduší vždy po 3 létech, dle předepsaných formu
lářrů ve 3 exemplářích, jež se zasílají cestou vika
riátni konsistoři a účetnímu oddělení při místodr
žitelství, často jen konsistoři. Jinde se obnovuje po

etech Podepsán je farářem a patronátn. koml
ařem. mřlárurčený prop okladnu kostelní a

místodržitelství jest kolkován za každý arch kolkem
1 K. Poplatek ten hradí záduší resp. ti k jejichž
prospěchu byl sepsán. Změny jmění kosteln. maji
hned v i-i býtip oznamenánny. Nový i. zhotovuje
se dle nejblíže předcházejícího akaždý maj'.tkový
předmět opatřen jest číslem i-e předešlého a on
vého. Přibylě věci číslují se jen v i- i novéma
poslední rubriky zapíše se příčina přírůstku. Před
měty; jež se ztratily, nebo sešly, nemají v novém
i-i čísla dyž uděleno bylo úřední povolení
k odepsání, poznamená se to vrubríce „o“odpadl

Také o veškerém jmění obsročnim aklášternlm mádle nařízení pro co 1b803) ýti sepsán i.,
jenž obsahuje popis farní2(klášterní) budovy, budov
hospodářských, popis . Lmdus instructus,
pozemků, desátku a jeho náhrady, daní a výloh
udržovacích, sumární výtah p_řijjmů &vydání a pod.
Také bývá sděláván zvláštní i. pouze íarnich budov
a hospod. stavení, který u příležitosti kanon. visi
tace každoročně má býti se skutečným stavem

srovnán. !. obročí má se pravidelně obnovovatipři každém uprázdněni obroc Než dle nařízení
česk. gubernia (BO./8. 1821) není toho třeba, nena
stala- li změna v obročnim jmění. jest však o tom
úřady v rozuměti. jakmile obročnik správy jmění
obročni o (klášterního) se uj,al ručí zaří a jest
povinen dle přijatého i-e je odeezvzdali nástupci.
Proto jest :. 1-e po umrti nebo odchodu předešlého

beneficiáta ucnlřitornnosti vikáře a palronátn. komisaře prohlé outi a se skutečným stavem jmění
srovnati. Nedostatky shledané je povinen hraditi

odstupující íbeneficiát resp. pozůstalost Cena predmětů jmění dušního, obročniho i klášterního
uvádí se dle starého i—eresp. de výměru poplatku
aequivalentního. Také zámecké kaple a jiné budovy
církevní, soukromníky nebo obcemi založené a
vydržovane', mají míti své inventáře o 4 exemplá
řlch: pro vikáře faráře. okres. hejtmanství astranu,
již se tykaji. V prričině sepsání i-ů o jměnni kostelů, o ročí a duchov. společenstev vydalo české
místodržitelství oběžnikz2./2. 1880č. 2535, v němž
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prraví, že i--e maji ten účel, aby státní správě
kultu sloužily za 5 olehlivý odklad v příčině péče
o zachovánicirk. z kladního apitálu Srov. Barový
Sl03h SI.; Právní Rádce

str. 23332d313 násl.; C. Gram,aLehrbuch der kath.vyd. str.
církevní jez k viz liturgickýj
církevní je náníl. ve smyslu ialt.eccl.actiones

značí tolik co jednáni soudní, ave smyslu tom
zavedl jep ávník Gaius z ll. století a přijato do
lnstitucí justiniánových, jež majíce rozdělení na
tři části, jednají v první o osobách, ve druhé (roz
dělené na dvě knihy) o věcech, a ve třetí o sou
deech o práva církevního zavedl rozdělení to
Lancelotti („institutiones iuris canonici“ Perusiae,
1563),znověj šich pak hou živá na _př.de Camillis
(„institut. iuris canonici" , 3 sv., Pariž 1889), kdež

tzedy/ název 0.j. značí pojednání o :. soudnictví.e smyslupůsobení církevního značía.j.
ono jednáni jak jednotlivců, tak různých mravních
(právních) osob, společenstev, sdružení, shromáž
dění atd., jež řídí se zásadami církevnímmia má
svým cílem zdar a ros ěch církve v celistvosti

jeji i v jednotlivých udec a částech 3. C. j. značíoik, co Clír evn l ukony (v. t), tedy ze
jména úkony, jež spojeny jsou s udělováním svá
tosti, svátostnin, nebo též úřední úkony církevních
osooabapood. tomto smyslu užívá se jména toho
zhustai pro označení třetí části trojdílněho rozdělení
učebnic práva církevního (aaž na ty úřední úkony
cirkr. osob, o nichž se jedná v části první (o c.
osobách) a druhé (o (. věcech). Rozdělení to má
též Borový, Úřední sloh církevní, který však ve
svém třetím díle jedná jen o některých jednáních
církevních, totiž o manželství, svěcení dnu svá
tečních, slibu a přisaze, a o círr.kev pohřbu, ro
tože o některých církevních jednáních mluví v obou

prvnich částech, jiné pak tuto pomíjí. Týt/£.církevní ěmní(. tatky, ::.zboží, :: vlast
nictvi, bona ecclesiae, peculium eccle
siasticum). A) Církev má právo jmění na
bývati, je držeti kavsprav0vati a jim di' jest osobou mravní čili

právni, jelikož jest společnostiřpravou,,napiosto dokonalou. (Vizv. či. církev.) říslušejí tudíž cirkvi
táž práva, jaká příslušejí každé jiné osoobě.
prráva ta patří však i právo, časných statků nabý
vatl, je držeti a spravovati, nebot nejen osoba fy
sická, nýbrž i každá osoba mravní má jistý cil

gičel), k jehož dosažení arci potřebuje prostředků.rostředky ty však musí býti (též) viditelné, pro
tože viditelná osoba potřebuje prostředků viditel
n ',ch a mezi ty patří i statky časné, takže bez nich
ždná osoba, a tudíž ani církev obstáti nemůže
(visibile regnum Dei in terris). Sestáváí církev
z lidí a pro spásu lidi na zemi jest založena, má
viditelný kultus, viditelné sacerdotium, t. j. sluu,hy
jež musi vydržovatj, a má viditelné chudé, jimž

podporu poskytovati jest povinna. K tomu arci jakokorrelát druží se právo církve, požadovati tyto
existenční prostředky od věřících, t.j. od těch, pro

něž des zalo,žena a povinnost věřících tyto prostře ky časně církvi poskytovati. Má pak církev
toto přirozené právvo k nabývání a držení statků
nezávisle na státu, což odpůrci církve popírají, ale
neprávem. Neboť l. opírají své tvrzenionesprávné

učení de omnipotentia status, jež bylo--li by sgráv
ným, činiloeb stát paniheistickým, vylučujíc ohaale prot ůh existuje, není naade vše vůle státu,
nýbrž vůleeBoží. 2. Totéž plyne ze samé idee cirkve
jakožto církve. Církev zajisté jako společnost
(osoba právní) potřebuje ke své existenci statků
časných. Měla-ll by právo k nabývání a držení
statků časných závisie na státu, měla by nutně
i právo existenční závislé na státú Ale Církev exi
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stuje nezávisle na vůli státu, cožcplyne již 7 povznešenosti účelu cirkve nad účel mstátu, aproto

musí míti i existenční prostředky a právo je nabývati nezávisle na státu. 1.1 Co ak ji'/'. sama
idea. povaha a podstata cirkve jakožto společnosti

dokonalé a na státu nezávislé dokazuje aavyžaduje,to dokazuje i positivní právobbožské hlá
sají výroky Kristovya apoštolúv, jakož | jejichied
námia dějiny, ato po obo'i stráncc,e t.j. i odo
nabývání a držení statků časných, i co do nezá
vislosti ve směru tom na státu. 1. Kristus zajisté
právo to vyjádřil slovy (Luk. 10, 7): „iloden jest
dělník mzdy své“, a potvrdil je i svým příkladem,
protože, jak čteme vevang sv. jana 13, měšec
(t. j. kasu) měljídáš“, z něhož „Kristus“, dle sv.
Augustina, ,polřebám učedníků svých i jiným po
třebám zadostčinil“, kterýžto měšec týž sv. Augu

stín e(ln Psal. 146) nazývá „tiskem statu Božiho“.Až měl p_rávoto nezávisle na státu, dal Kristus
na jevo sv mjednánim, nebot nikde nečteme. že
posila e apyoštoly své do celého světa a ke všem
národům šiřiti církev. přikázal jim, aby tak člnill
závisle na státu. Učínil-li však existenci cirkxe na
státu nezávislou, učinil eo ipso na státu nezávislým
inabývání existenčních prostředků cirkve, ježb
věru nikdy nebyal mohla exlstovatí, kdyby byla
měla nabývati yprostředkův existenčních v závi

slosti na státu.22.1“otěž vysvítá ze slova 1jednáníapoštolů. Praviť svatý Pavel (1. Kor , 4.)
„jestliže my jsme vám rozseli věci duchovni, je--liž
to velike, žneme-li my vaše věci tělesné? _Ísou--li

jiníí účastni tohoto práva na vás, zdaliž ne timspše my? Nevite-li, že ti kteří konají službus sva

tou, ze svatyně edí, aa že ti, kteří přísluhuji oltáři,s oltářem se děi? iPán naridil hlasateluum

evangelia, abyčzeevangelia byli živí.“ A ve Skut.
agošt.( (2, 44)č me: „Všichni věřící pak. . měliv ecky věci společny“. Tedy opět zřejmo právo
církve k nabývání statkův a povinnost věřících,
cirkvi je poskytovati A že je církev má nezávisle
na státu, vidno jasně zjednání apoštolů, kterí proti
zákaazu státu, jsouce trýznění, bai smmrti trestání,
církev zakládali a tudíž i prostředků k zachování
církve jimi založené nezávisle na státu nabývali.
3. A nejinak svědčí a dokazuji dějiny. Nebot hned

v prvních dobách, kdy icírkev v říši římské ještěnebvla uznána, jmění měla. Vimel', že v do
bách apoštolských bohatší křesťané své statky

prodávali a strženýd peníz odváděli & oštolúm prochudé (srv. Anna a Sa/ m); věricí přinášeli

různé obětiny (oblationes) bud' denné, nebot týdněnebo měsičn přinášeli totiž biskupovi do domuu,
nebo na oltář, nebo do zvláštních korbon čili spor
tuli (košů) v kostele postavených různé natura liee,
jako chléb, vino, olej, luštěnínyajlné věcí, později
též peníze, z kterycžto věci jedna část sloužila
účelu eucharistickěmu, t. j. ke konsekraci a pro

agapy (v. i.), druhá dpak pro sustentací klěru achudých, mimo too dváděny kléru prvotiny a de
(v. t.)z přírodnin l dobytka. A kromě těchto

statků movitých dostávala a měla církev i statky
nemmovvité. Ovšem, nejsouc uznána za společnost
svéprávní, nabývala jich církev a držela je v prvních
stoletích nejprve jako domnělá sekta judaisticka,
pak jako bratrstvo pohřební, repraesentované na
venek biskupem , a že tomu vskutku tak bylo, vrdno
nejlépe z toho, že po 313 byly církvi vráceny

mnohě statky nemovité (na př. kostelřáll_hřbltovyatd.), což je důkazem, že je před r měla
a že jí byly zabrány. Po r. 313 církev ovšem nejen
statků nabývala, nýbrž dostalo se ji při tom i růz

Tých výsad jak v říši římské (za Konstantina Vel.,heodosia a justinlana i.), tak v říši tranckě a
germánské, at co do darování, nebo testamentárních
odkazů (t. zv. quartam Falcidiam a Trebelianam

církevní jmění

[v.t . nebylo dovoleno zbožným odkazům odečí
tati), závěti na prospěch zbožných ůstavúv a vy
držení právních let exstinktívního i nabývaciho
(promlčením a nabýváním). (Srv. čl. církev.) Ovšem
že svobod církve v nabývání (a správě) statků
byla později cnepřízní dob velice omezena avý
sady ve směru toom ne--11 zcela zrušeny, přece
všude aspoň velice přistřiženy, což stalo se t. zv.

aranozrtisačnímizákoon ato na východě od st. X.,západě od stoleti Xlli. (viz čl. amortísace, l.,
396 na. , kterěžto amortis. zákony platily co do
nabývání statků cirkvi vzemich českých a pak ra
kouských vůbeec až do dob konkordátu, kdy či. 29
byly odstraněny,aniž poté zrušením konkordátu se
strany vládní byly obnoveny, ač se to dle čl. Vl.
zákl. zákonů z 21. pros. 1807 státi může. Po zru

šeni konkordátu státem ámaji se tudíž v Rakouskunyni věci co do nabývání a držení statků církví
takto: a,'jak církev vůbec, tak i jednotlivě insti
tuty jeji, jako mensa biskupská, kostel, kapituly,
semináře, beneficia, řádově konventy pokuud jim
to vůbec statutárně dovoleno), zbožná sdružení,

tundaace atd., uznávaji kse (servatis servandis) za
osoby právni(čí. XV. zá .azákooun z 21. pros .1867,38. zákona ze 7. kvěkt 1.874 52 .cz. obč.,

7. 5 DIČ. zákona z 15.1iasto adu 1864) a mohou
tudíž jmění nabývati. b) ři nabývání statků
smlouvami, darováním, závěti atd. 'e církev vá
zána předpisy zákona občanského. :) rotože církev
jest v Rakousku osobou právní, jest jako každá
jiná osoba právní i co do jmění vázána všemi zá—
kony státními (na př. zák. expropriačnim a j),a
může jen na soudech občanských své právo vy

hiedávati aa hlájiti, spor \ésti atd. (5 38. zákonaze 7. květn 174) souc na roveň postavena
jiným osobám. musí i církev platiti daně a dávky,
jež však nemají býti větší než u jiných osob, pro
tože chybí pro to všeliký titul a onen o „mmrtvé

ruce“ jest zcela nes ráívnaý. :) jelikož má církev
povinnosti osoby prv to per netas větší, nežosoby jiné,máiplnč rávoažádati od státu ochran
jinýníobčanůin řislu ejic1,aby nebyíav držbč slvýcstatků nijak rugena k. ze 7. května 1874,

císař. nartz. z 15. kv t 1841).j)t Ze starých výsadzůstalo jen privilegium co do lhůt ro praeskrlpci
(trpnou i činnou) předepsané, lišící se co do délkyod doby obyčejné ( z. obč.),a

rivil. co do zbožnýc odkazův48a13závětí(55685 ,
8. 849 ob. zák. obč.), o čemž viz níže a přísl.

hesla. g) Církev majíc rávo statků nabývati. je
držeti (a spravovatí), mf též právo zákony o jich
správě a disponování jimi vydávati (viz níže).
S právem tím souvisí i právo spory proti dlužní
kům a škůdcům před soudy projednávati, a to
skrze deiensora, který se zove prokurátorem čilí
syndlkem, řádně k tomu legitimovaněho. Ovše
spory týkající se církev. obročí jest povinen věsltni
beneficiát sám, co če záduši, vedou je
patroni nebo správcové jmění zádušního, u nás za
souhlasu biskupova (provlnc. konc. praaž z r. ,
str. 255: „Causam ecclesiae lití implicatae aget vel
patronus suo aere. vel admrmstratores peculii..
vel syndícus publicus [si ecclesia est lurispatro—
natus caesarei,tund1 religionis vel siudiorum]"),

jakoži za souhlasu úřadu politického. K tomuzpaakdodávváme, že církev při vedení ře může síz vo
liti prokurátora dle své vůle, avšpk co týče jistých
institutů církevních, jest nanás v Rakousku depu
tován t. zv. prokurátor fiskální, ato pro některé

ex ofticio, pro jiné ad instantiam církevních osob
právKnic (Srv. rokurátor fis kíáln .) —B)K do jest včllastník ápneem statků
církevních? O této otázcečpovstala celá řada
theorií a domněnek, a přece je nutno, aby řádně
byla řešena, a to již i z důvodu praktického, je
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likož u nás jde o to, na koho má býti církevní
majetek pozemkový v knihách pozemk. zapsán, na
koho mají b_ýti úpiS) vínkulovány a pod. A přece
stačijen, míli na paměti definici vlastníctví (plného
domlnium plenum), načež lze staan,ovlt| že vsla t
níkem zboží (jmění, statků) církevního jest ten,
jemuž k nim přísluší plně právo disposíční čihius strictum in re. eučeni () věci
jestototto 1 Pánem Člvlastníkem církevního jmění

jest sama církev, Ríotožeppouze jí přísluší ius
stríctum co do stat ucjejich. Nebot kd)by církevneměla práva, úplně isponovati se svými statky
k dosažení cíle svého, nebylby jí držba statků

těch nic platnaž byla by íilusoarniya bylo bč též poúčelu církv 2.Máme-li pak stanovití, do jest
bezprostředním a nejbližším (speciálním) vlastní
kem :. j., a do jest vlastníkem jeho prostředním,
vzdálenějším (generálním), tu dle učení církevního

vsla nike d njším, enerálníma
spolu ideálním, jest nejvyšší účel cír ve,t. ). posvěcení iidí a appltkování vykoupení toho, pro
kterýžto účel církev lvlastně byla založenaak jehož
dosažení všechny prostředky, tedyihmotně statky
její. mají směřovatí. Avšak k dosažení generálního
cíle toho směřuje se skrze cíle zvláštní, speciální,
které se uskutečňují skrze jednotlivé instituce
církevní, kollegía,zzbožná nadání atd., a proto b)
tyto jednotlive institut a instituce církevní jsou
bezprostředními i nejblližšími vlastníky
jmění církevního. jest tedy jediný vlastník aj.
bezprostřední a generální, více pak jest vlastníků
píostředečních a speciálních. 3. 2 toho však ná
sleduje: a) Je-lí dosažení některého cíle partiku
lárního nemožným,nneobpoo-mlne l-i účel ten, ne sou
statkykdosažení cíle toho určené bez pánaí, mčí“,
„bona vacantía“ ), nýbrrž mají pánem ještě" vše
obecný účel církve, v němž jest onen cíl částečný
obsažen a jenž k jeho reallsacl měl napo-náhati.
Proto nespravedliva jest í konfiskace l sekularisace
:. . (v. tt..) 0) Protože jednotlivě ústavy církevní
nejsou absolutní nýbrž závisejí na církvi, jejímiž
členy jsou, zřejmo, že statky jednotlivých ústavů
církev. podléhají vrchnímu dozoru a disposičnímu

právu Církve, kterýžto dozor v jednotlivych diec_esích vykonává biskup a v celé církví pa
pak jednotlivě ústav) církevní jakožto osobyprávnni
('oak na př. kostely kathedrální, kollegíátní, íarní,

filiální, kapituly, kláštery— |_pookud to těmto jejichstanarnovído oeno — o |, bratrstva, nadace
atd.) jsou vskutku bezprostředními vlastníky c-hoj ,
průkazno a) ze samě povahy věci, t. j. z partiku
lárního účelu takového institutu (onomu všeobec
němu podřízeného); nebot účelu toho nemohlo by
býti dosaženo, kdyby se ústavu nepřikázaly vlastní
prostředky, jež mu nemohou býti pro lubítu odňaty;
vrt takovy ústav nejlepe, čeho jest mu kdosažení
účelu jeho nutně třeba. 6) Totéž dokazuje i posi

tivní právo církevní, zzřejměnačetná místa v Corpusiuris eccl., kdežse řejmě ústavům církevním pří
dělují práva osob mravních (právních) co do :.

Neboť a) jednotlivé ústav círlkevni prohlxašují se
za schopny dědictví (ctr.c.všx. "li.2528):26, l..iX li. 28;

,6) jednotlllvě ústavy jkapítulyf kláštery :?np.) mají
právo praesentačnl :(e r c c.iTr d.sess. ); 7) leden institut církevní
může právem praesgribovati proti institutu jine'mu
(na př. desátek; cc. 4, 6, 8, 9.X. ll. 26); d)) 'eden

círk. ústav může se s druhým sporovati (cd19. X.||. 14), jakožísmlouvy uzavírati; s) jměníje onmu
kostelu přikázane nernmůže se pro lubítu ):íseííášetí

ke 4kostelllu jíněmu(cfr. c. 5. X. Il. 19); c. 10. X. ll. 26:X. )C) Konečně i sama praxe církevní
dokazujel ltoskutečností, že všecky zřizovací a fun
dační listiny beneficií, kostelův a pod, jimiž se

:,N:o
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těmto osobám právním statk
církví přijímány a approbov ná

ve věci tě jsou t:yto [. Vlastnictví nstatků
církevních přísluší pry státu. L'čeni toto opírá se
o princip o svrchovaném vlastnictví státu co do
všech (tedyícírkevních) statkův a o státu jakožto
pramenu všechp ráv. Nesprávnost tohoto názoru
vyplývá z toho,[)že a) církev jsouc uznávána za
osobu právní, jak jest tomu skorcm všude, musí
míti vc příčině svych statkúv i právo vlastnické,
jaké mají ve státu všechny osob) jinně; a &) prři
rozené právo žádá, aby bylo dbáno poslední vůle
zakladatelů, kteří jměnís odevzdali církví, a
nikoli státu 2. Vlastnictví :. ;“ přísluší prý íarní
osadě. Této poučky drží se Sarpi, Walter, 80h
mer, Savigny, Eichh,orn ale není správna, neboť
a) učení církevní svědčíooo.paku a) Farnící ne—
tvoří po právuucírkevním osobu mravní, nejsouce
kollegium s právy koilegiáiními či korporačními.
Zákoon ze dne 7. května 1874 mluví sice u nás
o konstituování farních osad, t. j. všech tarnikú
k farnosti přináležejících; ale i kdyby zákon ten

byl vydán — což se posuud estalo — měly bosadyt práva osoby právní jenestátně, ale nikoliv
církevn. v_ždyt laikům pod trestem sacrílegía ať
jako jednotlivcům nebo jaako celku, vyjímajíc pří
pad, že by měli k tomu zvláštní titulus, zakazuje
se statky církevní držeti, jímí disponovatl nebo je

spravovatli. (C. D 89; co 2, . “. .qu. 7,c. 10. X. i.2.) B) Dle kánonů církevních může bi
skup bez souhlasu farníků rozhodovati o spojení
nebo rozděleni beneficíí ajíným způsobem se statky

církevnímičdisponovati, což jinak činiti nemohl.LĚBKIOb to proti zřízení církevnímu, jež jesteo raticčé nebot takto byla by v církvi zave
dena demokracie, měl-li by lid právo :. spravo
vati. &)Praxe církevní jest contra, neboť,a) osada
farní, která se tu stanoví podmětem resp. vlast
níkem :. j.., závisí"| ve svém trvání, změněni,ohra
ničení a pod. na biskupovi. 13)Mezi kostelem a
osadou farní povstávají často spory, na př. 0 kon
kurenční povinnost při stavbě a opravách budov
církevních, a tu by osada byla žalobcem a žalo
vaným zároveň, což jest absurdum. 7) V téže farní
osadě dějí se mezi různými právními subjekty :. Z
bez souhlasu farníků koupě,s měny atd, na pr.
mezi obročím a zádušim, a tu by osada uzavírala
smlouvy sama s sebou, což jest absurdum. :) N
mnohých místech existovaly církevní nadace a p.
dříve, než- li tam osady iarní vůbec povstaly. 3.
Politická obec jest prý vlastníkemt.j. Ne
správnost učení toho vyssvítá z toho, že mez
církvi a polit. obcemi není žádné spojitosti. Nenít
souvislosti tě a) se zřenim k účelu, nebot obec
politická pečuje o časné dobro svých občanů,
církev pak o dobro věčně, nadpřirozené svých vě
řicích. Mimo to účel politické obce často se kří
žuje súčelem církve, atu by pooiítícká obec jako
vlastník církevního zbgži užívala statků těch proti
círi.kv &) Není souvislosti té co do rozsahu. Máf

obec Jíolitická velice často zcela jně hranice nežcbvo pro který jest c. .u.rčeno asto dvéivíce
politíck ch obcí tvoří jednu farnost, jínd zase
jedna st politické obce pafříd o jedné arností
a druhá její část do jiné farnosti, takže se farní
obec nekryje s obcí politickou, což by ve příčině
vlastnického práva kc. j. vedlo různým zmatkům
a nepořádkům. :) Není spojitosti co do nábožen
ství, nehot k politické obcí patři nejen katolíci,
nýbrž i nekatolíci, žldě, bezkonfesí nl, kteřížto
všichni měli by ak právo 0 c-í-rn jr—m'rozhodo
vati ajím disponovati, což )est nepřípustno. d) Mimo
to celá praxe svědčío)opaku, protože, jak známo,
církev uzavírá s obcí politickou smlouvy, soudí
se s ní, běře na sebe jedna k druhé různě slu

nh.m—Oti1é5'll.ludělunjí. jsou
N
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žebnosti a pod., a tu by obec politická žalovala
sama sebe. byla by obojím kontrahentcm v jedné

osobě atd. :) l v tomto případě uplantnilnoěby sezřízeni demokratické v církvi. budiž
připomenuto, že tento náhled jest zásadou pro-_
testantskou, jež vyplýyvzá učení o neviditelnosti
cirkve. Prot že totiž údové neviditelné církve,
a tudíž ani clelá neviditelná církev, nic míti a spra

vovati nemohou, substituovány na jejlch __místoosady či obce jako správkyně c-iho j. .
prý jsou_ vlastníky c-iho j.. kterýžto názor hhlllásá
Thommassini. ]est vsak nesprávný, neboť: a) Isou
síce jednotliví chudí, ale není kommunity chudých ,
jež by měla práv a osoby právní. &) Církev sice

vždy o chudé se starala. a_lenikdy nepřiřkla chudým vlastnictví c-ího 7..v quaarta pauperum
(v t.) nebyla žádným]povlnnýrn podílem, jakoby

chudí byliZssoluvlastníky t-ího; ,nýbrž jen almužnou. nmkou vlastníka, pána, bylo by pak„ nic
neíníti“,_)Za5"olu by hrozilo církvi nebezpečí kommu
nismu. 5. atronl prýjsou vlastníkyjměnícíikev-n
ního. Názor ten jest nesprávný, protože příčí se
učení církevnímu, nebo a)_ celá instituce p_atr_o
náíní (v. t.) vyplývá en z privilegia, daného jistým
osobám : tilulu vd čnostll b) Mezi právy z vý
sady té plynoucími nikde se nenalézá právo vlast
nictví co do c—íhoj.. a jestliže si právo to patro
nove' za rozháraný ch poměrů ve středním a novém
věku někde. osobovali, činili tak per neías, proti
čemuž církev protestovala nebo to pouze nuceně
trpčla,a bezprávnost nemůže býti pramenem práva.

:) Patrony jsou iosoby laické, b_at_rpi se_jako patroni i osoby neekatolíc ké, ano židé; i bylo
protimyslno, aby laikové vůbec, nebo jlnověrcl ano
i nevěrci rozhodovali 0 5-1ímj. _d) Praxe jest ná
zoru toomu na oordp.Ncbot mezi kostely (resp be

neficii) patronátnímí a patrony uzavírajíase smlouvy(kupni, směnné), vedou se s ory atd. uby pak

patron byl obo(Tmstranou, smsuvni i soudní a pod.,což jest absm' 6. ypap c 2 jest prý
nejvyšším pánem c-ilíoj., jakkučí Fagnani. Ale ani
učení tomu nelze přiznátí správností. Neboťa

papeži prisluší 0nejvyšší pr_ávo dohlédaci a admaínístrativni cod c—iho přece mu nepřísluší do
miníum sensu scíricto. "řo vidno a) ze zákazu kon
cilu trident. (sess. XlV. c. 9 de ref.),a edú
chody nebo obročí jedné diecése nepříkazeovaly
diecesí jiné. což však papež, kdyby byl pánem
círk. statku, učiniti mohlanedal by se vázatitímto
dekretem koncilu. I:) tato theorie byla
správná, nemohly by se mezi jednotllvýml kostely,
obročími atd. diti žádné smlouvy kupní, směnné
a pod., což se však děje, protože papež sám
s sebou smlouvy uzavíratl nemůže, ba ani by toho
nebylo vlastně třeba, neboť byl--li by papež pánem
všech církev. statků, mohl by prostě věcí od jed
noho kostela, obročí, diecése atd. přenésti na
druhou diecési, kostel, obročí a pod. :) Kdyby byl
papež pánem,á ne ouhým_správcem c-iho i., ne
potřeboval by almu cn, darů, haléřesvatopetrského
a pod. 7. Theorie vlastnictvi Božih deleníž buďsamémuBohu, ežiši Kr_istu,n01cd
notlivým svat mekterýemstatky jsou dedikovány,
vlastnictvi jich se připisuje. Této theorie drž se

....

evoti na důkkaz jeji s_právnosti uvádí se dekret
Gratíánůeys dekretálk y atd kdež se vyskytují výrazy: “, „patrimonium Christi , ,patrimo
nium &.ePetrie“atd. Ač jest sice pravda, že Bůh
jest pánem všech věcí a že pro Krista ajeho svate
církvi byly od věřících statky věnovány,takžejdc- -Ii
o theologtckou poo,učku nebo jde-li o otázku, čí
službě statky ty určeny, jest tato sentence správná.

vašk zde j e 0 mundi, o lidsky soud,
o praxi, a tu ani Kristus, ani některý světec ne
může býtl považován za podmět vlastnlctví c-ihoj..,

církevní jmění

nýbrž tu dlužno ona rčení pokládati za rčení
obrazná, přejatá z obbrazné mluvy starozákonní,
kdež desátky, prvotiny a ofěry 1)ny věnovány Bohu
Neboť byla-ll by pro foro mundano sentence ta

správnou, pak by při právním jednání zde na světěpánto ojměnní— jako osoba neviditelná — chy
běl, jelikož Kristus zázračně za tou příčinou na
svět sestupovati nebude. l|l. jaks cí
ve sm u ás, R eousku? Co
b lo již výše řečeno o věci té, svědčí o tom, že
crkev a jeji jednotlivě ústavy v Rak. jsou poklá
dány za osoby právnía že se jim tudiž uděluje

grávo, časných statků nabývatl a jimi disponovatl,
yt v tomto p_oslednimosměru byla církevenepráv em

a proti znzění ___obč.obmez . (Srv.26.0 o.;bč &%$.Z e7. květnna 1874,

Grass, ___K_R1,str. 370n..) Z toho jlž lehce zřejmo,kdo íbýti u nás zapsán doopozem. knih jako
vlastník c-ihoj. (Zákon o nových pozem. knihách
vyv n.r 1871,ar 1874bylo nařízeno,ab vČcchách

ěknlhy poz. byly zsloženy. R. 187 provedenarevise katastrál. má v echáh .) Můžef se ve věci

te vyskytnouti __trokimpříklad. (Srv. Barot/v', Sloh.
_cirk. str. 4644__nn 7,str. 238n.; Lin .sQ chr.94,ll. r.275n .,Kirchen,Pfarrhbfe, Fried
hofe als sObjecte des Grundbbuches“ von M. Ritter
v. Weismay ,.k k. rath.) Buď se totiž jedná

o to, kdo marbýti vkníháchb těch zapsán jako vlast—ník jmění zádušního, bo jako vlastník jmění

ob_ročniho, neb jako vlastn_í_k hřbitovů. a) jde--lio jmenní z dušni, máb jako vlastník jeho
zapsán „římsko-katolický _farní (resp._filiální) kostelsv. N. v měs ěob( ci)N oliv patron,

který jest pouzeě ochráncem j_mni toho (místodrdolnorak. '27. květ 211877), ani farní obce (zá ko
nem ze dne 7. května 1874, 535., sice slíbené, ale

v život neuvedené), ani obceSpolitické, kteíé sicedle vynes. minister. z 31. pro 1877 vedou provl

sorně záležitosti obcí farních, alee nejsou pányjmění záduš., ani nábožen. fond by se snad
dalo prokázati, že některý zádušníe objekt patři
jiné osobě fysicke nebo mravní. Vysvítá to ze sa
mého zákona stát., jenž mluví 0 Zboží kostelů
(jako na př. gg nn. zákona ze 7. května 1874;
vynes. místodržitelství dolnorak. 7.27. května 1877

č. 12707 co do patrona; vynes. mistodrž. českéhoze 17. května 1886 č. co do matice nábo—
ženske); a z toho, že osadníncí a patron jsou vá
záni povinností konkurenční při stavbách a opra

vách zádušních ob_jektúva pod, nevyplývá ještějejich právo vlastnické ku předmětům těm, a taě
z toho, že farníci dle 5 42. zák. ze 7. května 1874
_(idle zákona církev.) mohou se zúčastniti správy

'mění __zšádušnčho,0,nevyglývá jejich vlastnické pravokzá ezáduekostelůinkor
pozrovšaných.0 lze bud' kostel sám, což lepší jest

nepředvídanou budoucnost korporacx dopo
'ručirtelnější, nebo korporace (na př. konvent, řád)
zapsati jako vlastníka záduše. (Dvorní dekíet
zl. října 1784. Linz. Qschr. l. e.) 17)jde--li o jmění
obroční či beneficiální (farní budovy, oze[“
atd.), zapsati semmá knih jako vlastník
jeho samo „římsko-katolickěmbeneflcium v N.“,
nikoliv patron, ani maticc'e nábož., ani farní nebo
politická osada atd. :) llřbitovy zádušní,t. i.
nákladem záduše zřízené, jsou vlastnictvím kostela,

tvoříce jeho accessorium. (Dvor. dekret pro Horní
Rak. z ríjna l_829č. 22999;2 nález správ. soud.dvoru z 22. září 1887 č.' ze 7.1ístop. 1883

50). Ovšem, zřídí-lí hrbitov politická obec (t. zv
hřbitov kommunálni), jest vlastníkem jeho obec
sama, bytiv ríapadě, že by hřbitov ten (za jí
stých záruk se strany cirkve) byl posvěcen, právo

disposiční bylo (hlavně po stránce liturgické)oobmezeno. (Srv ! hřbitov.) — Z toho všeho vldno,



církevní jmění

že jest povinností správy| zádušní abenefícíátovou,bdíti nad tím, aby jměm církevní újmy nevvozal
a aby se v intabulaci jeho nestala chyba. Staia- li
se, jest se starati o to, by byla napravena, a ze
jména, by ncb lo círk. vlastníctví promlčeno. je--li
zápis íntabula ní nesprávný, může se oprava státi
buď soukromým dorozuměnim s dotyčnou osobou,
nebo cestou soudní, při em lze se dovolávatí

přisgění finanční prokuratury, jelikož tu jde o kmenov jmění záduše a pod. NB Výiohy s iniabu
lacl spojene kryje zádus.j — C) Dr měn i
c i rkevníh 0. Všechny věcí, jež tvoři :. ]„ jsou
buď věci posvátné, nebo věcí církevní v užším
slova smyslu (v širším smyslu “zovouse věcmi
církevními i věci posvátné a benedikovaně).

Věcmí posv átranými zovouise všechny věci,jež buď konse (svěce nebo círrkev
ním ž e h n á ní m (beneldikci) vynloučeny'jsou z uží
vání profánniho a jsou bezprostředně určeny boho
službě. Sem paatři 1. z věcí konsekrovaných: ko
stely, oltáře, kalichy, patěny; 2. z věcí benediko
vaných: zákl. kámen kostcla, paramcnta, mappy,
korporály, ostensoria, tabernákuly, kříže, sochy,
obrazy, zvony, hřbitovy (víz příslušná hesla). ll.
Věcmí církevními v užším slova smyslu
zovou se časně statky církevní, jež poskytují po
třebných prostředků ke konání bohoslužeb a cir
kevnich funkcí, k opatřenívěci posvátných a kvy
držováni služebnikú církevních, tedy těch věcí, jež
jenom prostředeěně slouží bohoslužbě. jsoup ak
hlavnětrojího druhu: . ní zádu šníp či
kostelní (bona fabricae), t. j. budova kostelní sama
a jmění každého kostela Z\iáště, jež slouží bez
prostředně potřebám kostela samého, t. j. jak

ravam :: zachování kostelův a ústavů s ním

souvisících (kapli, hřbitovů), tak řádnému konáníbohos mně io oční (farní,prae

benda,u bona beneficii), t.j. nměí, jehož důchodslouží výživě služebníků cír evních. 3. Zbož
nad án !, která buď se jměním kostelním nebo se
jměním praebendálním mohou býti spo ',ena nebo
mohou exlstovati jako zvláštní, separ tni massa

Kromě těchto tří hlavních druhů věcí církev
ních patří sem těž jměni klášterní, sloužící
k dosažení úsčelupříslušného řádu nebo círk. insti
tutu, ansnu vRa kouskuttěž fond (matice) nábože áý ato uíd jní, což také či.
XXXl. nksonkorda'tu rakouského Avýslovně uznává(Grosz, KR.,3'713, pozn .5). — Ad 0
svá 37benedí knova viz příslušná

oltář, kalich, hřbitov aid. —
cír evní, a to a.d1 jmění

zádušní. cHledětijest tu a) k tomu, co zádušní

jmění tvoří, a ó)k tomu, jak sejmění zádušního
nabývá Ad a) Jmění)zádušníptvoř1:at)ekmk
jčněníchrámu,a )geho řslrů eAd a)nové jmění 7.dusm (dos dottatiofabricae)
est souhrn všeho, co hned při zřízeni či založeni
ostela bylo mu dáno. je to sama stavba (budovu)

chrámová s posvátnými věcmi, jež chová (oltáři,
paramenty, obraazy, varhanami, zvony jin
utensílíemí, poklady a věcmi drahocennýmai),kaple,
sochy, budovy (domy) záduší patřící, pozemnosti
(pole, louky, lesy, vinice), kapitály na úrok ulo

ženě, roční duchody, jako jsouhstálé povinně dávky
záduuši, kamž patřittdéž hod 2 vyvazovacíchobligací, jež nastou ily mistco b' valě o desátku,

ktery se záduší odv děl, atd. ( ozŽemky mělaamá církev nejraději, protože mají tabiiítuua ne
podléhají tak změně, jako kapitály movité). Ad fi)
Přírůstek zádušního jmění menověho jest
různého druhuua muůže se státi různým způsobem
N_abýváfzáduš přírůstku bud' 1. er actus inter
vívos (jednáním mezi živými), nebo 2. per actus
mortís causa (jednáním pro případ ůmrti), nebo

.—

a

hesla, jakoc kostel,
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3. praeskripcí. Ad 1 Mezi actus inter vívospatří a) sm ouvy jak onerosní tak darme (contractus

Žratuítí),03a &) darování v užšm slova smysluda) vgýčesrnluvonerosnlch, patří
sem u)sm lou ozciz 70.váni, což děje se jak
koupí smlouvou trhovou), tak směnou, když totiž
záduš ud nějakou věc za hotový peníz kupuje,
nebo jistě věci za svou věc směnou nabývá (srv.
alienace). K tomu podotýkámetoto: Kouupě
čili smlouva trhová dává jenom ius ad rem; ius
in re nabývá ku ující teprve odevzdáním věcí
(5 1053 ob. z. ob .). O kooupi věci nemovité se

píše se trhová smlouva, a to nejprve v nástinupošle se jak bísk. Ordínaríátu t místodržitelství
ke schválení (naříz. mistodrž. českého ze 27. čer

e 1887 a ze 17. října 1889), a teprve když
nástin (osnova) byl schválen, vyhotoví se smlouva
vlastní a pošle se (arci vždy cestou víkaríátní)

Ordínarlátu a místodržint1elstvi,aby byla opatřenascchvaiovacími doložka poté i mtabuiována.
Totéž platí též o smlouvě směnné. Smlouva musí
býti opatřena pečetí a podpisem úřadu patronát
ního a farního, jakož i podpisem prodávajícího

(směňujíciho) Podpis zádušních představenýchfaráře & patronát. komisaře) nemusí -býti legali

<0

sován ověřen), jak stanovi čzákon ze 4. června1882 ( rd. list praaž. 1882, č. 5; 1.1884, č. 17,
KD. 188_7,ss.tr Smlouvy nájemné,

kamž patři lnájemní: ze zádušních pozemků (viz_níže lít.F V.), příjem za užívání různých věci
zádnši patřících, jako jsou stolice kostelní, po
hřební místa, íuneraiie, fundace apod. Co seetýče
poplatku za sedadla (stolice) v kostele, zachovává
se to tam, kde eto již prasíarým obyčejem. K za
vedení toho ievšak třeba svolení biskupova, což

jest u nás v Rakousku ryze vlnitřní záležitosti církevní po rozumu čl.15.z 2.21 prosince
1867 a 14.1ák. ze 7. května 1874 (výnos minist.
kultu z ..června 1860, nález správ. soudu ze n
8. září 1,868 24. listopadu 1886, 22.ůnora1887);
v některých zemích, na př. ve Francii, Anglií, Ame

rice, jest pronájedm ten důležitým zdrojem příjmůcírkev ucodhu zádušním za přenechání
místa na hřbitově viz či. hřbitov; o příjmu
: nadání plynoucímvíz či. církevnín .
Co se týče smluv darmých (contractusgra
tuiti), patří sem dalování a )ů'čk . Da rovánni,
jímž se kmenové jmění zádušní zvětšuje, jest buď
darovánímmezi živ mi,n odarováním pro
případ smrti odkazovatelovy, při čemž arcif
dbáti jest přesně ustanovení zákona občanskeho
o všech těchto věcech, jako jsou 9 946 až 954,

nn. ob. zakona občan.,

které obsahuj civiině--právní modaiity a předpisyv obojím směru tom; opětujeme jen, že
zákl. z 21. prosince 1867uznává církev (a .eízláy
í jednotlivá záduší) za osobu schopnou dary
mezi živými přijímatí, podotýkaíce, že smlouva
pouze ůstní (donatio verbalis), skytajíei ius ad rem,
bez skutečného odevzdáání věci nedává práva

žalobu, nýbrž že dje třeba, aby věc obdarovanémuskutečně byla o vzdána (donatio reaiís, kteréž
způsobuje ius in re); nebc aspoň třeba pisenmí
listiny darovací, podepsaní: darovatelem a dvěma
svědky a obdarovan'm přiaaté (vzorec darovací
listiny viz Barový, 10h cir R.,—“'414 n.). Podobně
může býti záduš obdarovánaíípro případ smrti,
ato bud'v formě smlouvvy, když obdarovaná
záduš dar (odevzdatelný po smrti dárcově) při
jímá a donátorrse výs10vně zříká práva darování
to odvolati, & to v listině darovací, která jest
podepsána darovatelem, dvěma svědky a správou
záduší (patron. komisařem a farářem). jinakmmá
darování takove povahu legátu (odkazu), jenž arci
může býti odvolán (vzorec viz u Baroni/10,1 c.,
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415). — Co se týče p új č k yča(:.ommodatlo), rozumíse jí smlouva, kterou se něj ávěck užívání ně

komu (zde ZádUŠlí'l)na určitý čas—_zdarma přenechává (gg 971n o.b . DE Ad b) Mezt

darování v přísněImslova smyslu, t. j takol,vá ježnemají p0vahy muvlovy, pra nejprvek ollekty
(sbírky) a ofěrsy (obětiny, oblatíones), dobrovolné
farníky ku podpoře vlastniho kostela (na př. na
opravu jeho, soch, oltářúv a.čpod)u činěné. Co se
týče obou těchto druhů darování, víz čl. kollekty
(sbírky) a ofěry. Dále sem patří desátek (v. toto

eslo)a druhdy též p rvoetíny (viz t.), zádušípřislušicí. — Adzz.) týče jedná ní
případ s_n_trti, jímž zádušní jmění přírůstku
nabývá, patří sem a) dědictví, &) odkaz a :) suc—
cessío ab intestato (dědictví nápadní, zákonitá

poslo ugnost, dědictví ze zákona, íntestát). Ad 4)Ve přít ně formy a podmínek testamentárního po
řizování platí í pro záduš jakožto dědice tytéž
předpisy a podmínky, jaké ob.z koon obč. red

pisuje pro5testamentární dědice aztestamenty \ůbec(55 5' 566—574, 762—766, 7 —771,
ob. z. obč.).qiáduš nemůže sama o své újmě v dě

dictví se uvázati. nýbrž ()tomusí jí býti soudněodevzdáno (% 797 ob. kte remužto cili

nutno u soudu poslední pořízení předložili (g 799o.), přičemž zároveň jest prohlásiti, hodlá-li
záduš — jako dědic — dědictví nastoupiti bez vý

hrady nebo s podmínkou práivnilto opatření inventářem (beneíicíum lnventar 2 ob. .
obč., viz čl. dědich i), ktelrehozto dobrOdíniarci
dlužno vždyddbáti, ač soud i úředně musi dati
inventář pozůstalostni sepsati, připadá-lí dědictví
nebo jeho část chudým,nadaccí, obcí, církvi,
veřejnému ústavu, t'ísku, anezletilému dědici.
Ad &) jakožto legatář těší se církev a jeji ústavy
(tedy i záduš) dle č. zák. ' coodo
t. zv. zbožných odkazů jistým výsadám. jsou to:

a) Stanoven- li kostemlu testamentem nebo kodicillem nějaký odkaz otom oud dle cís. atentu
ze dne 9 srpna 12854ihttedmučitůtitimístodržitelství
oznámení, a legát ten má býti od legaíáře (záduše)
ihned požadován, kdežto jíně odkazy mohou býti
požadovány teprve za rok po smrti testátorově
(g 685 ob. z. obě.). 13)Otálí- li se všaks výaplatou
zbož. odkazu, platí se legatářl (záduši)s zákonitý
5% urrok (zák. z 15. května 1885)o de dne úmrtí
testátorova, jakož i všechny užitky z něho ply
noucí 6, ob. z. obě .: vy_ncs. min.
z 12. zarí 1860, z31.113edna 1878, 7.24. října l872;
úroky z úroků jest lami tak dlouho, pokutl by
úroky neobnášely toltk, co kapitál). 7) Dědictví
nesmí býti dědicům vydáno, pokud nebyly zbožně
odkazy zaplaceny, nebo aspoň pokud nebyla po
skytnuta záruka jich zaplacení (patent z 9. srpna
| 4, . nn.). či) Avšak přes tyto výsady platiti
jest ze zbožných odkazů percentuální poplatek
8% s 250/„, přirážkou, tedy celkem 10% (zák. z 1.5.

grzsigtemle1862, vynes. mtn . z 18. červvence 1860 av .

a toi ozdkazů na mše sv. zádušní (zpoplatku
se vyjímají pouze mše, které se slouží při _pohřbu

m — „Seelenmessen —, patříce mezi t. zv.
pohřební výdaje — „Begrábniskosten“ —, níkoolí'
však t. zv.„Trauermessen'h které se slouží až po
pohřbu; viz nález správ. soudu z 20. dubban 1892
c. 1266). :) Ač při bezdůvodném (srv. g 768—77.5
ob. z. bc.) opomenutí dědice nepominutelněho
má tento právo žádati za svůj podíl, a tim po
zbývajt platnosti všechny legáty, netýká se to od

kazův učíanělnýc nýábožn tn účelům a veřejným
ústavům gátů za rokáíané služby, Zpokudnečiní 11.pozůgstalostí (šns — ho
všeho plyne, že správa zálettfe, 2jakmile seLdtozví
o zbožněm odkazu, má ihned uěínltí u soudu ozná
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mení (ač zpravidla týž sám to na vědomí dává),
a předložiti písemní prohlášení, že záduš odkaz
přijímá Kdyby úřad patronátní záduš v tom směru
svou vinou nějak oškodíl, zejména kdybyz
nedbal požadovati zadrženě úroky, které se v šesti
letech promlčujl, jest povinen škodu nahraditi
srovn. vynes. místodrž. čes. z 8. května 1873).
odáváme ještě jen tolik, že z každého dědictví,

přesahuje- ličistějmění pozůstalostnísummu lOOOzl,
platí se v echách školní přpispěek 25- 80 krejcaruze sta zlatých (zem.z k. očechy ze 14 ledna
1895).- Ad :) íntestátem nabývá záduš přircstku
jmění, když beneficiát bud' bez testamentu vůbec

(nebo bez testantentu o veškere'm jměnti), nebobez testamentu platného zemře, nebot vtom pří
padě u nás v Rakousku třetina jmění beneficiátova
připadá zádttši kostela, při kterém beneíicíát po
sledně byl ustanoven (dvor. dekr. : 18. července
1772, z 27.1ístopadu ISO/'; % 58. zá .ze 7. května
1874; provinc. koncil praž. z r. 1850, str. .
Srovn. o tom čl. testament (postední vule).

Ad ose týčezzákonitépraeskripce,
může zádušíonabývali přírůstku jmění jak aktív
ním, tak exstinktívnim vydržením právních let, t. j.
jak per usucapíonem na základě řádného uplynutí

asu, tak proomlčením jistých povinnosti na něm
lpějících. Pří tom arci dbátí jesticirkevníchistát
ních předpisúv co do realisace podminek, vyjá
dřených slovy: „Res habilís, íldes, títulus, pos
sessío, tentpus“, kdež i podle zákona občanstce'ho

u nás církví (aČjejlttt ínstítutům) jistě výsady vyměřeny.Srvn. ripce či promlčení
(srvn.též čl. běžné příjmy zádušní, ll. 404l.

Ad měni obroční t_bonabenetícíí, du
chovní obročí, praebettda). Dle zásady právni:
„nullum ofítcíum slne benetíciu, ttullum beneíicíum

sine oificio“ marjiibýti s každým duchovním oliiciettt Spojenyp důchody, sloužící k výživě
církevních (kostelních) služebnikův Statky, z nichž
požitky tyto plynou, slují jměttítn obročním či bc
neficijním, a 50uhn těchto důchodů, ktere k ná
ležité sustentací (andcondígnam et congruam sn
stentatíonem) kleríku jsou nutny (jako tntntntum),
zove se kongtuou (sustentatío congrua, competens,
portio congrua vel competens, competetttia pasto
ralis, neb krátce congrua — konnrug .! jest tudíž

_pojednatí, jak a) o kongrtte duchma'nim příslušejíct,t kfv) o jméní obrocnim a jeho částech(dru
zích), jichž důchody (neboť substance ntusí zůstati
ttetknutOu) kongtuu tu tvoří resp. hrad . Ad a)

Poukazujíce tudíž co dosksongruya vnacpříslušnéčlánk (k o n tu a, e), a d
o jm ni obročnim (beneficiálttím),že ajměniobroční
(jako jmění zádušní) jest dvojího rázu; jednak
totiž jest to jtněnní nemovité, které jest prarne
nem stálých (stabilních) důchodů bcneíicíátových,
kdežto jíně tvoři nejistý, změnitelný čili prekcrnt
důchod jeho. l patří sem: rurální dotace, desátek
obroční, stipendia mešní, jiné tituly právní a
peněžní hotovo st. 1. ra'lni dotaCt (nemovité
zboží (rurale), tvoří nejen budovy farnía osopo
dářskě, jakož' ] jiné budovy (pronajímatelné domy),
jichž uzitek benefícíátovi přísluší a jež ov ent
v knihách jako vlastníctví beneficia zapsány býti

mají, nýbrž i Eolnosti, louky, lesy atd. 'lakovetozboží bylo cír vt jak již řeěeno, vždy nejvítattější,
protože poskytuje největší jistotu pro sustentací
kléru, nejsouc tak lehce podrobeno různým změ
nám. Proto co nejvíce beneficíí, a zobroět starého
původu skoro všecka jsou obročími rurálními, a
také kmenové jntěnl zádušní většinou je vytvořeno

pozemnostmí. Pozemky obroční může beneaftcíatbuď sám vzdělávat! nebo jíttým osobámn čas
pronajnti, arci se zachováním předpisů Církevnícl'l
i státních (\iz níže lit. F. [V.a též čl alienatio)
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Protože beneficiát není vlastníkem nýbrž pouhým
uživatelem asprávcem zboží obročního, nesmí arci
nakládatí sním naprosto po své libosti Může síce
tvařnost čí povrch obroěnich pozemků níěnití,
na př. učiniti z pole viníci, z louk pole nebo za
hradu, chmelnicí atd., může těž predsevzíti melio
rací pozemkův obročních, nikoli však zhoršení ide
terloraci) jich. Nastala-li deteriorace vinou bene—

fícíátovouieat na pozocezrncíh, nebo na budovách
farních Žržppovinen (dle zákonů církevníchistátníchl) n líradou, která po jeho smrti má se
hraditi z pozůstalosti. (0 ln t a bu i aci pozemků atd.
beneficíálních viz výše B. iii. b. Dodáváme jen, že
výlohy s tím spojené platí záduší ato (— r
nemovitostí zádušní absolutně —) pro nemovitostí
farníve způsobu zá ohy. Nad provedením toho
bdítl vikář-děkan.) Na farách novějšího založení
(zvaných těž .joseiínskýmí“), které jsou pod pa
tronátem nábboženské (resp. studijní) matice. kde
má beneficiát svou knnuugr z fondu nábož. (resp

studištítího), má farář právo žádati, aby tam, kdezádu kostelní má pozemky, byly mu tyto pozemky
buď zdarma aneb lacino pronajaty nebo in partem
congruae svym ry7,im výnosem přikázány (Do
10 měr polí má právo za to žádatí, dle dvor. dekr.
z22. května 1795a9. ledna 1797; naříz. pro echy
z 23. listop. l795.) Mímo to má tam též právo žá
dati, aby měl při faře zahrádku. (Dekr. dvorní

z 12.srpna 1790.) 2. 0 desátku, obročí povinném,viz článek desátek. 3. O štole viz čl. što
4. 0 mešních stípenndíích vizečlvstípcndlia
mešní. 5. Také zjíných titulů může beneficiát míti

důchod, jako na gi. z pozemků zádušních ín par
tem congruae po ítanš'ch (výnosem čistým), nebo: pronájmu budov o ročních, z práva rybního,
z lesů,zzap stvin, z průmyslových závodů, z prárva
propínačního, dřevoberního, z deputáiu máselního,
pivního, syrníhooatd., z různých otěr (v. t.), sbírek

(v. t.), denních distribuci ntu kanovníků), železnýchkrrav v. a po . čně i hotovost peněžní
tvoří část kongruy beneficoíátovy,at jí dostává z toho
čí onoho titulu. a) Může pak býti tímto titulem
bud' hotovostní (peněžní) důchod : ročních pře
bytkků jmění zádušního, pokud přebytku těch (ser
vata suhstantíá jmění kostelního) za souhlasu cír
kevního i státního k tomu účelu užito býti může

nález správníhol soudu z 25. září 1891 5.3044,uwdwín. XV ), nebo z fundaci, zksapítálu
(renty), nebo i z61nábožen. matice resp. 7. dotace

stágní, odkudž benefícíátí mají kongruu budcelou,jn její d,oplněk za kterýmžto účelem 'est
těmto beneficíátům třeba žádati cestou víkarí tní
a konsistorní za poukázání kongruy (kongruového
doplňku) u c. k. místodržitelství, a v žádosti té
dlužno uvésti den kanonické investitury (při be
neiícíátcch) resp. dcn skutečného nastOupcm tu ka
planův a administrátorů) s poznamenáním, u kte
rého berního úřadu plat má bvtí poukázán. (Vzorec
víz u Barove'lw,Sloha, 467. Plat se poukáže pro
zatímně v témž obnosu, jakého užíval před—
chůdce; při tom však činí se vybidnutí, aby se do
dvou měsíců předložilo přiznání příjmův avydání,
načež se upraví nova íasse). b Kněží, kteří z dů
chodu náboženského kongru_u uď zcela nebo čá
stečně dostávají. jsou povinni „ad intentionem
fundi religionís' persolvovatí jistý"počet mší, který
byl pro ruzdne země různý< ro Čechy stanovenne'.v rozhod . z 25. března 1 2 nebo dvor. dekr.

.dubna 1802); počet ten byl posv. Sborem EE.
. ze 6. února 1863 pro knězev duch. správě

redukován tak, že za 10zl. z fondu náboženského

sloužila se jedna mšer sv. íindult tenrpublíkovánv Ordin. listě praž zr. 1863, č. 49 nn).
kdyžr. 1885mm kongrua zvýšena, prohlášeno,",e
za toto „plus“ nové kongruy nemají se persoivo

š—
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vati žádné nové mše sv., nýbrž jen tolik, mnoho-li
se jich persolvovaio až do r. 1186 (Barový, Slohí',
467 Nové rozdělení těchto mši sv., za něž

metropolita pražský jménem svým i všech suífragánů ždaáI, bylo stvrzenno posv. Kooangregc íkon
cííu I2. kvétna_1899 (srovn. Sed/dk, Mše nállmžen
ské matice v Cechách, Praha 1899, a článek mše
nábož. matice). :) Vacante cooperatore, t. j.
není-lí obsazeno místo systemisovaněho kaplana,
dostá\ai benefícíát dle kongr. zákona z r. 1885

měsíčně 10 zl., nyní pak dle kongrl. zákona z roku1898 o pět zlatých více, tedy 15 zl. (: 30 K),

buď z pr mm pro uvýpomoc. kněze stanovených,nebo z 'něhož. fon u, zač však jest mu zvíášt
datíu(nstodržít.t,1kolek 30 hal), vuázno-lížna
dotaci kaplan. mše sv., musí je persolvovatí (pošle

se výkaz ersolvov. mší sv) [Srov. jira'k, v_ýkladnových 2 konů o kongrue, Praha 8941. D)

Daněapoplatkyjméniácírklevn mu a
církevním osobám ukiá dan;é vyizmvyše_ 'p)
článekcírkevní daně alpokypiatSpráva jmění církevvní o Poukazujíceco
do správy jmění církevního, kterou se rozumí vše
chny číny, směřující k zachování a ftuktííikování
jmění církevního, nejprve na tento článek suub A),
a podotýkajíce, že s vlastnickým právem církve
souvisí ovšem těsně právo spravovati statky

,mění) církví patřící, jakož to přísluší kaž
vastniku jmění, dodáváme ve věci te toto:

Církevvhned s počátku (af pod tím čí oním titu
lem jměni nabývající) byla svobodna 1co do správy
jmění svého. Spr va ta a diíspos ice ve príčíně
statků církevních byla tehdy (hned vi. století)
svěřena biskupovi, jenž prováděl ji skrze arcijáhna
neb naV hodě skrze oekonoma, a káno m26.
koncilu chalcedonského z r. 451 byl vázánn tánk čí
níti. Všechn statky, důchod „dávky, oíěry atd.
tvořily spole nou massu, kter již ve stol. V. dě
lila se na 4 části, z nichž jedna patřila biskupovi,
druhá duchovenstvu ostatnímu, třetí kostelům a
čtvrtácchudým, nemocným a pouttmníků Distribuce
dály se každý měsíc a statky církevní pronajímaly
se společně. Laíkovc byli ze správy te vyloučení.
Když) )ak byly po venkově zřízeny _fary,byla massa
pro kostely určená rozdělena mezi jednotlivé ko
stely, tak že nastalo dělení na tří částí čí porce
(kicrus, kostc i, chudí), až konečně o zrizeni
zvláštní fundace pro chudé byla ona zvláštní massa
rozdělena na dvě části, z nichž jedna přikázána
trvale kieru a druhá kostelu, a tak vedena zvlášť
i správa jmění zádušního & správa jmění obtoč
niho. Po provedení tohoto rozdělení jmění círk
dáia se správa jmění obročního od benefícíátů sa
mých, jmění zádušního pak od týchž sprrůávc ko
stelních (farářů), ale již od století Xlil. za účasti
některých laiků pod dozorem bískupovým dle před
pisů kánonův (tedy bez autority státní). — nsá

v Rakousku nyní církev, ač smůže jmění volněnab' vatí, přece co do 'eo rávy není zcela
svošodnou, nýbrž podléhá dozoru státnímu, zejmena
co do zcizovvání atd. statkův. Tak stanoveno

čl. XXX. konkordátu, a též 59 7, 41—43, 49 zá38k.
ze 7. května 1874s(srrovn. 8.mínisteri zprávu ktéhožzákona).l ajáměn zádušního.srp vějmměni z ušního vůbec.
Co se týče správy jmění zádus., totiž jak osob
správu tu konajících, tak způsobu provádění jejího,
dlužno ve věci tě přihlížeti a) k obecnému právu
církevnímu, &)k partikulárnímu právu v Rakousku
at:) k provinciálnímu právu v Čechách a na Mo
ravě.Ada euníversglního právacir
kevního děje se správa jměn zádušního takto:
(1) Správa výkonná či bezprostředečni, t. zv. admínistratlo ministeríalís,přísluš správcům kostela,
t.j. farářům resp. administrátorům, jak praví konc.
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trídent. XXII. c. 9. ref., _ajak již dříve řečeno e. 2.
i.n Clem Ill. 11. Ti, obecně řečeno, jsou po

vinni spravovati jmění zádu ní k, ja se s ra
vuji statky sirotčí; mají ted; i hradtti škodu, jež by
jejich vinou povstala. Farář pak nekoná správy
tě nezávisle, nýbrž pood dozorem diecěs. biskupa,

jemuž (resp. jeho arcíjáhnovi) e též povinen účtySkládaíí (Trident. 1. c. c. de Od
„\Ill. stol. podporují faráře ve správě jmění záduš
ního laikově, volení z farníkův a zvaní kostelpíky,
kostelnímí hospodáři, zádušniky (Kirchenpróbste,
vitrici, procuratores, proo,vísores iuratí, matrícularii,
magistrí fabricae atd.), kteří ze měna ve vymáhání
peněz &důchoduumají býti far i k ruce. ) Ad
ministratio auctorízabilís přísluší biskupům, kteří
jsou vrchními díecěsnímí dozorci správy bezzpro

střední, stanovi jejístzpúsoba rozhodují (disponují)o jmění zádušním pokud to kánony církevní do—
voluji, na př co se týče jeho pronájmu, zcizování
a pod. Mají tež jako nejvyšší dozorci diecésní

právo požadovati každoročně účty ze správy )jmění
zádušního a nevhodně spravce odstraniti. Nejvyšší dozor nad správou tou přísluší papeži. )
Administratío providentialis (dozor opatrnostní.

pečlivostní,sbedíívostní) přísluší patronovi, kterýmá buďo ně nebo skrze delegáta (patronát,
komisaře)o poečlivě přihlížetí k tom a pečovati
oto, by se nedálo nic na škodu jmění zádušního.
Proto může býtí přítomen ve schůzích, kde se
o správě jmění zádušního jedná, může těž pro
hlížeti zboží a budovy zádušní do účtů njhlljžetí,ře zádušní na svů' náklad vésti atd.

práva jmění zádu ního jest poněkud změněna
vRakou sku. Neboťu nás autorita státní nejen
že koná vrchní dozor nad správou jmění záduš

ního, nýbrž účastní se i"zákonodárné skrze zákonvsvé a nařízení (5538 n. ák. ze 7 května 1874)
správ . Mima to i l.latronům již od dob před
josefínských rozsáhlejší moc propůjčena. Článkem
XX . ordátu slíbeno bylo sice ve věci te, že
v platnost uvedeny budou zákony kanonické, a

biskupové rakouští r 1856 ve Vídni shromážděnídle toho těž stanovili zásad jež od každého

Ordinaria ještě blíže měly býti zpracoványíj Zásadyty byly již dříve od papeže a dne 3. na 1858
od jeho Veličenstva schváleny. A skutečně řád
ten všude byl zaveden, vyjímajíc Halič a Čechy.
Podle těchto norem přísluši správa zádušního
jmění faráři a zádušníkůnnzljtravídía dvěma. Zádušníky mají býti muži zbožn a zámožní (by mohli
nahradítí zaviněnou škodu), zvolení od faráře a
potvrzení od děkana (vikáře) nebo biskupa zpra
vidla na 3 léta, po jichž uplynutí mohou býti opět
voleni; úřad svůj konají zdarma nebo za malou
odměnu. Farář a zádušnícl spravují jmění kostelní

pod dozorem víkářovým (děkanovým), kterýoreviduje účty, a podv lmím dozorem bisku
jim tudíž přísluší potřizovati zádušní inventář (na
10 „let), opatrovati pokladnu kostelní, pečovaati
o důchodya výdaje kasovní, prříjatě penize většího
obnosu ihned ukládati na úrok, skládatí každoročněúčet 0 příjmech a vydáních zádušních, a s dovo
lenim Ordinariovým a bez ublíženípráv patrono
vých jmění kostelního hájiti. Patronům přísluší jen

cura providentialisl. Mimo to vydán7. května 1574zákon, který 954 Sstanoví, že správy jmění
zádušního mají selzúčastniti i zástupci těch, kdož

jsou povinni přispívati na Eotřeby kultu v tompřípadě, když jmění zádušní tomu nepostačuje;
rozumějí se tím totiž zástupci obce farníapatron.
Avšak slíbený zákon o farních obcích (jak již ře
čeno), posud nevydán. Adcc)v echách síce bi
skupové ony generální zásady zr. 1856 zpracovali

na provinc. sněmu psraž kéem tit. ílí.
cap. 1, str. 248—261, vydali atake zvláštní instrukcí

církevní jmění

3402áspirávu jmění zádušního (i obročniho) dne160 publikovali, žod .březnna 1862

měla ávistoupití v platnost,uavšak provedenaí její bylovýnosem ministee.r z 27. a1862 nat khdlouc
suspendováno, pokud byuprárvo patronátní nebylo

revídovánoaupraveno. Apončvadš tato podmínkaaž posud splněna nebyla, jest v echách posavad
v platnosti starý zpusob administrace jměnní zá
dušního, založený na zásadách josefínsk ',ch dle
nichž správa ta přísluší (za jisté účasti f rářrov )
patronovi, který jak vikáři a konsistoři, tak c. %.
okr. ejtmaanstvi a místodržitelství jest podřízen.
(Nejvyšší dohled církevní v díecěsl vykonává bl
slu'íp, ve státu ministerstvo kultu.) Co tedy 'inde

paltí Í:rektoru kostela (faráři) a zádušníkům, to onách patronátní úřad (Patron má svého zá
stupce,t. zv. patronátního komisaře, a patronátního
účetního. Oba ustaanovuje patron a schvaluje je

konsistoř a ymístodržitelství. Oba úřady nesmelibýti spojen jed o,sohě a osoby ty mají býti
nábožen. katolického.(Srv. d.v dekr.z27.září1806;

vynes. česk. gubernia ze7. r.os 1837;vanes. česk.místodrž. z 18. listopaduuíg73. Cir. ový, Slohs,
nn; Helfert, Anleitung zum geistl Geocháftstzl. “,

str. 272nn.) Dle toho prísluší tudíž v echách pa
tronovi: a) Inventář kostela íarníhoíkostelú filiál
nich pořizovaati. Srv církevní inventář.
]]) Opatrovaíi zádu nivpočkladnu. Dle zákonů církev
ních má mít1 kaž ý kostel svou řádnně opatřenou
pokladnu, ale v echách plati eště dvor. dekrety

2září a zř29.z ,6.,dlenichž
všechny kostely téhož patronátu mají kasu společ
nou. Pokladna ta má býtí opatřena tremi dobrými,
rozličnými zámky a státi na místě ohnivzdorněm
a bezpečném. Tři klíče k pokladně mají býtl roz
děleny tak, že jedennmá míti pat ron (komisař pa

tron.), druhý farář aectřetí zádušní učetni. (Srv.dvor. reskript pro hy z 9. řijna 1724 a dvorní

dekretyqz 24. srpna 1748 az. září 1800. Viz Salmal/zrr rchenpalronat u. Kirchenconcurrenz, Vídeň
1892, str. 267.) Kde evíce beneficií těííož patro
nátu, má býti klíč ten esvěřen onomu beneřleiátovi,
jehož sííd o úřadu patronáínimu nejblíže.
(U Wertlíeimekjsou klíče duplo—kliče reservni; tu
pak se tyto druhe klíče vloží do krabice a všemi
třemi pověřencl se zapečetL) V pokladně zádusni
ukláda'í se všechny ceenně papir, hotově p_eníze,
jichž treba na běžná vydání nada ní listiny, inven—
táře, účty zádušnní atd. ;) enize zádušní na úrok

ukládatl, a to větší obnossy ihned a s jistotouTsi
rotčíú vynes. místodr. česk. z 10. října 1866).jemno za peníze ty koupiti pro záduš nemo
vitosti, zpravidla však zakupují se za ně a na zá

duš se vlnkulujícenné papírypupílámí tjistotou,
jako státní obligace zástavní listy hypot banky,orunová renta atd. a soukromou hypotheku smí

se půjčítl jen s dovolením konsistoře a místodržítelstv (dříve než svolení to dojde, uloží se peníze

do SE:řitelny), v tom případě požaduje sepražmati čilí pupílámí jížstota, kterážz. obč. místo má, když ojíštěnímz todhlotoobnosu,
jakožto půjčky, dům i s poslavadnímí břemeny není
zadlužen nad polovici ceny skutečně, pozemnostl
pak ne výše než do dvou třetin pravě ceny. “lake
postup práva čilí cessm (v t.) jestmmonžný, ale pu
pilární jistoty jest i zde potřeba. Ukládání peněz
do spořitelen není dovoleno, leč na krátký čas
nežli je možno uložití je způsobem právě zmíněs
ným. Ano kapítá 500 zl. konv měny (525 zl. r. m..,
1050 K))je vů ec zakázano do spořitelen ukládati
(mlnlst kultu 10. srpna 1878). Vyneseni o bezod
kladněm ukládání peeněz záduš. obnovilo místodr.
české 31. květn211.875 23.1list 1892 (pod trestem
náhrady, k níž by b 1 povinen patron), 10.září 1897.
V kase smí zůstat na hotovosti jenom malá část,

<

N



církevní jmění

nutná na kr tí běžných potřeb. &) Zbožně odkazy
hned po ob rženi úřední zprávy u pozůstalostniho
soudu pro záduš požadovati, jež musí býti ihned
isúroky ode dne úmrtí odkazovatelova vy laceny.
Kdyby tak patron neučinil a úro byy po g letech
propadly, je povinen škodu zádušíynahradití. €) Pe
níze půjčovati, ovšem jen se svolením konsistoře

a místodržitelství a na pupilární jistotu, jakožisplacené peníze od dlužn kú přijímati. Právo, pri
jímatí diuh záduší splatný a s vymazemvvknihác h

Bozemkovýclí spojený, má patronátní úřad jen do, jde- li o splátku větší, musi kvltance pa
tronátnim úřadem vystavená býti koramísována
u.okr hejtmanství (české místodr. 27.1istop. 1877
č. 53.063) jaakmile patron. úřadu peníze byly vy
placeny, musí je zase ihned nauúrok uložití a tím
se u okr. hejtman. a bisk. vikáře prokázati. ;) Pe
nize záduši dlužene vypovídati, což však může
uínčiti jen se svolením bisk. Ordinariátu a c. k mí
stodržitelství (vy.n místodrž. česk. 227.1ls.t 1877).
Ale výpověď peeněz těch přijímati mohou. 7) Pro

najimati ZádlllŠnÍpozemky (viz čl. alíenatiol.,n anížel ít. F). 19)Každoročně účty zádušní
sdělávati, a to během 6 neděl po ukončení občan.

roku (předpis z 24.bzáří 1774),v echách pak nejdéle d028. února(g uber dekr. ze dne26. dubna 1841,

č. 18798). Učet ten podepsán býti mmá patr. komisařem, patr. účetním a farářem, a ábýti stvrzen
bisk. vikářem. (Naříz. pro Čechy 2"1.30 list. 1.837
Učty zádušní maji vlasně dle nařízení pro cchy
z 9. října 1724 a 26. března 1790 sestavovatí spo
lečně zádušní účetní a farář, možno-li í vikář,
buď v bytu patronově (v kanceláři), nebo ve faře;
ale ustálenou praxí _jest, že účet ten vyhotovuje
záduš účetní,pošle jej farárí ten pakvikáříapatron.
komisaří(srv. Salma/len, Kirchenpatronatz, str. 336).
Nejprve se tu sklád účet z vlastního jmění ko
stela íarniho (re_sp. liliálniho), pak účet ze jmění
nadačního, jakož' i ze jmění kaplí, soch, oltářů atd.
1 co do pří)'mův i coodo vydání, a to dle zvlášt
ních, za souhlasu církevního a státního vydaných

formulářů; každý příLem i každe vydání musí býtináležitě doloženo (vitancí. přijímacím listema
pod .). Farář i vikář mají povinnost a právo činiti
výtky proti položce, která by se jím nezdála byti

správnou. Mimo to jest patron npovinen do koncedubna (místodrž. čcské 25 a 1899) učiniti
z účtů zádušních uhrnečný výpis dle zvláštního
vzorce, předepsaného oběžníkem mistodrž. z 8
prosince 1882, nyn ak z 25. února 1899. pi

ten, opatřený podpisem patron. komisaře, záduš.účetního, faráře a bisk. vikáře (c.k. mísíodržir.
české 15. dubnna 1873, 25. února 1899), zašle se
cestou úřadu vikariátniho konsistoři a odtud se

ředloži účetnímu oddčleni c k místodržitelství.

le dvorního dekretuv z 8. srpn 1795 nemohoubýti kostelní účty a 'ypisy od patrona přijaty
dříve, pokud jich nepodepsal farář. Opis účtuuzá
dušniho za iše farář do zvláštní účetní knihy zádš ydánízádušnim závl št.
(Břemena zádonšníyOnus fabricae. NákladZna uhra
žování potřeb kultu. Stavebni konkurrence. Oprava
a stavba budov církevních.) Vydáánim na úhradu
potřeb kultovních (: i_mpensaein cultum divvínum
faciendae) jest rozuméti nejen výdaje takové stricto
sensu, jako jest na př. opatřování hostíi, mesniho
vina, svící kadidla atd., nýbrž i všecky výlohy,
jichž je treba k zachování budov kostelních a
budov s nimi souvisících, jako stavení farních
církevních budov ro chrámové služebník, hřbí
tovú zádušních, sakristie,věži atd., v dobr mstavu

a jich opravě ressš). novostavbě, jakakož i výdajespojené s opatřov nim vnitřního zařizení kosteeůl,
paramentů, zvonů, varhan, z ovědnic, stolic, oltářů,
kazatelny a pod. Za prvnic dob křesťanství, kdy

Ceský slovník bohovédný 11.
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všecky církevní statky tvořily ještě jednu společ

nou massu byla ke krytí výloh kultovních aurčenačtvrtina "ich, jak již bylo řečeno. Když kčást
ta, pozd ji jednotlivým kostelům přidělená, kčasto
bud' částečně nebo zceela zašla, přešlo ovšem bře
meno to na všechny, kdož statků zádušních nebo
jejich důchodův užívali, ať to byli klerikově nebo
laikove', kteřížto zejména od stol. Xll. statky cír
kevní a desátky si usurpovali, tak že jim dán
nazev decimator všem způsob,jak úhrada
výloh zádušnich se od nich dála, byl různý; nebot

někdy ti, jimž povinnost ta příšiušenla, přispívalina onu úhradu per turnum, t j. je po druhém,
jindy zase jednotliví činitelé měli na starosti je
dnotlivé části či předměty úhrady tě, na př. klerus
chor, věřící lod atd.., nebo jinde zase všichni na
vše přispívali in solidum A taks eběhem doby
vedle všeobecných zásad církevně--perávnichvytvo
řily i partikulární zásady jednotlivých provincií
církevních, z nichž mnoohe až posud latnost mají.
a) O zásadách či normách obecn ho pr
církevního ve věci tě jest poznamenatitoto?
Koncil tridentský obyčejú zákonných neodstranil,

se týče kostelů, jež nejsou farními, nic ne
změnil. je totiž přihlížetí tuto ke kostelum, jež
tarními nejsou, a ke kostelům farním. a)
týčekostelů, 'ež nejsou farními, totiž titulů
kardinálských, kostelů kathedrálních, kollegiátnich,
kaplí, končil trident. nevydal žádných predpisú,

tak e vtom směru zůstávají v platnostie předpisypředtridenfske. Atuujiž platí zásada,7ze ždnyna

prvém místě kryjí se vydání zádušní zevzádupšlekostelní, a teprve když by nedostaačovaía, pr'is
vaji činitele ]ll'll Tak aa) pří titulech kardinálskýclh

při neposstačitelnosti záduše mají příspívati kardi
nálove (Síixll215)V. const. „Religio sa Sauctorumz r. 1587, m9) Pří kostelech kathedrálních
deficiente tab2rica ecclesiae přispívají biskupové,
ovšem tak, by jim kongrua byla zachována. jejich
nepostačitelnost maji doplniti nejprve kanovníci
kathedrální (salva congrua) a ostatní klerikově při
kathedrale ustanovení (ovšem zase salva congrua);
a kdyby ani to nestačilo, může biskup žádatít. zv.
subsidium charitativum od kleru diecěsního nebo

istgrky nařidíti (c.'127. X1! ..2 C.X. 11). [Dle nříazení Bene

diktqa"'kmíl. z r. 1725 má v Italii a přilehlých ostrovnoý kanovník kathedrálni a kolie

giátní, jakož ijiný beneficiátdpři kostele tom ustado záduše V.,důchodu prvního roku.
77) Při kostelech kolleglátních mají při nepostačí

teinosti jmění zádušního přispívatiekanovníci přikostele tom ustanovení. 66) Co etýče kosteíů
tiliálních a kaplí, tu při nepostačístelnosti záduší
resp. fundace jejich (ovšem salva substantia, což
platí vůbec) mají přispívali ti, kdož mají zájem

0 předmět ten (kostel, hřbitov atcl.), jako jest atron, obec atd. Kdybytt obuď ve věci tě ned a
lými se prokázali, neboo kdyby se ukázalo, že
k tomu (na př k restaurování kaple zámecké a
pod.) nemaji prostředků, jež by nikdo jiný místo
nich hraditi nechtěl, může biskup od kaple takove
vyzdvihnoutí bcneficium simplex tam snad zřízené

a přeněsti je“ ke kostelu mateřskému, resp k jinémukoselt stelů farních

třeba řihliže7tí k ustanovenímo skoncilu trident.sXLclť de ref., jež pořizují takto: Dlužno
rozeznávlatic mezi kostely patronátmmi a kostely
bez patrona. aa) Při kostelech patronátních po

třebně výlohy záduší hradí se poplreredně ze zádušikostelního (t. j. 2 jehoodůchoduv, leč by komenově
jmění bylo dosti veliké a ostatní konkurrenti byli
nezámožni, nebo kdyby jmění to [ve své substancil
právěk tomu bylo určeno). Ovšem může se státi,
že zvláštním pořízením neb ustanovením (třeba

57
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těž obyčejem) _jest někdo jiný v první řadě po
vinen přispívati na úhradu výloh zádušnich; vtom
případě arci nastoupila by záduš_ až na druhém
místě, ač jsou kanonisté, jako na př. Verinng, Fried

ber Schulte (Baláarszrki, O budowlach košcielycš, str. 6., 16)., kteří v tomto případě
kladou takovéto mzimořádněčinitele na místo druhé.

Teprve př_inepostačivtelnosti z_áduší nastupují vý_pomocnějiní, a o: atron j..
jak p_atroni prosti, tak patroni fruktuáři (paetr.fructuarii, patr. simplices),aie různým způso a
troni požitky nějaké z kostela, o nějž jde,beroucl,

jakož _i__patronl declmatoří (patr. dgcimatores, kteříkdys neprávem osobilld eeksát kostelu
patříclll), jakož i kollegia, jim_ž_jsou kostely a _fary
inkorporoványajež tudíž maji odtud požitky, jsou
povinni přispivati_absolutně a striktně; patronov_é_
prosti,. j. ti, kteří od kostela, o nějž jde, nemaji
žádných požitků, jsou ke konkurrenci p_ovlnnijen

kausativně, totiž jenom tehdy, chtěji--li, bayjim bylpatronát zachován. Ti dostaanou lhůtun rozmy
šlenou. chtěji--ll k opravě atd. kostela přispívati a
tak právo patronátní si zachovati, ne-lí, že právo
to ztratí. Arci : textu konc. trident. (l. e., t.j. sez.

1., c. . ef.) nedá se tato pouze kausativni

povinnost patronů bezpožitko vžch dokázati, kteroužto potiž působí --—čárka. n| totiž misto ono
doslm ně takto: „Qui (t. j. fructus fabricae) si non
íuerínt sníficientes, omnes patronos, (?) et ali_os,(?)

qui fructus a_liquosex dictis ecclesils provenientes
Šercipiunt,.__. .cogant (scl. episcopl)“. jedni p_r_avi,e čá ka má býti za „omnes patronos“, a pak se
ovsem ono „quitI vztahuje pouze na „alios“, z čehož
by plynulo, že všichni patronové, ifructuarii islm
plices, jsou absolutně povinni přispivatl. Druzí
však di, že čárka ta patří až za „alios", a pakb
se ovšem relativní zájn|__eno„qui“ vzztahovalo | na
substantivum „patronos“ i na ,alios“ , a tak by ke
konkurrenci _byli povinni jenom tl patronové„,qui
fructus pcrcipiunt“. Spornou otázku tuto rozhodla
5.17 9a (až27“července1861v ten
rozum, že atroni simplices“ jsou povinni ke
konkurrenci jen kausativně. (Dle státního ustano
veni u nás jsou i patroni simplices povinni ku při
spíváni absolutně, neboť dle ustanovení těchpatron

sice může zříci práv, ale nemůže se zříci svých
povinností, břemen, jelikož by to bylo poškozením
záu e.) — Po patronovi, t. j. kdyby patron nebyl

to,šab) schodek uhradil, přicházejí na řadu jiní
fsruktuáh, jak ti, kteří mají z kostela požitky časně,
takti, kdožmmají z něho ožltky duchovní. jsou
tedy ku p_řispiváni vázám farář, jiní beneficiáti,

ensionarii, decimatoři, všichni arci vždyjenntak,
y kongrua jejich by__ia||_eztenčena. (Při arách inkorporovaných jek lspěvku vázána korporace

sama jakožto _parocuhueprimitivus či habltualis;

nékdy však | viKcariusperpetuus může býti ktomupřidržen) — ani tito činitelé na úhradu
zádušní nestačíKli, jsou povinni přispívatí farníci,
a to švichni, a mohou býti k vyplnění povinnosti
tě nuceni i kanonickýmí tresesty a jinými vhodnými
prostředky. Jsou pak farnici povinností tou vázáni
„per aes et libram“, t. j nikoli dle hlav osob, ani
dle počtu domů, nýbrž dle majetku svého, ať jsou
vlastníky jeho laikove nebo klerikové, více nebo
méně zámožní. _Farniky pak rozumějí se tu nejen
ti, kdož jsou jimi z titulu domicilia, nýbrž i ti,
kdož z titulu statků, závodů a pod., ve farnosti
ležících, nebo z jiného důvodu mezi přifařence se

ppčita_jí, byť i jinde thI'iS__ 5extr_a__parochiam) bydleelí,t _7..v.forenses (5. C. 7,183 24. břrez na
1 ., srov n. Richar-35211113,Canones et de
creta (.oncilii 'lridentinl, Lipsko 1853, str 121).
Proto i ti, _kdož byldi v obi odu kostela flliálniho
(filialistě), jsou konkurrenci pro kostel farní po
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vinni, jelikož jsou skutečnými farníky__,byt' snad|.| flllál. kostela kaplan sldlel. Mimo to dle obyčeje
skoro všude ujate'ho farnlci'| tehdy, když o náklady
na opravu či přestavbu budov církevních jest jinak
postaráno, bývaji povinní poskytnouti ruční práce
nádenické a potahy zdarma„ iuxta aes et libranť'.
— Konečně kdyby ani všemi tuto jmenovanými

činiteli nebylo moožno dosici žádané úh|_'_a__dyná
ki_adův,a kdyby ani sbírkami, daary apood. mohlobýti pomoženo, může biskup (dle některých vždy

jey_nse svolením Apošt. stolice) určití k |'|če_I_|_|tomu
jiné fundace nebo i důchod jine'ho bol_1_atekoostela; kdyby pak to bylon emožono, že biskuup
dle citov. kapnoly 7. de ref. konc. trident. (sez. 2l.)
přenésti titul kostela, jejž opravítl nelze, k jinému
sousednímu kostelu (hliálniho kostela ke kostelu
mateřskému, farnímu) & kostel sám bud' určití ke

slušnému účelu profannimu,_ nebo jej demolovatí,se má om postaviti kř|ž.
3,5) Při kostele bezpatronátním vypadá ovšem

z řady konkurrentů patron, kter_e'ho biskupo aarcizastoupiti není povinen, ba bym

fysicky Anebylo možno (srovn. Besnedíkt Xllu'.,lonstint.l , Air/mem, Compend. iuris eccl.0 819, poz
l6), a“proto zůstávají jenom ostatni sub aa) pravě
vypočteni činitelé, nastupující jeden po druhém
v nepostačitelnosti předchozího. — b Normy obec
ného práva církevního nejsou vt to věci snad

nikde v plném rozsahu v __platnosti, tak že nastupuje tu právo parrit kulárni, což platí též
v Rakousku. Co tu se zřením k Rakousku nejprv
poznamenati dlužno, jest, že rozdělení výloh zá
dušních a rozhodovám sporův o věci te' nepone
cháno cirkvi, nýbrž státním soudům a úřadům,
dále pak jest podotknouti, že unás v Rakousku

neení všude v platnosti stejnzě__právopartikulární,nýbrž že někde plati právo
jinde posud platí starě právzorpartikulární (nyni
nekompletní). V celé říši rakouské zdo 7. zářH
1848existovalyt. zv. vrchností (Domaine, dominia).
Za dob těch kromě záduše, patrona afarníků přl
spívaly též vrchnosti na úhradu zádušnich vydáni,
tak že byl--li majitel territoria vrchnostenského
zároveň patronem, jak to bylo pravidlem, přispíval

z dvojího titulu. (Pan on _pgatilřemeslníky a zakupoval pro ně matenál. ch ost dávala stavební
materiál — cihly, vápno, kámen, dříví ——za vý
robní cenu. Osadníci dávali potahy a konali ná

denické práce bud' in natura, nebo je platili dlevýměryd aně pozemkové, domovní a výděikově.)
Když pak avrclmostl r. 1848 byly odstraněny, nbyl
jeden konkurrenčnl činitel a jiný nezaujal jeho
místa Proto uznal sám stát, že jest nutno změniti
předpisy konkurrenčm, nač též rakouský epískopát

1849 up rnll. Roku 1855 byla cirkvi přiřčena
správa jmění církevního. Později vláda sama vy
pracovala předlohu o konkurrenci, a mezi lety
8631—1868 většina korunních zemí s některými
změnami lokální povahy jí přijala na sněmech zem
ských, jimž celá ta záležitost b la přikázána. je
nom v Čechách, vDoL a Hor. akousich, Dalmacii
a v Tyrolsku zákon ten nebyl přijat, a sice v obo
jích Rakousích, Dalmacii a v Tyrolsku sněmy zem
ské ot om bud' ani nejednaly, nebo návrh ten za
vrhly. kdežto v Čechách byl zákon o věci té roku
1863 od sněmu sice přijat, avšak nátlakem někte
rých vlivných osob byla zákonu sankce odepřena
na tak dlouho, pokud nebude opraven zákon o právu

atronátnim, což sice častěji bylo slíbeno (srovn.
E 32. zákonna ze 7. května 1874), ale posavad _ne
provedeno. t veČ chách panuje ve věci té

zvláštní, dosti nešístý stav. Neboť když7. září 11848dominia byla zru ena a ediktem ministerským z 10.
června 1849 staré zákony konkurrenčni byly od
volány, a když zemskému zákonu pro Čechy : r.
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1863 císařská sankce byla odepřena, platilo v. Če
chách jen zatímni ustanoveni ministerské ze dne
10. čerrvna 1,849jehož smysl jest ,že v každém
jednotlivém případě nějakého většího nutného vy
dání zádušního (při opravě, novostavbě kostela a

se vydání to při nepostacitelnosti záduše

rozděliti na všechny (tzbylé) činitele na základědobrovolné dohody,a okd yby se nepodařilo, že
se má nákladt en smžittlona nejnutnější minimum
a přikázati patronovi. Této bezzákonnosti bylo _by
se, jako jinde, i v Čechhách odpomohlo (jak již ře
čeno) zem. zákonem konkurrenčnim, a když tomu
sankce se nedostalo, mělo se tak státi aspoň slí
beným zákonem o farních obcích( (55 35.— .
kona ze 7. května 1874); avšak obce tyto až posud
konstituovány nejsou, a dle nařízení minist kultu
z 31. prosince 1877 mají úkol jejich zastávatí obce
polltlcké. Mimo to pak dle rozhodnutí ministerstva
kultu 25. května 1876 č. 2283 neplatí již ono inter

imisticke nařízení z r. 1849,nýbrž platí staré přesd
pisy, jak dí vynes. ntinist. ze 145.3února 1č857(Srovn. Srl/cclzllerr, 1. c., 3nn..) A tak3jeest
se v Čechách řiditi starými dekrety dvorními, ze
jména téžt. zv. stavebním normálem z 18. dubnna
r. 1806 (dekret česk. gubernia z 23 května 1806),
dekretem dvor. kanceláře z 22. května 1805 az

dne 19ž prosince 1811,2jakož i třeba přihlížeti—37., 40., 50., ,45 .7.—5 zákona ze dne
větna 1874 (srovn. Bwž/zard, Čtesetze und Ver

ordnungenin Cultussachen vyd. 2. zrr.an1889uMnze
eVidnl, str 415—426). Řři tom pak jest míti nazřeteli dvojí případ: ) muže- li záduš sam a

nutné výdaje hraditi, a j?) nastává- li při neposta
čiteluostizáduši t. zv. konkurrrenčníje ettd án

) ů-že ll záduš sama hradití potřebné
vydaje, jest opět hleděti ktomu, jde-lí aa) o řádn

__..

kažždoročne se opétující či běžnáv vyda'nizádušní: _
nebo 0/3)0 výdaje m i mo ř né Ada o se

týče řádnnýchčl bě ž ných vydání zádušntclh, vizlí („běžná vydání zádušní“)a lL, rm
(„boltosíužebná vydání“). Dodáváme jen, že 115“--lí
o ntimorřádné, od is k upa nařízenépobožnosti,
kryje V)'lohy s toímspojené záduši; výlohy na zvláštm
pobožnoosti o faráře zavedené mají se krýti ze
sbírek (Borový, 810113,514) — Účetní zádušní do
stává za vedení účtů zádušnich jisrá procenta, a

to z prvních 210 K : áduš.Npří_jmů2% (4 K 20 h),2 ostatního příjmu ;;,0lo ečíni při em zádušní
ao 0 K, dostane 3K ( esk mistodržít.
8. července 1861, č. 36364? Šc/mcž/nrr, |. c., str

37). — Vynesením ze dne 6. února 1874 (Ord.
llst praž. 1874, tr.46 n.) prohlásilo ministerstvo,
že Matice nábožs.není právně zavázána, připláceti
naodorněnu ředitele kůru, varhanika a kostelnika
při kostelích téhož patronátu a že tudíž jen zřídka
a mimořádné uděluje se im z Matice náboženské

jakási odmena (Barar/ý, bíoh-, 9..n) df)rt vydáních mimořádných, jež klaždoroč—něse ne
opétuií, čili jež nejsou systemísována. ntttno po
volení úřední a třeba přlhližeti k tomu, o jakou
kvotu se jedna (srovn. též čl. běžná vydání zá
dušní“ 11.,2004 n.). Nepřesahuje- lí obnos ten 21 K,
může farář sánt za souhlasu patronátního úřadu
vydání to učinltí (na př. na zakoupení korporálů,

paíl, humeráíů, menších potřebliparamentnich, pozlacení kalichaaapod.). — 10 zádušní vydání
21 K, je nutno svolení konsistoře (Ordinariátu),

a to pouze Ordinarlátu samotného, jde-li o vy
dánníd 200K (min. kultu 20. června 1860), Ordi

.naríátuoa místodržitelství, jde-li o částku oddo 111aríátu s ministerstvem kultu
'de-li o obnos přes ma'--|l snad místo
držitelství někdy větši moci. ePoznamenati ještě
dlužnno že vynesením c. k místodržitelství vPraze
ze dne 2.lístop.18ti5, č. 2938, a 10. řijna 1886,
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zmocnéna jsou c. k. okr. hejtmanství a pražský
magistrát, že mohou spolu s konsistoři povolovaíivydáni zádušní od 200—1000K. — jde-li o takové
mimořádné vydání, jest záhodno, by se farní úřad
u_ejprve dorozuměí suuřadem patronátním, nebokdyby dorozumění to nebylo možno — přímo
s_konslstoří. K zadání (cestou Vikariátní: na kon
sistoř (znění víz u Barot/(Ita, Sloha, 516 n.) přiío.
žiti jest předchozí rozpočet, taktéž nákres (na př
kalicha, sochy, monstrance, budovy farní atd.),
jakož i výpis ze zádušního účtu (resp. zádušniclf
účtů za poslední 3 leta, jde-li o vydání větší),
a k rozpočtům stavebním přiloží se též cenník
o ceně materialíi, výší mzdy a pod., stvrzený

obecním představenstvem. Vikariátníoúřad připojísvé vyjádření. Konsístoř, jedná--II se
200K, pošle akt bud'okres hejtmanství nebo misto

držitelství, nebo skrze místodržitelství oministerstvukultu a vyučování, kteréž jedná pak cí s mi
nisterstvem veřejných praact. jde-li 0ovpřestavbu
kostela, oltáře, o sochy, jest ovšem třeba i vyá
dření konservátorova. Také možno poslatí zá c
žitost tu od farního úřadu společně s úřadem pa
tronátnim okres. hejtmanství a požádatí hned
0 komissionelní šetření za účastí všech člnítelú
(staveb., zdravot., konservátora atd.).— Dodáváme
ještě: hrom osvods hradí ze záduši nebo
konkurrencí (c. k. místodrž. české 23. února 1882).
Dívevs.vne téhož místodrž. z 20. ledna 1892 má
se příložiti k žádosti za povoleni hromosvodu
půdorys kostela v konturnich čarách, obraz příč
ného a podélniho řezu v konturnich čarách, náčrt
polohy kostelní budovy, a udatl jest druh krytu

střechy. (Jinak víz čl. „asseekurace budov círk.“]. 70 ;čl. „běžnávydánízáduš. 1.204
Zv nný pořizují se nákladem postačitelnélto zá
duší; neni- lí ho, má při pořizování zvonů platiti
jak _zvonovínu, tak práci zvonařskou ve slévárně
1 při celém montovaní v dílně i na věži patron,
farníci pak hradí přivoz (C.k . místodržít. české
8. dubna 1894, č 1.10344; srovn ČKD. 1895, str.
47 n.). dm jde--lí o vydání,)ež záduš sama
nemůže hraditi, takže při nepostačítelností záduši
musí přispívatí í patron i přifařenci, jednatí jest
v Čechách takto (_ o konkur-rencina budovy íarní
viz níže): aa) Farářjestpovlnen, jakmile postřehne
nějakou větší závadu (na př. trhlinu ve zdi nebo
na stropě, poškozeni střechy a pod.), oznámiti ji
ihned patronátnimu úřatíu, a kdyb to nemělo
čúinkn, přímo (skrze vikar. úřad) konsistoři, jež
u politického úřadu učiní potřebně opatření. Ostatně
patronátní úřad má se každoročně zúčastnití kanon.
visitace, aby na vše dohlédl, jak předpísuji nejen

starši nařízení guberniálni, nýbrž znovu zase vynesení mistodržit. českého z.10 září 1885 a jiné
z 15. dubna 1891, kde se též pravi, 'aby i okres.
hejtmani čas od času visitace tě za zmíněným
účelem se zúčastňovali. (Srovn. čl. v ádci duch.
1899,7nS7n Past. duch. '08n as. katol.
duch. 1911,n801nn..) m8) Výlohy hradí v první řadě
záduši ze svýclt důchodů (&36. zákona ze7. května
1874), k čem est ovšem nutno svolení přisluš
ných úřadů církevníchi státních, dle velikosti obnosu,
jak již výše [ml a), „)] bylo řečeno (srovn. těž
l. alie atio). Podotknouti jest jen tolik, že

kostel liliáalnípomáhá kostelu farnímu (víz na př.
vedle různých dvor. dekretů nález správ. soudu
z 2. prosince 1886, č. 2622). jiné kostely, jež ne
jsou v kanonickém spojení, mohou si půjčovati
(s dovoleuint církev. a stát. úřadu) na menší úrrok.
[Aby kostel kostelu (na př. a témž patronátě)
mohl něco dáti, k tomu je třeba dovolení mini
sterstva kultu a vyučování za souhlasu resp. po
slyšení příslušného Ordinaríátu (vynes. mín. kultu
ze 14. srpna 1887, jednající o upotřebení &&50. a
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54. zákona ze dne 7é května 1874).j (Viz otomBurl/mrd, ]. c., str. 239 nn.) Za tím účelem dlužno
k příslušně žádosti přiložití těž výpis ze zá u
účtů farního kostela resp. íkostelů filiálních za
minulý rok, po prřipadě za předchozí tří leta, jde--1i
o nějaký obnos větši (mistodrž. českě20. července
l870).yy Co záduší zapra\íti nemůže, to jest hra
dití patronovi, at soukromému nebo fondovnimu
atd. (Sc/mrk/zerr, ]. c., 51 nn.), a přifařencům (55
32. a 36. zákona ze 7. května 1874), k čemuž nutno
dodati, že dle zákona ze dne 31. prosince 1894,

jímž se doplňuje g 36. zákona ze 7. května ',1874č. 50, příslušejí sem i tak zvaní „forenses“ ,

t. j1 osoby fysicke i mravní, které majidv dotůyčnéfarností reality (statky, továrny, závo rumy
slově a pod.). Co se týče rozdělení zbývajícího
nakladu mezi tyto oba faktory (konkurrence), má
ínyní patron dle zákonítých předpisů předr. 18448
(dvor. dekr. z 06, 27. června 1805)
dodávati materiál a platiti mzdu řemeslnickou,far
nící pak mají poskytovatt potanya nádeníckou
prácí, což platí o farnícich i při arách inkorporo
vaných. (Spr. dvvůr 6. dubna 1 ',č. těž, srv

vynesŠtl_minist. ze tlne 14. února 857; S:!mck/mrr,LC .35 n.). Co se t če př fařencíi, není až
posudszákon (státní) o farních obcích vydán, iob

starává agendu jeho zastupitelstvo obcí politických(min. kultu a vyučov. 31. prosíncel řednici,
duchovní, učítelě jsou od přispívání na ruční práce
apotahy osvobozeni (dvor dekretz'z4. června 1840).
—-Konkurrenčni jednání koná se o věci tě za ve
deni c. k okres. hejtmana, a zúčastní se ho zást.
konsistoře resp. vikář, farář, patronátní komisař,
technický znalec, konservátor, zdravotni znalec a
přednostové přifařených obcí (s radními). Při tom
arci nutno zachovati všechny formality a předpisy.
jde--li o stavbu kostela, třeba s\o|ení biskupova
na základě zákonitého důvodu (nap r. veellkke po
pulace osady), jakož i dostatečně doptace,která by
stačila jak nauudržování kostelní budovy, tak na
výdaje bohoslužebné, leč by někdo jiný za to ve
formě zákonité trvale se zaručil (na př. obec
se schválením okres.vvýboru). Možno též k tomu
konci (ke stavbě kostela a jeho zařízení) konatí

(se svolením vláldním) sbírky, loterii a pod. Dáeje třeba, by byl předložen stavební plán (i při
nově stavbe i při opravách), jejž dlužno předlo
žiti okres. hejtmanství, by jej dalo prozkoumati
resp. opravití technickými znalci, jakož' 1rozpočet

otřebné výpisy ze zádušního jmění kostela far
ní 0 i filiálního. Ba tento plán stavebni nebo
opravní musí se předložiti i místodržitelství, a to
vtom případě, když jde o zádušní vydáni přes
1000 K, akdykolí se při stavbách a opraacváh ko
stelnich (farních \ hřbitovních) jedná o řešení otázky
slohově, architektonické, umělecké, archaeologickě,
byť 1 vydání zádušní bylo menší než Po
prípadě zasílá se akt celý l ministerstvu kultu a

minist. veřejných pracci Též kons ervátor musí býtKl
sl šán. jinak kpovolenízádušního vydáni dolOOUKd vá s konsistoři svolení c.k. okres hejtmanství,

místodržitelství. To dává též
(sscirk. úřadem diecésnim) povolení, jde-li o zá
lohu (nnikoliv o darování! kterouž kostelu výji
mečně dává zessvého jm ni jiný kostel, jenž snim

není v kanonickém jspojení, i když á7loha ta jestmenší než lOOOK akož i tehdy, jde- It 0 konkur
renční příspěvek, jejž má platiti veřejný fond sto

jící pod správou míKstodržitelstvi (mistoldrž.dčeske20. července 1870).K
třebno (a má se příložítl)mutěžsovyjášdřelnížfdarniho
úřadu o nutnosti stavby resp. oprav ro
zdání úřadu vikariátniho. Okr. hejtmanství zašle
akt konsistoři se svým vyjádřením (mistodržít.
česke 2 listopadu 1862) a konsistoř se svým roz
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hodnutím na místodržitelství resp skrze ně na

ministerstvo. Když vše prJednáno, příkročí se kestavbě resp. k oprav e věcech těchto vůbec
nejlépe jest obrátiti se na Akademii křesťanskouraze, která skrze svůj umělecký odbor vše po
třebne (i práce přípravne', i nákresy, í rozpočty
atd.) připraví, provedení odborným silám svým
svěří, a na vše dozírá ať se to týká stavby, nebo
opravy, nebo vnitřního zařízení. — Přis ívá- lí na
stavbu (resp. opravu) veřejný fond, zadávají se

práce cestou liciptache(St/:ackllerr, Kirchenratronat2,str. jínakh rubuou stavbu provádb
tronátni úřad ve vlastní režii (pod odbornymdo

hledem), nebo někdo jiný na základě oftesi-šn(arciopět pod odborným dozor m). týe
kostelů filiál lních, ncmají--li dostatečněho
záduší, ani patrona (ktereho dle stát. zákonů rak.
míti mohou, ale míti nemusí), není farní osada
povinna na opravu a udržování jich přispívali, takže

nelze tu mluviti o nčjlaskep0\inne konkurrenci (dvor.dek r. z20. květn 1820). Obyčejné přispívají ti,
jímž na udržení failiálního kostela zalezi. Kostel
mateřský na to nepřispívvá leda jen výjimečně
(Schools/MH, Kirchenpatronatz, 2.16) vaš k
kostel filiální patrona, jest arci k opravám jeho
těž on zavázán přispívali. (O opravě kostelů fili

álních, nemajících ani jmění zádušního ani Vpažltrona,srovn . vynes. místodr česk. z 13. čer 1887
v Ord. listu praž. 1887, str. 47.) — Týmíz nzákon
nimi předpisy o konkurrenci řídí se i zřizování,
resp. oprava hřbitovů konfessljních, protože jsou
accessoríum kostela. (Srvn. it“/mer, Compend.
iuris eccl.,“ str. 830, pozn. 12; viz hřbitov.)

va jm ent obro čnilto. Takké
správa jmění obročniho patřilad za starých dobarcijáhnovi resp. oekonom ipod dozo em bisku

povým, pokud ještě p_iatkilaočtyřdílná správa všechcirk.-stat uv. Kdyzv kpo zří7,ení far a o rozz
dělení společné massy abyla zvláštní část přidělena
kostelům a zvláštní beneficíím, byla administrace
jmění jak kostelního (viz vý), tak obročniho
svěřena beneficiátu samotnému. A tu ovšem na
stala též nutnost rozeznávatí správu jmění obroč
l1ll'10v1.dben ficío pr visočilt tseede plena,
t.j. době,kdy beneficium jest obsazeno, majíecsvého beneficiáta,a 2. neficio va can

bě, kdy jest beneficlum nneobsazeno eapouze administrováno. efic to pro
víso správa jmění obročnihoděje se a) po obec
némzzoákonu církevním dle týchž zásad, jako
správa jmění zádušního, s tím jen rozdílem, že
správa jmění obročniho řísluší beneficiátu samot
nému (bez famikú-laiků) edy bezprostřední správa
(administratio ministerialís) přísluší faráři, admin.
auctorlsabllis biskupovi,.aadmin. providentialís pa
tronovi, a nejv šši dozor pa eží; s tím spojeny
jsou tytéž povmnosti, jež by uvedeny výše při

správě jmění zádušního.a_n) ásady obec. zákonacírkevního změněn vš Rakousku kteréžto
partikulární právdo rakouské měloopět
různá obdobi, shodná s epochami týkajícími se
správy jmění zádušního. Ale vždy při správě jmění
obročniho ponechánaí od státu beneficiátovi větší
volnost. než při správějměni kostelního. [Konkordát
(čl. BO.) přiřknul cirkvi sprrvávu jmění církevního.

R. 1858biskupové rakouští stanovili zásady o správě
té. V církelv rovincii pražské provedl je koncilrovinc. r. ..tit 8., cap. ]. Roku 1862 v dána
nstrukce o 1správě jmění zádušního a obro ního,

jež však od vlády byla—jak již řečeno—suspen- .
dována. Platí tudíž v (.echáclt co do správy jmění
obročniho předpis starši, resp. izákon ze7. května

74.] — Přrislsuš>i tedy u nás správa jmění obroč
ního faráři pod dozorem biskupovvýma dle 5 46.
zákona ze 7. května 1874 též pod dozorem patro
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novým a státním, kteroužto správu má beneficíát
jako ususfructuaríus. (d1',ť/mer Commpen iuris
ecch, str. 803, pozn. 2. di, že benefíeiát má ve
věci te jaksi stredni místo mezi pouhým usus—
fructuaríem a vasallem). Jest tudiž povinen: aa

odst atu (substanci) pozemků beneficíálních
zachovati, a může pouze_tvářnost jejich prospěšně

měniti, jakož i meliorací vjich předse vzíti. — Protje též p_ovinen, 1313)in entář jmění obročniho

každé trienníumžohnovovati (víz čl. církevníin v e n t a ř), jen se má každoročně ! co do budov
benefíclálnich pří kanonické visitaci p_rohlědnouti
a se skutečným stavem srovnati. Farář podpisuje
(&úřední pečetí opatřuje) kvitance týkající se kme
nového jmění obroěního a zhotovujeíúčet o jmění
tom — „) Co se týče menší eh oprav
správek budov farních, jež hradí každý uživatel a
nájemce, jako jest zasazení tabulí do oken, kach

1iků do kamen s,pr.'ctlvadveřri, zámků, menší správky
na střechách a poct hradí je farář sítím. (Dekretdvor. kancel. z 22. května 1805 18.d ubna 1806)
Ba tvět ši rávk y jesttiarář povinensám
hradlití, byly-liszpůsobeny jeho nedbalosti. Zmí
něné dekrety dvor. kancel. z r. 1805 211806) roto
je farář povinen, nutnost opravy te včas oznámíti,

než by větší škoda vzešla, aby( to sám hradití nemusi1.(Místodržit.českě 7. řírtaj 1,888 č.9090.143)

Aby se opravy ty v řádue době provedly, jest vikář(děkan) povinen, při kanon. vísítaci k tomu pří
hlédnoutr, což jestipovínnosti patronovou, ačasem
iokres. hejtmana. (Místodržit. české 5. června 1891;
srovn. Art/mer, |. c., str 803n n.) — 66) jedná 11
se však o větší opravy budovnbeneíiciálních, jest
opět rozlišovatí, zdaž záduší k tomu postačí, čili
mc. — "í kostela jest vázáno přlspivati
k tomu v prvnířra,dě buď zcela nebo částečně,
nebot kmenově jmění jeho treba zachovati, aspolu
jest příhližeti k částce, jež nutna ke hrazení potřeb
kultu. Pří nepostačítelnosti jmění zádušního jest
na druhém místě povinen příspívati sám bene
flclát, a to dle poměru onoho obnosu. jenž by
mu pr es zákonítou kongruu zůstal. V tě příčině
platil dříve dvor. dekret zeedne 22. května 1805,

konkurrenční [stavební] normále pro Čechy 2 .dbuna 1806, cirkulář ě. gubernia z23.k větna1806

acdekret dvor. kancel. z 24. června 1840,a hledělo
tomu má-lí beneíicíát 'ze svého beneficia

čistých příjmůt více než 420z (srvn. SCI/ack/lerf,1. c., str. 74),t . 1.105 zl. řeslkonjzruu per 315 zl.
( - ovšem měl-li benefici t : eneíícía vydr
žovati kaplana,“prrpoěetlsr obnos 210zl ,takže
ten, kdorme nkad ongruu((315 zl.) 10) až 31521.,
platil l;,o všech nákladů stavebních zbývajících po

onom podilu, jejž hradilo zádu2š5í;akdo měl 315 až

N

152521., platí171.s jich; kd05 ž735 zL, platil'.jich; kdo 735—945, platil 125/,jaich; kdo 945 až
1050 zl. nebo vice,1/, jich. Když pak byla r. 1885

konĚrua zatímně upravena, očekávalo se, že se zazák d stavební konkurrenčni povinností benetl
cíátů vezme n o v ák rua,aana učiněný ve věci
té dotaz odpovědělo vskutku minist. kultu 23.února

(sděl. česk. místodrž. z2. března 1888),že
se lkanonickou porcí a kongruou .ve stave . nor

málu zr. 1806 nemá již rozumětí tehdejší konrgrsupaper 315 zl., nýbrž kongrua nova per p.
800 zl. Avšak dle intimáatu česk. místodržitelsstvi

ze 16. ledna 1893 ministersvtvo kultu, lhledíc k ná—lezům nejvyššío soud. a1892 a

14. května 1891, dle nichž sveonemá rozeuměktiaonoukanonickou porci v normálu z r. 18k06 dá
zákonitá kongrua, nýbrž jen kongruaooné azodby,

toto normale bylo vydáno, prohlásilo dne
16. prosince 1892, že nemůže trvati na svémmyý
kladdu z23. únoraar. 1888. Toto pořízení zmirněuo
však tim, že v témž výnosu prohlásilo minister
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stvo, že slovy zmíněného normálu „ze svého
ben eíicía“ nemá se při vyměřování konkurrenč
ního příspěvku beneficiátova přihlížeti k celému
příjmujeho, nýbr okálním dů
ehodům. (Srovn. ná ez sprráv. souduuz 19. prosince
r. 1894, č. 4109). Ovšem, kdyby vydáním tlm klesl
celkový příjem pod nynější k,ongruu musila by
schodek beneficiátovi hradití nábož. matice resp.
státní pokladna. a proto jest vůlí vlády, aby bene
tieiáti platili příspěvek ten, mají--lí a jak dalece

jíplus nad nynější kongruu. Ostatně pak summa,
kterou henefleiát jest povinen přispivati, neplatí
se najednou, nýbrž rozdělí se na více let v ten
smysl, aby se každoročně na uhraženi summy tě

vynaložily jen % z přebytku kon my a kjednaatřetina přebytkuttoho aby zůstala arari kvolněmu

upotřebení. (Nález soudl.deoru správ. z 2. květnar. 1877; srovn. ČKD 8, str. 296) Poněvadž
však různé věci a osobly8třeba zaplatiti ihned, vy
půjčí se celý obnoos se svolením ordinariátním a
mlstodržítelskv'm (resp. ministerským) na hypotheku
farního beneficia, načež beneficiát se dvěma svědky
vydat. zv. stavebni list (Baubrief), v němž zava

zuje sebe a své nástupce ke splacení viyzměřeněkonkurrenční tangenty a úrokův. (Zněnív zu Bo
ravt'lro, Sloh—“',str. 551) Stí žnost do výměru toho

může býti podána cestou okr. hejtmanst_ví k místo-idržitelství, resp. k ministerstvu kultu. Kdyžan
beneficíát a záduší na uhraženi potřebných výloh

nepostačuljl,jsou povinni spolupřispívati patron
apříta encži, od nichž se při komíssíonelním
řízeni u nás vždv ž,ádává abye dodali povozy aruční práce, patron pak řemeslniky & materiál
(aspoň v levně ceně). —es) Dlužno tež podotknouti,
že beneficíároví nikdy není dovoleno, aby bez
voleni úředního (státního i církevního) o své újmě
se stavbou neb opravou nějakou započal; ubihát
v nebez ečenství, že bude náklad hradití sám.

(Srovn. ekr. dvor. kancel. zr. 1805á;církul. česk.gubernia z 23. května 1886, č. 8; ez spr. soud.
dvoru ze 14. červnna 1879; vynes. mistlodrž. českého
jo církev. společnostechj ze dne 10. března 1887,

18.373. or o jmění beneíiciální nemuže
beneíícíát vésti bez dovolení Ordinariátu a úřadu
politického, také patr0n musi souhlasiti. Aie úroky

kapltálů, rúzné dávky povinne atd. rlmúže beneízicíátsoudně vymáhuti.— d 2. Be eticio va
cante, t. j. je-lí benel'icium uprázdněno at smrtí
neb odchodem posavadního beneficíáta, a) dle
obecného práva církevníhojest se postarati jak
ozastávání úřadu duchovniho skrze vikáře čilí
administrátora, tak o správu obročního jmění skrze
oekonoma, kteréžto dva úřady zastává zpravidla
jednaoosoba. V tom směru co se týče upraáz-dně
něho biskupství, druhdy sousední bískupově spolu
s prcsbyteriem ovdovělé diecése měll jako vlsi
tátoří a kommendátořl na starosti diecěsí i men
sální statky biskupské, což však přešlo na kapi-_
tulu a kapitul. vikáře a oekonoma, kteří do osmi

dnnů mají býti Z\olení. (Viz čl. kapitula a a
pítulní vi kář.) Co se týče ugrázdněných prelatur řeholních, sprava jich přec ázi zpravidla na
převora a konvent. Pro uprázdněná beneficia sim
plícia neustanovuje se zvláštní administrátor, nýbrž
zatím funkce ty vykonávají ostatni kleríkove'. —
O uprázdněných farních beneficiich stanovil pak
koncil tridentský (sess.24., 18. de reform), že
biskup, jakmile zvěděl o uprázdněuí tom, jest po
vinen ustanovití vikáře (administrátora) a pouká

zatí mu kongrnuu, poku by opět nový benetícíátnebyl dosaz — 0 ožttcich, vypadajících na
dobu uprázdněni beneficia, stanovilo rávo dekre
tálni, aby patřily obročníkům nebo n stupci (e. 4.

c. 40 nVl. 1. j..) Poozději připadaly
tyto požitky Apoštol. stolicí, jež měla za tím úče

G—
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lem ustanovrtenyst.zv. collectores deporíuum (t. zv.ius depo fructtus emporis,
íructus vacantiae); _lan XXlL extravagantem
„Suscepti regiminis“ (c. 2 x_vag.joan. XXII. tit. í.)

stanovil vyši jich na polovicía ročních důchodůvobro čnich; Martin V. pra tho na koncilu

kostnickém zřekl. Novější_pgrlňevníxprávo obecně(konstit. Pia IV., Six )(.íll) požado

valo však, aby důchody uprázdněanýchrobročí bylyodváděny do Apošt. komory (c 0110o
rum). by se jich užilo pro potřeby _e__r_ss__s___k ší
ření víry; to všakv evšech kra'ínách — kromě
Italie (srovn. V:.relý,vVšeobecný sovník právní, l.
528) — eylo provedeno, a protos etam zacho

vávají partikulární předpisy a zvyk_l_ostl,dle nichžpožitky interkalárni patří buď ed.rá| kostelu,
nebo beneficíátoví, ncbo některýhm fondům, at

interkalárním, aťM\Éj'áSVIOUŽÍIÝChkněží, nebo samémubeneí iciu — me tuío, že kdyb v době

uprázdnění beneficia povstal nějaký spor sbeeneficíální, ustanoví se mu deíennsor. — b)
partikulárního práva v Rakousku, a) sbe_s________
uprázdnénému beneficiu sekulárnimu ihned usta
oví administrátora ělll provísora jak in

spiritualibus, _tak in temporalibus, pro kterýžto

druruhý obor zastává administrátor interkaláržnísvojifunkci i jmenem náboženské matice, do níž u nás
požitky interkalárni plynou. Proto konsistoř oznámí

osobu administrátorovu mistocržítelství, jéehžókdybyse mu zdálo, že jmění obmění nenírodn obře
spravováno, může ustanoviti svého adminlístríftora
in temporalibus. (Výlohy se stěhováním musis
administrátor hraditi sám a nemů e e započítati
mezi vydání do účtu interkalárního. rvn. Anderl,
Praktlsch. Promptuarium, Vídeň 1896, str. 13n.)—
/i) U přítomnosti pa_tron. komisaře a kos ho
spodárů (kde jsou zřízeni) odevzdá vikářsadmini
strátorovi všechny věci v inventáři kostela l be
neficla zapsané \u vikáře činí tak arcikněz); těž
dědicové a zástupci předchůdcovi resp. předchůdce
sám maji býti přítomni. Děje tak proto, by se

zjinstihlo,zdaž inventární jmění jest úplné, kdo jestradě povinen, a co má administrátor novému
benefiťciátovlodevzdatí. V případě úmrtí předchůd

cova jeest též povinností vikářovou (arciknězovou_),odděliti úřední spisy, dokumenty a knihy od vlaats 

nich spisův a kmh zesnulého. (Srvn. drvor. dekret
z31.března 17;86 Schatksherr,l..sc, "0list Praž. zr. 1916, č. ., m1.)— 7) 00

mně ě a požítcích admlsnir___strátorainterkalárního(i přespolního)víž čl. nistrátoři farní,
— &) _jakožto admininsírátor temporalium

přijímá peníze i dávky, jež se v době tě vybiratí
nraji, a činí též nutné vylohy, vše pak zaznamená
vdenním protokole. Pole buď sám vzdělává, nebo
je může na jeeedn rook se svolením církevní

nosti pronajmoutí. Požitkš uprázdneněho berreíicia
(biskupství, kapitulních o roči far a jiných bene
ficil)_patří v Rakousku podle dvor. dekretu _ze dne83,20.srpnaa 28.z117a87dále
podle čl. 32. konkordátu rak. a 2podle 59.1'zákona

edne 7. května 1874 náboženské matici (vyjí
majíc dle dvor. dekretu z 15. září 1785 beneficia
pleno iure klášteru nebo kapitule inkorporovaná,
protože v tom případě vlastně nikdy uprázdněna
nejsou, těž fary n.ěmec a maltez řádu ple
inre inkorporovane a osazovane' kněžími řehol

..

ŽŠ

ními; totéž platí () íarách, jichž příjmy jsou ta
ově, že po_zaplacení administrátorova latu pro

interkalár nic nevybý áv), což se však dFíe různé

povahy uprázdněněho bencíicía děje různým způusobem. Proto jinaak se má vec ta, jde--li o důchody
uprázdněněho beneílcla, aa) kde důclrrody jeho zá
ležží v hotovosti, jak je tomu na farách nábožen.
matice, a jinak tam, kde ide (!!/9)o beneficlurn ru—

týče '
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rální. Ad aa) Neboť tam, kde administrátor běře
plat z náboženskě matice, je procedura snadná,
jeelíkož po _zaplacení odměny administrátorovy a
jinych nutnýcch výloh(— ok terých se mluví níže —)
patří vybylá část náboženskému fondu. Adpp) Ale
mnohem obtížnější jest záležitost tato při bene

íi_c_:iururálnim, kde se důchody interkalárni dělí naričásti: mezi předchůdce resp. jeho dědice (v při
pradu úmrtí), nástupce a náboženský fond, kterážto
distribuce však dle různého druhu plodin polních
děje se různým způsobem, mimo to též t. zv. rok
kanonický nespadá v jedno s rokem občanským.
a nad to rok ten v různých diecésíeh (ba i v růz
ných bývalých krajích) pro různě plod_rny polní
počíná různým datem což trvá i nyní_přes to, že
dne 17. května 1894 konána byla o veci tě v Praze
opravná anketa na popud tehdejšího ministra kultu
Madejského. (ČKD. 1894) Avěc ta jest velice dů
ležítá, protože po ukončení administrace jest po
vinen admínistrátor zhotovíti t. zv. sraepa ační

protokol, na jehož základě _pak(u benet._rurál
ního), k__dyžje schválen, pořizuje t. zv. nrte raníár učet. Kt ubuď podotčeno: Doba
uprázdněni beneíícía počítá se od prvního dne
úmrtí beneficiátově, resp. ode dne investitury od
cházejícího beneficiáta na nově obročí, po pří
padě dnem pensionování (nebo též přijaté resi—
gnace na beneficium), a trvá až doddne před in
vestiturou noveho beneficiáta. R 0 k, ve kterém se
beneticium uprázdni, sluje buď annus canonlcus

(rok kanonick_ý),nebo rok deservitní a pod. Do
rá_z__d__něnlsama sluje dobou interkalární. Plodinny elěm deservitmm roce docílené zovou se

požitky cinterkalárnimi v širším slova smyslu;
strictiorl sensu zovou se tak pouze plodiny při
padající na čas uprrázdněni v tomto kanonickém
roku (= fructus vacationís, íructus medii tcmporis).

odíl, který připadne na fond náboožensky, na
zývá se interkalárenr v užším slova toho smyslu.
——Avšak počátek tohoto kanon. roku nepočina
(jak již podotčeno) všude stejně s rokem občan
ským, nýbrž dle různých druhů plodin polních
poěiná v různých diecésíeh různě, obyčejně něja
ym v tkem v roce, což arci stěžuje celé roz

třid'ování plodin mezi percipienty. (V Uhersku po
číná rok kanonciký zároveň s rokem občanským
Interkalární administrátor obdrží tam všechny inter
kalárni požitky farní; 1/, intetk.al požitků: uprázd
něných kanonikátů patři diecěs. fon,du na který
se alumni ordinují; požitky : uprázdněných biskup
stvr a světských opatství patřily dříve králi uher.
ale Františekl. se jchhzřekl ve prospěch nábož.
fonduuherského) V díecésích českomorav

ských suvá_díme__přikladem arcidiecesi pražsh je se ve směru tom diecése
ěeskobudějovícká). lPlatí tu totiž předpisy daně

března 1779 od arcibiskupa Antonína Petra hrab.
Příchovskěho z Příchovic. dle nichž dělí se požitky
beneficia rurálnílro na 4r esp. naat5 ři.d Prvni
třídu tvořiur'oda olnír, a se zřenim k těmto
požitkům počítá se rok kanonický od svátku sva
teho Jakub a (25. července) až do téhož svátku
následujícího roku. Polníu rodou pak se rozumí

požitk___y___polní (obllí [ozim i jařl, zelenina [okurky.zelí, kdes se pěstují ve velkém], zernčata).
at“ na I.poli nebo ve stodole, jakož i sláma. Požitky

ty dělí se na tři části tak,že dvě tř_etinyobdržípředchůdce, třetí třetina pak pro rata tcmporis
[měsíc se tu poěitá po 30 dnech] rozdělí se rrrezi
předchůdce, náboženskou matici a nástupce. (Arci
mnohdy jest nutno dělíti požitky i dvou kanon.
let, s ohledem na dobu uprázdnění beneficia; srv
Labem:/zmar, Das Kirchenvermbgen, Budějovice

semena se postaratí a výlohy s osetím
polí nésti jest povinen antecessor. protože dostává
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požitků; je též povinen zanechati nástupci ho
spodářství v dobrém pořádku. (Mrvu má zanechatí

svému nástupci pro pole dle guber. dekrgtu ze dne27. proscín 821.) — Na daně a atky za

sklizeň a vymllácení přispívajílivšichni třiopercipientídle přijatých požítkúv. —-lije bílí atd. nastojato,
nesmi je administrátor naastojaotě proc,dati lečs

svolením úřadů církev. a politickýchd (mí todržit.česke 21. října 1883, vrch echách

21. srpna 18%). Pri sděláváni inventáře la skládání učtú počítá se lvšechna úroda oml' eoby

čejného výnosu (i. mnoho- h jest ob l_ejněhektolitrůúrody po orci . ou tří
činí nájemné 2 pronajatých p_ozremkůvobroč
ních, jež dělí se mezi všechny tri percipienty pro
rata temporisooddedne uzavřeněsmluvy; ov
tíž také pro raia (dle přijatých podílú) platí vý

lohy. Ie-lí nájemce po vinen, kromě nájemnéhov penězích odvádětí aráří něco též v přírodní
nách. rozdělí sei to pro rata temporis. Má-li
benefícíát přenechány k užívání in partem congruae
pozemky zádušní a tyto pronajme, rozdělí se i toto
nájemné proo.rata Připadnc—h interkalár do dvou
smluvních let nájemných [nájemní smlouva poči

ná\á dnem 1. října], příjde arcllepři účtovátní vrozvahua rozvrh nájem — Tre třidu
tvořípožitky z luk, zahrl
(seno, otava. víno, chmel, plodiny zahradní; jetel
se sem obyčejně nepočítá, nýbrž o tom uzavře se
zvláštní smlouva mezi předchůdcem a nástupcem,
a tomu, kdo zasil, nahradi se náklad za semeno;

avšak vičenec čilí ligrus se sem počítá; místo
držitelství české 29. [|erna 1876 čís. 4h372; srovn.Ord. listtpraž. 1876, .36 ; taék sem patří dle

Baravt'lm [Sloh, 5561srvyvazený desátek, kdežtoLabem/liner |Kírchenvermógen,strl7l] praví, to
že platí jen o desátku v přírodninách, kdežto de
sátek vyvazený že se má děliti pro rata od pla

tebního termínu). Kažndýpercipieuntdobdrží pro ratatemporis. Rok kano potčíná cm 244. dnaub

(svátátkem sv. jiří). Výlohy kryjí lvšichni dle pomění
přijatzýchpožitků. y, kdy benef.uprá dněnoaajest Naédmínistrováno--- dlužno ři
hlížeti k požitkům dvoou let. — Na některém be
neficiu musí zůstati též několik krav jakoafamí
přislušenství; mléko od nich, jakož i mrva patří
nástupci, jenž také platí děvečku. Užíval-li mléka
toho administrator, vyrovná se s nástupcem. (Guber.
česikté26 lechía.184 tv tou třídu stanovíkterý se dělí tak,že dvě třetiny
uatří epředchůdci, který obstaral násadu, a třetí

a_strozdělí se ro tata ttemporis na tři percipienty,
%řiučemž se as počít od posled ního rybo. Os ta tní požitky, pokud někde jsou,
dělí se mezi zmíněné tři percipienty pro rata tem

oris, při čemž rok kanonický spadá v jedno sro
leem občanským, požitky ty (na př. deputát na
dříví, obilí, másle, pi\ě a pod.) tvoří tedy pátou

třidu. — Po ukončení administrace jest administrátor povinen pod pokutou 21 zlatých (42 K),
do 6 neděl (42 dnů') poříditi t. zv. separační

rotokol, z něhož má býti vidno, co každý ze
zmíněných tří percipientúv obdrží. (Doba ta se po
it ode dne odchodu předchůdcova do dne

investitury nástupcmy exclus.) Tento protokol
separační (protokol 0 oddělení úrody;
huje nejprve vešhcny požítk y dle zmíněných
právě pěti tříd (a výnosu skutečného, nikoliv katpastrálníhol,pak vy oahy akonečně rozděleni
(vyroovnání) mezi jednotlivými percipienty. Vše
ovšem musí býti náležitě doloženo příslušnými
dokumenty, účtya pod. Dlužno pak tuto rozezná

vatí, bylo—libenefícpiumeuprázdněnon odchodem beneíiciátovým (atd nebo ajin m,ísto
dyž tedy beneflcíát tenI1jest ještě živ), nebo jeho
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smrtí. aa) V p rvěm případě pořídí se separační
protokol jen ve dvou exemplářích, zníchž prvni
(kolkem 1 K za každý arch opatřený) zůstane
u místodržitelství, druhý pak (bez kolku) vrátí se
po schválení administrátorovi. Podepíší jej: admi
nistrátor, antecessor, patronátní komisařa bisk.
vikář. Patro n.úřad pak pošle _j_ejcestou okres.

hejtmanství účetnímu oddělení pi'l místodržitelství(české uber. 22. dubna 1841). _(je-lí beneficium
uprázdn no přesazením beneííciatovým na jné
místo, má se protokol separační— e guber.
naříz. z 22. dubna 1841 — poříditi vlastně od ad
ministrátora, antecessora a nástupce za bezpro
střední účastí bísk. vikáře a patron. komisaře spo
lečně, a pak má býti od patron. úřadu cestou okr.
hejtmanství poslán účetnímu odděleni při c. k.místo
držitelství; ale praxe jest ta, že jej pořizuje ad
mínístrátor sám a possílá jejjk podpisu ostatnim
činitelům. (Srov. Sť/mťt/lzfr, | c. 38. Ve

ruhém případě vyhotoví se prostokol separační
ve třech exem lářích; jeden : nich (nckolkovaný)
vrátí se po sc válení administrátorovi (za účeeem

sepsání interkalárníhoh účtbu),druhý (opatřenýkolkem za každý arch ob čejných rozměrů,
platí předchůdcoví dědicov )patří pozústalostm
okresnímu soudu yvčdděl. oještě páttřídědi
cúm, & třetí (owatřený 1 K kolkem, jejž platí ná
st upce —-česk guber. . února 1842, 30 dubn
1843)podrží si místodržitelství. Podpiše jej admi
nistrátor, zplnomocnčnec dědiců, nástupce, bisk.
vikář, patron. komisař a okresní soudce, načež se
zašle účetnímu oddělení ří c.k. místodržitelství
(vynes. česk. místodrž. z 1 unora 18b1 z 11.
1862 a ze 17. března 1865), kteréž ej má vyeříditi
během šesti neděl a sdělili výsledeřt pozůstalost

nímu soudu v(dvor. dekret z 20. června 1818 a zee 27. čer Co se týče úpravy
protokolu sreparačniho. má v něm hned v záhlaví
býti vyznačeno jméno a den úmrtí (resp. odchodu )

předchůdcova, jak dd!ouho trvala adminlstratura,jméno nástupce 3. en jeho investitury diecése,
vikariát, okres. hejtmanství, patronát. (Viz vzory
u Barazi/m, Slohs, str. 5 . Se zřenim k oh

sahu Šest základem separačního protokolu adjustovan fasse obročni. Dobře je též připojiti po
slední protokol separační. Prilo hy podleeaihj

. s plodin přírodních udá se
cenami tržními nebo místními (dle dosvědčení
obec. úřadu). Výlohyse potvrdí rejstříky mláteb
nimi, sklizňovými a yvýsevními _(vzorcc viz u Ba
rové/zo, I. c., str. n.), které jsou na každé ru
rální faře; daně do looZí se berní knížkou, kvítan—
cemi, platebními rozkazy; obecní a školní přirážky
potvrdí představenstvo obce. — V 1. oddělení:
Přríjmy" , seřazuje se vše dle výše zmíněných
čtyř resp. pěti tříd, a vše udás se v penězích, jak

se vyjádří též podíly ostatních percipientú. dPodíly1.3 2.ttřídy (obilniny a požitky z luk atd.), jež
připadnou interkaláru, administrátor prodá a od
vedez aně penize, podíl nástupcí'n má však zů
stali in natura, jelikož ho bude potřebovati při
svém eventuelnim hospodaření. Ve ll. oendděl
„Vydání“, rozpočte se vše zase pro rata (dle
příjmů), i daně. Vydání se sklizní poznamenávají
a zúčtují se hned při výkazu příjmů. V 111.oddělení:
„ “, vyznačí se celkovitě, co na kte

rého participanta pripadáeadna kom se to má požadovatí, a také se to pr0\ .) žoyl se
parační protokol schválenea exemplář “eho admi

nistrátorovi vrácen, nastává admininstr torovi povinnost, sestavití t. zv. účet erkalární,
totiž ten. v němžs euvedou jen polřažk (příjem

ivydám) týkající se pouze nááboženskš0 matice.(Nejv. účetní dvůr nařidil 27. únoral že se
má složiti během osmi dnů po uplynutí roku inter

(D
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kalámího; srov. Anderl, Prom tuaríum, SLI“90;
kde však jest benef rurální, sk ádá se v Čechách

ve 14 dnech po obdržení adjusltovaněho protokoluseparačniho; v Prrazez rpo innvesrituřeno
vého beneficiáta) Základ tvoří schválený protokol
se aračni, z něhožs položky interkaláru se tý
kající vypíší, a při ojí se ještě jiné příjmy a vy
dání interkalárni. atři pak sem (kromě příjmů

úrody atd.) těž příjmy štolové za dobu
sedisvakance dle štolov patentu z r. 17' a
funkce tam označené. Mezi vydání ínterkal.
počítá se (kromě vydáni obsažených v separač.
protokole): Plat administrátorův (doložený

ongrua kaplanova(kde kaplan jest) per 700 K (v Praze 800K), resp.
remunerace za kaplana systemisovaného p r 30 K
měsíčně, neni--Ii toto místo obsazeno. rr) elednl

mzda pro rata temporis tam, kde jest ruraíe (obnos
uonás není určen; jinde se počítá ve výši 752očně); kde nenirurale, nesmi sí administrátor zla
čeleďa obsluhučnrcskgočrtat. (Dvor. dckr. z8.dubna122 ;ubeg 17 dubna 1824; české misto

držitelství 10.rříčjnsa1.885) Mše 'Řnábož maticea dobu interkalární _vvpadajíci (i za kaplana.
sloužil- li je) es) _Příležitost k zao atřovánl, křest.
cvičením a pod. jn ty,ehd íphve íassi zapo
čtěna a nejsou-ll ve faře kyoně.e-CIC)Výlohy za stře
ženr íarního obydlí, vydání na vikar. posla a po—
štovné nesmí se do interkal. účtu vložiti (české
místodrž. 11. září 1884). m;) Výlohy za pohostění
normovány tak, že při kanon. vísítací je dovoleno
pohostití 4 hostí, na jednoho pak se počítá 2K10 h.
(Dle Labem:/dnem, Kirchenvermčgen, 197 a H: [

fma, Gescháftsty",l 336, má se však zachovávati
obvyklý pučet htostí.) Na pout se ne ovoluje níc.
(Tak dle dekretu dvor. kanceláře ze 1.1edna 1840,
české guber. z 15. dubna 1841; české mistodržit.

11. září; 0 plouti viz české místodržitelství 10. ři'nar. 1885, 29 Inaed 1887; sr vn. Bvravj. 10ha,

M) M_emuneracebza zhotovení interkal. účtůvaseparaci úrodyo bnáši pro ruráí. benefícía 21 K
(české mistodrž. 11. září 1884'. u) Nepředvídanévýlohy, na př. na zanrezení škod povvodňov

god. jiná mimořádná vydání nesmí administrcátoriniti bez úředního dovolení. — Účet rnterkalárni

jest bez kolku, jakoži řilohy jeho,l vy imajic kvitance na plat administr torúv a kp an rv, e.sp na
remuneracl perr30 K (dle škály ll ), a zašle se
c. k. místodržitelství (nikoli přímo účetnímu od
dělení jeho; srovn. vynes. česk. misto.drž ze dne
24. prosincee1911 — Ord. list Litom. 1,912 č. 15),
jsa podepsán administrátorem, bisk vikářem a
okresním soudem Záhlaví se píše jako v sepa
račním protokolu. (Vzorec víz u Borové/ro, Sloha,
584 n.) Přiloží se k němu kolkované kvirance a
separační protokol.—— Když byl účet irrterkalární

schválen, zašlou se místodržitelství pernizze,interkaláru patřící (mistodržit. české 17. na 1865)
všem tam, kde jest beneficium beezzrurale,

nepořizuje se ani separační protokol, ani skutečný
účet ínterkalárni, neboť tu se vykáže administrá
torovi plat z nábož. fondu a týž po ukončené ad
ministraci odvede c.k. místodržitelství štolový
poplatek (s připojeným výkazem štolových úkonu
M-áli paak snad nějaká zvláštní vydání (na příklad
s výpomoc ným knězeem a pod.), pak při vý

kazu o přijaté štole žádáv tréž' by mu byl poukázán obnos yrolry. Dodáváme:
jakmile beneficiát zemře, přísluší úmrtní 'lapsání,

zapečetěni pozůstalosti, otevření a prohlášení posledni vůle a pod. okre udu; kzápisu tomu
má býti povolán patron. komisař & bisk. vikář

(nejv. rozhod. císař. z 26. řljna 1852), a ten se mápostarati o to, aby jak již -- úřední
písemnosti, matriky atd. býly odrpozůstalosti od

N hl
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děleny a jemu (vikáři), jenž o tom napíše příjí
mací list, vydány. Platební arch zesnulého bene
ficláta se odevzdá pozůstalostnimu soudu. (Tyc/z.)

—Zvláštnipředpísyoěspráv cirkevniho jmění na oravě a ve Slezsku.
Mimo předpisy o správě církevního jmění v Ra
kousku vůbec platně třeba tu dbáti 1. předpisů,
jež smluveny byly ve schůzi bísku ů rakouských
r. 1856 a schváleny nejvyšším císa ským rozhod
nutím ze dne rrna 1858 (v min. kultu ze dne
15.října 1858 p.raes). ředpísy tyto, vpod
statě zústávajíce nezměněny, různě upraveny byly

vaěodnotlrvychdiecěsích a vyšly v Olomouci rokuem „Normae legales“, v Brně
podejmměnem „Předpisy“ r. 1861 jako při

lpohydiecésních kurrend; 2. kostelních kon

kulrrenčních zákonú pro Moravu ze dne 2.'.4z.č. 11, pro Slezsko ze dne 15.11.
r. 1863,z. z. č. 2e x.1864 Předpisy olomoucké
a brněnské neliší se asi od jiných; ale pozname
nánni hodno jest, že stanovi: jmění stoličných 1_akollegiatních kostelů spravuji pod dozorem
dinanátu kapituly jejichkpodle svýcch stanov. Mrrmoto se předpis o volběk ostelnich hospodářů pro
vádí tak, že farní úřad se s peremptorní lhutou
táže obecního zastupitelstva, namrtá-li co proti
osobám, které hodla farní úřad Ordinariátu na
vrhnouti za kostelní hospodáře; když obec. zastu
pitelstvo nic nenamítá, anebo jsou--11jeho námitky
neodůvodněny, pak Ordinariát navržené na tři leta
potvrzuje Podle těchže ředpísůspráva kostelního

jmění smí na jeden4pře mět bez vyššího povoleni
vydati nanejvýš 24 . — Koste nreneni zákon moravský pokládá se za vzorný.
Podle něho mají náklad na stavbu a udržování
kostelních a obročnich budov, na zařízení kostela,
na paramenta a ostatní bohoslužebné potřeby
uhrazovati samy kostely farní a filiální; nestačí li,
pak také farář, patron a farní obec. Farář však je
nom náklad a obročni budovy, a jenom tehdy,
když podle adjustované fasse kongruově mistni
jeho obročni příjmy převyšují ročně 1200 K; ne

atrné opravy ovšem jest p_ovinen sám platiti.
atron a farní obec jsou povinni kc kon pří

spěvkům, nestačí li zákonitá povinnost kostela a
faráře, a to patr on 1/3, farní ocbecpak -/, neuhra
zeného nákladdu po srážce cen za potahy a ráce
podavačské, ke kterým jest zav zána obec. Zv áštniustanovení ukládá společnostem. kterým je fara
inkorporována, povinnost konkur. polovičkou ce
lého nákladu o srážce ceny za potahy a práce
poodavačskě ostelni konkur. výbor se musí
zvoliti, když má farnost více obcí , ale také jest
předepsán když farnost síce má jen)je uobec,
ale e v nr poplatník, jenz má platitiasšoř:1 šestinudaně obci předepsané, jež poplatkům onkurrenč
ním o,dléhá a nkur. povinnosti nastal spor.
Pro arnost z vícekobci sestávající voli konkur.
výbor na tři leta prostou většinou hlasu starostové
a radní všech obcí, scházejíce se na sta
rosty farního místa v jedné místnosti; zneklaltolíci
nemaji tu ani činného ani trpného práva volebního.
Nejvyšší poplatníci, t. j. poplatníci, kteří mají pla
titi nejméně po šestině všech dani konkurrenčnich

srí celé předepsaných, jsou členy
kostelnirhookonkur. výboru a smějr se v něm dáti
zastupovati plnomocnik do obec. zastupitelstva
volitelnými, tito nejvyš i poplatníci nesmějí míti
více než V, členů ve výboru, jinak by výbor podle
zákona pětičlený musil se volbou doplniti na tolik
členův, aby voleničlenově měli 2/3.Farář jest ovšem
do konkur. výboru volitelný, ale jinak nemá práva
ve výboru zasedali a hlasovati. Výbor ze sebe
volí předsedu prostou většinou hlasů. Kostelni
konkur. výbor má sice podle zákona jenom pro

<
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váděti či obstarávati to, odčem se usnesla obecnizastupitelstva, a pak náklad rozvrhovati na poplat

níky a()od nich poplatky vybirati; ale epraxenmnohdymu nechává i usnesení o tom se aněco
obstarati. Výbor ten podléhá dozoru eprvní poalltlcké
stolice. Lhůty jeho záležitostí jsou stejny se lhů
tamí obecních záležltostí. Nákladn apotreby fili
álních kostelův a byt kněží při nich exponovaných
nesou filiální kostely samy; pokud nestačí, sou
fillaíisté povinni jej něsti, aniž se tím spro tují

Povinnostíezkonkurrenčních pro kostel mateřský aský kostelníkonkur.zákonshoduje
se s moravs maž naanásledujíci odchylky: Po
užití jměnís filiálék dovolue jenom pro boudovy
obroční při farním chrámu áně, anikolí pro farní
kostel; faráře zavazu e už, kdyžmmá adjustovaného
místního příjmu1000 K; členství nejvyšších po
platníků ve výboru nezná, a funkční období výbo
roové trvá šest let (Srovn.D. Ehrmann, Moravský
konkurrenění zákon, Hlídka 1905, zvláštní otisk

5; lýž, Das máhr. Kirchenkonkurrenz—

Ěesetnz Bríln 1907 Winiker; Mic/tal, Kostelní učtyaha 1907, Kotrba). — O správě jmění obročního
rázdněných beneficiimimo prřped

vyše uvedenévplaati ínterkalární návod (lnterkalasr
lnstruktion), aný od moravsko-slezského gubernia dne 25ydk etna 1832 a uveřejněný v 010
moucké konsist. kurrenděXX.lV v červenci 1832;
podle tohoto návodu (čl. &) připadá žeň z polí
obročních duchovnímu, ktery v předvečer svatého
Prokopa, tedy dne 3. července, v době nešpor byl
obroěníkem; bylo--li v ten čas obročí uprázdnéno,
žeň připadá náboženské maticí. Ve vratislavské
části rakouského Slezska přínáleží žeň tomu, kdo
vden sv. Maa,rkéty 13. července, jest obročníkem;

jlnak gipadá náboženské maticí. (Srovn. o tom15Ital, Amtsgescháfte eines Pfarradmini

strlators, Wien 1911,Man.)' (Elm) — F) Zcízovánijmén nícír evníh alíenatlobnnoruum
ecclesiasticorum) Odkazujíce0ke článku „alienatio“

287 nn., kde ž odán výměr zcizení, vylíčeny

podmínkymmáplatně alioenace zboží církev. po stráncevěcné 1 ální, pojednáno o alienačních fakul
tách hískupú rakouských a trestech církevních na
vlnníky ve smměrru tom stanovené — podotýkáme
ještě co do práva alíenačníhodle práva parti

kulárního toto: Kroměksvolení církevního jest
v Rakousku dle čl. XXX. kordátu, nařiz. clsaař.z 9. června 1860, výnosů minister. z 20. červn
13. července 1860, jakož i dle 551. zákona ze"dne
7. května 11 no při zcizování jmění církev.
též svolení úřadú státních. l. Uplatňuje pak moc

státní svou autoritu ři zcizování1církevníhooži nemovít hotakt _lde-liosku
řečné zcizení (prodej) do 200oK, dostačí l po zá

konu státním prol obojí obor pouze svolení biskupovo. 2. Totééž plat i jde--lí o zavazení círk. jmění
d02000K , jakož ljedná-li seo pronájem polí na tři

leta, když nájemné anticipando placené nepřevy
šuje jednoročního obnosu nájemného. 3. jdee-livšak o zcizení (prodej) přes cenu 200 Ka ždo
16.000K, jestk roomě svolení církevního nutno též
svolení místodržitelské; téhož místodržitelského

svolení je také třeba, jde--li500000zavKazeinícírkevníhozboží přes 2000 K ažd koíž jdc--1í
o pronájem přes tři leta (až doK15 let), ba též

0 pronájem pouze ilielldlllálnl,kdyžv vtomto poslednim případu má sedle uzavřené smlouvy pla
titi anticipando nájemné ve větší výši, než jest
nájemný obnos jednoroční (NB. Ku pronájmu šestí'
letému dává jménem místodržitelství souhlas okr.

hejtmanství.) 4.ojedná--lí se o zclzení (prodej) přes
K), neebo vpřipadě, kdyžbisk. Ordinaríát : alíenací menší kvoty než 16000

korun nesouhlasí a tak nastane rozpor mezi Ordi

u.—

2
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naariátem a místodržitelstvím, ápřísluší ministerstvu
souhlasVudělllti,které vrnšak vyžádatlrorozhodnutíí.Vj saeře. jde-lol zcizení pres5.40 .

Mínísterstlvupřísluší též dáti souhlas ku pronájmupřes ' t(Co bylo řečeno, latí ne"en
o zcizování nemovitého zboží církevní o farního
a kostelního, nýbrž i o zcizování jmění kapitulního,
biskup. mensy a řeholního) — 11. o se týče zcizovánícírke vnic věcí drahocenných
acírkevn íh měnímovitého, kteréne
patří k hospodářství, a vůbec všech věcí církev.,
které jsou v inventáři zapsány jako předměty
cirkve (kostela), vždy, bez ohledun avýši jejích
ceny, je třeba předchozího svolení oradinaríátntho

astátníhoo. (Dvor. dekret zl. říjnal 72182 .úno rar. 1793.)O všem na uvarováníseistinu simonie smí
taková věc církevní (konsekrované resp. benedi-.
kovaná) býti zcizena (prodána) jen za cenu mate
rielní, a cenna ta nesmí býti z důvodu benedikce
(konsekrace) zvýšena; avšak nějaké exsekrace na

př. kallcha, patény a pod) před odevzdáním v cité není třeba, nýbrž sta 1, upozorní--li se nový

majitel lvěci, aby věc té nezneužíval. C.20.d a;1822 srovn. Archív fílr kath. KR. 1878,
IV.,strb3—14., l—l.l Zp ůs ob, jak se jmění cír
kevní zcizuje, sméříuje a pod., ijest tento:1. Kddykoolí jdeooprodei nebo směnu crk statků,
zvláště nemovitých, jest třeba, aby byl předložen
nástin smlouvy (trhové, s_měnné—místodržit.
české 27. července 1887,17. října 1889) Ordinaríátu,
jenž jej po schválení zašle lmístodržitelství resp.
ministerstvu. Maji-li býti zcizeny církevní statky

zapsané v knihách pozemkovych, dlužno ppřipojítitéž výtah z runtovn ích knih, a jsou-lí ozemky
ty ronajaty, jest připojití též vyjádření nájemcovo,
žá á- lí náhradu za ustoupeni z pachtu ěllí nic.
(Viz Ord. list praž 1872, č. 17, str.65; 1818, č. 13,
str. 50.2) de-lí o zavazení jmění církevního. třeba
připojítí seznam všech dluhu, imiž 'mění to jest

zatíženo, a Ordinaríát jejuověř. Zře mo—lize seznamu toho, e byn oovupuůjčkou jméní to (ko
stelní, obroční, klášterní) příliš bylo zatíženo, svo
lení se odepře. (Místodrž. česke 2. března 1882)
Též prohlášeni patronovo má býti přiloženo.

0 souhlas státní nemá se žádatí, pokud není udělensouhlas vrchností církevnní. . nájem
jmění ního jest i dle Extravagantu

„Ambiutiosae“k zeaVjinstýclípodmínek dovolen. V Rakousk set veedle souhlasu církevního otřebí
(v jlstých případech) i svolení státního. ( ruhddy
byíí lsraelíté z nájmu statků církevních vyloučení.
Sr0vn. diod/urnl. c., str. 275) Dlužno pak roze
znávatí,jde-lí ()pronájempozemku !. kostelních
(zádušních), nebo 2. obroěních. (NB. Vlád. nařiz.
pro Čech dubna 1790určovalo, aby všude

pro zádu í byla zavedeítíarneínfytheuse t.j. dědičnýnájem; ale dvor dekret 222. března 1791, ze
7. ledna a 2 února 1792, jakož i dle nařiz. pro
echy ze 4 února 1792 stanoveno, že co do pro

nájmu zádušních pozemků platí nařízení daná o věci
té pro statky státní. Smějí tedy církevní statky
jeen na čas býti p_ronajaty.(Dvor. dekret zeedne
10. ledna 1790) Ani pronájem na doživotí nájem

covo nenídd.ovolen (Naříz. pro Rak. 130. dubna
r 1807.A)d1. Pronajímají-líse pozemkyzzádušní,jest hledětí k tooum a). Dler uzné doby trvání
ronájmu zachovati jest různý způsob. a; Prona

jímaji--lí se pozemky zádušní na 3 leta, správcové
záduší (t.j. u nás patron. úřad a farář) sami, bez
předchozího svolení dozorčích orgánů (t. j. Ordi
nariátu, a někdy též úřadu státního, viz výše),

pronájem provedout. (Dodatečně kposuze pošle sevěc konsistoři,a výjimečně téžo shejtmanstvi
resp. místodržltelství; víz výše.)k);) Ávšak maji--Ii
se pozemky zádušní pronajati na dobu přes 31eta,
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na př. na 6l let, může nastati různý případ. Pra
vidlem totiž jest, aa) že se pozemky zádušní pro
najímají na6let, fífí)veřejnou dražboou, 77)aspod
minkou, že se nájemné bude platiti čtvrtletně na
před (druhdy, nyní však dle nových vzorců půlletně
napřed) a že i jiné podmínky zákonité budou za
chovvány. A tu se může státi, že aa) buď pozemky
již dříve za podmínek právě uvedených pronajaté
znov u se za týcchž podminek pronajímají nebo
že „:?/i)pozemky dříve nepronajaté nyní po prvé
se pronajímají za podmínek právě uvedených, nebo

77) že se elm pronájmu děje od obyčejných zákonítých pom ínek nějaká od.chylka Ve všech těchto
případech jest nutno schválení ordinariátní a místo
držitelské, ale procedura jest různá. aa) rona

jimají--li se pozemky, ktelré posud veřejnou licitacina šest let pronajaty ys tou podmínkou, že se

bude platiti očsjvrtletnl(nl ní půlletni) nájemné přeem, a stat I'llich záííonittc'h podminek, tu za

souhlasu zšafrávců jmění zádu ního (v Čechách atrona &far ře) před uplynutím nájemného term na
nový pronájem za týchž podminek veřejně se pro
hlásí, & to bez předchozího svolení úředního.
prve po provedení pronájmu zašle se konsistoři
skrze okres. hejtmanství pachtovní protokol. aby
jej schválila a omístodržitelství ke schválení předložila. (Protok ten — vzorec starší víz u Bara
az'lm, 810113508?novější vzorec viz níže — v tomto

gřlpadě zastupu, e pachtovní smlouvu.) V něm musiyu též uvedeno, že záduši bude vázáno pronájmem
teprve ode dne církevního a státního schválení proto

kolu pachtovního, kdežto nájemce jest vázán ode dnepodpísu. (PiusíX. 1,860 mínist. kultu
26. července 1860)dfi;) Veuvšeachostatnich připa
dech, buď že pozemky teprve po rvě se prona
jímají, nebo že se mají pronajmouti na delší dobu
než šestiletou, nebo že mají se pronajmouti jiným
způsobem než dražbou (na př. offertamí, z volně
ruky), nebo že od obyčejných podmínek pachtov
nich má se státi nějaka odchylka jest třeba
konsistoři prre d pronájmem předložiti (spolu
s dobrozdáním patronovym) motivovaný náv
pronájemný, k němuž se připojit n á s t i n (osnova)smlouvy nájemné, ve erémžžovšemmusi
býtl zase obsažena klausule,e že zaáduší bude

smlouvou tou vázáno až po schválelní smlouvynadřízeným úřadem církevním a státní m. (Zákon
ze dne 7. května 1874,5 51.) Na základě schvá
leného návrhu zhotoví pak se smlouva sama.
'Vzorec návrhus smlouvy pachtovníi smlouvy
samé, nyni závazné, viz níže.) 7_)Zákoniíé pod

:

mínky, kter se má při pronájmu pozemků zá

dušních dhrirti,cjsou tyto: lau) Pole a louky prona
jímají se nžašest let odl řijnap érvho ku nájemnéhoa ždo 30. září roku posledniho. (Místodrž.
české 29. června 1870.) 'lotéž latí o pastvlskách.
,3/9)Nájemné platí se do zádušní kasy čtvrtletně

(nyní půlletně) antlcipando. (Čeká se na zaplaceníšest neděl, yná emce své povinnosti ne
dostál, jest správal:,zádu í jv Čechách patron sta
rářemj oprávněna. aby se svolcenim Ordinariátu a
beeze všeho soudního zakročení vykonala relicitaci;
útraty s tím spojené nese nájemce a hradí je ze
své kauuce, resp. ze svého jmení. Nájemce ten je
však z relicitace vyloučen.) 777) Dan(: z pronajatých
pozemků platí zátluš. (Má je vlastně„ platiti ná
jemce, a proto se část ta pří dražbe k vyvolané
ceně řipop — mistodržit. ceské 29 ečervna 1870;
náhradu za ubytovvání a stravování vojska a za
přípřež dostane nájemce). óó) Pronajaté pozemky

maji byti od nájemce obvyklým způsobem obděllávány & přede vší škodou chráněnny,
náplavám, zaneseni pískem (jest' je ohraditi), takže
kdyby vzešla škoda jeho nedbalosti, jest povinen
jí hradíti (Nájemce má vzdělávati pozemky v pravý
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čas. Každou miru najatého pozemku má každý
třetí rok pohnoo'íti šesti vozy hnoje — vůz po 10
centech počítítajljc— a tím jest se mu u patronát.
úřadu vykázatí a v nájemní knížce jest mu to jim
potvrditi; jinak jest povinen za každý vůz hnoje
zaplatiti do záduší 4K h.) Náhrada za ne řed

vidané pohromy (krupobitím, povodni) se ná emcínepřípovidá, jen v tom případě, že by byly po
zemky tak zpustošeny, že by se odepsala pozem
ková daň, promíne se nájemci přiměřená část ná
jemného. — Zlepšení (melíorace) pozemků záduš—
nich jest nájemci za souhlaasu zádušní správy do
voleno (na př. učiniti z polel ouky, z pastviště
pole), ale náhrady za to žádatí nemůže. Kdyb
před uplynutím pachtovní lhůty vyžadoval toho

prospěch záduší, aby se některé části pronajatéhoozemku užilo k jiným otřebám apř. zsí
reni hřbitova a pod., jest nájemce povinen otzuto
část odstoupití, maje arci právo žádati náhradu
za žeň na poli tom snad se nacházející, resp za
senoseč na louce, a jsa sprošiěn povmností k této
části pozemkův ně patří záduší,
nikoliv nájemci. (Dekret gubern. česk. 228. června
r. 184 českéémístodrž. 29. června 1870,č. 46.

Dle v 'kladiu místodržít. českého z 23. květ 1,904. l901, platilo to dříve jen při pachtech
parcelních? nikoli však při pronájmu celého statku
jedné osobě) ra) Na zabezpečení nájemného jest
nájemce hned po uzavření pronájmu povinen slo
žití do zádušní pokladny obnos celoročního ná
jemného. Kauce ta jest zárukou, by se mohlo zá

duší hojiti ntalnájemci, kdyby smluvním podminkám nedos Dává se pravidelně v hoto
vých penězích, které se pak uloží ro něho na
úrok; může však též býti nájemcem nabídnuta
hypothěka, o jejíž hodnotě mus: však rozhodnoutí
konsistoř a místodržitelství. Dlužni ůpisy resp.
spořitelní knížky (jako kauce) se uloží v zádušní
pokladně. Po ukončení nájemné lhůty se auce
vrátí (59459 21409.ob. zák obč. , nařiz. pro echy
z 2. června 1822). CC)Nájemná smlouva váže ná

jemce od té doby. kdya odepsal pachtovní protokol,záduši však teprve ,ykd ánjemný protokol
schválen konsistoři aamístodržitelstvim. (Kolky
jiné poplatky ří tom plati nájemce.)
zpravidla přechází na dlce nájemcovy. Avša
byly--li zádušní pozemky pronajaty kostelním funk
cionářům a zřizencům, na př. bencficiátovi, řediteli
kůru, varhaníkoví, kostelnikoví, hrobařla ěje
se pronájem pozemků s podmínkou, že nájem pře
stává, jakmile nájemce přestane přiíkostele tompůsobili (smrti, přeloženim na jiném ), což se

vpaachtovní smlouvě má vytknoutí. (Guber. české
28. března 1886,č. Všeliký podnáje
jest bez svolení nadřízených úřadů nepřípustný.
M)V volávací cenu ři nové dražbě má tvoříti
dvoutřetinový obnos předešlého pachtovného. Min.
kultu a vyuco 13. července 1877) — yto
podmínky m u si obsahoxati každý návrh nájemné
smlouvy, a k nim možno ovšem připojití i od
mínky jiné (na př. 0 klidu nedělním a sváte ním
a__.pod.)Nástin ten pošle se spolu s doprovodným
připisem. podepsaným od faráře a patron komi
saře, cestou okr. hejtmanství konsistoři, která je'
zašle ke schváleni c. k. místodržitelstvi. Býv
však i okr. hejtmanství delegována, aby jménem

místodržitelstvíu dalo souhlas k šestilet emu pronájmu takovému. (Vzorrec staršího protokolu viz
uBarovť/m, Sloh3, 458, „návrhu“ t.vv.yd 3. str. 509 nn.;
vzorec nyní platného protokolu viz níže.) 6) Pro—
tokol pachtovní, návrh smlouvy í smlouvu samu
podepíše patronátní komisař,nájemceaadva svěd

kovéc oram aparoccho (u pachtov. protokolu téžzapisovatel),a to dle výnosu mistodrž. českého
z5. listopadu 1883 (Barový, Slohi', 511 n ), jenž dí
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že správa jmční zádušního přísluší v Čechách
úřadu patronátnímu, beneficiátoví pak že přísluší
jen pravo dozorčí, takže při pronájmu zádušních
pozemků veškerá činnost jeho záleží v tom,
muůže býti pronajímání tomu přítomen a zájmů zá
duší hájiti a patronovi případné návrhy ve věci té
činiti; 7. tohot y,šlo že farář v Čechách. nejsa
pronajímatelem obročí, nepodpisoval s patronem

ípatronát. komisařem)Ěachtovniho protokolu resp.
pachtovni smlouvy, ný rz ]! jen koramisoval (Coram me N. rocho); avšak na nových proto
kolech nájemnýcha jest místo i pro podpis patron.
komisaře i pro faráře. Odepře- li farář podpis, má
okr. hejtmanství resp. konsistoři oznámiti, proč tak
učinil. :) Z ád u š ní le sy se nikdy nepronajímají,
nýbrž vždy jsou ve správě a v užívání aduše

Především Jeest nutným soupis lesů téchaplán hospod řský;paseky nesmějí se délati bez sclhvá
lení dozorčího zkouše ného sínho. Dříví se pro
dává v licitaci a protokol eo tom přiloží se ke
každoročním účtům zádušním. Kdyby se mělo po
rážeti více, než hospodářský plán lesní dovoluje,
je třeba svolení konsistorniho a místodržitelského,

jg:hož je třeba i ke změně hospodářství lesního
aseka musí()býti zase hned zalesněna. )(Mistodrž.českell.186;426.undba187/\d2.

jde-l-i 0 progonájlempozemkův obr očních ,
platí toto: Pronájem provádí farář jakoosprávce
beneficla, a to způsobem, který jest podoben způ
sobu pronájmupozemků zádušnich. [edya ,pro
najimají——li se pozemky ty je n na tři lela, farář
_sám,poradí v se s úřadem patronáiním, pronajme
je bez předchozího svolení konsistorního, avšak
pachtovni protokol resp. pachtovni smlouvu musí
poté konsistoři zaslati, a teprve od schválení
konsistorního jest beneficiát pronájmem vázán, což
si má v protoko resp. ve smlouvě vyhraditi,
kdežto nájemce jest vázán ode dne poopd is 0)
Děje-li se proná cm na více než na tri lela, jakož
i když nájemné (census, canon) má se platiti anti
cipando při pronájmu tříletém za více let, jest
nutno předchozí svolení konsistoře a místodrži
telství, za něž žádati jest skrze okr. hejtmanství.
:) Kauci musí nájemce složití hned při pronájmu
a uložltl jí v zádušní pokladně, o čemž se v ná

jemném protokolu1 učiní zmínka. (Nařiz. konsist.praž. z 30. led 617, č. 63454) d) Právo obyčejové
u nás, chránicn interkalár a nástupce, žádá, aby

spoň polovice nájemného prvního roku uložena

byla benetíciátem naeúrok (ve spořitelně), knížkaspořitelní máp edeponovati v zádušní kase
avydati beneficiátovi teprve po ukončení doby
nájemné. Synoda budějovická 7 r. 1875 stanoví, by
se na úrok uložilo nájemné celého prvního roku
:) jinak jsou ostatní podmínky nájemné naprosto
stejné s podmínkami pachtovmho protokolu a ná
jemné smlouvy co do pozemků zád u n.ích Proto
jest u nás též pro obojí druh pozemků předepsán
týž nájemný formulář. Zní pak formulář nájemného
protokolu nyní takto A) „ emný protokol
sepsaný se strany patronátního úřadu v N. a far
níhou radu vN. aan-fau-ev N. dne ...... Před
mětemmje ustanoveaná dražba pronájmu pozemků
náležejících záduší (resp. farnímu beneficíu) v N.

na řdobu 6 roků po sobě následujícíchm a to od1 na ....d030.záraří.... Pronámdějese
pod následujícími podmínkami. [. Podepsaní ná
jemci najímají jednotlivé pozemky (resp. dílce po
zemkové), jak tyto jednotlivé pozemky (resp. dílce
pozemkové) v poloho utomuuto proto
kolu přiloženém vykresleny a v seznamu na konci
protokolu připojeném dle čísla katastrálního, vý

měry a druhu vzdělání v dotyčné rubrice uvedeldlyo'
jsou, na dobu šesti roků ode dne ]. říajnzřái. .za roční nájemné vetakové výší, jaká
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v seznamu dole připojeném u každého jednotlivého
pozemku v dotyčné rubrice udána jest. ll Nájenlcí

jsou povinni, nájemné z pozemků naljatých dole
pro každy ozemek zvlášté udané ptatiti každoročné ve vou stejných lhůtác h. a vždy Chic
1. října a ubna za půlletí napřed, k0rukám pa
tronatního úřadu (resp. p faráře) v N. hotové a
bez jakýchkoliv srážek. lll. Mimo nájemné bude
každý nájemce povineen, abyssám ze svého nesl
veškeré naturální povinnosti a dávky, které pro
veřejné účel vypsány budou 3 na najatý pozzemek
vyopadnu aně a dávky eněžité zapraví strana

pronajimající ze svého. ! Každý jednotlivý po—zemek budedotyčnémun nájemci odevz v hra
nicích katastrálních (dílce pak jednotlivých pozemků
vrh anlcích stranou propachtujicí ustanovených a
v situačních pláncich smlouv této připojených
zakreslených). Každý nájemce se zavazuje,ž e po
zemek najatý po celou dobu nájemní bude řádně
a včas vzdělávati, dostatečně mrvitl a proti vod
ním neb jiným živelnim škodám chrániti, že po
zemek nehodami živelními poškozený bez prodlení
svým nákladem v předešlý stav přivede, dále že
pozemek najatý a zejména hranice jeho proti poození se stran tretích osob ostříhati bude a
každé porušení vlastnických neb držebních práv
pronajimající strany k pozemku pronajatému se
strany třetích osob bez prodlení oznámí. Kdyby
nékterý nájemce povinnosti těchto neplnil, bude
povinen škodu, kterou nedbalosti svou straně pro
najimající způsobil, nahraditi. V. Zejména bude
povinností nájemců bdítí nad tím, aby mezníky
kolem pozemků najatých nasázené ani odstranény
ani přesazovány nebyly, a nájemci budou povinni
o každém poškození neb přesazení bez prodlení
učiniti oznámení, a po vyjití nájmu veškeré mez

níky neporušené straně pron imajicí navrátltí.VL Žádný z nájemců nebude oprávněn na pozemku
najatém jakékoliv změny p_odnikati bez písemného
svolení strany pronajimající, obzvláště způsob
vzdělání jednotlivých poze měnitl, na nich
kámen lámati, hlínu, písek neb štěrk kopaati a od
vážeti neb stavby zřizovati. Kdyby některý nájemce
proti ustanovení tohoto odslavce jednal, bude p
vinen škodu tim způsobenou straně pronajimající

nahraditi a pozemek najatý vžpředešly stav uvésti.Nerosty vyhražené í nevyhra ene v pozem una

\altémse nacházející zůstanou straně pronajimající.lí Nájemcí jsou povinni pečlivě ošetřovatí stromy,
které na pronajatých pozezmcích se nacházejí, a
nejsou oprávněni některý ze stromů téch poraziti
neb vymýtiti bez svolení strany propachtujicí. Za
kazdý poražený neb vyhynulý strom, který by vinou
neb nedbalosti nájemce zašel jsou povinni dáti
přiméřenou náhradu. Ovvoce se stro una pozem
cích těch náležeti má straně pronajíumající. Vlll.
Výměra najatých pozemku, v seznamudole řipo
jeném uvedená, udána e'st dle katastrálního mě
rení, a neručí pronajimající strana za pravost její,
ani za bonitu pozemků téch. íX. Každý nájemce
bude povinen ostatním nájemcům, k jichž najatým
pozemkům nevede zvláštní cesta. povolití přes
pozemek jim najatý nutnou cestu, a budou ostatní
nájemci, kterýmccesty té potřeba bude,oprávněn_i,
cesty takové za účelem vzdělání pozemků a sklí
zeni úrody používati, avšak budou povinní, obme
ziti se na nejnutnější potřebu a vystřihati se kaž
dého svévolného poškozování pozemku, přes nějž
pojedou, a úrody naaněm se nacházející. Kterým
nájemcům cesty takové bude potřebí, ustanoví
směr a šířku jeji, jakož i to, přes které pozemky.
vésti má, strana pronajimající, a všichni nájemci
budou povinni vyroku jejímu se podrobili, aniž by
směli dovolávati se o tom nálezu soudu neb jiného
úřadu. Jiných cesta péšin přes najaté pozemky

zv.-m
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nesmí nájemci ani sami o své újmě zřídítí a uží
vatí, aní jiným dovoliti, aby je zřídili a jich užívali.

Nájemci berou na sebe veškera nebezpečící,ob
zvláště povodněmi a krupobitím povstala. jakož
iveškery jiné mimořádně nehody, které by po
zemky najaté během doby nájemní stihly, a ne
budou míti oproti straně ronajimajicl nároků na
slevení nájemného; obzvlá tě nebude jím příslušeti

tžě nám k na náhradu nákladu učiněného za účelem, aby pozemky nehodaamí tak mi postižené

(poškozené) vEředešlýVstav přivedli. _Iedíně kdybynajatý pozeme byl ž enlní pohrornmou tou měrou
zpustošen, že by z té příčinydaň pozemkmá byla
zcela nebo částečně odepsána, bude odcpsaný
obnos daně od činže nájemné srážen, tedy ná
jemci k dobrému ěítán. Xl. Užitek z honitby, jenž

na najaté pozemkyp řipaadá, přísluší výhradně
straně __pronakmajicv a nemají nájemci na něj žádnéhop něž nebude nájemcům příslu
šetí proti straně pronajimajici nárok na náhradu
takových nákladů, kterými pozemky najaté byly
zlepšeny a výnosnějšími učiněny. ájemci budou

však v každémmpři'padě povinni, énajaté pozemkynavrátiti v ono staavu ve které je převzali.
Xlll. Pronajímajmlcl straně bude řlslušeti právo

během doby [zlájemné k tomu doh ížetí a se otompřesvědčitl, dali nájemci povinnosti převzaate
řádně plní, obzvláště zdali pozemky najaté řádně
vzdělávají, mrvl & proti škodám _ochraňují; za tou
příčinou bude strana pronajimajici oprávněna, key
koll během doby nájeemné na pozemky pronajaté
vkročiti a stav jejích zkoumatl neb o stavu tom
plnomocnikem se přesvědčiti. XIV. Kdyby strana
pronajimajici během trvání tohoto nájemného o

u zamýšlela některý z.pozemků pronajatých
prodati, směnlti nebo jlnak zclzíti, bude oprávněna
dotyčnému nájemci pozemku toho tento nájem na
dobu jednoho roku vypovědětí tak, aby nájemce
byl povinen pozemek ten dne30. září, po uplynutí
výpovědi nee'blíže příštího, straně pronajimajici
odevzdatí. dyby však strana pronajimajici po
dobu trvání nájemného poměru zamýšlela na ně
kteérm z pronajatých pozemků kuutatí, kámmen lá
matí, neb písek nebo hlínu vybirati, anebo někte
rého pozemku neb části jeho použití v zájmu ve
řejném,jako ke stavbě silnic železných drah a po.d,
budou nájemci pozemků dotyčných povinni, od
nájemných práv svých ohledně těchto pozemků
neb dílců jich ihned upustití. Vpřípadech takových
bud0u však míti nárok pouze na slevu části ná
jemného na pozemek odebraný dle výměry připa
dající, jakožl na přiměřenou nálnadu za úrodu
naaném se nacházející. Dotyčnému nájemci nebude
v případech takovych přislušetí nižádný nárok na
náhradu z důvodu předčasného zrušení nájemného
poměru ohledně pozemku dot čn.ého XV._Nájemcí
se zavazují, že budou zachov vatl svěcení dní ne
dělních a svátečních a že ve dnech těch nižádných
prací olních ani sami, ani svými dělníky prová
děti nebudou, vyjímajíc nutnou potřebu v době
žní, pokud možno vžd s dovolením dotyčného
duchovního správce. XV. Bez svolení strany pro
najímající nejsou nájemci oprávnění, pozemky na
jaté dáti do podnájmu nel) svá práva nájemná pře
néstí na osob jiné. XVll. Kdyby některý z nájemců
během trvám nájemného poměru zemřel, přejdou
práva a povinnosti jeho z tohoto nájemného po
měru na dědice jeho. XVlll. Kdyby některý z ná
jemcu treba jen jedlnného ze závazků plynoucích
z tohoto nájemného poměru nedodržel, obzvláště

-kdy_byi jen po jedinou lhůtu nájemnou se zapla
cením nájemnéo byl v prodlení, kdyby dá
zemku najatého řádně nevzděllával neb nehnojil
v případu poškození jeho v předešlý stav ihned
ho nepřivedl neb pozemek ten bez svolení strany

to po-'
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pronajimajici dal v donájem, dále kdyby najměni
náje mcovo uvalen yl konkurs neb proti němu
vedena byla exekuce týkající se práv jeho 2 to
hoto nájemného poměru, bude strana pronajimající
oprávněna, nájemný oměr ohledně dotyčného ná
jemce resp. ohledn dotyčného pozemku beze
všeho soudního řízení prohlásiti za zrušený a do
tyčný pozemek pronajati jinému nájemci. Dotyč

nému nájemci,ohledně jehož toto zrušení nastalo,nejen že nebude příslu eti nížádný nárok na ná
hradu proti straně pronajimajici, nýbrž nájemce
ten bude povinen straně pronajimajici nahradili
veškeru škodu, která ji z předačsného zrušeni
nájemného poměru povstane, obzvláště úbytek na
nájemném, kdyby přiinověm proná mu dotyčného

ozemku se nedocililo dřívější vý e nájemného.
ejména jest strana pronajimajici v tomto případě

předčasného zrušení nájemného poměru oprávněna,
*aředsevzítíopětnou dražbu ku proná mu dotyčného
Jozemku, a co do útrat i vzešlé š ody hojítí s_e
tejenom na záruce, ale také na jiném jměnín a
emcově. Od takovéto opětné dražby bude dotyčný
íájemce vyloučen a nebude mití podílu v žádné
výhodě při opětné dražbě snad docílené. Xlx
Každý ná emce složí při podpisu tohoto protokolu

jako zárn u obnos rovnající sezjednoročnímu (resp.
půlletnímu) nájemnému zgoze mku jim najatéhona hotovosti. Kauce tyto ru ití maji straně prona
jimajici za řádné splnění závazků z tohoto nájem
ného poměru se stranyn j_emcc,ů a . .

nvaráceny nájemcům po ukončení nájemnémhopoměru, až ka dý nájemce pozemek jím
najatý straně pronajimajici řádněodevzdá a veškery
ostatni závazky z tohoto nájemného poměru pro
něho plynoucí splní, tak že straně pronajimajici
nebude proti němu příslušeti nížádný nárok z to
hoto nájemného poměru. Mimo to _ručívšak každý
nájemce za splnění závazkůssvých i svým ostatním
jměnm XX. Veškery kolky i jiné poplatky zapraví
nájemci ze svého a platí přítomný protokol místo
nájemné smlouvy. XXl Každý jednotlivý nájemce
jest zavázán : této smlouvy od toho dnne, kdy tuto
listinu podepsal; strana pronajimajici bude však
smlouvou touto vázána teprve od té oby, kdy
protokol tento dosáhne schválení ncjdůstojné ší
knížecí arcibiskupské“ konsistoře a velesllavnéo
c. k. místodržitelství." (Zde moohon se připojili
ještě podmínky zvláštního rázu.) Ku knocí pak
(XXll) následuje seznam veškerých pronajatých
pozemků s udáníním obce katastrální, čísla kata
strálního (čísla dílů pozemků po dílech pronaja
tých, jakými dily ty označeny jsou na polohopis
ných plánech dále připojených), jakož i s udáním
výměry .í kultury každého pozemku. da'le výše
naemného, jména a b dlišté nájemců a vlastno

ru ní podpís_yjejich. ( rotokol podepíše patronátníkomis á ) B) „áNjemmnásmlouva,
která abyla nížepsaného dne a]roku mezi pode
psaným farářem v N. a patronátním úřadem v \'.
v zákonném zastoupení kostela (re_sp. farního be

neficia) \ N. jakožto stranou pronajimajici se stranyjedné, a podepsa 'mi nájeíncí se stranny druhé,
s výhradou schválnem nejdůstojnější knížecí arci
biskupské konsístoře a veleslavneho c.k. místo
držitelství v Praze, uzavřena takto: [. menovaní
zákonní zástupcové kostela (resp. farní o benefi

v N. pronajímají a smlouvou touto jiz prona
jali následující kostelu (reSp. farnímu beneficiu)
v N. náležité pozemky v katastrální obci N.
žící (resp. dílce pozeemků v katastrální obci N.
ležících), jak tyto jednotllvé pozemky (resp. dílce
pozemkové) v polohopísných plánech smlouvě této

přiložených vykreslený a v seznamu na konci tétosmlouvy připojeném dle čísla katastrálního, vý
měry a druhu vzdělání uvedeny jsou, podepsaným

'-=
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lnžtžerncůmv tomtéž seznamu pojmenovaným, a todv jednotihy pozemek (resp. dílec poozemku)
nájemci vedle něho v dotyčné rubrice_pojmenovaněm, na dobu šesti roků ode dnel
30. září ...za ročniínájemné v takové vyvši, jaká
v seznamu dole připojeném u každého jeJnotlivého
pozemku v dotyčné rubrice udána jest, za kteréž
nájemné podepsaní nájemci každý dotyčný jedno
tlivý pozemek (resp. dílec pozemku) na udanou
dobu nájemnou najímají a v užívání berou. ll. Ná

jcmcí dole podepsaní se zavazují, že nájemnéz ozemků najatých ol ro každý pozemek
zvláště udané, platiti budou každoročně ve dvou
stejných lhůtách, a to vždy dne 1.října al. dubnna
za půiieti napřed, k rukám patronátního úřadu
(resp. pana faráře) v N. hotově a bez jakýchkoil

srážneíkf' ( iánky 111.až XVlll. mají úplně stejněako v nájemném protokoie, leda že slova
)(Vllil. článku nájemného protokolu: „Zejména .
doc lene ve smlouvě nájemné chybí, v článku
XVII. smlouvy nájemné následuje za slov „...
dědice jeho“ ustanovení: „"Iento předpis neplatí
však pro ony nájemm,ce kteří ve siužebném poměru
ke kostelu stojí. Při těchto nájemcích uhasne ná
jem ihned v toom kam,žiku ve kterém jejich slu
žební pomměr ke kostelu z jakéhokoliv důvodu
pomine.“) Články další znějí pak takto: Po
uplynutí doby nájemné nebude smlouva tatíx)lmlčky
obnovena neeb prodloužena, a nájem , který by
pozemku najatého ihned neodevzdai, bude ručiti
ode dne uplynutí doby nájemné jako držitel ne
poctivý. XX. aždý najímající (vyiímajíc nájemce
níže uvedené) složil při podpisu této smlouvy jako
kauci obnos rovnzajícísejednoročonímu půlletnímu)
nájemnému z poz mku jím najaté 0 na hotovosti.
Kauce tyto ručtti maji straně pronajimajicí za řádtté
splnění této smlouvy se strany ná emců, a budou
..... .anavrácen najemcmt po ukončení
nájemného poměru, až aždý ná emcc pozemek
jím najatý straně pronajímajicí r. dně odevzdá a
veškery ostatni závazky z této smlouvy pro něho
plynoucí splnl, takže straně pronajímající nebude
proti němu přislušeti nižádný nárok ze smlouvy

této Mimo to ručí však každý nájemce za splněnísmlouvy této i svým ostatnim jměním. Dva ane
více nájemců, kteří tentýž pozemek aneb část jeho
najímají, ručí za přesné dodržení této smlouvy a
všech jejich podmínek rukou společnou a neroz
dílnou. Nitádné kauce nájemné (udá se č. katast.

pozemku a označí se katastr. obecK)nesložili.(uvedou se jména nájemců). XXI. Každý nájemce
bude povinen při podpisu této smlouvy zapraviti
straně npronajímajíucí obnos kolků vypadající dieškályn nájemnou smlouvu týkající se pozemku
jím najatého. XXII. Strana pronajimající, jakož
1 každý jednotlivý nájemce vzdávají se práva, této
smlouvě odporov ati pro zkrácení nad polovici
obecné ceny. XXiii. Každý jednotlivý "nájemce jest
zavázán z této smlouvy od toho dne, kdy tuto
listinu podepsal; strana pronajimajíci bude však
smlouvou touto vázána teprve od té ,kdy
smlouva ta dosáhne schválení nejdůstojněj í kni
žecí arcibiskupské konsistoře a veieslavneho c.k.
mistodržiteistvi.“ (Zde moohou se připojiti ješě
podmínky zvláštní.) Ku konci pak se připoj .(XXIV.) ásleduje seznam veeškeerýcch pronajatýth
pozemků s udáním obce katastrální, čísla katastrá 
ního (čísla dílů pozemků po dílech pronajatým,
jakými díly ty označeny jsou na polohopisných
plánech, jakož i připojených), jakož i s udáním
výměry a kultury každého pozemku, dále výše

nužemného, jména a bydliště nájemců a vlastnoum ipodpisy jejich.“ (Podepiše patron. komisařat Lite tura: Air/mer,Compend.iuris
eccai.rsá'|.Bríxinae 1887; Grau, Lehrbuch des Kirchen
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rechlsi, Wien l\8N9_4;Ginzel, Handbuch des KirchenIBIrechte il. 2, i 1 ; Vzrz'ng, Lehrbu ch des
Kirchenrechtsa, Freiburg 1893, Hamr, Kathol.
Kirchenrechti, 11. 380 nn., Paderborn 189 —94,
thlnar Zítek, Cinrkeví právo katolické, díl 11.,
Praha 1889, Hari/tg, Grundztige des kathoi.Kirchen
rechtes, Graz 19 ;Ld'mmer Institutionen des kath.
Kirchenrechtsz, Freiburg 1892; Werns, ius decre
taiíum, tom. lil, Romae 1901; Sďgmúllzr, Lehrbuch
des kathoi. Kirchenrechtesl, Freiburg 1900, Schultz
Leitrbucit des kalhot. Kirchenrechts2, Giessen 1868;
thllipx, Lehrbuch des Kirchenrechtsz, Regensburg
1871; lýs' (vydal Veríng), Compendium iuris eccle

siastící, vřyd. atin. t., Ratisbonae 1875; Concíl.provínc. ragen. 1860, tit. i.,Il p. 248rm ',Hezmer
O zákonech amortísačních, Praha 1892 "Baltazar/ei

Tumpach,oárchaeologie křesťanská, raha 1898,Bryt/tla, měni církevním a jeho správě, Hradec

Králové 1910; Schanr, čPlrocessftihig/keit der kirchlichen institute, Mohuč 1,882 Eo: ll, Die Kirche
und ihre institute auf dem Gebirte des Vermógens
rechtes, Soest 1905, Schultz Die juristísche Per
sónlichkeit der kath. Kirche etc., Gieszen1569;

rum eccles. dominío, Beroiini 1351;
lehmkuhl, Das Kirchengut und seine Rechtstruger
Stímmen aus María-Laach, . 9u.), !lu'llar,
er Eigentiimer des Kirclten uts, uLipsko 1168;

Dr. Bohuslav, Poslední vůle, ha; týž, ízent
pozůstalostní, Praha, Schu'zne;-Pauly, s_tátní před
písy o poplatku štolovém, '; libí/ert
Anleitung zum geístiichen Gescltálftsstylll, Wien

892; týž, Von dem Kirchenvermogen, 1.díl, Praha1824, Von der Frbauung, Ethaitung und Her
stellun Z'der kirchlíchen Gcbáude, Praha 834,

Schnell:err, KirchenpatronatundKirchencmtcurrenzž,Wieen ' .o',bzr.rt:l1mzr Das irchenvermbgen,
Budějovice 1862, Bartarze'wrkz, 0 budowlach koš—

cieinych, Lvov ! 3, Burk/zard, i(jesetze und Ver
ordnunl en in Cultussa c:,hen2 ' Fn'mhBami ie Baulast des kírchlichen Pfrtinders (pří

Frommeovu „Kaleeříndárí,") Wien 1909;
A7htdťfl,Praktisches Promptuaríum ttir Píarrprovi
sooren und Neobeneficiaten (příloha k Frommeovu
„aKlenndáři“) Wien 1896, Borrazý, Uřední sloh cír

kevni3, Praha 1893, Bazidilttlla- Steal, Manuaie tiír
das SeelsorĚeamt,rie1892; Damicróautr,Praktísches escháftsbuch tiir den Kurat-Klerus
Osterreichss, Vídeň 1909; Pauly, Právní rádce,
902; Jan Vic/ml, Kostelní účty, Praha 1907; X.

11793140:.r-K Blaaaman, Vzorec účtu zádušního, Chrudim
18 2; Wahrmund, Kirchenpatronatsrecht, Wien94, raní. Ehrmann, Mora konkurrenčni
zákon, „Hlídka“ 1905; zvláštní otisk v Brně 190 ;
Mic/tal Amtsgeschátte eines Ptarradministrators,

Wieni 1911, Das Kirchenpatronatsrecht, Prag 1895.7135/1

n—Š

an
církevní jurisdikce viz jurísd ik
církevní kalendář a církevní letopočet. Cír

kevní kalendář udává nám pevné a pohyblivé
slavnosti a svátky církevního roku. Peevnné slaav
nosti a svátky jsou ony, které připadají každo
ročně na pevné aurčité datum. Vyčteu se z kalen—
daría, jež v čele každého breviáře a missálu vy

tištěno jest a Proogriemblljednotlivých diecésí nebřádů se doplňuje. lívé slavnosti a svátky
měni sve datum v rocye; určují se církevním
letopočtem (computus ecclesiastícus). Z těch
pak některé závisí jen od neděle a datum jejich
pohybuje se v kruhu 7 dnů; jiné závisí na datu
velikonočním _a pohybují se (jako velikonoce)
v truhu 35 dnů.Neděie a všecimny ostatní dny
v týdnu určujíse nedělní literou čilineeděl
nim písmenem. Nedělních liter 185217 a, h, c,
d,:z„j g. Katendarlum má ruhěm sloupci
pod nadpisem L. D. (líterae dominícales) rozloženy
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celém roce, 1. ledna a, 2. ledna b, 7. ledna g,
8. ledna o ět a atd. Chceme- li jich užíti, jest nám
třeba věd ti, která litera jest toho roku literou

neděalní. Tak na př. pro rok 1915 jest líterou nedělníaždý den označený v kalendariu literou : jest
neděle; dle toho pak snadno poznáme ostatní dny
v týdnu. Obyčejný rok má'jen jednu literu nedělní;
přestupný rok má dvě littery nedělní, jednu pro
ledenna unor, druhou pro ostatní měsíce. Litera
nedělní klesá každého obyčejného roku ojeendno
písmeno; v přestupném roce však klesá dvakrát,
jednou o Novém roce, po druhé 1. března. Tak

jest roku 1916, jenž jestorokem přestupným, nedělnílítera v 1ednuaru,b v ostatníchdesíti
měsících a; potom roku" 1917 3, 19181“ atd Tím
způsobem nalezneme pro nejbližší léta vpřed a
vzad snadno llteru nedělní. Chceme-li však prooně
který dávno minulý rokliteru nedělní nalézti, nej
lépe učiníme, užijeme--li některého v Časopise katol.
duchovenstva 1914 459 nn. udaného způsobu.

Blažistěěšrnírjest vyhleldávání velikonoc. Nlcejský .1'325rozzhodl, že velikonoce mají se
slavití v nreděli po prvním jarním úplňku, nebo,
kdyby tento den sám_byl nedělí, tedy v neděli nej
blíže příští. Proto 'est nám věděti, kdy připadá
první jarní uplněk ři tom však dlužno na paměti
míti, že církevní letopočet neudává nový měsíc a

úplněk dle hodiny a minuty, nýbrž jenždle dne,aiden pouze počtem průměrným, čímž někdy se
stává, že církevní datum úplňku od astronomického
úplň snnad 10 jeden den dítferuje. K výpočtu
průměrných novů a úplňků slouži zlaté číslo a
epakta. Zlaté čislo (numerusaureus) zakládá se
na domněnce, že měsíční fáse po 19 letech na
tatáž výroční data se vrací (circulus n. cyclus decem
novennalís). Každý rok mássév zlaté číslo; na př.
rok 1915 má zlaté číslo XVl. Zlaté čislo stoupá
každého roku o l, aždo zl. c. 19, načež následuje
zase zl. č 1. Zlatého čísla užívá se kvvýpočtu
velikonoc jen v kalendáři julianském, tedy pro léta
asi od roku 800 (neboť tehdy teprve byl nicejský
zákon o slavení velikonoc obecně přijat) až do

roku 1582, a nadále (jen k výpočtu velikonoc pravoslavných. Po reform kalendářni,nařízené pa žem
Řehořem Xlll., tedy v gregorianském kalendári, ne
počítáme již zlatým číslem, nýbrž epaktami. Lišíme
dvojí epakty, lunarni a gregoriánské. Epaakta lu
narní cilistáři měsíce udává kolikdmuplynulo“
mezi pooímsledn ovým měsícem roku předešlého
a 1. lednem toho"kterého roku. Tak na př. poslední
nov roku 19115jest 7. prosince, tudíž epakta roku
1916 jest 25. & epaktami lunamírní úzce souvisí

aykt g or ianské c, jež Lilius při opravě
kglendářni jednotlivým dnům v roce přidělil, na
lezneme je vk alendariu breviáře v sloupci prvním
pod nadpisem: aCyclus Epactarum. Průměrné novy
připadají v každém roce na ony dny, jež v cyklu
epakt označeny jsou číslem, odpovidajicim lunarni
epaktě toho kterého roku. ři tom ovšem dlužno
pamatovati si, že v církevním letopočtu novilunium
se počítá, když měsíc jako tcnounký srpeček na
nebi se objevil, tedy o jeden den později, než
astronomický nov nastává. Přidavše k datu novu
(církevním letopočtem určeného) 13dní, obdržíme
datum úplňku. 'l aknna pr. roku 1916 jest epakta
25. Pro vý očet velikonoc hledíme jen ko mu
novu, ktery připadá mezi 8. březnem a5. dubnee.m
Epaktaa25 stojí v té mezeře při 4. dubnu, je tedy
roku 1916 nov dne 4. dubna a úplněk dnne 4+13=
7dubna, což jest první jarní úplněk. Nedělní

Ilitera toho roku jest a, nejbližší neděle po 17. dubnu
jest 23. duben; připadnou tedy velikonoce roku

1916d ne 23. dubna. Dle velikonoc nalezneme zpět
ným počtem ncdčli Seugt agesima a Popelečnnlstředu, a pomkračujícimpo tem svátek Nanebevstou

církevní kantáta — církevní kázeň

pení Páně, letnice, Hod Božího Těla. Datum velí—
konoční pohybuje se v mezeře 35 dnů, od 22. března
do 25. dubna. brv. Ide/er, Handbuch der mathema—
tíschen und technischen Chronologie, Berlin 1826.

,mler, Rukověť chronolo ie křesťanské, zvláště
české. Praha 1876. Vřer'fl,Stálý historický ka

lendář, rah, . Vřzšfa'l, Ú rava19věčnéhokalendáře a velikonoční datum, Č D. 4, seš.
nn. [ře.ři.
církevní (vlastně chrámová, kostelní) kantáta

(cantata da chiesa) jest název všech kantát s cír
kevním textem, nyni zejména velikých kantát pro
sola, chor a orchestr, oproti komorní kantátě s málo
soli a jednoduchým doprovvo,dem a slavnostní
kantátě, hlavně obsahem odllšné (ke sňatku, koru
novaci,narozeninám a pod.). .k--u k největšímu
rozvoji přivedl ]. Bach.

dr evvní kázeň (disciplína eccles.) jest souhrn
všech vnějších církevních předpislsů a zařízení,
upravujících nábožensko--mravní život věřících za
tím účelem, aby církev cíle svého, posvěcení vé

řících, došla.eV širším smyslu jsou to všechny zákony, i ty, žBůh přimo dal (zákon přirozený a
positivné božský), i zákony církevní, jimiž se spra
vuje vnitřní a vnější život věřících za účelem do

sažení životakvěčného. V tom smyslu vztahuje se:. lz. na všeck u látku mravouky (materia morum)
arp ráva (rn. jurls), na rozdíl od učení víry (m.
tidei) a dotýká se celého života církve 1 v těch
oborech, pro něž již právo božské stanovilo určitě
nezměnitelné zákony jako nepřestupnou me7. ve
škereho církevního života. Obsahuje tedy :. lz.dva
živly: a) nezměniteln , . rav | zákon
božský, jehoz svědkem, strážcem a vykladačemjest církev, a 15)zm ěnitelný, lidský, jenž, ač
spočívá na prvém, řece jest dilem pouze lidským..
odvislým od časových, místních a jiných okolností..
K prvému patří na př. usstanovení o mší sv azá
kony,týkající se formy, hmotností a správy svatých
svátostí, kdruhémmu zákonyonábožensko-mravnich
úkonech věřících (na př. přikázání církevní a cír.k
zákony manželské), praxe hlásání slova Božího„
zákony, jichž přeedmětem jest řád úkonů nábožen
ských, život a činnost orgánů církevních (úřady,.
nabývání a správa majetku círk., život řeholní,
moc soudní a tresntí ap v)a vnější sociální
život církve vubec. Ve všechvtěchto oborech pro
jevuje se :. le. zonáko,dárnou soudní a správní
moci, jcž jest obsahem královského úřadu cirkve.
Ve vlastnním smyslu jest však předmětem :. k-ě
toliko lidský živel zákonodárné, soudní a správní
moai církevní, předpisy a zařízení, jež pocházejíce
bezprostředně od autority církevní, :. k-i slouži, a
v tomto smyslu není :. k. předmětem víry, ný Drž

poslušnosti, již _povínnijsou podřadéni nadřaděncym
jakžžádlát opjoeem poslušnosti církevní vizt čl.).Ač pok aji se v církvi véci viry vždy

změnltellné lazáležitosti :. k—ěza proměnlivé, přece
ukládali si vždy správcové její, memce ] ,znareservu, níkdyttit.-ě vjistýýhc věcech nerušice a

ných pouze tehdy, kdyži pro její změnu byly
nejzávažnější důvody. C. k. tvýroncm nejvyššínče lné mocí círk představených (jan 20,

ak. 20, 28), kterou jim Kristus mocí klíčů odevzdallat. 16, ad celou cirkvi vykonává

jí nástupce8Petruv,8římský papež, s obecnšnm snémem nebol ného, jsa vtom p_odporov núřady
své kurie, zejména kon regacemi (decreta discí
plinaria). V menších okrscích (diecéslch) a společ
nostech círk vykonávají moc tu v odvislosti od
pa eže moci svého úřadu aneb přeneseně tí, jímž
sv řena jurisdikce pro foro externo (biskupové,
řeholní představenia jejich dele áti). C. k., je
plyne již z pojmu cirkve, dokonal to a neodvislé
společností (c. 2. D. XXll ), jest odůvodněna posí
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tivním zákonem božským jak v příčině fora vnitř
ínho, oborru vlastního života víry a milosti, tak

i v příčině tora vnějšího (vnější vláda nad pokřtěnými). ..l: liší se od trestní ho práva církve, ač
z těhožc pramene plynou, tím. že právo trestné

řestupky a zločiny proti obecnému pí_áv

áduaaprootí povinnostem, které tento řádříslušníkům církve ukládá, kdežto :. k. zajištuje
etření zvláštních stavovských, úřednicch, aneb

z jiného poměru k církvi vyplývajících povinností.Disciplinární zákony a zřízení, jimižs pro
jevuje, nejsou sice zjeveny a také jich nelze od
voditi ze zjevení tím způsobem, jako se z něhho
odvozují theolog'ícké pravdy, jež náležejí k inte
gritě víry, majiŽvsšak své kořenny v životě viry,
majíce s ním týž účel, u latniti a udržetí pořádekústojnost království ožího na zemi. souce

dílem lidským, podléhají zákonům organického adějinného vývoje a změn m, jichž ani disclplinární
zákony apoštolské ušetřeny nebyly, jako na
předpís o zdržování se požívání krve a udávené o
(Skut. apoošt. 15, 29), jenž opačným zvykem za
nikl. Pokud však souvisejí s věrou a svatostí církve,
mají účast na nezménltelností víry a proto změ
nám nepodléhaí Nezřídka bývá v témže kázeň
ském opatření pošt. stolice sloučeno i neomylné
učení v1 akot mu na př nonisací, aneb

plři schválení řeholí, řádů a kongregací řeholních.rvém případu stanoví se neomylně pouze sku
te nost vynikaa'lcí svatosti, ostatní má ráz toliko
disciplinární. ovněž ktomu i při schválení ře
holí, kde se vztahuje neomylnost toliko na doko
nalost řehole vůbec. nikoli na její účelnost v bu
doucností neb za 'iných okolnosti. V příčině :.
k—éjest Apošt stolíce jen do té míry neomylnou,
že nemůže za zákon prohlásltí to, co by víře a
mravům bylo na odpor („Auctorem tídeí“ prop 78),
muůže však, a tím spíše jiní církevní představení,

poblouditi v Řříčíné účelnosti disciplinárního zákona c.28. . o nelze, pokud jde
o účelnost dlsclpl. zákonů, tvrdítí, že jsou neomylny.

I nejlepšiAzákon, změni-li se okolnosti, může býtineu elným. Ato je důvodem,ž e může íapež zá
kony své i svých ředchůdců, jichž předmětem jest
: k., měnit aru ili; roto moohou biskupové na

jejich neúčelnlost ve sv diece'si Apošt stolici upozornití (c. n.V 2), ba Benedikt XlV. ulká
jim to v zájnlíuc k--ě za povinnost. Tím ovšem
není dotčeno její právo, vyslovené již sněmem
sardickým c. 3.:)„prrn asedes a nemine judícatur“,

není tak potvrzenoa domnělé právo, vyslovené
retormn. sněmy, že ze se odvolatí z rozhodnutí
papežova ve věcech týkajících se :. k-ě k řištímu
sněmu (reeursus ab abusu .jeest le pro
měnlivých okolností a odpovídající jim účelnosti
díscipl. předpisů změn schopn (c. 28. X. )
pokud však tyto nejsou odvolány, nepřestávají ve
svědomí zavazovati (Pius lX. „Quanta cura“), třeba
se ani viry ani mravů nedotýkaaly. Rozumí se však
samo seeubo, že předpisy toho druhu mohou uklá
dati číny pouze vnější, aneb nejvýše nepřímo ta
kové vnltrní úkony, jež nutně s vnějšími souvisejí
(c. 34..x .V.3). Uctcta k církevní autoritě vyžaduje,
a věřím se podřídili její káznl, všeliké nepří

s_tojné kritikáv se zříkajice. K prostí-edrekům :. k-č,jimlž se dosíci poslušnosti i ve věcech jež
vzdále ně a nepřímo se dotýkají pravd zjevenych
(res purae disciplinae) a při n'chž neemá církev
charisma neomylnosti, náležejí círk. tresty (v. t. čl.).
Zvláštního však disciplinárního práva, jako má
stát, církev nemá. Trestá přestupky a zločiny prot í
stavovským a úředním povinnostem u duchovních
ivěřících po svých všeobecných trestných zása

ách.— Sloova :. &.či častěji klášterní kázeň užívá
se také pro rozmanité druhy, jednotlivými řeho
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leníl zavedeného dobrovolného nebo nedobrovol
ného umrtvování přisíušníkův těchto řeholí, ze
ména pro bičování (víz t. čl..) rovn. Wernz,

us decret. !.2 n. 88n. , Lá'mmer, Institutionenddes.-.,Rs str. 60, 161.
církevní klatba viz klattba Clivrke
církevní knihy v širším slova smyslu jsou všechny

knih ,jež slouží ke konání církevních íunkcí, za

stáv nl úřadúva lo.d takže se jimi rozuíníiínissál,rituál, ceremoní l,pontíííkál, períkopyajíné knihy
liturgické. V užšímmslova smyslu rozumí se vsak
c-ímí k-ami ty knihy, jež obsahují zápis o různých
úkonech církevních, t j. matrríky (v. t.), aí takové,
které zájmům církevním jednotlivých mravních
osob církevních slouží (různé hospodář. rejstříky
N

0-0
)

církevníkoncert (concerto ecclesiastico)
zvány bylylskladby církevní s doprovodem nástrojů,aspoňvar an. Vzníkjejich má púvodvpraxiXVl. stol..,
kdy pro nedostatek zpěváků neobsazené hlasy poly

fonni skladby hrávány blylyna nástrojích. Vzhledemk tomutoozvyku označil na př. rlando Lasso svá
motetta r. 1562 vydaná jako vhodná pro lidské
hlasy a pro nástroje všeho druhu. Společné znění

hlasů lidských ahhlasu nástrojových, jakési to zápolení obou druhů hlasu, přineslo skladbám těmto

jmiéno koncertů, jehož poprvé v hudbě vůbec)ívají Andreea a Giovanni í (Concerti
G—lGhlasě 1587). Andrea Baucl'ííerl, předvídaje ne—
dostatek zpévákú, neomezíl se na pouhé připome
nutí, že možno zpěvné hlasy provésti na nástro

jích, nýbrž gřídal ke svým vícehlasýín skladbámneoblígátní íslované basso contlnuo, výtah
skladby (Concerti ecclesiasticí 8hlasé s general
basem 1595). Konncerty Uabríelího ponechávají tedy
na vůli provedení hlasů buď hlas lidskými, neb
nástroji, koncerty Bauchierího maj k libovolnému
počtu hlasů průvod, Ovšem ne samostatný, nýbrž
souhrn hlasů ve výtahu podávající. Třetí a konečný
stu eí'í vývoje tvoří Ludovicco Viadana, který
skl dal koncerty i pro 1 neb 2 hlasy s obligátním
průvodem (basso contlnuo), jenž ovšem nemohl
býti výtahem hlasů vokálních, nýbrž byl v pravdě
slova průvodem. (Ludovico Viadana: Cento con
certi ecclesiastící a 1, e4 vocí con il basso
continuo per sonar nell' ora no 1602) Nejdokona

lejším výtvoremtoho druhunjesoukantáty ] .Bacha,jež vždy oz oval jm concert“ .
skladby pouzeainstrumentální (concerto da Chiesa)
víz „kostelník Cbka

církevní konstituce viz církevní zřízení.

církevní korouhve víz církevní apr.aporycírkevní latina víz liturgickýj zy
církevní léno líší se od světskéhlaoléna tím,že

je to bud' statek církevní pro újčený osobě světské,

nebo statek světskýěpropúigeený osobě duchovní,kdežto při lénč S\ětskeín í stalekío osoby jsou
světské. Léno světské je staršího původu než léno
:. ; vzniklo v době,kdy bojovní germánští náro
dové dobývalí zemí. Podle práva jejich v zemí,
které národ dobyl, všecka půda náležitá před tím
domácímu panovníku a všeeackapůda nemající pána
připadala králl-vítězí, načež on podělil přední bo
jovníky svého národa; nedal jim však kusů půdy
v majetek dědičný, nýbrž jen do života a za určité
vojenské služby. Statku z půdy vzniklému říkalo
se léno (t. j propůjčení),beneficlum, euud m.
Při udělování le'n áínteudaotío)byly slavnostní, symbolické obřady, ou udělovatele čilí pána
(senior, seigneur, sire) lenník skládal slib věrnosti
(homagíum); paklí sllbu se zpronevěřil (telonie),
pozbyl statkuu. Když zakořenilo se křesťanství
unárodů germánských, uznarmenalí biskupové, jak
by vážnost k nim se zvětšila, a jak by vliv jejich
v úpravu veřejných věcí vzrostl, kdyby mohli se
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vyrovnnti velmožům zemským; i shledávall také
prostředek k tomu, totiž přijetí léna, jehoož jím
panovníci nejen neodpíralí, nýbrž ochotně nabízeli,
upravujíce povinnost lenní tak, aby biskupům ne
bylo konati osobně službu vojenskou. Úvazkem

lenním, jejž potom biskupové a opati na sebevzali mno 10 dobraizla Vzešlo církví. Všakotom
n.leží zde vykládati. Církev uznala zásady len

níhnoprávaa ostaravší seoto, aby normy kněmu
se odnášejícr nepříčily se jejím interesům, pojala
leckterá pravidla o lennictví do svvého zákoníka
Sama také, když její tnajetek vzrostl, vstoupila do
řady lenních pánů. to,ho co svrchu řečeno,
rozeznávati jest léno, dklterécírkev dává (feudum
datum. léno aktivní), & lénoo. které ona příjímá
(íeudum acceptum, léno passivní). Za církev dáti
statek v léno smí papež, biskup, opat, kapitula.
Papežové propůjčovali tak dílce území církevního
státu osobám o církev zasloužilým nebo ke sulž
bám církvi se zavazujícím. Ježto by prodloužílé
olénéní statků nebylo bez zlých konsekvencí, papež

ius ulloou „Admonet“ ze dne 29. března 1567
poručil, aby díly územi církevního státu 2 lenního
svazku vycházející nebyly již dávány v léno, ale
aby připadlyppaepežské komooře; i uvalil trest ex
kommunikace na t,y kdo by prřeec se přimlouvalí
nebo ktomu radili, aby takové statky zůstaly lény.
Podle toho nařízení. obnoveného od Řehoře Xlll.,

itxa V. a Innoceence lX., vrátilo se kplnému pan
ství papežskému vévodství íerrarské (r 1598), vé
vodsťw urbínské (r. 1631), vévodství castrské a
hrabství roncíglíonské (r. 1649). Některé součástky
církevního státu vysly ze svazku lenního teprv

oce ] 9 za převratů způsobených italskou re
volucí. jiný druh papežských lén vznikl rozhod
nutím knížat, vzdáti své říše Apoštolské stolicí a
hned zase přijmouti je ět lénem z rukou pape
žových ífeuda oblata). zževním znakem závazku

byl roční plat, dávaný Apoštolské stolicí. TakPetr 11.Arragonský, chtějc dojití hodností králov
ské, stal se lennikem Apoštolské stolice za papeže
lnnocence íll. r. 1.208 Témuž papeži král jan Bez
zemek vzdal Anglií, upouštéje od svehoodoprou
proti církevnímrozsudkům,apr ja jívvléno anna
závazek ročního platu 1000hřiven stríbra (r. 1213).
Nejdelší trvání mel lenní poměr panovníků obojí

Sicílie k Apoštolské stolicí Počátkem řečených
říší b_yl smél ý čin normanských ebojovníků, kteřívracejice se z poutí ze Sva m,ě zmocnili se
hradu Aversy (r. 1020) a rozšířílzíepak državu svou

na úkor 'v do Apulie. NŘČelnik normanskýRobert Guiscard vybojoval na ecích díl Calabríe
otovil se sehnatí Saaraceny ze Sicílie. Iakkolí

císař jíndřlch lll udělil některým popředníkům
v lénoo, pappež

normanským kraje, jichž dobyli,Mikuláš I roku 1059 ujednav Spolek s Robertem
Guiscardem na ochranu římské církve a svobody

pa ské volby, nal jemu v léno Calabrii, Alpulííicžílsií,a pro ůjčíl mu název vévodský.
potom Neapols o a Sicílie byly královstvím, pa
novníci tamní říjímalí investituru od papežův a
podle uvoleni arla z Anjou (z r. 1269) dávali
ročnítplat 8000 uncí zlata. Teprv ve druhé polo

vici XVlll. sztoletí jali se upíratí papežskou lennívrchnosta ní sev zui.í — ] biskupovéasprávy
duchovních ústavů, klášterův a kapitul ve středo
věku v dávali v léno nékteré díly svých držeb
ností, a y lennící bylí jím ha 'ítelí statků (advocati,
tojtové) nebo bojovníky za války (r_nanové, náprav
níci). Uvedenní v léno měl vykonati prelát (biskup,
opat, děkan, probošt) ve jménu cirkve 7.a přede

a nebyl ještě přivtělen k masse církevního
vysadí Týž prelát byl pak lenním pánem (prodo
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minus) lenníkovým; po jeho smrti jen jeho ná

stnupce v prelátství měl právo lenníka do roka aenové investovati. Slíbil-li komu prelát pro
půjčení léna, jeho nástupce v úřadě nebyl povinen
slib plnítí, leč by čekatel léna mél zásluhyocírkev.
Lenník konal zpravidla služby jen osobnianedával
žádného platu. Někde však byla povinnost taxov
ních poplatků (laudcmium) za ujetí léna a obnovu
ínvestitury. Lenník nesmél statek zcizití nebo zhor
šltl. Léno získávalo se nejen smlouvou ale i dé
déním a vydržením let prvá ních. o rozumu
kanonického práva léno, jež příjímáduchovní osoba
ve jménu církve (provasallus), přestává býti stat
kemssvětským a nabývá povahy statku církevního
ve smyslu užžšim. Zprvu ovšem takov á proměna
byla věci neznámou, a duchovní držitelé lén, bí
skupove a opati, nepoživali jiné výhody, než že

nemusili konati sluzbu vojenskou, ale sméli za sebepostaviti zástupce, jenž by vůdcem četyssl-užeb
nýc manů. jí nak králové uměli osobítl si : lenní
vrchnosti nad preláty anebo spíše z lén samých
která postupným udělováním na jedněch a tychož
místech utkvěla, řadu práv, ažijmenování biskupů

opaatů. Proti tomu teprve stanoveno bylo pra
Šídlo o zvláštní povaze statku přijatého v léno.
Biskup nebo jiný prelát skládá lennímu pánu při
sahu manské věrnosti, koná pak smluvené služby
buď sám nebo svým zástupcem, anebo vykupuje

je penězi. Mírem zlurnevillskýmz r. adeepu
tačnim uzavřenimz 1803 církevní léna v německých zemích byla sekularisov
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krevn literatturaviz literatura církevní.církevn maetj vi'/.cirr'kevní .
církevn manželství (snatek) jest buď pomíjející

' . uva_), jímž svazek maanželský vznníká
(matrimoníum in fieri, active, causaliter sumptum),
aneeb stav tímto úkonem způsobený (m in facto
esse, passive seu formallter sumptum) rvém
případu jest a'. m. zákoní tá smlouva manželská,
uzavřeená kíví mezi křeesíanskými nuptu
ríenty k nerozdílnému života společenství dle zá
konů církevních a Kristem na svátost povýšená
V případu druhém jest to manželské spojení či
trvalý právní poměr ve svědomí a před církví
závazn ,který z této smlouvy vzniká a nerozdílně
života společenství způsobuje. Z toho patrno, jakpodstatné se liší am. od manželství civilního a
jak manželství přirozené osob nepokřténých pře
vyšuje. Jsouc manželstvím svátostným, slove ra
tum v prrotívé ke skut nému manželství nepo

křténých (m. verum), a jsouc spolu tělesně dokonáanmenujese rat um con sum a.tum Učenní
církve k.atol o c-ím m.cvrcholí v dogmat u, že
Kristus obnovlv původni jednotu, nerozlučnnst a

svatost manželství přirozeného, )povyšll jev Zákoně novém na svátost (Tríd. X lV. c.1. de sacr
matr..) Základem učení toho jsou slova apoštolská

(k Efes. 5. 22 násl.), podle nichž jestbmanželství obrazem spojení Krista s církví, jež ebylo doko
nalým obrazem milostiplného odevzdání se Krista
církví, kdybyn ebylo spojením milost působícím,
kdyby nebylo nadpřirozené posvěceno a tak dů
stojným obrazem nerozlučného a jednotného spo
'ení božskéalidské přirozenosti v osobě Krístové.
kristus mohl manželství původní ryzosti vrátiti
při hříchem porušené přirozeností lidské jen tehdy,
zajístil--lí tomuto spojení nutné prostředky milostí,
aby b 10 nadpřirozené utvrzenoa lidskou rtka

vostí nebylo porutšeno. Proto jmenují bohoslovciposvěcující milos t, jež se v c-im m. elům
skytá, milostí slusčující(gratia unítiva), jež jest jim
pro čas potřeby zárukou zvláštních pomocných
milostí, aby za všech okolností života mohli man

0.
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želským povinnostem dosti učiniti. již od rvopočátkub ylo :. m. v c'r vi za svátost pokládáno

a níkolíl, jyak na př. Hinschius tvrdil, teprve odXll. stol., neboť již nejstarší sv. Otcové a spiso

\-atelé ktřgsfnnští, jaklo lgnatius, Tertullian, janChrysost sv. Cy rill Alexx. .j. o něm jako
svátostngm mluví, žádajice, aby se uzavíralo před
tváří církve. stin (de nupt. et concup. i.
10. n. 11.) jasné již “o jeho svátostněm charaktterru
mluví a lze říci,že celá patrístická literatura líčí
; „l. jako svátost, podstatné od pohanského p_ojmu
manželství se iši . Za svátost pokládaly je již
i nejstarší sekty křesťanské a proto právem mohla
stanovili církev proti všem bludařům, kteří svá
tostný jeho charakter popíralí: „Kdožkoli by řekl,
že manželství není vpravdě a skutečné jednou ze
sedmi svátostí Zákona evangel, Kristem ustano
venou, nýbrž od lidí v církvi vynalezenou, která

minlosti neskytá, budiž vyobcován“ (Trid. s. XXIV.l..) Přirozené smlouvě manželské jest v c-im
m.a"propůjčen a moc, svatostnou milost ex opere
operato manželům zjednávati. Mezi svátostít aasmlouvou neni reálneho úplného rozdílu, t. j.
kového, že by smlouva a svátost, jak po Markovi
de Dominis, Lannoyovi, Canovi a jiných učili jo
sefinšti kanoníste, o sobě trvati mohly. Není však
mezi nimi o smyslu učení církve katol. ani ne
álného rozdílu neúplného, t.j. že nelze, aby byla
svátost bez smlouvy manželské, že jest však mož
Jilm mezi pokřtěnými manželství bez svátosti.avřiti manželství a přijmoutí svátost jest mezi
křesťany totéž. Rozdíl mezi smlouvou manželskou
a svátosti v tom jen záleží, že smlouva a svátost
vyjadřuji různé vztahy jednoho a téhož předmětu
(oístinctio rationís racionantis cum fundamento in

re). Proto zavržeuo bylo tvrzeniz, že lze oddělovati svátost ods muvlovy, na něm spočívá zřízeni
manželství civil.., jakoby svátost byla jen nějakým
přídavkem smlouvy manželské, bez niž tato i mezi

křesťany ostojí (Syllřabus PiaiX.č 65, 73, Lva Xllí.„Arcanutn div.“). Připojlme-li k tomu, že ve slo
vech dekretu sněmu florennc. k Arménům „causa
eííiciens matrimoniicst regulariter mutuus consensus
per verba de praesenti expressus“ v němž právem
vidi bohoslovci nepřímo potvrzenou větu 0 ne
rozluěnosti svátosti a smlouvy t-ho m.,jakož ! sta—
letou právní a liturgickou praxí církve, jest učení
její o totožnosti smlouvy manželské a svátosti
dostatečné dokázáno. Z totožnosti smlouvy man
želské a svátosti pl ne, že z. m., jehož ovaha
ustanovením Krístovym změněna nebyla, jest pod—
statné totožné s manželstvím přirozeným, pový

šavk na svátost sděluje všemu, co snním
podstatně souvisi, tento svůj nadpřirozený cha
rakter, který na všem tom nic nemění, leč že je
utužuje a posvěcuje. Přírozeuost smlouvy mau
želské, účel manželství svátostného, jeho vlast
nosti, dobra atd. jsou nezměněny, milosti však
povýšeny v řád nadpřirozený a vlivem svátosti
posíleny. Proto podstatné vlastnosti manželství,
jednota a nerozlucnost, jež mu již po přirozenosti
náležejí, jsou v c-m m. tak utuženy, že nepřipou

štéjímvýjimek, s nimiž se potkáváme v Zákoně sta- .
roto je (:. m. absolutne jednopárové, vylučujic všelikou soucasnou pol a'ml a tím víc

polyandrii, jest však také, bylo-li tělesně doko
náno, absolutně nerozvízitelne, neboť Kristus po
výšiv je na svátost, přísnéji žádá zachovávání
monogamického manželství a jeho nerozvížítel
nosti, než tomu bylo v Zákoně starém (Mat.

19,19násl.; Ma7rek 10, Illnáslq Luk. 1,6 18;7, ,.l Kor. 10 nási ,a to roto, že sekman
želůzmdostává7 ve svátostné milosti síly, aby i za
nejtěžších okolnosti ve svazku jednou utuženém
věrné mohli státi. Proto zavrhla slavně církev
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praktickou rozluku manželství rozkolných

a tím více rozlukovou theorii ivpraxítareformátorů XVI. století (Trid.X 2, 5, z?).
2 totožnosti smlouvy o svátostí c-hovm.l:plyn

přisluhovatelem svátosti jsou původci smlouv?t.___j.nupturlenti, kdežto knněz, projev jejich vue
přijímající, jest jen kvalifikovaným svědkem církve.

toho jest I1í prvotnosti a formou svátostímanželstvr p_rvo a forma sm.louvy Vzdále
nější látkou jsou rřo těla těch, jež manželství uza

viraji,t bližší pak jest odevzdání práva na neporušeeonst téla slovy nebo znameními, jimiž křesťanští
snooubenci vůlí manželskou projevují. A vzájemně
přijetí tohoto práva slovy nebo znameními jest

toormou Státosti manželství. O tom, co e kořenem
lsvátostnosti c-ho m., pra\í lnnocenc |le (c.?.91 ): „ajklkoi je manželství nepokřtěných pra

vým mmanželstvím(m. verum), přece není svátostratum); křesťané však mají manželství
pravé imsvátostné, neboť svátost křtu jednou při
jatá se neztrácí a ta utvrzuje svátost manželství,
jež tak dlouho trvá, jak dlouho trvá křest“. Prtoo
má—líse z. m. uskutečniti, jest nutno aby se do
něho vstoupilo branou všech svátostí, křtem. Kdy
koli tedy křesťané platnOu smlouvu manželskou
uzavírají, přijímají svátost manželství, a proto není
mezi — yjíného manželství, leč jen svá
tostné. Uzavříytímanželství a nechtíti S\átosti jest
pro křesťana věc mravně a právné nemožná. Ve
křtu jest však k uzavření c-ho m. mt,no aby se
stal projev vůle manželské ve formě"cirkvi přede
pss,ané t j. před farářem ne'o ordinářem místa, kde
se sňatek koná, nebo jeho řádně ustanovenym za
stupcem a 2— svědky (viz dekr. Ne iemere a čl.

assisience při sňatku | 704, a clandestlnítas); lzuejej však vykonati í zástupcem jednoho nebo
ltého snoubence, je--li k tomu zvláště zmocněn,

katol.
eůk

nebylo-li zmocnění.odvoláno a dostalo- li se k tomu
faráři Ordinariem dovolenl (550 rak. instr.). Tato
předepsaná forma, vedle niž jest rpravidelně :. m.
uzavřití, má-li býti platné (výjimky viz dekr. Ne
temereadekr.Provida),sloveproto podstatnou.
Vedle ní potkáváme se však i s toormou při a
dečnou, stanovenoutridentským dekretem a
metsí, jejíž zanedbání nečiní Sice manželství ne

platným, nezřídka však hříšným a nedovoleným.áleži ak v zákazu aby snoubenci před přijetím
kněžského požehnání společně nebydlelí, v napo
menutí, aby před sňatkem sv. svátosti přijali,aaby
projev vůle manželské před farářem a svédk tal
se dle díecésního rituaza sán byl do přislusnýcn
matrik (g,76.r i.nstr, e temere Z.).)aj ak
nezměrneho významu pro lidstvo jest manželstvu,
plyne právě z názoru círk. o svátostí manželstvit,
a poněvadž jesttataké úkolem církve chrániti ží
votní podmínky lidské pospolitosti, která bez řád
ného manželství nemůže zdárně trvatí, přihlížela
již od svého počátku ktomu. na epvnýcha
zdravých základech bylo založeno, čehož nepřímo

losáhla zmanželstvi vylučuje ?i,mo ]

pravděpodobně žití ve zdárném manželství. Při
této snaze bylo však církvi šetříti i osobní svo
body nupturientů, nebot se jedná o přirozený ži
votní poměr, a hrozilo by nebezpečí, že by přílišné
znnesnadnéni manželství podporovavlo mimoman

želskou soulož. Doktrína nazývá všecky okolnosti,které po zákonu božském a lidském způsobilost
osob k uzavření manželství obmezujiinebo vylu
čují, překážkami víz ěl.), jež pomíjejibuďsamy,
když odpadla jejichpričina,aneb d l s p ensí(v1z či.).
Za účelem Zjištění prrávní způsobilosti snoubenců

k sňatku a 'zjištění dostatečných znáboženskýchvědomosti předchází c-mum. dvojíz kouška
benců (víz čl.) a pravidelně troje ohlášky (viszučtu),
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po kterých lze, ne\yskytne--li se nějaká překážka
příkročlti k projevu vůle manželské ve formě církvi

pmředepsané. V dobách novějších vyvinula se v přemnohych zemích zvláštní, od c-ho m. odchylná
forma manželství,jež uzavírá se nezávisle na zá
koneclí círk. dle zákonů státních a před orgány
státem zřízenými, a proto slove manželství civilní
či občanské (viz čl.). Souvisí s úpravou manžel

ství moci státní, jež začala reformaci tacproniklaa ujala se revoluci francouzskou. odoh
tíhne vývoj státního zákonodárství k osamostat
nění manželství, čí lépe řečeno ke zrušení c-ho 771.
jak co do formy uzavírání sňatků, tak co do jeho
hmotných předpisů. Samostatnosti státního zákono
dárství ve věcech manželských osob pokřtěnvch
a jeho nezávislosti na názorech církevních však
katolická církev zásadně uzííati nemůže, poněvadž
se jedná o svátost. Tim nepopírá církev významu,
jaký má manzelstvi pro stát, aniž upírá státu zá
jem, který na manželství má, nýbrž tvrdí, opirajic
se o nerozlučně spojeni svátostí se smlouvou, že
manželství neni na prvém místě zřízením občansko
právním, nýbrž nábožeíísko-mravním,ooněmž jen
církví jest rozhodovati. Z dogmatu o svátostnosti

ho m. plyne ecírkev má vrozené a nezadajne'
právo dávati zákonya vykonávatí správníasoudní
moc \e věcech manželských, nebot jest Kristem
zřízena za strážce a neomylného vykladače po
kladu milostl, jen ji sluší rozhodovati o tom, komu
a jak lze svátost íídělíti a kdy ji může křesťan
platně a dovolené řijmouti. Tot' učení církve, spoléhajicí na moci kiíčú, kterou Kristus církvi svěřil
( t. ; , ; atd.), na přiro
zenosti manželství a na stálé praxi církevní, dogma
ticky definované na sněmu trid. (_XXIV.c. 4. a12.
Kdyby se nedostávalo cirkvi mocí zákonodárné ve
věcech manželský,ch j_ežhlavně v tom spočívá, že
svými zákony omezuje právni způsobilost osob
manželství uzavírajici'ch, čí že stanoví překážky,
poněvadž široké meze kona přirozeného pro
zřízeni takového dosahu, jakým jest manželství
nestačí a bližší jeho vymezeni ani dobrému zdání
kontrahentů, anl někomuujinn,ému ba ani státu ne
může býti přenechána, poněvadž se jedná o svátost,
kdyby se ji nebylo dostalo Kristem i moci soudní,
aby rozsuzoovala o ce,ch týkajících se svazku
manželského, a účincích podstatně s ním souvise
jících, nemohla b dostátí svému vychovatelskémuřa Zákonod má a saudni moc církve ve vě
cech manželských není však neomezená, přísluší
ji jen do té míry, pokud jest ííutna a manželství
s prospěchem. Bdí nad právem božským, v daných
případech je íícomylně vykládajic a formulujíc
vzákon církevní, což činí stanovením pree,kážek
tohoto rozsahu jest i soudní íííoc církve ve věcec
manželských. Tim církev neupirá moci státní účas
v zákonodárství a soudníctVí manž., připouští
však, jen pokud jde o účinky smlouvy manželskn:
ež se svátostí manželství podstatně nesouvisejí.

íž Kristus, nejM'ašši5'dzákonodárce, pořizuje () věcec 1manželských( 10, 2; Luk 16, 18

apoštolové, zejmena svř avel, jej v tom následu'i(1Ko.r 7), a dějiny nejstarší církve svědčí o ton ,
jak církev svými záku ěla nad čistotou a sva
tosti manželství a ty, kdoose jim protívili, k po
slušnosti tresty nutiía. S počátku ovšem nechtejíc
oprávněnost sňatků svych příslušníků před zákony
světskými činiti pochybnou, podroboovala se i zá
konúní světským, ba v mnohem přizpůsobilaisvé
_zákony manž. právu římskému, ba kanonlsovala
i jeho zákony, pokud ovšem to neodporovalo př_i
ozeenému prrávu a zgeveně pravdě , od dob císařůkřesťanských propůj eno však církevním zákonům

manželskýmmmísto v zákonicich světskýcha poměr
mezi manželským zákonodárstvím světským a cir

—.-.T-rill
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kevním od ovídal utěšeněmu oměru mezi círk\í
a státem. roto nabádá ještě enedíkt Levita, aby

věřící „canonice et le alsiter" v manželství vstupovali," a stejně smýšl nim o tomto svornén.
spolupůsobení obého zákonodárstvi' í Pseudolsídor
(c. 2. C. 3. a Hadrian Il. (MigneScr. lat.
CXXll. col. 318). Avšak již za GraCíana byla
< praxi zákonodárná a soudní moc církevní ve

věcech manželských křesťanů výlučnou, a tak bylotomu ažzddo ob Lutherových. Reformace, matka
sňatku civilního, jejž v život uvedlo druhé její
dítě, revoluce, prohláslla manželství za smlouvu
občanskou a odevzdala je mocl státní nejprve
v zeemích protestantských, znenáhla \šak příklad
en našel následovní y i v zemích katolických.

Učítelí tak zv. řirozeného przáva hájená theorie
o odlučitelností _smlou\y a svátosti záhy došla
praktickéhou otřebení l v zemích katolických,
vedla k zave eni státního práva manželského a

na ikonáeck občanskému sňatku. Všude, kde mělb výhost c'erkev. prá\u manželskěmu pro
obor státní, bránila církev sapoštolskou horlivostí
svého výlučného práva, vzpirajic se co nejdůraz
nějl profanací velike svvátosti o Kristu a církvi;
nebezpečné hnutí nedalo se však více stavovatí,

neboí absolutiustické vlády vidouce ve státním manželském pr cnou podporu svého systemu,
nedbaly právva církve, jehož se církev marně do
volávaia úchvalami tridentskými a neomylnýníi

výroky náměstků Kristových, z nichhž třeba přípomenouli jen Pia Vll. „nActorrem tideí" prop. 59,60
Pía lX Syllabus č6tí—72, va .,Arcanum“ a

památné dekrety Pia X. Zásadní stanovisko kato
icžkéjest jasně: zoněvadž jest :. m. svátostí, náodovatí církvi a nikoli statu.

Doktrína \yjadřuje to větou: „cirkvi sluší stano
viti vylučující překážky manželské, tím však není
řečenože eby zákonodárná mocccírkve ve věcech
manželských toliko vtom záležela. Proto zákonná
ustanovení moci státní, týkající se překážek, na
nichž spočívá dovolitelnost a platnost sříatku, zá
kony, jež se týkají podstatných účinků manželských,
rozluky, rozvvodu a zásnubu, nemaji jako takové

předc církví, 3neluzná-lí jich, právního významu8. C. C. 18.79) Tím ovšem nechce církev
státní zákony3manželské,b ytjlch v principu ne
uznávala, v očích věřících zlehčovati. Naopak do
voluje, aby, pooukd zákonům církevním přimo ne
odporují a neohrožují--li'ejeích svědomí, jich z vlast
ního prospěchu dbalí. 0 platí hlavně () sňatku
občanském, který je vyvrcholením názoru, žemman
želství jako jiné smlouvy podléhá zákonodárství
státnímu. Nemá-li však zákonodárná moc církve
býti lichou, jest nutno, aby měla také manželskou
moc soudní, jejiž mira jest stanovena podstatou
manželství a zákonodárnou moci církve. Také
manželská jurisdikce církve spoléhá na dogmatu,
že každá platná smlouva manželská mezi křesťany

je svátosti. Obsahemýurísdíkce té jsou po znění12. (Tríd XX sae matrimonía
les, t. j. rozepře, ichž předmětem jest svazek
maarízelsský (c. vincu ía.res) Rozepře, jež se týkají
spíše záležitostí světských, které zevně k man
želství se družíí, avk poodstatně s nim nesouvi
sejí, jsouce splšea jelzo účinky občanskými, patří
již po starém českém právním pořekadle: „Kon
sistoř soudů o statky manželů nebo detí nečiní,
než o jiné věci“ (Rybička č. 2114), před soud ob
čanský, ííebof také zákony onnich vydávati moci
světské náleží. jako hned zpočátku nemohla ciíke\
uplatnití ve věcech manželských své právo zákono
dárné, tak b'lo tomu i s pravomocí soudní. Ane
bylo toho pri přátelských stycích církve a státu
ani potřebí. Teprve ve středověku přišla jurisdikce
její k výlučné platností, ano byla rozšířena i na
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občanské účinky manželství, nebot- tehdejší doby
byly přesvědčeny, že jest o záležitosti manželské

rukou soudů- církevních nejiěpe pastar'á'no. Te
prve zase retormaci a jejím stoupencům bylo vy
hrazeno o této kompetenci církve pochybovati,a
od dob iěch upadla i přes protesty církve (Trid.

s. XXIV c..12, „Aductorenl fidei“ prop. 59, Syllabusc,.74 77, PiiVli.a dEppum Moguntin. 1803,Arcanum
div. Leonis Xiii. eatc.), takže dnes jest církev zbavena
možnosti pro_ obor vnější a před státem platné
nálezy v záležitostech manželských vynášeli. Církev
však tohoto Kristem daného prráva ník y se ne
vzdala a vzdáti nemůže, jak svědčí o tom její
svrchu uvedené protesty. Proti tomu poukazují
zastánci statniho zákonodárství a jurisdikce ve
věcech manželských k tomu, že manželství 1 osob
pokřtěných, jsouc smlouvou a hledíc k jeho vý
namu pro stát, patři pro obor státní k záko.\o

dárně politice státu a pro obor církevní círk\i.
jak si je stát uspořádá, jest jeho věci; k zamezení
třenic však jest žádoucno, aby obé zákonodárství
bylo pokud lze na sobě nezávísio, poněvadž prý
jen tak se učiní zadost všem náboženským spo

lečnostem ve státu uznaným. Nebot kdyby statupravoval manželství die prava jediné, byt' i nej
Vice zastoupené náboženské společnosti, na př.
u as die manželského práva církve katol.,ckě
ukřivdii by prý ostatním; a kdyby dovolil, aby
aždě uznané vyznání upravovaio manž. poměry

svých příslušníků dle svého práva, nebylo by izc
rešili otázku snatků smíšených. Poněvadž nestačí
mu ani první ani druhý způsoob, aby vyimui se
kolisi, zavádí sní státní právo manželské, které
má stačiti ne-ii všem vyznáním, aspoň všem ob
čanům. Ovšem že nevyhne se ani touto cestou
koiisi, a to se všemi vyznáními, oktrnjuje-li jím
právo své, poněvadž to není právoejejich vyznaní,
a nad to uráží náboženský cit velike většiny oby
vatelstva, již není dosud náboženství věci índiile
rentní a která právem pokládá manželství za zří
zení náboženské. Nelze upříii, že věc má značné
obtíže, že však také tímto způsobem není správně
řešena. jediným snad východištěm bya

dohoda s jednotlivými konfessemí,podle níž by uznalstát za manžely jen tya poskyinnul by občanskév_ý
hody manželství jen těm, kdo jsouce nejprve cír
kevně oddáni potomně b dosti učinili povinným
iormaiítám občanským. ro nekřtěne', kteří žádné
uznané kontessi nenáležejí, at zavede občanský
sňatek z potřeby. Vychází-ii však stát ze zásady,
že má býti ve věcech manželských nezávislým na
nazorech cirkve, s tím nelze církvi, jež pamětiíva
jeest svého vrozeneho práva a povinností k věřícím
souhlasití. Treba různost státního a církev. práva
manželského zdála se někdy nezbytnou, přece
nesmi jítí přes míru, jež dána jest státu jeho pů
sobnosti, a přes úmluvy, které v té příčině s církvi
uzavrrei. any zakonodárné a soudní moci
církve ve věcech manželských jsou papež a obecný
sněm v celé církvi a biskup v díecési. Biskupová
však nemohou ve formě zakona manželství zaka
zovati, nebot dnešní právo vyhradilo stanovení
prekázek manželských Apoštolské stolici a obec
nemu sněmu. S pravomocí stanovití překážky mělo
by jíti i právo dispensační; v té íčřině však
z praktickych důvodů dostalo se biskupům právem
\ takuitamí Apošt. stolice značné pravomoci (viz
dispense). Moc soudní vykonává v prvé instanci
biSKup. dnes skoro všude sborově, t. j. užívaje
k tomu zvráštniho soudu ( 97.—100. rak. instr. ),
v instanci druhé metroponta a v instanci třetí
papež, jako nejvyšší soudce záležitosti církevních.
— Činky platně uzavřeného c-ho m. týkají s
manželů i dětl, a záleželi z jistých povinností a
ilfáV- Manželé jsouce účastni trojího dobra man
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žeiství, posvěceněho svátostnou míiosíuí, mají po—vinnost a árvo na de b_ít-u-m co ale za
účelem plození a výchovy dítek. Manželé, užívajíce
tohoto práva, nesmějí, pokud na nich jest, jeho dů
sledek, plození, vylučovati a jest jim o to pečovati,

y lod zdravý na svět přišel. Další jejich po
vinnosti jest tělesná i duševní výchova dítěte, jež

ýtí stavu rodičů příměřena a jest právě tak

důležitým požadavkem jako samo zrození, neboťnespočívá iho národa v jeho počtu, nýbrž
v mravní síle obyvatel. Základ cívniisace záleží

v rodinné výchově. Die tkoho,jak jsou jednotlivcirodiči, aneb těmi, kdo tak za ně činí, vychováni,
utváří se mrav a vzdělanost celé společnosti. Ač
mají oba rodičové o výchovu dítěte pečovali, přece
nejvice vlivu má matka,neboť domacnost jest její
říší a matka jest to, která je stálým vzorem dětí,
jež jin evědommky ve všem nápodobí. Souhrn po—
vinnosti rodičů k dětem řádu přirozeného i nad

řirozeněho vyjadřuje krátce sv. Tomáš (Summa
buppi. iii. q. 40.a l.): „Triaaparentibus habemus
scíl. esse, nutrimentum et disciplínaín“, nebot man
žeistvi zřízeno jest Bohem nejen k rozmnožování
pokolení lidského, nýbrží ktomu, aby se očet
členů cirkve, synůBožích množíi (i:ugeniV.„

a tvom spočoivá tak zv. bonum
prolis c-ho m. Druhým jeho dobrem jest bonu m
fide .j. manželé jsou si povinni po stránce
positivni i negativní věrnosti. Každé její porušení
jest zločinem cizoložství (víz či. cizoložství) a hří
chem protí čistotě a spravedlnosti. Majíce životní
společenství všeho, majip rávo a ovinnost na vý
lučné rozumné manželské obcování, jehož se mohóu
obapolnou dohodou, ovšem jen z důvodů vyšších
aneb zdravotních vzdáti & jehož jedna strana po
zbývá, dopustila-lí se cizoložství. K tomu se druží
povinnost společného bydlení a spolužití, bez
něhož vzájemná podpora ve \šech životních po—
třebách, vedlejší to účel manželství, nem možná.

S\ átost tí (bonum sacramenti)jest ne
rozlučnost svazku manželského svátostnou milostí
utužená. Poněvadž všem účelům manželství slouži,
zaujímá mezi dobry c-ho m. misto první. Vždyť
i potomstvo i věrnost mohou chyběti, a přece man
želstvr trvá; bez nerozlučiteiností však ani nemůže
_trvati, ani účelu svému dostati. Dobro to jmenu
jeme svátostí, neboť je znamením tajemnéhoane
rozlučného spojení Krista s cirkvi. Není však každé
1 : m dokonaalým obrazem tohoto tajuplného spo
jeni, nýbrž jen to, v němž ke spojení duší přístu
puje i spojení tělesné, a proto jen toto manželství
jest absolutně nerozlučné Pouhá smlouva občanská
nestačí, aby přirozenou lásku povznesia a zušle
chtíla; k tomu je třeba svátostné posily. Vedle
těchto tří doberc ho m.., jež představují tři jeho
nezbytné, ustavující momenty: účel, jeeudnot a ne
rozlučnost, jsou ještě jiná dobra, jichž jsou man
želé účastní; tak však patří spíše k integritě než
k podstatě manželství. Tyto z podstaty c-hom
plynoucí účink\ mají i důležité důsledky občanské,

jež dle různých zákonodárstev jsou rt_|zny(srovn.5590——92, 234r.o. 510,419ajv.
r. tr. z.). Plokud se tzýká muže,2záležeji účinky ty
zejménavvtm ejest hlavourodiny, jemuž jest
žena podrobena, nikoli však jako otrokyně, nýbrž
jako družka života, takže poslušnost, jíž jest m_upovinna, není beze cti a důstojnosti. Muž ájt
chrániti, pečovati o její potřeby a na delší čas ani

'z příčin výdělečných nemá ji opouštěli. jemu ná

iezídmoc otcovska Se všemi povinnostmi a právy, jak o nich pořizují příslušné _zákony
světské.I“Ženědostává se jmena mužcva, jest ucastna
výhood jeho stavu, následuje jeho sídlo, jež nesmí

opustitl kromě případu tělesného a duševního ne-_
Má právo na výživu dle jmění mužova

*
bezpečí.
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atd. Manželům není dovoleno právo a_povinností
z manželství plynoucí, pokud spočíval na znění
zákonů, samovolné měnlt1,a proto nepreje církev
nerovnemu právu manželčinu a dětí (viz manželství

morganatické).áNeldůlcžitčjšim účinkem manželstvíjsou však jistá an dobrodiní, jimž těší se děti
z manželství zplozené před nemanželskými (viz
též novellu k obec. zák. obč.- ze dne 12. října 1914,
článek dra. Salda'ta v ČKD. 119s, č 1.nn.; dále
či. dítě, legitimace). Rodičeejsou povinni det1svemu
Istavu přiměřeně vychovávati ( va X.! „inscruta

blli_Dei1consilioo“ 21./4. 1878) a je náležitě vyba
viti (513 o. z.). Otci náležíl povinnost zjejichvýživy a gmatce opatrovati je na tée i raví
(514.10.z.) Dostává se jim jména otcova,
erbu a všelikých jiných práv jeho rodu a stavu,
ač nejsou-li prráva ta pouze osobní (5146 r..o z.
nabývají státního občanství otcova a přislrušnostt
k obci rodičů, jejich domovského ráva & p.
-tZato mali zase rodičové právo žádati na dětech

aby plnily říkazyyřEirozeného práva, vyjádřené
čtvrtým épři ázámm oz1m jak stanoví toizákonyobčansk Zejména mají právo řiditi společné je
dnání svých dětí a žádati na nich úctu a posluš-_
nost (5141. o. z.), ano je i přiměřeně trestati
(51453. Účinkem c-ho m. je také jeho právní
ochrana, již se mu dostává právem církevním a
tam, kde je státem uznáno, i právem světským.
Proto je farář sňatku assistujíci povinen manželství
za sat1 do matri atak důkaaz jeho trvání zabez

peoiti & 80. instr. rak., Ne temerc 1x.,r.o. z.). írkevní i světský soudce je povinen,
'jedná- li se o rozluku neplatné uzavřeného sňatku,
ano jedná-l-i se pouze o rozvod, trvání manželství
chrániti (favor matrimonii) a ani rozvodu, hlavnímu
účelu manželství odporujícimu, bez vážných dů
vodů nepřipouštětl. Proto dává obojí pravo jen
při jistých překážkách a jen určitým osobám právo,
proti platnosti manželství vystoupiti, a nedovoluje
rozzvodu ipři zákonítém důvodu. okud se man
želé aspoň trojímn pokusu o smíření nepodrobili
(viz či. divortium, separatio . m. uzavřené
s nějakou vylučující překážkou, bez ohledu na to,
zda nupturientí o ní věděli či nic, jest neplatné.
Neplatnost tu může prohlásili v prvé stolici pouze
soud biskupský, buď k žádosti stran, jedná--li se
o překážku soukromoprávní, aneb k řádnému udání
kohokoli, nebo z úřední povinnosti soudce církev
ního, běží-li o překážku veřejnoprávní. Pr1každem
procesuoneplatnost c-ho m.)est pov1nosti deí e n
sora matr1monii(viz či.) k tomu přihlížeti,aby
překážka byla odstraněna a manželství napraveno.

B l-li rozsudek bneglatnosti vynesen na klamnémkzladé, nepozb tim manželství za neplatné
prohlášené své pyiatnosti C. m. uzavřené s vylu
čující překážkou o níž obč nebo jedna strana ne

včděly,d uzavřeno-li v náležité formě, pokládáse za omnn,ělé a proto děti ze spojení toho
vzešlé za manželské. (O zásadách procesu manž.
v kanonickém právu viz čl. proces manželský. ) —

. rn. jest neplatno buď z nedostatku vůle m.anža forrmy trld ., aneb proto, že je vylučovala nějaká
vylučující překážka božského nebo círk. praa.va

“jde-lí o odstranitelnou překážku cirkevní,t i. takovou, z níž církev dispens uctili, a je--li spojení
to pokojné a zvláště je-Ií již.udětmi požehnáno a

bylo--lí ve formě manželské uzbavřeno, jest dispensi napravitelno a cirkev,a je konvalido
vala, jest ochotna k nejrozsáhibejšim díspensim.

ouhm úkonů, jimiž neplatné :. m. ex post se
stává latným, slove jeho nápraavon či konvali
dací. a )eb
kážky, neplatnost manželství způsobující, a obno
vení manželské vůle, a mimořádná čí náprava po
čátková, ež záleží z díspense překážky,. aniž by

»1%9$tf.522n.; P. Ga:

.tac'lt,
ďřádná, a záleží z odstranění pře- .1

církevní .moc

obnovy vůle manželské více bylo třeba. Proto lze
touto cestou zdánlivé manželství napravlti l bez
vůle manželů; předpokládá se však, že při jeho
počátku projev vůle manželské se stal a nebyl
odvolán. Obojím způsobem napravené manželství
jest ex nunc platné,pprávní účinky má však ex tunc
t. i. jako by od počátku bylo platným (víz čl. con
valídatio. sanatio matrimonii in radice). —-Církev
opírajíc se o slova apoštol. (.1. Kor. 7, 39) dovo

luje polygamíí at,polyandril následnou, je--li na jistopostaveno, aneb aspoň mravně jisto, že dřivě ší
manželství nupturientů bylo řádně rozloučeno. ři
manželství tělesně dokonaném může se tak státi
e'n smrtí, při matrim. ratum slavnými sliby dru
ého manžela v řeholí, nebo dispensi papežskou

Nepokládá tedy manželství vdov a vdovců za ne—
dovolené, baa štol (l. Tim.5, 14) je mladším
vdovám spíše adoporoučí, má je švak za známku
slabosti a za méně čestné, poněvadž není více
obrazem s_pojeníKrista s církví, a proto kárala )e
druhdy veřejným Dokánim a podnes odpírá vdovám
svvé požehnánní a vdovce po druhé ženaié prohlašuje
za irreguiárni. 0 mravní jistotě rozloučeného man

žeisctví rozhoduje biskup na základě obecných(S.C 1..4/6 1866) a částečných instrukcí, po

nžívaje začasté nálezu soudu světského o nezvěstnosti druhé stranny ( —256ínstr. rak.).P lat
nost druhého sňatku záleží však vždy od toho,
zda byl druhý sňatek uzavřen v době,kdy první
již byl rozloučen; v opačném případu jest se straně
vhdru sř1aatek vstupující k prvnímu manželství

vrátiti, nebot druhé ,je pro překážku trvajícíhomanželství neplatné. ato povinnost spoléhá nejen
na dogmatu o nerozvižítelností manželství, nýbíž
i na větě „spoiiatus ante omnia restituendns“ (viz
manželství vdoov a vdovvcův). — jak dalece pře
vyšuje řád nadpřirozený řád pouze přirozený, tak
predči :. m., jsouc svátostí, manželství přirozené
osob nepokřtěných, byť i bylo manželstvím sku
tečným, odpovídá--li ovšem zákonům přirozeným

a prazjevení, a zváno ve smyslu nejširším svátostí,t. ). posvátným znamením. Převyšu 'e svým usta
novením, tajemstvím a účelem, zejm na však nad
né vyniká, jsouc svátostí s posvécující milosti,
která přirozenou lásku manželů zdokonaluje, seč
přirozená smlouva není, jednotu a nerozlučnost
manželskou utužuje a je zárukou milostí, jichž
se dostává manželům v době potřeby, aby

kšm povinnostem, jež manželství ukládá, zav ech okolností života mohli dostáti. Proto

sv. Otcové a spisovatelé církevní (zejménaTaertuilian ve s_pls „ad uxorem“ ll. c.veleb1 r ne.
jako zřízeni práva božského a věc svatou, proto
sněmy církevní a papežové vsech věků doporučujíje jako jediný prostředek k zachování společnosti.
Byt podroobné vytvoření a zíormulování nauky
o svátostném charakteru, vlastnostech, formě
manželské smlouvy atd. dokonalo se teprve v do

hách pozdějších, přece pojímala ji církev od prvopočátku jako svátttos velikou v Kristu a církvi,

)ak tomu svědčí nejen jeji učení,nýbrž i nejstaršípamátníky. (Srovn. čl. manž tví.) Obširnou lite
raturu viz ?. Sa'gmúllzr, Lehrsbuch des kath. KRS,

rri, Tractatus de matrim.,
eitmr, EheR, 902 Put/1,3. vyd. 1904; Mar/.

.Praelectionesdogm. Vll.--",316; Hu:sár,1De potestate
eccleis. circa matrimonia; Sana/m„ De matrimon.ll.1s.p 4.,' lir-tmm, Geschichte des kanon. ERs.
1893; Laurin, lntroductlo ln jus matr. 1895; Soldát,
Ojecdínosti a nerozlučnosti manželstvví, 1906, Tumn

Manžel stvl ve světle nejstarších par—rsíátek
clrkevni moc (potest as ecclesiastica) je

souhrn všech prostředků, jež Kristus Pán pro církev
dal, aby cíle svého dojíti mohla. Dal ji apoštolům,



církevní moc soudní

učedníkům a jich nástupcůmt aprokkřesťanskou obec,ale nedal ji cellě obcí kře ojest
jedna l se na potetsataskordínis et juris
dictionís. Potestas ordinis je schopnost vykonávali
jisté posvátné úkony,a nabývá se jí ordinací, svá
tostným svěcením, vtiskujíeím duši nezrušiteiné
znamení (character indelebiiis); potestas jurisdictí
onís jest oprávněnost vykonávati jistou nabytou
církevní schOpnost, a uděluje se svolením ,přika—

zem. posláním (missio). Rozdělení toto souhlasí
s účelem církve,t .j.l poosvěcením člověka. Totovyžaduje dvojí věc: . člověku otřebnou milost
sprostředkovati; 7přlimětij ,a yssám ku přijetí
milosti se přlpravíl a pak přiljatou milost uchoval.
Schopnost pak, sprostředkovati člověku potřebnou
milost, uděluje se sv žcenm,o tud potestas ordínis,
moc svěcení; oprávnn-nostpak věstl člověkaktomu
aby činil, čehok ijetí a zachování milosti jest
třeba, a aby mocisví cením získané v jeho prospěchdovoleně mohlo bití užto, se posláním,
splnomocněním,odtud potestas misdictionis,pravo
moc. le trojího úřadu, který Kuristus Pán konal a
církví konati uložil, rozděluje se také moc církevní
na moc učitelskou—potestas magisteríí, moc kněž
skou — potestas mínisteríi, a moc vladařskou —po
testas regimíníi; ovšem ze potestas ministerií je to—
tožná s potestas ordlnís, a potestas magisterii 5 po
testas regiminis tvořípotestatem jurisdictíonis. ježto
potestas ordinis jest spojena se svátostným svě
cením a tov uje v duši nezrušitelný znak, ne
může moc tato, byvši jednou získána, býti ani ztra
cena ani zmenšena přes to, že dovolené jeji uži
váni vázáno jest pravomocí. Obojí tato moc, t. j.
potestas ordínis a potestas jurisdictíonis, jest na
vzájem rozdílná, ale v úzkém spojení, neboť a) může

Ledna býti bez druhé; tak mají světící biskupovéiskupskou moc svěcení, ale nikoli biskupskou
pravomoc; zvolený nekonsekrovaný papeža po
tvrzený nekonsekrovaný biskup mají příslušnou
pravomoc, ale nemají mocí svěcení, b) moc svěcení
nabytá nemůže se nijak ztratit a zmenšit: bisku
pové degradovaní světí platně, třeba nedovoleně,
exkommunikovaní kněží konsekrují při mši sv.
platně, třeba nedovoleně, avšak jurisdikce sesaze
nim, suspensí, vzdánim se přestává; :) někdo může
míti menší moc svvěcení a současně větší praio
moc než osoba jiná; klerik minorista může býti
generálním vikářem; _d)vykonávali moc jednu může
někdy jen osoba mající zároveň moc druhou: ab
SUivovati pro foro interno může jen kněz mající
zároveň jurisdikci, degradaci kněze vykonati může
jen konsekrovaný biskup diecésni. Poněvadž moc
církevní jest buď potestas ordinis nebo jurisdictí
onis a není u všech osob stejně veliká, je také
hierarchie dvojí, a sice hierarchia ordinís a hiterar
chia jurisdictíonis, obojí pak opět juris divíni nebo
juris ecclesiastici dle toho, jsou--li rozdily stupňové
moci zřízeny samým Spasitelem, nebo teprve církví.
Moci svěcení (potest. nrdin.) přísluší udělovati
svátosti, svátostiny, konatl bohoslužebné úkony,
kteráž se svěcením bud'od Pána ježiše samotneho,
anebo od církve je tak spojena, že
ja<ěhokoií svolení vždy a všude platně, třeba ne
vždy dovolené, vykonává Ku pravomocí (pot. jur.)
přísluší všecka moc směřující ke 5 rávě církevní;
teedy moc zákonodárná, soudní a vý onná (potestas
legislativa, judicíaria, executiva). Předmětem pak
jejim jest a) vše, co katolický křesťan bez rozdilu
má věřili, a b) co každý katolický křesťan bez roz
dilu má konati, a tu 1. cirrkevní moc zákonodárná
a) věřícím církevní učení předkládá a b) zákony
a nařízení vydává; 2. církevní moc soudní a) roz
hoduje ve sporech naučnýcch i 0) v jiných sporech
právních at osobních af veřeejných, 3. vykon
moc církevní a) vyhledává a trestá blud a nevěrn,u

(=* N
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b) trestá zločiny a provinění proti církekvmkázni.Fr crcr, Handbuch des K-R.
Stýrsnký Hradec 1886, 1.1;8 Vzríng, Lehrbtuch des

h.KR 3 vyd., Freiburg 1893,393s.q aj. má!.
kacírkevní moc soudní (jurisdictio ve smyslu nejužším).i.Poje mar rozdělen běeyzvnačné
funkce vlády církevní, zákonodárná a soudní, jež
jsou podmínkou trvání společnosti církevní, tvoří
obsah vlády církevní či jurisdikce ve smyslu ne
širším. Ve smyslu užším rozumi se jí správa l
administrace (viz či.::. moc správní), a ve smyslu
nejužším konání spravedlnosti či moc soudní, za
bezpečující uplatnění se práva i v oněch přípa
dech nichž nelze dobrovolného podvolení se
právnímu řádu dosíci. Moc soudní a správní nelze
v právu círk. tak líšíti, jako v právu světském,
proto znamená slovojuudex ja podmět :. m-í
soudni tak i správní. C. m. .lze detinovati jako
souhrn práv a povlnností povolaných orgánů církve
s jurisdikcí pro foro externo, jichž se jim dostává,
by dle miry círk. zákonů konali spravedlnost.

jsouc dána cirkvi k dosažení účelu, posvěcení vě
řících, dotýká se celeho člověka; proto neomezuje

seatoliko na obor vnitřní (forum internum, conscíenae.) nýb . avobor vnějŠí(forum externumm).

jurisdikceiifori interní jest zase bud' svátostná, t. ].vykonává zpovědník ve svátosti o—_
kání, aneb ta, která se sice také týká svědomí, není
však vázána udílením svátosti (forum inter. non

sacramentale), na př. při %isgensich z překážekmanželských a irregularit. m. .r., týkající
oboru vnitřního, za bezprostřední účel indivi

duelní blaho jednotlivců, jest účeleem :. m-i .r. ior
vnějšího obecné dobro církve. Kdyby byla církev,
pořádajic své záležitosti odkázána na cizí moc
soudní, postrádala by podstatného součinitele do
konale společností, jíž přece jest, a proto musí
míti právo konati spravedlnost v rozsahu svěho
účelu, t. j. v rozsahu moci své zákonodárné, neboť
:. m .v.slouží ktomu, aby zákony, jimiž církev vše
chen život svůj upravujje, byly zcahovávány. e
Kristus tuto moc církvi své svěřil (Mat. 16, 19;

18, ansásL) a že již apoštolě ji užlivali a na své
nástupce přenesli (i. Kor.4 ,ns;|215, n.ásl;, 10; 1 ím. , ; , ;Tlit.2,152), jest
věcí víry (srovn. „Auctoremnfideí“ n. 4; syllabus
Pii íX.pr op 19, ,30, 31, 34). Třídíme jí na
dobrrov olnou (j. voluntaria),přiníž jde osta
noveni právních poměrů nespo rnych, odvislých od

dobré vůle stran, jaknoojsou notářské úkony, testameeanty p., a nu učí nedobrovolnou (j. ne
cessaria), jejímž předmětem jest nejen zajištění
sporných práv, sporyryosobni a majetkově, juris

ce ve věcech sporných _(j. c_ontenttosa). nýbrž
istihám zločinů (trestná, j criminalís). Hranice
příslušnosti :. m-i:. nebyly vždy stejně; největšího
rozsahu dosáhly v dobách theokracíe středověké

kdy vztahovala se nejen na všechny záležitostíosob duchovních, nýbrž ina sporné záležitosti

osob zvaných „miserabiles“, o něž se vždy církevstarala lcc.11,15,X l2), a osob takových, jež
se práva u soudu světského dovolati nemohly

(cc.6 10,11. X. 11.2). V příčiněizáležitostí spadaly před forum :. m-ís.: a) ne prev záleži

tosti r ze duchovní (causaelmereecclesiasticae, spirituale .j.vvěci, týkající se svátostí,

N
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5)

-sváto stného učení, kultu a discipliny, zejmsěnavvšakmanželstvi;b) záležitosti svvtč
s duchovními souvisely (causae spírituaiibus an
nexae jako zásnub, sliby, věcí obroční, patro
nátní, desátky a p. v., ponévadž účel cirkve toho
vyžaduje, aby právni otázky, záležitostmi toho.
druhu vyvolané, před soudem církevním se pro
jednaly. :) Dále patřily sem záležitosti sm íšeně
(causae per accidens spirituaies), t. j. záležitosti
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o sobě sice světské, o nichž však lze rozhodnoutj
toliko na základě předchozího rozsudku o v et
církevní, s níž jsou ve spojení; na příklad otázka
o manželství jest praejudicielní pro spory týka
jící se v na. ni; mlouvy, přísahou stvrzené
(e. 1; ' . II. 2), čímž a. m. :. mohla _bytt roz
šířena téměř na všechn spory; včel testa
mentární (X. de testament. Ill. 26)_a všecky.
případy denunciace u soudu církevního. ježiakymkoli způsobem s hříchem souvisely (c. 13. .íl._l),
čímžskutečně každé, po dnešních názorech jen
proti občanským zákonům spácha bezpráví na
iežeio v kompetenci soudů církevních (c. 13.X-ll-1)
V jednotlivostech nelze ani pro rozmanitost po
měrů společenského života vypočítávatt vše: nač
se druhdy :. m. :. vztahovala, a nedivno, ze ve
mnohém se i mínění rozcházeia; není však sporu
otom, že před forum církevní vždy náležely a
dosud náležejí záležitostí ryze duchovní a mnohé
z—těch, jež zoveme causae ;spirítualíbus annekae
et per accidens spirituales. Le i v těchto ěasnych
záležitostech sluší :. m-i :. rozhodovatt, o tom ne
pochybuje níkdo, kdo jest přesvědčen o tom, že
duchovní a nadpřirozený cíl církve nijak nevylučuje,
naopak předpokládá užití časných a přirozených
prostředků. Sporná otázka, k0mu pravomoc v čas
ných věcech tohoto druitu náleži. byla by ovšem
nejlépe rozřešena, kdyby spravedlnost světskáza
souhlasu Apošt. stolice po smyslu zákonu_cnrk.
o nich sama pořizovala. A že jest to v_ůleCírkve,
dokazuje skutečnost, nebot čím více si byla moc
světská vědoma této povinnosti, tím méně se ctr-_
kev světskými záležitostmi obírala, nehledic arc!
k těm, jichž rozhodnutí moci státní nikdy svěrm
nemůže, nechce-lí znemožuítí svobodný vyvOj své
vlastní L'.m-í r. dobách nových ovšem nejčastejt
se potkáváme s tím. že proti vrozenému právu a

roti vůli církve stát 'ejí m-i .r. ve věcech smt
gených a v záležitostech osob duchovních neuznává,
nahrazuje ji svým soudem světským, namnoze vsak
také s tím,že církev přízírajíc ke změněnym časo-_
vým poměrům smlouvami, s vládami světskými
uzavřenými, těmto svěřuje soudní moc v zaleži
tostech zmíněných (víz konkordát rak. č.'12..a B.).
Poněvadž :. m. :. nad celou clrkvl spočívá_v prt
mátu papežském a v jednotlivých díecésrch ve
vládní moci biskupové, jest řádným jejim podmět
tem,ato na základě práva božského, \; cele _ctrkví
papeža v dlecési v odvislosti od papeže biskup,
a proto slovou, majíce ordinaríam potestatetn,
„ordinaríí". Právem lidským těší se ji také__patrt
archové, metropolité, legátové a úřady rtmské
kurie v rozsahu svého úřadu. C. m. s. kardinálu

v kostelích jejich titulů, řeholních představenych& exemptníc prelátů spočívá na zvláštních ptá_v_

nich titulech C. m. .r. jest spojena v techto Erlpadech s úřadem, a proto kdo úřadu toho na yl
nabývá tim současně i této mocí řádným zpuso
bem, a odtud slove řádnou. Poněvadž organisace
církevní vykazuje však také úřady, jež nejsou vždy
úřady stál'mí, nenabývají jejich držitele pravo.
moci řádn , nybrž jí podobně pravomoci náhradne
(j. quasiordínaria, vicaria). Vykonávají pravomoc
příslušného soudce řádného (judcx ordínanus) a
dostává se 'im moci tě nabytím úřadu (c. 1. násl.
X. 1. 31). edle jurisdikce řádně jest všakntake
jurisdikce přenesená, jež není výronem uradu,
nýbrž přenesena tím, kdo řádnoupravomoc v Cll'le
vykonává, bud' na jistý úřad a tím i na osobu,
která jej zastává (j. zákonné delegovaná), jako na
příklad sněmem tridentským deiegovaná jurisdikce
biskupů tam, kde řádná jejich pravomoc nepo
stačuje (Sedis Apostol. deiegatí), aneb prostě na
osobu přenesená (i. prostě delegovaná), jak jí vy
konávali na př. judíces synodales, jsouce druhdy
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zástupci Apošt. stolice v třetí instancí (c. 38. X.1.29).
K delegací jest oprávněn každý judex ordinarius,
kdykoli toho potrebu uzná, a předmětem jejím
mohou býti všecka práva, jež v příčině :. m-i r.

delegujícímu patří. Trvale však veškeru tuto mocdelegovati ne ze, nebot tím by celý hierarchický
organismus vzal za své. Delegovaný soudce má
býti ne'méné roků stár; jen pro papežského
delegáta stačí dokončený rok 18. Také lze mlad
šího delegovati, jsou-ii strany svolny. jen papež
může k vykonávání :. m-i .r. delcgovati laika; bí
skup a jiní nositelé církevní jurisdikce toliko kle
rika. S delegací :. m-I :. Iaíku otkáváme se pro
videlně, jen pokud jde o záležitostí smíšené v kon—
kordátech Apošt. stolice. Rozsah přenesené pravo
moci nesmí ovšem býti přestoupen. Zásady ty
platí i pro subdelegaci, t. j. pro další přeneseni
mocí jíž delegované, k níž není oprávněn eo ipso
každý dciegovaný judex, nýbrž jen deiegatus pa
pežský a deiegovaný ad universitatem causarum.
Delegací nastává nová, nižší instance, od níž se
lze odvolatl k lnstanci delegujlcího, a nikoli k in—
stanci delegujícímu nadřízené, jako při jurisdíctio
vicaría, jež tvoří s řádným soudem týž tribunál.
— . jiny. již v ranních dobách církve pře.:
kiádalí věřící sve spory biskupovi k rozhodnutí,
jenž nebyl pouze rozhodčím sporných otázek,
nýbrž vynášel i tresty na přestupmky zákona,
příjav :. m. .r. od apoštolův. Ač mimo obor cír
kevní nebyla tato jeho moc státem uznávána, dokud
se cirkvi prava veřejnosti nedostalo, řece ne—
vztahovala se pouze na záležitosti církevní a kle
ríků, nýbrž i na spory občanské (l. Kor. 6, i n.).
Laíkově tímto rozhodčím soudem sice ani při ža
lobách proti duchovním vázáni nebyli; užívali ho
však, zejména když císař Konstantin jej uznal a
zajistil mu pomoc státní, když aspoň jedna strana
si jej zvolila (víz audientia episcop.). Pozdější ci
sařově také omezovali :. 711.5.na kompromis stran
(Honorius r. 398. Arcadius r. 408), a od dob Va
ientíníanových (r. 425) měl biskupský soud zase
jen ráz soudu rozhodčího, až justinian (Nov. 83)
udělil všeobecně klerikům privilegovaný soud cír
kevní a také církevní záležitosti laikú tomuto soudu
přikázal. Tak tomu bylo i v říši írancké. V dobách
středověkých připadly í svrchu uvedené záležitosti
světské soudu církevnímu a theoretického uznání
kompentence v těchto záležitostech dostalo se mu
císařem Bedřichem ll. (authent. Fríder. post c. 33.
Cod. i, 3). Výlučnost soudu duchovního v záleži
tostech osob duchovních (privilegium lori, viz či.)
rozuměla se tehdy již sama sebou. jen ve věcech
lenních připouštěna výjimka (c. 6, 7. X. 11.2). Ne
dokonalost tehdejších soudů světských. ba přímá
nezřídka bezprávnost byla příčinou tohoto rozši—
řeni L'.m-i .r. V tomto rozsahu byla uznávána v ce
lém křesťanském světě skoro po celé XII. a XIII.
století. jakmile v'sak stát své soudnictví vlivem
řimsko—kanonického procesu zdokonalil, nastaly
spo ezi církví a státem nejprve o příslušnost
záležitostí světských, později také o priviie íum
tori osob duchovních. Nejdříve stalo se ta za
jindřícha ll. snesenímí clarendonskými z r. 1164,

oté boj proti :. m. :. přenesen do Francie, a od
IV. stol. i do Německa. Od dob relormace ne

byla však již omezována pouze na věci čistě ctr—
kevní, jak dělo se až dosud ve státech katolických,
nýbrž vlády světské hieděly církev zbavití i vý
sady stavu duchovního na vlastní soud, a neroz
pakovaly se pořizovatí i o záležitostech výlučně
církevních. A vtom ke konci XVII. a v XVIII. stol.
následovaly vlády protestantské i mnohé vlády
katolické, berouce na svůj soud í věci oboru
ryze duchovního (josefinismus). Konec tohoto
dlouho trvajícího boje o c. m. .r. byl ten, že i přes



církevní moc soudní

požadavek sněmu tridentského2 0.(s XXlll. c. 6. deref., s. XIV 11.12. 5. XXV.c 0.de rei. t církev _ve
věcech „spirituanlibusannexis“ byla zbavena :. m-ír.
a připravena nejen o výsadu svého stavovske'ho
soudu, nýbrž i o soudnictví ve věcech manželských.
Nepřihlížime-li ke zmíněným již, v konkordátech
povoleným ústupkům Apošt. stolice, nutno označiti
toto zabrání :. m-ir. za neo rávvněnýz asah v právn i
síěru církve, na niž stanoví bulla Apostolicae Sedis

z 12. října 1869 klatbu pa ežl zvláště všllrazenou(č. Vl. aVll..) iž však syliaabus (8/12. 18 ) zavrhl
p.rop 31. užent, Cirkevní soudy pro 2áleži

tvostisporné“a trestní enaprosto zrnšltl sluší. C. m. :.
evěcech trestních vykonávala církev roti všem

nšůolepšitelným členům vyobcovávnim. ávrat pován pouze kajícím. Na lehčí zločiny stanovena
suspense členských ),ráv zejména vyloučení zpří
jímaní Těla Pááně lguchovní stíháni sesazenim a
odjetím úředních příjmů. Když byla církev v_eřejně
uznána, byly přečiny ryze církevní trestány"1spra
vedlnosti světskou, a vdobá chhKarlovců se počet
těchto církevních deliktů, na něž stanoven trest
mocí světské, valně rozmnožil. Nad laiky vykoná
vána trestní : m. :. nassěnrnech &soudech syno
dálních, a nálezy soudů těch prováděla moc státní.
Disciplinární moc nad duchovními vykonávala však
církev samostatně, ač do Vll. stol. z'ločiny duchov
níc,h biskupu podrobených, soudíly soudy státní.
justinianske právo však nebránilo biskupovi, aby
také disciplinární trest nad zpronevěřilým kleríkem
vynesl. Biskupové odevždy požívali výsady, že
souzeni bylis nodou provinciální. Teprve dekret
Lothara ll. (r. 614) stanovil, že duchovní ve věcech
trestních mají býti souzení po zákonech církevních
V době theokratlcke' podléhala všecka provinění
duchov nich :. m-i .r. a v sada stavovského soudu
duchovních všude uznána. Soud světský mohl za
kročiti teprve, když byl duchovní soud provinilce
degradoval. V říši německé uznána tato výsada

1239 a ve Francii r. 1270. Pokud se týče laiků
rúzněnotehdymczi zločiin ze církevními,
o nichž rozhodovala církev, již měl stát podporo
vati, a mezi zločiny, které i stát za trestně pro
hlašoval, ačkoli dotýkaly se přiíom 0 ne
přím d' e i církevních (delicta mixtí _íori);byly tudiž pro ně příslušny soudy světské í cir
kevni. Rozhodovati však měo předstiženi, t. j.
před či soud věc drive přišla, tomu bylo o ni roz
hodnouti. Bylavšak zde'i provinění pouze svět
ská (delicta civilia), také oněnkterých z nich stn
novila církev zásady, jez zejména tehdy byly prak
tickými, provlnil--li se jimi duchovní (srovn. článek
církevní moc trestní). Tytěž příčiny,které

zatlačily :. m :. ve věcech sporných, seslabily ji1 ve věcech trestných. yní pat ři před soud dn
chovní jen rjze cirkevnNiypřestupky, a pokud jde
o _uspořadáni vzájemně kompetence mezi souudy
státními a církevními, rozhoduje právo částečně
v tom kterém státu Pro foro interno zůstalo však
soudnictvr církevní všude nedotknuto. V zemich
rakouských začal se od polovice XVlll. stol. upllat
i'iovati názor protestantský, že jest nutno, aby se
zeměpanská moc osvědčovala i roli církvím, což
nebylo bez vlivu i naat. m. :. troo již za vlády
Marie Terezie omezována příslušnost soudů cír
kevních jak ve včccch sporn ch, tak i trestních, a
eisař joseí il. pokročil na tio cestě ještě dále,
podrobiv disciplinární moc biskupů nad kleriky a
laiky zcela moci státní. Z rozhodnuti úřadů círk.
bylo možno odvolati se po vzoru, zavedeněm
v románských zemích již v XVI. stol., k úřadům
státním i ve věcech výlučně duchovních (recursus
tamquam ab abusu), a nebylo-li uznáváno církevní
právo manželské ani pro obor církevní, tím méně
připuštčno, aby o něm rozhodovala :. m. a. Tento
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system nadvlády státu nad církvi a přisvojení jeji
m-i :. císařem joseíem !. u nás dovršený a odtud
josefinismem zva v ekl se až do let šedesátých

minulého století. nčdstraněn byl te rve 4konkíordáí855, ejmena článk lč—l mse
zase uplatnila :.zm. .r. v záležitostech manželských
a osob duchovních, a privilegium fori duchovenstva
aspoň částečně šetřeno. Poměryty však neměly
dlouhého trvání. Základni zákon o všeobecných
právech státníchobčanů z2l./12.17.č 142,omocí
soudcovské a květnové zákony z r. oosoud
nictví ve věcech manželských, změnily hmotně

konkordat v podstatnýclh87částech. Změnyt y dovršeny zákonem ze 7.5.1 č..,50 jímž konkordát
formálně zrušen a zevní 8poměry crrkve katolické
v Rakousku upraveny. Po zásaadách těchto zákonů
přísluší L m-i r. záležitosti výlučně církevní, tý
kající se vrry, svátostí, církevních obřadův a do
jisté míry i úřadúv. 0 věcech manželských však
rozhoduji soudové státní, rovněž i o tom, komu
náleží právo patronátní a všeobecně stanoveno
pravidlo, že duchovní úřady, voykonávaíce svou
pravomoc, maji užívati toliko prostředku duchov
ních. Zvláštní íorum duchovních osob ve věcech

sopmých sel neuznává. Pro obor fori interni jsouvšak všichni věřící vázáni předpisy práva církev
ního. A proto zejména duchovní nejen tam, kde
jcst tak biskupem nařízeno, nýbrž všude mají
5 or své vyřizovati před forem církevním. (0 5.
m-i :. v záležitostech trestných viz shora a článekcírkevnímoc tresm . řiízení soudní.
Vnějšimu konání spravedlnosti slouži soud. :ouhrn
církevních předpisů, týkajících se jeho organisace,
slove soudní zřízení. Soud jest úřad, který na zá
kladě c. m-is koná s ravedlnost _vcírk. věcech
sporných a trestných.
hlavnich osob, soudce (jude zapisovatele
(actuarius, notarius). jure proprio jest biskup při
slušné diecěse a jim ustanovený delegát soudcem
první instance. C. m-í :. všakkbiskupovč sami ne
vvkonávaji, nýbrž deiegují k tomu pravidelně své
oíícíály a gener. vikáře, ponechávajíce si konečně
potvrzení jejich rozhodnutí. Dnes jest místo zmí
něných delegátů zřízeno zvláštní kolie ium, jež
připravuje všecky soudní záležitosti, aneei zřízena
jsou dvě kollegia z nichž jedna projednává spory
manželské (duchovní soud manželsk') a druhe
ostatní soudni záležitosti (duch. soudy ve věcech
sporných a trestných). Soudy ty zřízeny jsou od
dob konkordátu ve všech díece'sích rakouských,

čitajice s předsedou, jimže-iiegivbisku nebo ]jehodelegát, 5—7 členův ?
instanci rozhodoval až doesněmu tridentskéhol ubi
skup, neboť první instancí byl druhdy arcijáhen.
Nyní rozhoduje metropolita. Tam, kde je metro
politni soud instanci první, jest druhou instanci
jiny metropoltm soud, který k tomu na základě
lOletých delegaci Apoštolská stolice delegoyala. Tak
jesst na př. metropolitní soud olomoucký druhou
instanci pro záležitosti pražským arcibiskupským
souudem v první instanci rozhodn utě. Od metro
politv jde odvoláni k papeži jako stolicí třetí a
poo.sledni Poněěvadž tím nezřídka trpěla autorita
instancí nižších a rozhodování se protahovala,
nehledíc ani k tomu, že se rozhodovalo o zá
ležitostech, pro něž nebylo vždy porozumění,
vzpíraly se státy ap llacim římským, jak dokazuji

to na pr. zákazy kra'tuv anglických od Xlll.—X\-'.lstol.a zákazy vlád v dobách jose mismu. Proto udileli

papežové jednotlivjžimzemím privr ileetgrevocan , . vŘímě nesměly býti proje
dnávány zaležitosti es opomenutím stolic nižších,
domácich. Sněm tridentský pak ustanovil (s. XXV.
c. 10. de re .), že na sněmech částečných mají býti
zvoleny vhodne osoby (indices synodales), jež by
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jménem papežovým v poslední instancí rozhodo

valy. Poněvadž však konání těchtoxsynod bylo čím
dále tím řidší ustauo_vilaBenedík V.(Quamvísp_aternae 2Š../87174 by biskupolvé, vyžádajíce
si rady kapituly, soudce ty sami jmenovali (judlces
prosynodaies). Dle dnešní praxe však udílí papež

delegace ty na lOiet metropolitů_m,kteří jimi zasepověřujr své řádné soudy. a na př.
arcidiecésní soud deiegovanou třetí stolicí v zŽie
žitostech rozhodnutých v druhé instanci metro
polítními soud olomouckým a lvovským ritu ia
tínského. To v ak nevadí, aby papež kdykoiioně
které věci nerozhodoval samostatně, což platí
zviáštěo tak zv. causae majores V právu círk.
slove nejen tenn, jemuž sv řena a. m .r., n 'rbž
ikaždý podmět vládní a správní mocí tu
jako soudce ve vlastním smyslu vynáší rozsudek

z moci sobě svěřené buď právem božským _(p___ac_,ežbiskup), aneb právem církevním, z moci dne
nebo přenesené nad osobami, jež jurisdikcír jeho
podléhají. O důvodech kompetence soudcovské
oproti osobám, jež soudí, viz či. competentia,
or um. Soudce nebo kollegium zavazuje se osud

covskou řisahou, že řádně bude pinití svůj 3úkol.
Aby tak ginlti mohl, jest nutno, aby byls chopným,
t.j. měl určitý vě c. 41. X. 1.29)aadostatecnon

znalost práva, náležel stavu duchovnímu (vyšlmajíse soudci deiegovaní papežem) aby byl du evně
a tělesné zdráv (níkoli slepý nebo hluch ),n
ztižen klatbou, infamií a predpojatosti. Soudce,
jemuž se těchto vlastností nedostává, může
stranami odmítnut (recusatio judicis c. 20.X 11.27).
Skiádá- li se soud z koiiegia, jehož členem i laik
býti může, rozhoduje většinou hlasů. Druhou hlavní
osobou přis oduu "est věrohodný, přísežný zapi
smatei (c. 11. X. 111.l_9). Strany mohou užíti před
soudem právní pomoci a zastoupení osobami práva
znaiými, advokáty. Z uřadu toho vylučujíse
osoby, n_emajícíprávnického vzdělání a praxe, zeny,
nevolníci, z církve vyloučení a íntames. Kdo nechce
neb nemůže osobně záležitost svou před soudem
zastupovati, může býti zastupován prokur áto
rem. 'ii, jako advokáti, tvoří korporacl a potřebují
zmocnění stran, jejichž jménem záležitost vedou;
jen otec své děti, manžel ženu a duchovní svůj
kostel mohou bez zvláštního spinomoenéní zastu
povati. K pomocníkům právním náležejí také sy n
dici, zástupci korporací, a zástu .m- i.r
motor ííscal | s, jemužse dostalozvláštěvýznam
ného postavení v řízení trestním. Pro nižší služby
jsou zde: executores, nuntii, cursores, bidelií aj. v.
Pří procesecch, zavede ných za účelem neplatností
manželství, řeholních sirbův a svěcení, ustanoveni
jsmí zvláštní obhájci s rozsáhlými právy (defen
sores) Takké p_řip_rocesech trestních je volno ob
žalovanému vzíti si obhájce, nebo se mu poskytne
soudem. Kroměosob soudních.o bžaiovaného

a žalobce (actor), potkáváme se na soudéechjakve věcech sporných tak trestných ses ědaky
znalci (srovn. přísl. články). Vzpomenuto již, že
k vyvarováni nesprávných rozsudkův a zneužití ;.m-i :. vedena \ církevním soudnictví odvolací
cesta tříÉtoiic (v právu manželském až čtyi); líní
dána nejvýš možná záruka spravedlnosti. C. 711:
nelze soudci konatí libovolně; určitým pravidlům
podléhá jak proces sporný, tak' 1trestný, a soudci
nelze jich, nejčastěji pod trestem neplatnosti roz
sudku, nedbatí. Zásady ty jsou po stránce právní
tak vélíkoicpě a duchem křesťanským prodchnuté.
že upotřebení jich nejen v praxi nepůsobí obtíží,
nýbrž i plně vyhovuje pottřebáín, a proto nedivno,
že právo svvěttkské k nim ochotní-. sáhlo. Ze zás a,d
jimiž jest se těm,kteří :. m. .r. vykonávají, spravo
vati, sluší uvésti zejména zásadu projednací

vyšetřovací, zásadu o slyšení druhé

.— ....

církevní moc soudní

strran zásaddu písemností proti zásadě
pouhé ústnosti v procesu římském, a zásadu
so ustřeďovac l, jež záležívtom,že pro každý
soudní úkon jest stanovena určitá lhůta, po níž
úkon ten jen může býti předsevzat. V procesu
trestním pohlíží církev na zločln se stanoviska
hříchu, a proto je trest zlem uloženým za pou
šení božského řádua prostředkem polepšení. Církev
provedla v trestním právu zásadu, že pře záko
nem jsou si všichni rovni, a razila vždy cestu tre

stům iidštělším. A_bysporů bz'lo co nejméně, o tose stará crkev tím,že ukl soudům, aby se
zasazovaly o smířeení stran. Zavedeno zastupování
stran, přesné oddělení sporu do jednotlivých částí
(instructío, judicium, sententia), z důkazného řízení
vytlačeny brutáiiní prostředky německého práva

(očisty ordalíe) a ]. v.Ústroy soudů trestních jestpodobno ústrojí soudů ve v cech sporných. Laiky
i kieriky soudil v první instanci biskup, později
arcijáhen a potě zase biskup nebo jeho official.

nes je postup instancí při konání 5. m-i :. ve
věcech trestných jako při soudnictví spornněm
Kompetentním je soud mista spáchaného zločinu
a soud místa. kde byl vinnik postižen. Mezi oběma

rozhoduje předstiženai__(praeventio). Řízení ve vě
cech trestních byloa usační a denunciač_ní,dnes

_j__lest___vnejobvČyklejši řízeni inkvisiční (X.V 1.; in Vl.
č)|.. Vyšeeřtrovací či inkvisiční řízení za

hajuje buzďsoudce ex officio. nebo k žádosti osoby

třetí (í. cum promovente). Podmínkou _prvéhu jestditíamatio (c. 34. X. V. 3; . , 2 ),
podmínkou druhého jest promovent čí denlunciant,
který však nebéře na se, jako při řízení akusačnim,závazek provedeni důkaazu a cen am taiíonís

Od XlV. století ustoupili sou romí promoventí anastoupil biskupem ustannvoný prommotor fis

calis, jemuž ex otíício přísluš_í_vznášeti obžaloby
na provinile e. lest inu dokázat i skutečnost difta_mace svědky již před hlavním líčením. — lV.
zeni soudní dělo se druhdy jak ve sporných,
tak i v trestných věcech ve formě slavného kanon.
procesu (víz ěl..) Vedle tohoto řádného procesu
zaveden i proces stručný, sumární, pro věci, které
rychlého vyřízení vyžadují (de piano et sine stre

pitu); ovšem že základních _přednpísůřádného procesu kanonického nesmi býtia ízde opomenuto.
Dnes je tento zpusob jednání ptil duchovních sou
dech všude obvyklý, poněvadž komplikovaných
forem kanonického procesu, jak vytvořilo právo
dekretální, stěží bylo by lze zacírovati. Pro jedno
tlivá ovdvětví církevního soudnictví dány jso u
zvláštní určité ř_edpisy, jak sumární proces má
býti proveden.' ejménaplatí to pro procesy, v nichž
běží o neplatnost manželstvíanebo neplatnost slav
ných siibův a vyšších svěcení. Také kanonisaění a
beatifikační proces vykazuje jiste _odchyiky. Nový
soudní řád pro nejvyšší církevní soudní dvory,
posv. řím. Rotu a Apošt. Sígnnaturu, ze „11.1.0139

_(Reguiae servaandae in praecipuis actís judícíariisnae Rotae tribunai o 9 titulech a
uparagratěnch) a ze 6.13.1912 (Regulae servandae

ín judiciís apud su rem. Signaturae apost. tribunai
oZtítulech a 60 či ncích) upravil nejnověji soudní
řízení a přizpůsobil po prakticke strance soudní
řád církevní světskému (srovn. spis Humnžv Der

kirchi. Ziviiprozess: Strat- u. E_heprozess,Kóin 1910,(32). Tento soudní řád, poja v nový církevní
lzákoník, bude základem crrkevního soudního í'í
zení v budoucnosti. Vedle něh0 má ovšeem každá
díccése svěn vody pro vedení procesu, z nichž
nejdůležitější u nás jest ro proces manželský
Rauscherova lnstructio pro judiciis eccl. z dob kon

kordátu (1856), a pro procesy sporr_í_ěa trestní:Navedení daně . ib. ducho nímu sou
v záležitostech sporných a trestních v(Ordinar. list
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praž. arcidiecése z r. 1870 č.1.—.4 azr. l903[ttěž

samost j),_kter_ý__žpřiŠatat_akediec. buděj. (ord list bud.
18__71_)aaapol ttež do adekretú synody budějov.191 —Sv szředo)věkých spisovatelů, kteří

zinku o :. m-i .rnpř7íp_oovalí k druhé knize dekretálú,

budiž j_men__ováníenje ich kníže Gaim/mu: Durantu
gpecu um juris) Z novodobých: Mám/mt D. kanon.eríchtsverfahren u. Strair echt, 2. vyd. 1874, ! [ker
manu, 7ivilprozessveríahren nach der kanon. Lehre,

190; Lego, P_raelectíones in textumíur. can.
de j_udíciísecci., GSL'óaJlíanelli, De judicíísecclee.,s 1 ; OII, Kirchl. Gerichtsbarkeit (Osterr.

Staatswo'rterbuch), 1906; _?or..f1117hzr,Die_bíschófi.Díózesan-Behbrden,19OŠ;Hina/nm, KR.,l 7n58
.Pe'rr',m La proocédure can. modemc dans les

causes disciplin. et crimineíies, 18958;r.Sďgmůilna'Lehrbuch des kath. s., 2. vyd. 742 násl
mnohé jiné učeb. círk. práva Sdt

církevní moc spravni (potestas administrativa,
execuiíva). Souhrn práv, Kristem cirkvi k dosažení
jejiho účelu, posvěcení věřících, svěřený, slove
církevní moc. Dva jsou její vztahy, jež podstatné
od sebe se iišiapůsobnost cirkve, k účelu jejímu
se odnášejicí,vyčerpávají:moc plynooucí ze
svc cení (potestas ordlnis) a moc vládní
(p. jurisdíctionís ve smyslu nejširším). K vykoná
vání církevní moci jest třeba, aby se jí jejímu pod
mětu příslušnou církev. vrchností dostalo zmocněni,
ato způsobem církví stanoveným. Zmocnění to má
při moci, plynoucí ze svěcení, mystický charakter,
a lze ho nabýti jen přijeum určitého stupně svě
cení; při moci vládní nabývá se ho posláním cirk\e
(míssio canonica ). V prvyém případu má za přeed
mět prostředkování milostí věřícím, a v řípadu
druhem přidržování věřících k tomu, aby splnili
vše, čeho třeba k dosažení a udržení milosti. Dle
poslání cirkve, jež děje se buď svěřením úřadu,
s nímž moc \ládní jest nero7|učně spjata (potestas

ordinaria), ___anebprostým přenesením moci tě bezúřadu (p.d elegata),_ může rozsah její býti širší
neb užší, ano může ji býti podmět ) úplně zbaven.
Toho při mocí ze svěcení není; rozsah Lejí sia
noven jest příslušným svěcením a nemuže býti
odjaata. oc vládní, jež se vztahuje na vnější
stránku církve a není závislou na určitem. stupni
svěcení, jest trojí: zákonodárná, soudní a správní.
Neboť církev, jsouc dokonalou a nezávislou spo

lečností má právo závazně stanovíti prostředky,
Lež k dosažení jejího cíle vedou,t . j. dávati zá_ony(církevní moc zákonodárná, víz či.), zdráha
jící se těchto zákonů posloííchati mocí k poosluš
ností přívěsti a tak porušený řád obnovití (moc
soudní, víz či_.). Církev konečně má pravo, too,
zákony svými stanovna, vykonati a záležitosti, jež
ani v její zákonodárnou a soudní kompetencí ne
spadají, opatřiti, či jinými slovy přísluší jí právo,
aby v jednotlivých případech služebníci církevní
zákonů církevních užili k dosažení jejího cíle a
učinili opatření ve věcech, jež v moc zakonodáínou
a soudní nespadají. Tato výkonná a správní moc
náleží v církvi jen těm, jimž přísluší moc zákono
dárná a soudní, jež byla _bylichou, kdyby služeb
níci Církve neměli mocí, jí v praxi prováděti. Z .
leží tedy z:.m : že církev zákony své
v praxi svými, k účelu tomu zřizcnými orgány tak
provádí, aby b)iy pravidlem života věřících. Té

.míio výkonnými orgány církve jsou a její :. v: .r.tří:))ajt: papež se sněmem obecným aneb bez
sněmu v celé církvi, biskup ve svě diecesi a řá
dový představený ve svem řádu a ti, jež oni vedle
míry své rr. m-i .r. jistým stupněm správní a vý
ko né moci pověřili (kongregace a úřady kuriální
v ímě a delegované úřad mimo Řím. generální
vikář, konsistor a biskupšt vikáři atd.). 'lroj) moc
vládní jest v církvi pravidelné sloučena v téže
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osobě, orgánové iejí ve státu však se liší. Než
papež a biskup, parředstavíteié jeji pe_reminentiam;mohou ji právěta ako moc státní mezi různě
úřad_y rozděliti, pověřuiíce jině úřady výhradně
moci zákonodárnou, ine mocí soudní a jiné mocí

sprá\ ní a výkonnou, ja_kučinil na př. Pius onstitucí„Sapienticonsl1907,svěřiv největší
částí kongregací římských toliko moc zákonodárnou
a s rávni úřadům soudním toliko moc soudní,

úřa„únl vykonným (oífícía) toliko moc výkonnou.pžapee, zástupce celé církve, vztahuje se
v jednotlivostech a) na dozor nad celou církví,
jak se jeji zákony provádějí k čemuž mu netřeba
svolení světské vlády (viz placeíum regium) aneb
dokonce svolení biskupova. Provádí pak doozor
ten, vysílaje legáty a nuncíe do jednotlivých zemí

(vviz čl.) a ukládaa_gebiskupům aby mu o stavu
svých díecésí ob asně zprávy podávali (visitatio
liminum). 11) ese vztahuje na správu církve,

již vykonává sám1za pomocí sv c_h úřadů nebo sesněmem obecným, jel-tož svoln ředsednictvi,
potvrzení a zakončení jest jeho výlu ným právem.
:) chdíc l_rdiecésím, řádům akapituiám, náleží
mu právo zřizovací, právo předsevzíti jejich změny
a vymanítl je z moci jistého biskupa (exempce)

d) jmenuje, resb. potvrzuje a přesazuje biskupy,ustanovujea jím oat_1_ju_tory,udílí pallium, přijímáresígnacea Xll.íc._8;c ..X 1.8).
Nejvyšší mocí správní osazuje i jiné[ církevní

úřad_ya propůjčuje obročí (c. 2. in Vl. .;4in em. il._5), což v různých dobách dělo se ne
stejným zpuúosbem Papež není sice vlastníkem
statků církevních, jest však jejich nejvyšším správ

cem, proto stanoví způsob jejich nabývání, u_žíi__í,
správy,___jsměny a náhr__ady(condonatío) ]) C.opra vn ab /.a účelem dosažení

cíle cirklve ukládatíostatkům a obročím církevnífm,kleríkům i laikům dané (Trid..XXI cp.4 .d ef.),
jež od dob výprav křižáckých valně se rozntolíly,
dnes však z valné částí vymizely. ' se za—
chovaly annaty (servitía communía), taxy za p_ro
pnjčeni pallia a různě dávky, zapravované u prile
2ítosti dispensí, výsadafakult buď ve formětak zv

k_omponend_,almužen, an_eb_vlastníci) tax kancelářl) I ) eže
vykonává obdobně [. m. :. v diecésí biskupřaavgre
látově nullíus a v řádech nejvyšší řádoví předsta
vení. a) Náleží mu právo dozoru,) ak jíž jméno
jeho na.načuje, jež. vykonává visitací diecése (viz
čl.) a pienepsanymí farními předlohami nad 050
bami, vícm) a posvátnými místy. &) Svolá\á sy—
nody, Zíízuje a spravuje semináře. :) jest v die
cesi ne vyšším správcem úřadův :) obročí, které
dle _předpísůvobecného práva zřizuje, dělí a, žádá- lí

potřeba, iruší. Náleží mu podac_íprávo, pokud neodporuje to právu jiných (c.! i. . iii); vždy
však mu náleží právo ustanovovací (collatio tituii).
d) Co do správy statku církevních nenáležim
dnes správa jej)ích v tom smyslu, jako v dobách,
kdy jmění to, jsouc nerozděieno, bylo pod výlučnou
jeho správou. Pos ud však mu náleží právo dozooru,
jak potvrdil je sněm tridentský (XXII.c. 9 de ret).
S právem tím souvisejí také všechna práva uži
tečná, jež označují kanonisié jménem lex dioece
sana, t i. právo na slušné opatření ze statku mensy
biskupské, procnratio canonica (viz čl.), subsidium
charitativum. jus sigílli, quarta decimarum et mor

tuariorum, aiumnaticum (viz čl.) taxy a mnohé jiné,z nichž valná část dnes ovšem již zanikla. c)K
m-i .r.biskupové náleží také péče o ubohé a m. j
Take farářúm, ač nemaji íutisdikce pro foro ex
terno, t j. samostatně zákonodárné, soudní asprávní
mocí, prece v odiíslosti od biskupa náleží jista
míra :. m-i .). Patří sem zejména správa a dozor
nad církevními budovami a nad posvátnými \ěcmi
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misty; správa jmění obročního a dozor ke správě
jmění zádušního, správa archivu .a farních knih,
účast na synodách a při ustanovováni služebníků
kostelních, dozor nad osadou v ohledu nábožensko
mravním,pěčeooubohé, právo na desátkya

Papež vykonává __:m. .|. konngregacemi a výpravlčímí úřady sve urie an uncii, biskup generálním
vikářem, konsistoří a biskupskými vikáři, jež jedno
tlivy'm vikariátúm v čelo postavil. Farář pak osobně,
aneb spolu s pomocnými kněžími (ovsem za sve
zodpovědnost !) Sa't. .

církevní moc trestní (potestas coactiva, cour
citciva).!. Pojem. C|r.kev,dokonalá a vnější s_poe nos
trvání moci, již by své členy v případu potřeby
k plnění tohoto řádu nutlla, j. rnoci, která jisté
činy členú cirkve označuje jako takové, jež ji
ohrožují a účelným působením na vůli bráni aby
se jich nedopustili. C. m. !l. jest součástí vládní
moci cirkve (jurisdictlo) a záleží tedy z moci a
práva stanovíti, ukládati a vykonávati tresty za
účelem ochrany jejiho právního řádu. Plynouc ze
zákonodárné a soudní moci církve, sahá tak da
leko, jako tato dvojí moc, nebot jinak nebylo by
možno dokonale dosíci účelu moci zákonodárné,a
moc soudní by klesla na pouhý yýro_k rozhodčí.

am parum. est iura condere, nisi qui ea! tueaturexistat“ te . ll. Ž '. vždy

cirkvi příslušela, jest vedle jasného znění Pí55|nasv.(Mat. 18,15.;násl 1. Kr.o 19—21; 52— 5;
k'limot. 1, 20; 5, 20; kTit. 2, 15; 5, ln. aj. v.)
salavně zavržených vět. jež se odvažovaly opak

tavrditi 1(const. Iana XXll. Licet jnxta _doctrinam23.10. 1327; Auctorem iidei n. 4—5; syll P.iilx.

prop. 24) článkem ví_ry.Proto iako bludný odmítácírkev názor, že přisluší jí toliko duchovní ná
pravné prostředky, mající za účel pouze mravní
nápraavu hříšníka, a nikoli vnější donucovací pro—

středky, jichž užívá moc světská,__a že jen tím se:. m. ir projevuje. — Il. ' C. m. tr-ou
vykonávala církev v prvních dobách, jak líčí to
na př. konst.aa.p (2,47), právě tak jako moc soudní
velmi prostě. Zálcžela při zjevných těžkých pro
vinčních klerikú z pokání, pokut, vězení a těles
ných trestův, a při nepolepšitelnosti ze sesazení
súř u, a na konec i z _vyobcování : církve, když
byl soud po krátkém řízení rozsudek toho druhu
vynesl, neboť obojí tato moc příčinněspolu souvisi.
Jednalo-li se o církevní zločiny laiků, projevovala

se :. m_.Ir. kromě sesazení týmiž treesty (l. Kor.5,11— . Vyobcováni však jako trest nejtěžší
bylo vzdy prostředkem posledním, jímž mela se
zlomití tvrdošíjnost. Typy těmito círk. tresty sti
haných zločinůzáležely po smyslu synod lV. stol.
hlavně z hřichů proti wře, čistotě a bezpečnosti
majetku a života. Přisněji ovšem se uplatňovalac
5. m. tr. při zločinech kleriků jak svědč| tomu již
kánony apošt. (c. 9, 42, 44, 55). Provinční biskupů

trestala synoda p_rovinciálni tap. can. 3, což přiznal jí r. a'rKonstancius v příčině všech,
biskupy spáchaných zločinů. Ostatnímu kleru do
stalo se výsady uchovního soudu a :. m-i Ir.,
konané biskupem, již Konstantinem a později Ho
noriem císařem (r. 412), což blíže upraveno no—
vellami ]ustinianovými (c. 8. Xí. q. v ten
smysl, že o stavovských a úředních přečinech osob
duchovních maji rozhodovati soudy duchovní a
trestati je dle svého trestního zakonniku. Dopusti_l-li
se však klerik zločinu smíšeného, urážejíciho nejen
právní řád církve, nýbrž| |,státu měl jej biskup
sesadití a odevzdati k potrestání moci světské.
Stalo- li se udání na klerika u soudu světského,

vydal jej tento biskupovi, aby byl sesazen, a cprakteprve propadl trestní moci světské (viz čl.
moc soudní). A nejinak tomu bylo později i vcříši

církevní vmoc trestní

franckě, kde se uplatňovala :. m. tr. v záležitostech

církevních, ze ěna pří zločinechnl_(leríkův,avšakani těžké hřícLy laikú nebylyz \“
Lothara ll. z roku 614; ediktn

r864, kde se výslovně dí: de tali causa unde
saeculares homines vitam perdunt, inde clerici
ccclcs. gradum amittunt). Cim dále tím patrnějším
stává se rozdíl mezi _pokámm,jež církev ukládala
a trestní mocí, jíž_nejen církevní, nýbrž i smíšene
zločiny klerikův i laiků stíhala. Druhdy pokání a
:. m tr v jeednoospadaly, v dobách práva dekre
tálního však tvořily dvě fora; prve spadalo ve
lorurn vnitřní a n:.m. tr ve forum vnější, jemuž
podléhaly a) zločinyduchovních vůbec | rázu stet

skě ho, &) zločinyd laiků orázu _církevniho_e,jako kaciřství,rozkol,01ry, sim a
:) Také smíšené ozdločinylaiků. t. j. ty, jež spadaly
sice v obor trestm mocí světské, zároveň však
byly porušením povinností k Bohu, církvi a bliž
n|mu, na př. rouhání, svatokrádež, křivá přísaha,
kouzelnictvi, rv_ražda,těžké zločiny proti mravo
počestnosti a j. v., stihány byly na círk. sněmech
azzejmmnaé tak zv. soudech synodálních, jež
konal visitujicí biskup v průvodu moci světské,
r. m-i tr-i ratione peccati. Provedení trestu bylo

však ponecl|á|_|___omoci světské, quia Ecclesia nonsitit sanguinem Po úpadku soudů synodálních
stíhala _tytozločiny buď spravedlnost světská, nebo

církšvní dle toho, před či forum zločin dříve přišel(c. X. l. l); jeldnalo-i se však o trest smrti,
cinilsa tak vždy trestní moc světská. Aby však týž
zločin neb l trestán dvakrát, nařrdil Bonifác Vlll.
(c. 2. in V . ll. 12), aby na zločin, který již sou
dem světským byl potrestán, neukládal soudce
církevní trest rázu světského, nýbrž aby omezil
se na pokání. Tresty, lynonci z :. m-i Ir. byly
totožné s tresty spravedlností světské kromě trestu
smrti a zmrzaačení z dúvodu již uvedeného a z dů
voduunebezpečí írregularity, plynoucí z nedostatku

];.mnqsti srdce. jejich systematika, jak podává jinkiha dekretálek, jest ovládána dekalogem a
pořadem kodexu justinianova (lX. kniha), K utu
žení c. m-i Ir. valně přispělo trestní řlzení, jež
církev v dobách rozkvětu svého práva vytvořila.
K oběma jeho hlavním formám. akusačnimu a in
kvislčnimu. p_řistoupilo od dob Innocence lll. ř|zení
denunciačni ako průprava k zavedení řízení ín
kvísíčního. šoudce círk. byl povinen ua základě
udání, nečekaje na odáni žaloby zavésti trestní

šetření a po jeho 5 ončenl, shledána-li vina, vynésti trest (c.2 ,X. V. 1; c. 3l. X. V. 3). Tím
odpomoženo nejen mnohým vadám starého řízení
akusačního, nýbrž dopomoženo i k lepšímu uplat
něnni se c. m-i tr. a blahodárně pusobeno také na
vývoj trestního procesu soudů světských (viz čl.
círk. moc ud ter ; m. tr.
C. m. tr. pohlíží na zločin se stanoviska hříchu a
klade hlavní váhu na vůli provinilcovu. Protonne
ukládá trestu, jako druhdy spravedlnost světská,
aby pomstila zločinem uraženěho bližního (lex
talionis), nýbrž jako zlo za porušení božského
ářdu, přisp|vaj|c nejjprve kpoiepšem provinilcovu
Tato ideální snaha církve stala se i v pozdějších
trestních zákonech světských rozhodnou. Zavádějic
proti bezohledněmu pronásledování mocí světskou
právo asylu (víz čl.), razila církev cestu lidstějšnn
trestům a jemnějšim mravům. O poměru církevní
a světské moci trestní v Čechách podávají jasný

obraz provinciální statuty arcib. Arnošta z Pardubic„"./Irenu Concília lV. pg 387

kde se zakazuje církevním soudcům goháněti pred_svůjsoud laikyv evěcech ryze sv tských, tedy
i v příčině zločinův občanských, kromě případu. že

ybyl soud světský právo odpíral a jednalo--li se
oyosoby ubohé. Avšak nad osobami duchovní mi
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nebylo zase dovoleno soudům světsk' m moc trestní
vykonnváai.t C. m. 1r.,j ž se \ dob theokratickě
uplatňovala i v příčině občanských zločinův osob
S\ětských, stanovic pro některé z nich, jak vzpo
menuto, ratio eccatí své mírnější forum,
od konnce Xill. století stále omezovánna na obor
zločinů výlučně církevních. Příčinou toho byl vzru
stajicí, církvi nepřátelský duch a stálé zdokonalo
vání sou etvi světske ho. Theorie o zločinech
smíšeného fora, zejména od dob protestantismu,
čím dále tím více uvolňována, až dospělo se ktomu,
že :. m. tr. omezena pouze na zločiny ryze cir
kevní, jak se s tím dnes všude potkáváme. Co do
uspořádání vzájemné kompetence mezi trestní
mocí státní a církevní rozhoduji dnes světské zá
kony té které země. Pokud jde o forum vnitřní,
zůstává ovšem : m. Ir netknuta. Církvi však jest
se za všech okolností držeti svého nezadajne'ho
práva trestatí zločiny proti víře a mravům, ať se
jich dopouštějí osoby duchovní nebo světské, nebot
právo na c. m. jest nerozlučne spjato s její
podstatou. V modernim státu však nemaji dnes
círk. tresty následkův občanských a stát neposky

tuje pravidelně církvi své pontoci zadúčelem provedení církevních trestů, leč jen s řídkými výjim
kami. losoby duchovni, pokud jde o zločiny světské
a smíšené, podléhají foru svétskěmu, aproto nelze
\ice mluviti o výsadě zvláštního duchovního soudu
pro kleríky (srovn. čl. privilegium to_rí).Stát ovšem
nebrání, aby církev své trestní mocí i proti laikům
užívala, tím méně, aby jí nesmělo býti použito
proti kierikům; zakazujee,však aby církev ukládala
tresty, jež netýkají se pouze ztráty církev. práv,
nýbrž ohrožují i občansué postaveni vínníka, jako
jsou tresty omezu ici svobodu, občanskou čest a
majetek. lV. .m. tr v akousku. Také
u nás neušla :. Ill. tr. tomuto všeobecnému osudu.
Od dob Marie Terezie ztenčováno privilegium
tori duchovenstvaa s nim: by
za své vzaly za císaře Josefa il. (Vorschriit iiber

i(;iminalvert'ahren i7.,6.11787). 0bnoveny_ sice nai. 0.—14,rakouskěho konkordátu v mířeovšem
valně ztenčené, zejména kud jde o círk. zločiny
laiků, nebot Apošt. stolice, přihlížejíc ke změněným
časovým ru přiznala svétsk' m soudům
plnou judikaturu vpřičině ziočinúvaprečinův, ob
sažených v trestním zákonntku rakouském, nad
osobami duchovnnimi, uznávajic požadavek ten

v příčině laiků _za samozřejmý. Vyhraženo byloo,aby při konání trestní mocí bylo šetřeno
slušného ohiedu k stavu duchovnímu (zejména _při
zatýkání a pykási tresstau), oudní akta, jež
trestu se týkala, předložena abyyiabiskupovi a dána
mu možnost, aby odsouzeného slyšel. Vpříčiněpro
vinění biskupův ustanovuje konkordát, aby vhodná
opatření učinili papež :: crsař (či. 14.), nebot právo
to již od dob sbírek pseudoísidorovsky'ch, zejména

však osd dob sněcmu tridentského (s .8de ret., XX 5. de ret. jako causa major

bylo vyhraženo Apošt. stolici.)ch ani vt této omezené míře an t.z-profooro externo se neudržela.
Neboť ustanoveni konkordátni byla základ. zak.
7. 21/12 1867 č. 144. o v 'iučné soudní a trestní
moci státu a výnosem ministerstva s ravedlnosti
: 24/6. 1869 č. 45. vainč omezena. akéo dňata
biskupům podpora při výkonu disciplinárního ná
lezu, znějícího na uvězněni provinivšiho se kieríka

v polepšovacim duchovním domě (min. nařízeníze7 9 č. . a v příčině osob řeholních
ze 718. i869 č. 135) Články konkordátní, zaruču
jici aspoň jakousi míru :. m-i tr., byly dokonce zru
šeny článkem 1. zákona ze 7./5.1174 č. 50.. jimž
upraveny vnejší poměry _církvekatolické Dnešní
stanovisko pooměru :. m-i tr. státu v Rakousku,
jež opírá se o tento zákon, charakterísuji tyto zá—
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adng . m-i tr. smí býti užito jen proti přislušnik m církve a nikdy za tím účelem, ay tim boyi

někomu bráněno zachovávatí zákonyi aneb volněvykonávatí práva státoobčanská (51 . Přitvy.
áonváni c.m-í1r. nesmí býti použito nucení (š 19..)

Duchovní nebo řeholní osoby nemohou býti \: círk.
disciplinárním řízení proti své vůli ani svobody
zbaveny, ani fysickými tresty stiženy ímill. nariz

l../6 1869č 1.34 e7 1869č 1..35 K žáN

dosti cirk. vrchnosti může politická vláda zemská
zakrročltl, je--li toho třeba při sesazováni neb od—
straněni držitelů círk. úřadův a obročí, dokáže- li
se, že příslušný nález se zakládá na řádném rí—
zení a neodporuje ani státním, ani círk. zákonům.
Zamýšií-ii církevní vrchnost zahájití vyšetřování
proti duchovním osobám, může v tom býti státní
moci podporována, dokáže- li současně se žádostí
za tuto poru, . lušné řízení odpovida
právu a jest náležité odúvoldněno (5' Měřít—
kem pomeru mezi státem a církví a nejhorším
omezením :. m-i tr. byl vždy tak zv. recursus
ab ab usu, t. j. stížnost na zneužití moci církevní,
který u nás zase 28. zmíněného zákona byl za

veden. Bšl- lí některým nařízením duchovních představenýc porušen zákon státní, může ten, kdo se
cítí poškozeným, obrátili se k úřadům správním
(nepřísluši--|i záležitost před soud civilní nebo
trestní) za učelem nápravy Případy porušení zá—
konu církevních jsou však zcela vyloučeny. Para—
graf téhož zákona stanoví, že má soud, u něhož
katolický duchovní pro jakýkoli přečín jest vyše
třován, podati o tom zprávu příslušně církevní
vrchností a sdělíti s ní rozsudek. Při zatýkání a
věznění osob duchovních nutno míti zřetel k jejich

stavu; na zvláštní vnězenívšak, jako v dobáchk onkordatnich, nároku earnji.— . nání :: m-i(r.
Moci té nelze užíti libovolně a právo círk. stanovi
určitá pravidla, jimiž se mají or áno vé, jimž moc
ta přísluší, spravovati, kdykolij užívají. Zásady
ty, uložené již v mém dekretálnim, tak hoví prak—

tickým potřebám, že i právo svéiské za své je
přijalo (na při.c. 21. D. 3;cc6. C.2 q7).níchnnebylo by spořádaného trestního qsoudnictví
a objektívrtímu právu b 10 by nezřídka ustcupití
subjektivnimu náhledu, ehož následkem byla by
nejistota a připravená cesta k tak zv. administra
tivním opatřením, jež mohou zhusta býti libovol
nými a prooto. robem úvěry a \'šeliké záruky
proti lidské slabosti a nevědomosti, a jichž proto
co nejřidčeji má býti používáno Z téhož důvodu
stanovila Církev určitě, svému účelu vhodně od
povítiajíct _tresty,jimiž jednotlivá přestoupení sveho

ního řádut re.stá (Viz círke\ní tresty).\\" ccié
církvní. hledíc ke všem věřícím, náleží nejvlyšší:. m. ll. papeži a obecnému sněmu s papežem,

kteří představujlc také její nejvyšší moc soudní(Pastor aeternus c. 3). Protoomajt právo ukládati
_censury n trestys církevní. a vyhrazovati sobě nebo
jiným právo z nich tozltřešovali, a to buď výrokem
soudním, nebo " Z rozsudku
papežova není odvoláni ani k příštímu sněmu,
nam prtm ssede ine judiccatur
(c. 3. snuěm sardick.,a) mtak činil, propadá
klatbě Apoštolské stoliacíkzvláště vyhrazené .const.
Apost. Seddis n. 4.), ain k vládé světské (recursus
ab abusu). Přímo podléhají trestné moci papežové
panující králové a knížata (causae majores, arduae)
V jednotlivých tiiecésjch a řádech duchovních při
sluší r. m. nbis upům a představeným řádovým,
kteří však, stejné jako papež, ji vykonávají nej
častějiú rady k tomu. zmocněnými (s Rota Room.,
Signatura ajymst., biskup. soudy ve věcech trest

ných). Biskupové jsou oprávněni, majíce v odvislosti od Apo t stolice nejvyšší :. m. tr., ukládati
vlastni tresty a censury, je zadržovati a z nich
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sami nebo plnomocník svými rozhřešovati. Tresty,
ukládané církevními p edstavenýmí, jež mají juris
dikci pro foro externo, jsou dnesspouze rázu cir
kevniho; než i z těch, zejména pokud se laiků tý
kaai,j mnohé již zastaraly. Nebot postrádajíc dnes
vnější policejně donucovací mocí a pomoci ramene
spravedlnosu světské, est církev odkázána pouze
na tresty spadající v 0 or ducohovní. A poněvadž
nemohou ti, kteří zákon círk. přestoupili, vnějšími
tresty k podrobeni se uloženému trestu donuceni,
omezuje se :. m. Ir praxi z valné části toliko
na kleri běži-lio stavovské a úřední provinění
a o těžk zločiny, spojené s tvrdošíjnosii. Před
stavenemu círk., užívajícímu této mocí, jest zacho

vati přesné podminky, jež dosud platnédprávxoproužití a rozsah :. m-i tr. stanovilo (Trid.
cp. 3. de ref.). Proto může biskup censsuramiva
tresty círk. stíhaii provinile' kieríky i laiky, jest

mu však dbáti stanovené f_ormy,nopatrnosti a vy
srřici se toho, aby moci tg lo zneužito
(Trid. s. Vl. cp. 3- s. XXV e ref.; instržb..C de Propag. 320.110.1884).pFarářům, poněvacl
nemaji círk. moci pro foro externo, nepřísluší také

napomináni věřících & udání nepolep
šitelných biskupovi jest nejen jejich právem, nýbrž

_ i povinnosti. O zušlechiujicim a blahodárném vlivu

:. m—i tr. lnaapsal věhlasný Kering (Geist des róm.Rechtes, 1.53). críkevní neodvisle od
soudů světských sledovaly svůj zvláštní cil mravní
ryzosti a že prostředkovaiy abstraktní právo s po
žadavky mravnosti a mravního cítění. rovn.
Sá mii/ler, Lehrbuch des kath KRs., 2 vyd., Str
75 násl.; Miinclxn Das kanon. Gerichtsveriahren,
ll. lnásl; Íhllwetk, Die kirchi Strafgesetze, 1899;
Henner, Poměr mezí státe m a církvi v Rakousku,
1906; É. Olt, Kirchl. Gerlchtsbarkeit, 1906, Heine/,

goalth.KR., l. 212; Wan:z,jus decrelaiium, 1211671,!11 . |.1- „uírkevnímoc
l. ás t.všeobecná Mezitřemihlavnímipro
jevy nejtvyššívladni moci církve: moci zákonodárné,
soudní a správní, první místo niáiež . m-i z-é.
jsouc výronem moci klíčů, již Kristus sboru apošt.
svčřil (Mat. 18, 18),zzáleží z pravomoci církevní
vrchnosti, dávati členům církve závazné zákony,
jimiž by se jako prostředky k dosažení cíle spra
vovali, a z moci zákony ty authenticky vykládaii.
V zásadě. stanoví t. m. :. závazná právní pravidla
lidských činů, a moci správní jest uvésti je za
pomoci soudní a trestní moci církve v život a nad
jejich zachovávánim bdíti. V praxi však nezřídka

onávár .. m. z. i iunkce administrační a naopak
(srovn. či. koongregace řimske'). Proti dvojímu
bludu hájí crrkev svou moc zákon.. i proti! těm,

kteří ji vůbec popíraii, tvrdice, žeocírkev neamůžedávati zákonů leč jen v tom, no
v zákonu přirozeném a positivné božském l:)(Vikeíeí,
Hus, reformátoři, galiikanismus a jeho odnože),
i proti tvrzení moderního liberalismu, jako by
své m-í z-é byla závislou na státu (Trid. s. yVIII.
c. 8, Vatic. 3. W. cp.3 jest článkem víry, že
Kristus, který byl nejen )učrtelemmnýbrž i zákoono
dárcem dalPetroví ajeho nástupcům(jan2l, 15-17)
a s ním apoštolům a jejic m nástuuůpcm
biskupům„iež poslal, jako sám bylposlán(jan20, 21),
<:.m. :.-ou. l'odookazuji zřejmé čeiné texty Pissma

sv.k(l...uk 10,16; Mat.18,17; Skutky ap. 2,0a. ke Kor. 13,10), zejména ty, jež se vztahují' 8;8,;,il416;íuk.5,1
12, $!,j 2.1 15; l, 42; Skutky ap. ], 15 násl.,
2, 14 atd.,) dále tradice, různá zákonná opatření

papežů, hiskupův a snémův od dob nejstarších(l):nzmger, Enchirídíon: 423, 425 7,
až 1603, 1667—1683)až na naše časy, a stálá praxe
cirkve,ved1e níž sbor pastýřský od dob sněmu

zákonodárná

jerusalemského (Skut. ap. 4, 21 násl.) vždy :. M. 2-01!
onáv.al Názory tomuto učení odporné, jako na

priklad že stát, aneb celek věřících, církev tvoří—
cich, jest oprávněn ke konání :. m-i z-e azže tato
jest závislou na pravomocí světské, aneb že hier

archie ji vykonává pouzea jako delegát celku véřících, kteří :. m. z-ou hierarchii během dob
přenesli (reformátoři, iansenisté, starokatolíci a
někteří modernísté), a jiné bludné toho druhu do-

mn nky byly zavrženyk již lanem XXll. („Duucium
volentes“), hlavně však bullou Auctoreml fidei“pro p. 2—3 (víz čl.), 5 Iiabem igialx č. 9, na

sněmu vatikánském (li).cp 1) a nejxnovějlislencyklikou aX. „ emodernistarum doctrini“8._19.
1907u(odstavec „Ecclesia“). C. m. z. přešla 8 Petra
a sboru apoštolského na papeže a biskupy, po
něvadž církev jako apoštolská má v ústavě, Kri—
stem dané, trvatt na konec věkův (Mat. 16, 18;28, 20).
a nevadí, že docházejí úřadů svých volbou, po

něvadž to nemá jiného účelu, nležžťoznačiti osobubudouci vrchnosti církevní, kn '

poslání salmo jest však dílo Božži, nadpřirozené.Akktlv podmětem ětnosrteiemtmiv-é
jsou dnes papež a sněm obecný s papežem, pokud
jde o zákony obecné, v cele církxi závazné.
však není v loučeno jejich právo, dávati i zákony
částečné. apeež koná pravomoc tu buď osobné,
aneb za pomocí svých ůřaadů (zejména římských
kongregací) Pokud jde o zákony částečné, zava
Zulel jen jisté osoby, aneb určitý úděl v církvi
(diecése, provincie), třímaji : m. z-oujen opráv
nění představení těchto osob, nebo tohoto uzemi
církevního: bískuu,pové sněmy částečné a v muž
ských řeholich nejvyšší ředstavení a generální
kapituly v míře stanoveng pravidly řádovými. Zá

konodárce může dŽvati zákony jen v mezích sobědanét. , m-í z-é a vým podřízeným; nečiní-li tak,
nejsou ti, jimž zákony dává, povinni zákonů
slouchati. V pochybnostech však, zda zákonodárce
jest kompetentním, aneb zda své pravomoci ne

překročil, jsou poddanínpovinni zákon přijmoutiiodmétem assr ,čipoddanynnam-l
z—éjsou všichni plainév pokřtěni, kteří seé užívánírozumu těší. Nepokřtěninepodléhnjia. m-i..0-é,po kud
tato dává zákony pouze církevní; zákonům bož
ským i oni podléhají. Za to však odpadlíci, kacíři,

rozkolnici a vyobcovaní, zkrántka všichni pokřtěnijsou podrobenní 6. m-i .z-ě, eot' nezrušitelným
znamením křtu (Trid s. Vli. cn7—8, 143—1 e.ss

íV c.2) stali se syny církve, byť zpronevěřilými,
a tím přijali í povinnost k jejím zákonům, nejsou-i-i
zvláštními ustanoveními ; m i s-e v jednotlivostech
z moci té přímo vyjmutí (srovn. dekr. Ne temene),
aneb Ize-ll roozumně předpokládati, že je církev
v jistých záležitostech moci své nemíní podrobo
vati. 0 poddanství :. m-i z-e rozhoduje také uži
vání rozumu, a proto nejsou děti nerozumné a

dospělí, trvale rozumu zbavení, moci tě podro.Také zákonodárce není svým zákonům pod
rlcn; přirozená slušnost však žádá, aby první

jich šetřil (c. 6, 6. X.l Z.) Zákonův obecných po
vinni jsou šetříti všichni věřící, ezávvaz
nosti té z různých příčinnejsou vyjmuti, částečných
toliko podřízeni zákonodárce, kteří jso eho
území a v území tom se zdržují. Cizinci jsou
v mlstě p_obytn vázáni toliko zákony obecnými,
byt i v jejich vlasti byly uvolněny. Nejsou však
vázáni obecnými zákon jež v místě jejich do
časneho pobytu byly zru eny, byťive vlastí jejich
dosud platily. Pokud jde o osobní zákony částečné,
podléhaií osoby jim podrobené zákonům těm všude.
za to však nejsou vázáni částečnými zákony kra—
jinnými v místě dočasného pobytu, leč jen těmi,
jež se týkají výlučně cizincův, smluv, zločinův,
obecného dobra, aneb témi, jichž neplnění bylo by
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ostatnímu obyvatelstvu pnutotšením. Rovněž nejsou
v cizině vázáni _krajínnymi ony své vlasti,
meškaji- 11 v území zákonům těm nepodrobeném,
jestliže se tam neodebrah s tím úmyslem, aby se
vyhnuli zákonu o reservatech (in lraudem reser
vationís). Předmětem £.1n-i z-ě v,še čeho
církev k dosažení svého účelu potřebuje, tedy její
organisace, udržení, rozšíření a všecka její činnost
(c.2, 13. X. 1. 2). Népřttmo jsou předmětem tím
i záležitosti časně, úkony i nekony i činy vnitřně
nelišné. Všet může býti, hledíc k účelu cirkve,
předmětem jejiho zákazu nebo příkazu. A dle toho
lišíme mezi zakazem a příkazem (lex negativa et
positiva), jichž závaznost jest stejná, a mezi za
kony dovolujícími (lex permissiva) a zákony ru

štcímí (lex irritaans) z nichž prvé činy nějaké dovolují, druhép iny o sobě platně již předem
za právně neplatné prohlašují, aneb stanoví, aby
je soudce za neplatné mohl pronrti.ásíti Z rozdě
lení toho patrno, že nejsou všecky ěiny věřících
stejnou měrou prcdmětcm :. m-i z-é. Poněvadž je
zákon nor mou budoucích čínův a nikdo nemůže
býti činěn zodpovědným za jednání, jež dosud ne
bylo přikázáno nebo zakázáno, nemají zákony
zpravidla zpětně působnosti (lex non agit retro,
nisi nominatim de praeteritis' m ea caveatur). Než
c'.m.z.111ů e a z ort svým zp u pů
sobnost propůjčití, a vykládá-li authentíck zákon,
má výklad ten vliv i na dřívější. pod zá on spa
dajíci činy. C. m. :. může přikazovatí a zakazo—
vati toliko činy vnější, byti tajne'. nikoli však činy
ryze vnitřní (de internis non judicat praetor), jež
jsou v mysli konatelově a na venek nijak nevy
stupuji (na př. simonía pure mentalis), poněvadž
činy takové zcela se vymykají dozoru zákonodár
covu. o názoru církve katol. jest předmětem její
u.--i z—énejen to, co obsahuje zákon přirozený a
božsky, nýbrž vše, co cili jejímu vhodně slouži,
a proto nutno odmítnouti, jak již vzpomenuto.
názor protestantský, jakoby církev nemohla jiných
zákonů dávati, leč jen ty, jichž obsahem je zákon

božský. Názor ten opírá se o myllne plojetí slovPísma sv. (Mat. 15, 9; 19,17; 23,1 Před
pokládá se n\šem, že tento předmět nszákonůcírk.

nespolehajgcí na zákonu božském.oneodforuje božkěmuz á onu mravnímua mac ltky, formy
a zákonodárce všecky vlastnosti,ojichž "est zákonu
třeba, má-li ve svědomí zavazovat upaak to
po stránce látečně tyto vlastnosti: Aby byl mravný,

spravedlivý, možný, prospěsný a řádně vyhlášený(viz zá kon) V,pochybnostech má-Ii zákon tyto
vlastnosti a je-li závazným, dlužnoza to míti, že
jich nepostrádá; opak by musil býti dokázán. Právo

představených církve, užíti k stanovení zákonů
látky imimo obor zákona božského, zakládá sena pov péči, kterou po vůli Boží o duševní

blaho věřících mítí mají, a proto jsou ve svědomí
vázáni, aby zákony jejich uvedené vlastností měly.
jestliže jtž starozákonní synagoga měla právo
nejen záklon božský lidu israelskému předkládati,

nýbrž 1nováropatření, jichž zákon ten neobsahoval,člnlti (na r.ustanovujíc některé svátky, Esther
J, 28; 2. ab. „tím spíše, hledíck svrchu
uvedeným místům Písma sv. est to právem cirkve

Kristovy. tak r:. m. z. ukládá věrícím ] zákonybožskéi zákony svě aniž by bylo lze z pouhého
znění je vždy rozcznati. jen z obsahu, a to ještě
ne vždy snadně, lze rozpoznati, zda církev, uživajíe

své m-i s-é, jest hlasatelkoue zákona Božího, anebzákonodárcem výlcučné vm'm. Ač rozdíl teen
jest theoreticky velmi dúiležitý, zvláště jedná-li se

o změnu záákonů. grakticky přece značnějšího významu rtáem, pon vadž věřící jsou povinni po
slouchati nejen zákonů Božích. nýbrž ] církevních.
Účinek zákonů církevních záležt vtom, že pood

.pap. brání, vyobcováním z církve (l. s.),
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daní jsou ve svědomí vázáni ke]&„konánínaeb nckonáni, jak zákon káže (k Řím 3,5). ozá—
vaznost,jež slove vis directil'va legís, za—
vazuje bud jen pod vinou (zákony mravní), nebo

pod vinou a trestem, jejžzzákon na0přestupce stanovil (zákony trestní), aneb to pod trestem
(zákony ryze trestní). Zda zákon0 zavaz e pod
vinou těžkou či lehkou, závisí na předměttu zá
kona a na vůli zákonod árcově. Trest zákonitě
jsou buď výhrůžně (terendae sententiae , aneb zá—
konem uložené (latae seententiae, zl.č círk. moc
trestní). Zákonyr yze trestní jsou \v'zcírkevním zá
konodárství dosli yřídké; jsou jími na př. pravidla
.některých řeholí. Zákonu zakazujícimu vyhovuji
Boddani, zdržujíce se činu zakázaného, a příkazuovl se lidským činem, jehož jest zákon pravidlem,
t. j. vědomým a dolnovolným ukonem toho co zákon
přikazuje, a to v době stanovené. Má-li zákon míti
moc závaznou, jest třeba, aby i co do for my,
jež dána ústavou cirkve, jistým podmínkám vyho—
voval, zejména aby cirrk. s olečnosti, pro níž byl
vydán, také byl náležitě vyhlášen. Lišímemmezi
formou vnitřní, t. j. vůlí oprávněného zákonodárce,
a vnější, záležejtcí z vnějších znamení, : nichž
vúle zákonodárcova patrna. Výhlášenni této vůle
poddaným (promulgatlo) jest veřejný právní úkon: m i z—ě, jímž se vydání zákona ajeeho obsah ve

známost poddaných uvádí. jak se stáStimá. o tomrozhoduje zákonodárce, aneb zákon á.m Pro á
kony papežské nebylo dlouho určitého způsobu
vyhlášky. Od Xill. stol. ujímal se ten způsob, že

zákong' ty byly vyvěšeny na určitých místech vŘim'e(na dveřích basilik vatikánské a iateránsské,
kanceláře apošto01 a na nároží Květinověho trhu)

a publikace městu Římu učiněná byla“[ \ thlaškou procelý křesťanský svět (Benedikt Dei misera

tionc“ 4../11 1714 . Dnrtels děje se dle konstituce„roPomuigandi“ z 29..l/9 908ttveřejněním zákonů
Apošt. stolice v jejím úředním věstníku, zvaném
Acta Apost. Sedís. Tvrzení gallikanismu a jeoh
odnoži, že zákon pap nabývá v díecěsi platnosti
tepne vyhláškou biskupovou, nutno odmítnouti,
pooněvadžbby tzím. m. papežova byla závislouna
libovůli biskupové, nebo vlády. Proto hrozí konst.
Apostol. Sedís (l. 8) všem, kdož publikaci zákonů

a eži
zvláště vyhrazeným. Na bískupech jest s vepřígmi
vhodným způsobem, nestanovi- li jej sám zákkon,
papežské zákony sdělití (c. 2. D. XX.), a to tak,

aby se \ěříci nemohlio neznalosti jich vymlouvati(c. . V. 3. ony částečně vyhlašuji se
v úřednint listu diecěse, \yhláškou na dveřích ko—
stela kathedrálniho, oběžn: y a p. Poněvadž jest
vyhlášení zákona nezbytnou jeho podmínkou, proto
neplatí zákon již sícevvydaný, dosud však neevy
hlášený, zavazuje však zákon již vyhlášený, byt'
v obecnou známost dosud nevešel (ígnorantia
facti non jurís excusat. ). Od prohlášeni
zákona lišíme vac atio egis, jeaž záleží z po
vinností poddaných podrobití se prohlášenému zá—
konu teprve od _dobyv zákoně stanovené
daní jsou povinni zákon přijmouti; jeho závaznost
niktetak nezávisí na tom, byl--li jimi nebo světskou
vládou přijat. Přes to však má přijetí neb odmít—

.nutí zákona poddanými značný význam, neboť
nebyl- li přijat, může opačným zvykem í sve zá—
vaznosti pozbýíi, zejména mlčí-ii k tomu zákono
dárce. Biskup však jest povinen, hledíc k zákonům
obecným, ryze disciplinárním, shledává- li je své

diccěsí neprospěšnými, dvyložíti důvodně Apoštstolici své obavy,a do jejího rozhodnutí za
stavuje se zde závaznost zákona (Benedikt XIV.
de syn. dioec. 9, 8). ávaznost zákona pomíjí
sama sebou, zákonodárzcem aneb opačnýtn zvykem,
ato buď z části, neb zcela. U jednotlivců ji způ—
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sobuje nezaviněná nevědomost, naprostá a mravní
nemožnost zákonu dostáti, dispens, výsada a od
chod z území. pro něž byl zákon vydán. Celá po
spolnost jest uvolněna ze závazku zákona jeho
zanikem, který nastává, jakmile účelu zákona bylo
dosaženo, aneb pominula příčina,pro níž byl vydán.
V tomto případu bude 711.z., která zákon dala,
aneb moc vyšší zákon přímo odvolá (revocatio,

tedy zcela (abrogatio)ž aneb pouze z částí zru(derogatio) Take může nastati zmšent zákonal

vydáním zákona nového, vedle něhož zákon starýobstáti nemůže (abrogatío, c. 1. in Vl. l. 2). ak

zaniká lex generalis prior lege generali postčeriori,což plati' ] o protlvných sobě zákonech častečnnýcc.h

Avšak lex speciallís prior neruší se otomnim zákonem obecným,l eč by tak výslovn v tomto zá
konubylostanoveno(c.1.l.l.2;R34).
Naopak však ruší lex specialis oposterior obecnýzákon dřívější (c. l. X. l. 3).N odporují-l-i si však
ob zákony a mohou pro sebe obstáti, zůstávají
oba v platnosti c 29.mnVl. l 6),n cbotby lo vždy
zásadou :. m-i z-ě, obecné zákony pokud lze vplat

nosti udržeti a měniti je pouze z důvodů4nezbytněpotřeby & patrnněho užitku (c. 6. X. lV.l je

dnotlivostech viz přísl. článkko.) C. m. s. jest povinna pečovatí () to, aby nbyl jasný, t.j. aby

o jeho smyslu nebylo závažně pochybností. inakpotřebuje výkladu (interpretat o), t ] vysv tlení
smyslu. Líšíme pak co do obsahu mezi výkladem
přes ným, který vkládá v zákon jen to. co se
z něho nutně vyčisti musí, a výkladem volný m,
který klade v něj vše, co sezzněho vůbec vyčisti
může. Obé však má své stu ně. Dle pramene,
z něhož výklad_pochází, jest bud' pův odnt (authen

ttícký),jehož původcem jest sám zákonodárce neboten, koho zákonodárce výkladem pověřil, a poně
\'adžmmá moc zákona, slove také nutný. Aneb
ob yklý (i. usualis), spočívaici na obyčcji, jak
se \ykládaný zákon zachovává consuetudo optima
legum interpres), významem svým romá se vý
kladu půvoodnímu. Pouze direktivní významnmá
\ ýklad u čeen ý (i. docttinalís), výklad to odborníky

podávaný (tantum valet, quantum probat)ř. Dále třidimevýkladnatranslativní, t. ekaldzá
kona do cizích řečí, o p r a v ný i(i. correctíva), jenžtvrdosti zákona mírní, zůžu ci (i. restrichva),
jenž omezuje zákon na určité prí'pady, a rozvá
o_ějící (i. extensíva), jenž šíři smysl zákona na
případy, jichž znění zákona samo o sobě neobsa'
huje. Smérodatným pro výklad zákona jest nejprve

jeho znění. je—litemně, anutno pátrati po úmysluzákonodárcově (R._|.88 en l7.e poznali : před
mětu zákona (materia legais), z jeho vnitřního dů
vodu (ratio legis) a ze souvislosti celeho kanon.
práva. Pří výkladu zákona docházejí hojného upo
třebení právni pravidla (regulac juris) a analogie,
ta hlavně ta m, kde právní norma chybí Pravidla,
jichžnnutno se pri výkladu přídržovatí, jsou bu

vnitřní nebo vnější. kEpikie,či blahovolné domněnky,jež patří též k výkladu zákona a vedle níž sou

dime, že pro zvláštní okolností opřípad nějaký přesjasne znění zákona pr'ecc zákoon nespadá,
v tom smyslu, jako morálka, právo církev-ni nezná.
—ll C.m ollvvých zákonodárcův.
a) Nejvyšší mocev církvi, jíž se pageží primátemdostává. jest pramenem jeho nejvyš ] m-i z-ě, ne

závislé ani na ]cizí radě, alní na určité formě (c. 13.X. V. 33; 8). Vykonává ji n'ad
celou cirkvícbuď osobně, nebo zmocněnými úřady,
a toz ase buď způsobem řádnným, že sám zákony
dává,zaneb mimořádným potvrzuje úchvaly sněmův

obecn ch.5Mezí této moci jest nejen právo božské(c. 6. q..1) a normy víry, nýbrž i řádně zí
skaná przávaqosob třetích .a všeobecně požadavky
ethiky. Ac může po zásadě „par in parem jus non

zákonodárná

habet“ (c. 20. X. |. G.) zákony předchůdců svých a
obecných sněmů měnitia rušití, přece pro kon—
servativni charakter církve a jsa., custos canonuum“
chrání je, pokud časové poměry nevyžadují jejich

rn n. A proto lze říci, že papež, jsa aktivním
podmětem nejvyšší :. m-i z—é,jest také vlastnim,
byt' ne výlučným, hmotným pramenem jak obec
neho tak částečného práva cirkevntho .
V33.), což vyjádřeno jadrně středověkou právní
zásadou: de jure possumus supra jus dispensare
(c.4 . III 8. Ač není vnější nějakou formou
vázán přece šetří, dávaje ázkony, historických
forem, jež zákonné výnosy A ošt. stolice od sta
letí charakterisuji. Původní ormou pap. zákon
byla forma listů, a odtud posud slovou decre
tales i. e. litterae, a poněvadž vydával je papež
za rady svého kleru nebo stálé synody, zvány těž
epistolac synodicae. Vedle toho již záhy se po
tkáváme s pojmenováním obecn 'ch zákonnů jme
nem constltutlo, kdežto rozhodnutí jednotlivych

přObgadů, tvořící právo částeěne, slulo rescríptum,v protívě k zákonům daným na sněmech, jež
od počátku nesly jméno canon (víz přísl. čl.). Apo
jmenováni ta udržela se podnes, ač nezřídka užívá
se jich pomišeně. Přihlížtme-li k jejich vnější po
době, rozlišujeme mezi bullami, brevy a brevetty,
či listy apoštol. (víz čl.)_,jež dle obsahu, urěem a

vnitřního důvodu zase růžidiěse jmenují. Vnejvlyšší:. m. z-ou papeežovu spad še, co se i ká nej
vyššího neomylněho úřadu vuěitelského: svolání,

řízení a potvrzení obecného sněmu ('lrid. s. XXVc. 21. de ref.), zkoumáni ůchval sněmů rovinc.,
správa missií, zakládání unlversit a pořád ni litur
gie. Na základě nejvyšší :. m-i z-ě zavádí kano
nisačni a beatifikační proces osob ve svatosti ze
mřelých. Dávaje zákony není vázán nějakým stát

ním svolením, což xplyne z odmítnutí tak zv. placetumrregium ěie xeuaqatur sněmem vatlkánským
(sess. IV cp. 3)a syllabem Pia lX (n.28,4149), neboť
nemohl by dostáti svému nejvyššímu zakonodárn.
poslání, kdyby neemohl s a_stýii a sládcem celé
církve \olně se stýkatí. Lim-l z-e plyne
dále právo authentickěho výkladu těchto zákonů,
jakož i právo je měnití a zrušití, ať jsou to zákony

předchůdcův aneb sněmův obecných (c. 20. X. |. 6).ím spíše mu právo to přísluší v příčině zákonů

částečných. Neomylnosti se však, vynášeje zákonydisciplinární, po obecném mínění ohoslovců ne
š'í(Bel/mmi7l, De Rom PontificeL lV. c. 5). Papež

má právo zákony chrániti a proto i přestupníky
stihati censurami a z těchto je rozhřešovati. Udíli

exempce, dvýsady i dispense (e. 3. X. V. 33), neboťten, kdo dává zákony může praeter jus a contra
jus jednotlivce i mravní osoby z nich uvolniti, aby
summum jus nebylo někdy summa injuria. Právo
to do IX. století vykonávaly i sněmy provinciální,
od těchto dob jest však, pokud 'deozákony obecné,
výlučným právem papežovým. Jl'ridentlnum (s. XXV

re.íl stanovilo, aby dispense se _udílely,jienžádá-elil,tak patrný prospěch církve a je--li kn
spravedlivý a nutný důvod, dispenssačního prálva
papežova však se nedotklo. Papež však sdílí dle
pořteby mám to arvidelně udílením řádnýech
í mimořádných fakult a biskupy. Obsažně jde nej
vyšší :. m. :. papežova jen tak daleko, jak daleko
sahá :. m. :. vůoee.c jako nemůže dávati zákony
proti právu přirozenému a božskému, tak nemůže

ani zákonů tohotospráva rušili, ani z nich dispense
udíleti. —_eó)B skupové mají na základě své :.m-í z-én nprálvo, výnosy opapeežskě a úchvaly
obecnýcheaečástečných sněmu věřícím prohlašo

vatí, nýbrž mohou ve sve 5díecěsi take zákoonydávati (c. 2. 9 X. [. 33; c. I." 10), nepotře
bujíce rady a souhlasu svéhookléru, kromě případů
právem vyslovně stanovených. jejich zákony však
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nesmějí obsahovati nic g_rotiprávu obecnému a dekretům provinciálnlm. uto moc vykonávají bud
na synodě, nebo diecésními statuty. Nemohou za
kazovatí to, co právo obecne dovoluje, ani dovo
ltti. co právem tím jest zakázáno, nýbrž blíže sta
novítí co do způsobu, místa a času to, co _zákony
obecné toliko quoad substantiam nařizují. Ob

sažné vztahuje se :. m :. bisku ova na věci \ríryáamravů, pokud jde o jejich neporušenost. Dáváz
kony praeter et juxta jus t:,ommune odnášejíci se
k udržení a zlepšení discipliny, zvláště mezi du.
chmenstvem, a kpořádku služeb Božích. Nemůže
sice nový ritus předpisovati a bez svolem Apoštolské
stolice nový rituál zavádétí, má však právo dávati
předpisy 0 vnější správě bohoslužeb a všeho, co
jest s nimi ve spoj ení, jako na př. církevní stavby,

kostely, hřbitovy, posv. nádoby a paramenty a p(Tríd. s . . de let.). Má právo ustanovovati
pro díecesi zákonné svátky, jež jest i exemptnim
klašterum a cizincům v díecěsi se zdržujícím sla

víti (Urbana Vill. konstit. „Universa per orbem “ii./9142) Dává se mu však rada užívati práva
tloho cobnejopatrněji. Předpisuje \eřejné modlitby

(Trid.s ..txxv .rderegul.), udílí odpustky 1411dnů
a při svěcení kostela jednoho roku (1.1 !. V.98:S. C. lndulg. .1878), zkoutná pravosltoodpust
kových bugll1a2tyto prohlašuje. Ustanovuje výší
diecésnlho stipendia, potvrzuje mešní nadace,
z vlastní moci však nesmi je redukovati (Trid.
s. XXV. 4. de ref.). Zkoumá reliquie a dovoluje
jich úctu. Visituje diecesi a svolává synodu, kde
jest jediným zákonodarcem, neboť ostatnim sluší
toliko hlas poradný ('lrid. s. XXV, 2. de rei_.).Má
konečně dispensační právo, dispensuje nejen ze
zákonů diecésntch, nýbrž i ze zákonů provinciál
n.,ch jestliže nebyly papežem in forma speciali
potvrzeny Ze zákonúv obecných dispensuje toliko

na základě papež. fakult, je- li obecným právemzmocněn (Trid XX1\'.' ret), na základě
zákonného zvyku s_aspoňmlčkydschváleného a v pří
padu nouze, Ize-li dodatecne schválení Apošt sto
tíce předpokládatí. Pří uprázdnění stolce biskup—
akeho vvkonávác . "LS-01.1kapitulní vikář v roz

saltu řádné pravomoci bískupovy.mLegátí, prelátovénullíus a apoštol. vikáři mají: ríičně
osob i území jejich pravomocí podřízených? jako
biskup ve své diecéesi. Dnešm nuncíove \šak jí

postrádají, nedřostalo-li se jim jí výslovně Apošt.sictol stavení a generál. kapituly muž
ských řádů, ježretěší sc autonomii, mají :. .z--ou,
jež vztahuje se toliko na vnitřní poměry řádu.
jejich zákony nesmějí však býti v rozporu 5 obec

ným8 právem a řeholi Apošt. stolicí potvrzenou(c. 8.1X Řády ženské této moci ostrádají a
závisejí v příčině :. m-i z-é bud' na ř declt muž

ských, aneb jsou postaveny pod pravomoc biskuovu. Také jht korrporace církevní, jako kathe

drálni a kollegiátní kapituly a sodalíty, jsou--li autonomní, _maji: m. z-ou, rojevuje statuty,
jejich vnitřní poměry uprav.ujíclmi Druhdy nepotře
hovaly schválení biskupova, jež dnes zhusta právě
tak se žadá, jako to, abyse držel) vmczich obecného
práva, maji--Ii míti právní moc. ——(1) Státní moci,
jakoatakové, :. m :. nepřísluší (c. 10 X 1. 2), leč
jen ze zvláštního zmocnění Apošt. stolice, jak se
zhusta děje v konkordátech a smlouvách, mezi
Apoštolskou stolici a vládou světskou uzavřených.
Uznává- lí církev některé její zákonny ve věcech
církevních, činí tak jen s těmi, jež jsou slučiteiny

se dzákladyže Lího právního řádu a úkoly církvepodporup & ony ty tvoři toliko právo částečné
a neviží proto, že státem jsou vydány, nýbrž proto,
že církev je za své přijala _(vizčl. canonisatíogleum). (O zákonodárné moci církevních sněmů
víz čl. církevnt sněmy.) — Srovn.: lla/ing, Rechts

modlitby “919

und Gesetzesbegriff in der kathol. Ethík,1899ř
.S'ajzmiilíer, Lehrbuchde skath. KRs., 1910, s. llOn.'
Car/trefu, Moralphllosophie, 1904 (1. str. 332násl.)'

Vrzšfa'l, Katolická mravouka 1.125nás.,l Wer/lze,jusdecret.,19'lnás|.;
Deo legislatore, th. X.;

str. ; nCavagni.r, institutiones jur. publ. eccl.(1888)|
církevní modlitby liší se od ostatních modliteb

(v. t.)tím, že jejich slova jsou církví přesně přede
psana &že se emodlí in sacris constítuti, jakož
i řeholníci jménem církve v choru, neb přiv
úkonech bohoslužebných, jež jim dle řádu přlsluššeecji.
Ze začátku slova předepsaná nebyla, biskup neb
kněz konal :. 01.dle okamžitého vnuknutí. Některé
modlitby jsou velikého stáří, většinu jich složil
papež Gelasius (496) vŘe hoř Veliký (604),
které jsou zachovány v sakramentářich (v. .eNej
starší vynikají jasnosti a krátkosti, kdežtoc. m. pů
vodu novějšího bývaji delsi. V hrevíáří ze začátku
nebylo c-ích m-eb mimo Otče náš Reg S. Bened.
13), také v Lateráné (jan Díaconus de eccl. Lateran.
7, Durand, Rationales, 2\, jakoož í4. sněm toledský
a ořiíc. mozarabské neznaly c—ichm--eb při hodínkáclt
kněžských. lan z Avranches (Abrincensis) tvrdí
o ofiíciu, že jen o svátcích se končil\y hory :. m.
Při mši sv. byly :. m. před epištolou (collectae),
před praefací a po sv. přijímání dávno konány;
sluly collectae podle innocence lIl. de Myster.
Mis e,5 27, protože kněz touhu a prosby veške
rého lidu jaksi sbírá a Bohu přednáší, nebo že
modlitby ty konají se za přítomnosti věřících: quo
ntodo colligetnus; quom o Dom nica solemnia

celebrabimus, Tertull. de fuga in perlsecut. ult.;Bene XIV., De sacríi. Míssae 2, 5,1 , vykládá
slovo.:lcollecta také tím způsobem, že věřící, se

bravše se v duchu, myšlenky a cíoty své k Bohupovznášejí. Ovšem sv. Pavel (1.K 19, 2) ozna
čuje slovem tímto sbírku, ale Casosían (de lnstít.
Coenob. 2, 7) píše, že kněz po žalmech sebral
(collegisse) modlitby všech. Proto staří spiso

vatele užívají slov collectas hagere, convenire adcollectam, označujice tím schůzky ve svatyních
Collectae nazývány byly schůzky \'eřicích v kostele,
odkud se šlo v průyodu do kostela jiného. Microlog
3, collectae vocarí videntur, quae apud Romanos
super collectam populi tiunt, dum colligítut, ut
procedat de una Ecclesia in alíam ad stationcm

(v. t.) faciemgšam; modlitb išyto nalézají se v sacratnentartu ehoře Vel. J eků slovou také tyto

učte, od ovváysw. Celebrant, pozdraviv lidslvovy Dominus vobisccum (v. t.),v zhval o k mo—

dlitbě, udávaje často obsah, začmprosíti jest. Výzvataková zachovala se v ritu m v obřadech
na Veliký pátek: Oremus, dilectissimí nobis, a
vobřadu ordinačním. Po této výzvě včřici stáli
s rukama roztaženýma, jako jsou v katakombách
znázorněni (v. or ns); ve dnech postních jáhen
napomeuul jichke kleknuti: Flectamus genua. Vsichni
klečíce (mimo celebranta)modlilí se potichu, dokud
podjáhen nedal znamení, aby vsta lí: Levate (cor
p_oravestra), načež následovala vlastní modlitba.C. 771- má zpravidla 4 částky dle sv. Pavla
I Timoth.2, ] (sv.T máš22all-0 qu. 83.a
pozdvižení myslí k Bohu, díkuvzdání, ptosbu a
zapřisahání, oratio, gratiarum actio, postulatio,
obsecratio. Pozdviženi mysli k Bohu naznačeno

jest vždy s počátku oslovením Boha: omnipotenssempiterne Deus. omíne eus. ., v další
části vzdává kněz diky za tajemstvi, jež se právě
slaví, nebo za oslavu cl zvlástní milost, již se do—
stalo svatému nebo i věřrícim (Qui corda iidelíum
Sancti Spiritus íllustratione docuistí. ., ui de
disti iamulis tuis lilconfessione verae fidei aeternae
Trinitatis glorlam agnoscere.. ,Quí beatum Pe—

.—
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írum a víncuiis absolutum . . ., Qui universum mun:
dum b. Pauli ap. praedicatíone docuisti . . ., .
populo tuo aeternae salutis b. N. ministrum tn
bulsli . . .). Třetí část podstatná c. ni.-eb,prosba, ob
sahuje žádost o milost neb dobrodiní, jehož žá
dáme si od Boha, osvobozenu býti od hříchu, ne-.
bezpečí, dosíci života věčného, opovrhovati věcmi
časnými, o dary lásky, pokory, trpělivosti,a vyjadřuje

se slovy concede, da, iar ire, graesta, tribue, quae
sumus . .. Někdy' v pros ě ž dá se o dary, kteréma'i úzký vzta ' k předcházejícím dikůčlněnlm:
1/Vlii.nostrorum, quaesumus, absolve vincula pecca
torum . . ., 6/Vlll. ut ipsius Regis gioriae nos cohae
redes e licias et ejusdem gloriae tribuas esse con
sortes. tvrtá část :. m-eb, obsecratio, je v závěrku:
Per Dominum, Qui vivis. . ., de se jmenuje vždy
Spasitel ježíš Kristus, jakož přikázal (Mal. zlu):
Quodcunque petierlíls—Patrem in nomlne meo,
dabit vobis, neboť Kristus (Řím. B“) přjmlouvá se
za nás, jest (l. Timoth. 23) prostředníkem mezi
Bohem a lidmi, skrze něhož jsme obdržell Věrou
i přístup k té milosti (Řím. 52). —— “. m. vztahují
se obyčejně k Bohu Otci, jak nás naučil Kristus
Pán modlíti se Otče náš, a poněvadž mše sv. jest
obnovení oběti, kterou Spasitel přinesl. Bohu Otci
na kříži. Sněm v Karthagině rozkázal: Oratlonem
semper dirigi ad Patrem. Někdy vztahuje se Am.
k Bohu Synu, což bylo zavedeno v době bludař—
ství Ariova, popírajíciho božství Synovo, aby se
snad nikdo nedomnivai, že nelze se modlili ie_c
jen k Otci. Takové :. m. k Bohu Synu vyskytují
se zpravidla při mších sv. 0 tajemstvích vtělení
Páně. Nikdy však :. m. nevztahují se přímo k Duchu
svatému; církev neviděla .dúvodu, proč by měla
ustouplti od modlitby k Otci ve prospěch treti
božské osoby, poněvadž tato vychází z obou jako
dar, jemuž vlastni jest dánu býti než dávati.
Ostatně se v závěrku vždy činí zmínka všech tri
osob nejsv. Trojice a ukazuje se tak, že není roz
dílu v Trojicí, vyjímajíc osoby božské. jedině slavně
vz'vání Ducha sv. při mši sv. jest při obětování,
t. ení, Sanctificator. . ., ač modlitba tato nemá
toho obsahu, ani nestoji na místě epiklese (v. l.)
v obřadu řeckém; mimo to také je vzývání v hy
mnu Veni, reator, v sequenci Veni, Sancte
Spiritus. Závěr je starobylý, neboť svatý irenej
(AdV. haer. ]. 1) odmítá stoupence Vaientinovy,
že katolíci “s nimi nesouhlasí v nauce o eonech,
když říkají: per omnia saecula saeculorum. Závěr
řídí se dle obsahu modlitby; není-li \; r:. m-ě
zmínka o Ježíši Kristu, užívá se tvaru obyčejného
Per Dominum; byla-li zmínka o něm v částí první,
říká se Per eundem Dominum (na př. Acunctis...
Vír ine, Dei genitrice...), podobně, když byla
zm nka o Duchu svaté končí se in unitate ejus
dem Spiritus Sancti. ní-li se zmínka o Kristu

ánu ke konci :. m-y, počíná závěr slovy Qui vivit;
vztahuje-li se :. m-a na Syna Božího, končí se
Qui vívis. Když v této poslední :. m-é byla uči
něna zmínka o Bohu Otci, říká se v závěru cum
eodem Deo Patre (zvl. případ v sekretč sv. Anto
nína l3/Vi). Závěr modlitby jest dvojí: dlouhý a
krátký. Dlouhého se užívá při mši sv. a v oííiciu,

' krátkého zpravidla mimo tyto případ , až na ně
které výjimky, které jsou v knihách ohosiužeb
ggch uvedeny, na pr. po sv. přijímán, S. . .ili-„ 3792.0.Spojuje-li se více c-lch m-eb v jedno a
končí jednim závěrem, řídí se tento pouze poslední
modlitbou, a proto se neříká .in unitate ejusdem
Spiritus, když byla na př. předcházející :. m-a
k Duchu sv. V některých c-lch m-ách je sice slovo
spiritus, ale neznamená Ducha sv.; v tomto pří
padě se nemění závěr a nepřidává se ejusdem,
na př. v modlitbě Spiritum nobis, Domine, tuae
caritatis, také v modlitbě sv. Iuliana, Fidelíse a

modlitby

Sígmaringen, postcommunio sv.Jana Nep., Ber
nardina, jeronyma Emíliani, jany Františky de
Chantal, ]anuaria, fer. lV. po druhé nedělí postní
2 V c-ích m-ách o svatých se vždy uvádí,
byl-li apoštol, mučedník, biskup, doktor, vyznavač,
panna, vdova; za to vynechali jest všechna ozna
čeni rodová nebo rodiště, nehledíc k žádné staro
bylé zvyklosti; zvláště zapověděno "est v :. m-ě
označovati sv. Františka de Paula 5143,Petra No
iasca 2319. jana de Maíha, Františka Borgiáše
3832„, Františka Xaveria 3314, u sv. jana Alexan
drijského titul Eleemosynarii 3006,„ 39243. tedy
i u nás sv. jana Nepomuckého; kde se tato neb
podobná jména vyskytují, mají býti vypuštěna
2319,. Podobně také františkáni v :. m-t': nesmějí
říkatí o zakladateli svém beati Patris nostri 2515.,
protože modlitba se říká jmenem církve a tato
má jediněho Otce na nebi. Ve mší sv. 0 blaho
slaveném, kde je v sekretě sancíus, má se slovo
toto zaměniti v beatus 2572| . Dovoleno je pouze
označiti sv. jana Zlatoústého „ a sv. Petra Chryso

ga i., 2637, oněvadž slova tato naznačují
zvláštní dar Boží výmluv-nosti, již se oběma do
stalo; také u sv. lsidora rolníka (agricola) 3642, a
u sv. Maří Magdaleny, kde toto označení je z evan
gelia, u sv-. jana z Boha (de Deo) 3663. — Počet
c-ich m-eb určil sv. Řehoř Vel., stanoviv, že při
mši sv. má býti jedna modlitba; avšak během doby
počet tento vzrostl; innocenc lii. (De sacro ah.
mysl. 2, 26) píše, že se říkají 3, 5 i 7 c—íchm-eb.
Dnes řídí se počet £. m. die slavnosti, důstojnosti
a třídy svátků; dvojitý má jednu, polodvojitý tří,
prosty může mlti až 7 : ch m-eb le rozhodnutí
kněze. Ovšem. jc—iičiniti kommemoraci (v. t.) ji
ného oílicia. počet c-ích m-eb roste v tomto případě
i ve svátky dvojné. V tomto případě není dbáti
pravidla, že jest zachovati počet lichý, a proto
o svátku prostém není potřebí dopiňovati počet
ten, aby lichým se stal, když počet ten udán jest
direktářem, poněvadž pravidlo o počtu liche'm jest
jen pro kněze volicího si větší počet kollekí tv.t.)
votivních. O svátku dvojném nebo polodvojném
není dovoleno přidati modlitby z pobožnosti, neb
i znahodiíě příčiny(na př.za nemocného,umírají
cihol; to by se mohlo státi jen na rozkaz bískupúv.
— Lichý počet přikazuje církevJ poněvadž miluje
jednotu a spojení, jež se vyjadruje lichým čislem,
neboť se nedá dělili na dvě, a tak svou celistvost
chrání (Benedikt XIV., De Sacrlí. Missae 2, 5, 3).
ediná :. m-a označuje slavnost a jednotu, tři se

říkají k poctě nejsv. Trojice nebo na památku
trojí modlitby Páně v zahradě, pět k poctě pěti
ran Spasitele, sedm, protože je právě tolik proseb
v Otčenáši, v němž je vše obsaženo,a proto více
modliteb se neříká.— Stává se v některých dnech,
že střetne se mše sv. denní se mši sv. votivní
slavnou prore gravi; tu tato musí ustoupití, a jeji

-c. m. se spon s modlitbami mše denní v jedinou
s jedním závěrem (na př. 0 40hodinné pobožnosti
3365., něco podobného je i při ordinaci 21940.
Sejde-ii se pri mší sv. více modliteb před epišto
lou, říká se Oremus pouze před první a před
druhou, závěr má první a poslední modlitba; [.m.
od druhé až do poslední se stáhnou v jednu, závěr
se řídí die poslední 2724. Při nešporách a chvaiách
breviáře jest rozdíl vtom, že tu vždy každá kom
memorace (v. t.) podržujc své Oremus, závěr jest
jen dvojí jako při mši sv. —- na C-ich m-e b.
Příhází se někdy, že modlitba připomínky (com
memoratio) jest skoro totožná s c. m-ou mše sv.;
. za. tyto se považují za rozdílné, bud' maji-ii

různou prosbu, třeba ostatní se shodovalo
(srovnej modlitby z obou mši Sacerdotes Dei).
nebo naopak (A cunctis a Ecclesiae); liší—li se
pouze nepatrně (:. m. sv. Líboria 23,Vli a_vigiiie

h,
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sv. lakuba :».hí/\l_llg__ane___bczje- lli/_stejná prosba (sv. joseía 19/111a sv atoš k) aostatní se málo
různí, považují se za Shodlllél, a tu je potřebí za
měníti druhou [. m-u (Rttbr. gen. Vll. B, dekret

25_727) zta jinou z téhož commune (v. tz neb proa(v. t.); nění se však pouze tato s odná mo
dliltba, nikoliv secreta a postcommunío, nebo p0uze
secreta, ne však modlitba před epištolon a post-_
communio. — V některých c-ich m--ách je úsloví
hunc diem, hodiernum, nebo praesentem _diem;
přenese--li se tento svátek na jiný den, třeba'1stále,
nelze slov těch měniti bez úchvaly posv. Sboru
obřaduu2572,o. — Zvláštní církevní modlitba vy
skytuje se v posté o teriích na konci mše sv —
oratio supr popu um. Kněz totiž opět vyzývá
k modlitbě, pak skláněje hlavu (při slavné mši sv.

jáhen) říká: humíliate capita vestra Deo, a _s_rozoiatýma rukama se modlí (Rit. cel. Miss. 1,_2).
V prvních stoletích dovoleno bylo v posté jisti
teprve po nešporách po západu slunce. Kolem
hodiny odpol. se sloužila mše sv., místo poosteom

munío___zpivánžymb iy nešpory (jako dosud na BiiOusobotu) Kdy me sv.byla _posunuta na ráno,:t't
stala tato modlitbab při msi sv. (Cavalier—ř,Opp.lit. ll. 2, 38). Cab !(Le livre de la príěre an
tiquel. 116) vykládá však, že tato :. :::-a je místo
dřívějšího formuláře požehnání, biskupem na konci
mšessv. udělovaného. jáhen proto napontínal vě
řících, aby sklonlli své hlavy. Později však bylo
požehnání toto staženo pouze ve slova nyni ob
vyklá. Pro názor první je důvodem, že dosud tato

;. m-a je také předepsána pro nešpory, pro názordruhý svědčí obsah, etu () díkúčinění p_o
sv. příjímání, než spíše o prosbu za udělení mi
lostt pro věřící — pév :. m. jest stav_nýo svát

cích dvomych a polodvojných, jakt_)ž i v neděli..m-a rozdělena jest na tři část1. také závěr,
dvojtečkou a středníkem Před dvojtečkou a v zá
věru při slově Sancti totiž l. a 2. slabika před
posledním přízvukem se sníží s dominanty : na
I: a a (kadence velká); před středníkem a v zá
věru při slově tuum se poslední slabika sníží
o malou sekundu (malá kadence), jinak se vše
zpívá v jednom tónu. svátku prostem & o fe
riích, jakoži při zádušních mších sv. seuužívá dle
předpisu tónu teriálního, totiž stejneho bez snížení
hlasu pro celou zn.-u Při modlitbách po anti
íonách mariánských v hodinkách kněžských, v of
iiciu zazemřelě, rovněž při litaniiclt, Aspergestne,
při svěcení svrcí, popelu apalem se snižuje hlas
pouze na konci :. m. a závěru (krátkého) o malou
tercii. — V novém rituálu jsou některé z. m. roz
děleny 1- a ",aby se naznačilo, že se tu ntůže
užíti t. zv. tonu orationls antiquus ad libitum.
Tento má malou tercii na konci Dominus vobiscum,
Et cum spiritu tuo, Orcmus. Před křížkem je rovněž
snižiti hlas při poslední slabice o malou tercii,
jakož i na konci : m. a závěru. Před 'je evelká
kadence jako _přizpěvu slavnostním c ha

:. m. při růvodech a požehnáních s ncjsv_.
Svátosti nemá býti slavný, nýbrž užívati jest méně
slavného 35%, moidlt_tby pře vystavenou nejsv.
Svátosti jest zpívati v jed m tónu se snížením
hlasu o tercii na konci každé modlitby 3638.!: .r

církevní museum jest ústav, v němž se staro
bylé amátky křesťanského umění sbírají a ucho
vávají, jednak aby památky tyto z různých příčin
nevzaly pohromy, anebo nebyly zničeny na místě
původním, kde se jich více nepotřebuje nebo nejsou

dostatečné _opatřeny před zkázou, ano i zcizenímdo ciz jednak aby snadno přístupny byly ba
datelúm křesťanskéhoumění a archaeologie, jakož
lvýkonným umělcům církevním. Zpravidla bývá
:. m. v sídle biskupském a používá se ho při umé

Český slovník bohovédný 11.
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íecké _výchovědorostu kněžského. —Nejskvělejším
ovvým c-m m-em jest Museo cristi ano La

teranense v Římě. založené r. l854 apežem
Piem lX. a uspořádané P. losetem Maruchím T j.,
ajanem Křt.de Rossi; Má tři oddělení: sochařstvn,
nápisy, malby. Díla sochařskás sem dodána h la
z musea křesťanského, založeného Benediktem X V.
v knihovně vatikánsk'é, dále z basilik římských a
skladišf papežských — Nápisy (v mramom neb
v pálené hlíně) přeneseny sem byly z chodby pa

láce vatikánského (museo lapídarzio), kde byly zaal.Vl upevněny; sebrány bylyz katakomb nebo
basilik římskýcch Z důležitějších nápisů jsou tu

poguzeodlitky sádrové, poněvadž církevní archaeoická komise nechtěla odniti nápisů s tnisty
srostlých a dobře tam uchovaných. — Malby vět

šinou jsou pouuht kop e a vybrán! s náležitou
rozvahou, aby poc asný názor 0 ějlnách umét_1íkřesťanskéhoapoeáltegn ého symbol ismu. — Varc
diecésí pražské est :. m. seoučásti Musea králi.
českého, kam s dovoleníml. Em kard. Schonborna
byly památky um ní církevního zapůjčeny, zůstá
vajtce majetkem příslušného kostela, nebo i z do
tacce církevn the 0 oru a Musea zakoupeny.
Tim jest postaráno o snadno přístupněvvstaveni
oněch předmětů, které se získají, až snad v ohledně
dobé sbírky některé : Musea se přenesou do
vlastních místností a nabude se místa, aby řed
méty církevní mohly býti vystaveny ve zvlá tnim
oddeleni. Při pozoruhodných věcech bývá na místě

původním zachována __věrná ko _ie7předmětu prodaného neb postoup bývá zřízeno
zpravidla ve městechnbiskupských, tak v Litomě
řlcich, v Budějovicicha j .

církevní nadání (zbotžnc'nadání, fundace, causae
piae v širším smyslu). Srovn. či. cau ae piae
il str. 759 násl. Za 5. „. pokládá se věnování čas
ných statkú na nějaký trvalý, zbožný účel, nadané
církevní autoritou charakterem právnické osoby,
jež církev příjímá se zavazkem, že chce o toope
čovati, aoy jmění to nejen se zachovalo, nýbrž
aby i důchoay z něho plynoucí jen účelu, zakla
datelem ustanoveněmu a církví schváleněmu, slou
žíly Nezřídka slove tak nejen právní úkon véno
vání, nýbrž také nadační jmění, záležejtcí z mo
vitostí, nemovitosti aneb výnosových práv. Vtomto
širším smyslu jest nadačním jměním jměnt klášterů,
obročí a záduši, zejména však sem patří všecka
zbožná a ta dobročinná a všeužitečná nadání, jež
mají motivy a účel nábožensský. Maderenrí dobro
činné nadace, jež nemají účelu nábozenského, aneb
jej vylučují, sem ovšem nepatří, nebot středověk
jiclt neznal. V užším smyslu (causa pía) jest to

věnování majetkovýchp odstat k zaLíštění pravi
delně se ogětujícich_ěúkonů bohosluže ných (např.nadace me ní) Aby')mění toho druhu účelu svému
stále sloužilo, jestn ttnuíno, ab) mu byl zaručen
trvalý podmět či vlastník, jímž může býti toliko
osoba právnická, nikoli fysická. A za tím účelem
nadala toto účelové jmění autorita Církevní práv—
nickon existencí, či církev, uznavší je za L'.
pokládá je tím také za právnickou osobu. Auto
ritou, již právo tak činiti v cele" církvi přísluší,

jest papež a v diecésí biskup," k_t_eříjistě účelovéjmění za právnickou osobuu ai a :. n. na a n
listinou jen tehdy potvrdí, Ltnteodporuje-li svým *
účelem obecním zákonům církevnním, právuoosob
třetích a stači-lí jeho důchody k dosažení zakla
datelem určeného účelu K podsstatě :. u. náleži
nejen účelové _jměni,jako podklad právnické osoby,

nýbrž i přijetí a potvrze ní c-ho u. autoritou církevní &samostatná správa církevními orgán)d

vúklezakladatelovy a účelu nadace. jmění nadační,jako jmění jednotlivce, připouští přirozeně rozm&
nite disposice, správa jeho však, poněvadž jest
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jměním církevním, řídí se zásadami o správě to
hoto platnými, a jest totožná asi se správou jmění
sirotčího (vi7. čl. církevní jmění). Pokud měla
církev na starosti vedle'ssvých výhradn' ch úkolů
také úkoly zvláštní, všeužitečné, dobro inné, vy
učovací atd., byla také původcem přečetných na
dací, jež spočívajtce na základě náboženském,

podléhal zcela djeji jurisdikci, jež od dob reformace b l'ačtn dále tím více mocí státní potlačo
vána, ažčna konec skoro všude staly se závislými
na státní výsosti naadační. — C.: dělíme na ve

ř___t_=.no rávní a soukromoprávní. Prvé zřizu' e forIně>autorita církevní a zakladatel poskytuje
pouze prostředky, na př. _přizaložení obročí. Sou
kromoprávni vznikaji sice vůlí zakladatelovou.

rávni existence se jintvvšak dostane, teprve když
formálně církevní vrchností uznány, na příklad

myelšnínadace. Má lt ;. n. vzniknouti, jest ředem
potřebí platného úkonu zřizovaciho, při n mž má
účast zakladatel věnováním statku a stanoveením
účelu nadace, církevní orgán (farář), který nadací
přijímá, a biskup, jenž ji potvrzuje. Kromě po-_
tvrzení biskupova, má-li : n. i pro obor st nl
býti pookíádáno za osobu právnickou, jest \

chách a 'inde potřebíi schválení zemské vlády (dvor.dekret žl./5 Kdyby círk. or án, jemuž se
statek ke zřizlc84nilnadace nabízí, zdr hal sc nadaci
_přljmouti, lze si vésti stížnost u biskupa, který
jsa v diecési nejvyšším správcem c--ích n--í, může
onich vydati statut a tomuto nevyhovující nadace
odmítnouti. Závazku z nadace piřnpucimu jest svědomitě dostáti. Proto nařizuje ridentinum (sess.
XXII.c. 9. de ref.), aby se otom bískupmi každo
ročně při kanonické vísítaci podávala zpráva. Po

vinnost ta váže i řeholní dom', ktere néaké č.
71.příjalggš(„Conditae“ 8.,'12. 190 9;gác7_„'8 909). Aby i věřící _plnění těto povinnosti
mohlil kontrolovati, nařizují obecné zákony, že má
býti včas věřícím ohlášeno, na který den plnění

povinností naddační Špřtpp,adá a mimoto že v sa
kristii ma 1býti vyvěCeny sezzlna_myz.--ích n- ís datem
jejich 9pe_rsoluce (C. Ut debltall./5.190 Změna, omezení povinnosti z nadace

plynoucí redukcueš),přenesení nadace na jiné misto(translatio)a šení nadace jest dnes reservatent
Apošt. stolicez I'(Urban Vlll. 21.16. 1625); opatření
toho druhu mohou biskupové učiniti, pouze jsou--li
ktomu zmocnění Apošt. stolicí, aneb dal-li jím
kmto uprrávo sám zakladatel. Dle zmíněného dvor.

dekretu (__21./5.1841) přísluší však u nás politickýmúřadům csrozumění s_Ordinariátem rozhodnutí

jak 0 při'atelnosti tak i méně a zrušení c—ichDůvoe rnk redukcí neb zpřeměnězávazků na
dačních bývá zmeenšení výnosu nadačního nebo
nemožnost dalšího plnění, neboť církev přijala je
s podmínkou, že dle lidské možnosti chce bez
přetržení o plnění jich pečovati. C. n. lze zříditi

jako jiné nadace, buď jednáním mezi živými neboposledním pořízením. prvém případě má zakla
datel svůj úmysl příslušnému círk. orgánu (faráři)
oznámití, a ten, lze- li c. u. přijmouti, ji přijme, se
píše otom protokol, v němž vyznaačí jmění nadací
věnované, závazek církve a ochotu zakladatelovu
co do úhrady všech útrat se zřízením spojených.
Tato věnovaci listina, psaodepsaná zakladatelem a
dvěma svědky, budiž náležitě kolkována tí K)._
Z obsahu a účelu nadace jest patrno, zda spadá
v obor pravomoci církevní a zda shoduje se 5 před
pisy liturgickými a jinými ustanoveními církevními,

p mě výše požítkův a i. (syn. provin.
Pra tit. 8.1.c 1). Má-li býti nadace zřízena na
základě posledniho pořízení, jest orgánu církev
předložiti vykonavatelem poslední vulc ověřený
opis testamentu, nebo jeho výtah, týkajícisse zřízení nadace.. Poněvadž dle zákonu státních jest

církevní nadání

u nás c. k. místodržitelství nejtyššim správním
úřadem nadaačnim, est při zřizování i cích
k tomu přihjížcti, abj zejména při ukládání nadační
jistiny a jínýcch náležitostí také předpisů zákonů
občanských bylo šetřeno. Proto ihned, jakmile se
farář pro přijetí nadacev vyslovil, jest se mu po
staratt o bezpečné a výnosné uložení nadační ji
stiny, což se děje zakoupením státních obligací,
zástavních listů Hypoteční banky král. českelto,
nebo jiných bezpečných cenných papírů, jichž
k tomuto účelu užíti dovolují církevní a státm
úřady. Papíry ty nutno na záduší připsati či vin
kulovati. jistinu nadační lze též uložiti na hypo-_
teku soukromou; k tommu však e třeba svolení
ordinariátu a místodržitelství. B_yl--li na zřízení na
dacc věnován pozemek, jest jcj vtěliti do knih
na jméno záduši. Když byla nadační jistina ulo
žena, vyhotoví farář nebo patronátní úřad nástin
nadace dle úředního formuláře (kolek 30 hal.) a
zašle jej s darovací listinou a spisem vinkula
čnim cestou vikariátního úřadu konsistoři. Když byl
zde nástin prozkooumán a příp dně o rnave , ab
se shodovat s ředpísy církevními, zasílal se finanční
prokuratuře, iž náleželo prozkoumati bezpečnost
nadační jistiny, neboť státní správě přísluší pečo
vati o zabezpečení tohoto ma'etku za příčinou usta
vení nadace, a to dějes eíllnanční prokuraturou.
Konečně předložil se nástin ke schválení c. k. místo
držitelství. Schválený nástin zaslala konsistoř vika
riátnim úřadem faráři s vyzváním, aby dle něho
nadační lístlna byla sepsána, a to, zřizuje--li se
nadace darovací listinou, ve 4 exemplářích (pro
konsist. archiv a pro zádu šni p_o_kladnukolkované.
pro místodržitelství a poplatkový úřad nekolkované),
zřizuuje--li seeposlední vůlí, ve 3 stejnopistsech,
něvadž pro poplatkový úřad není nadačnní listiny
v tomto případu potrcřbi. Žádá- li také zakladatel
stejnopis nadační listiny, může mu býti náležitě
kolkovaný (1 K) vydán. jakmile byl nástin nadační
listiny mistodržitelstvím schválen, nabývala státní
pokladna právo k poplatku percentuálnimu. který

dle instrukce c f.inan_č.ze_msk.ředitelství (ll./.12l_877)obnáší 8% s 25% přhráoužku(= 100/20)kaa
pitálu věnovaného nadaci. (Nyní jest to ovšem
více.) Povinnost zapravovati poplatek ekvivalentní
ze jmění nadačního počíná uplynutím l0. roku ode
dne úmrtí zakladateíova. Zdráhalo- li se ntísto
držitelství k návrhu c. k. prokuratury potvrdíti
nadaci, konsustoři schválenou, což stávalo se tak
druhdy pro klausuli, že výnos nadace nemá býti
vpočítán do kongruy (dnes však toho netřeba),
byla nadace schválena a zřízena toliko církevně

a neměla před státem ovahy0právni osobnosti.
(Praž. Ordinar. list 1888pstr 0). Zřizování na
dací spravovalo se v Čechách nařízením9c. k. míst0držitelství ze dne 3. prosince 1895č 94361 a dle
pravidel pro nadace vůbec platných, pokud nebyla

1903 meněna (viznniže) řízením nadace
nastává pminnost jejiho plnění a pro ty, jež ji

E_lní,právo na požitky z ni plynoucí. Proto mezirnímí knihami jest i kniha o nadacích, obsahujíci
opis nadací a změn, jež se jich týkají. a tabel
lární seznam všech nadací, jakož i výkaz, zda
jim bylo dostiučiněno. Kde e \íce nadaci, ze
jména mešních, zakládá se zvláštní kniha, kam
se zapisuje jejich odsloužcni Mimo to, jak vzpo
menuto, má se nalézati v sakristii seznam nadač
ních povinnosti, které se v kostele tom během
roku konají a kromě toho každý nadační bohoslužebný
'kon (mše sv., křížová cesta a jiné fundované
pobožnosti), který v příštím týdnu připadá, má
býti lidu v nejbližší předcházející neděli 5 kaza
telny ohlášen. Děje se takzza tím účelem, _abyse
věřící pře5\edčtlt, že se :. n. svědomité plní, aaaby
se účast lidu při fundovaných bohoslužebných
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úkonech rozmnožila. Z c-ích n. nejčetnější jsou
nadace mešní, jež nejsou mzdou celebrujiciho kněze,
nebo zaplacení mše sv., nýbrž darem lásky, věnova

ným ktpodčíořevduchovních. Obšírně o nalchjednají
dekrrte Vigilanlii“ 25../5 1893 jeho výklad „Ut debita"" ll./5. . Vššem nálaežlitostem,
fundaíim předepsaným, neprotiví--li se zákonům li
turgíckým, jest svědomitě dostati, zejména pokud
se týčeečasu a místa. lndultem Apoštolské stolice
z S.,/8. 1898 dostalo se na 3 léta (a inndult teen se
obnovuje) arcibiskupu pražskému (a zajisté l jiným)

gavomoci,,aby dovolil svemu duchovenstvu sloužiti
ndované mše sv. ve dnech, kostelíchoa místechjiných, než jak nadaci stanoíeno. Ztoh plyne že

o věcccech těch nemohou představení kostelů volně
pořizovali a že nemají p_ráva, přebytečné nadace,
jež v kostelích, při nichž jsou založeny, odslouženy

býti nemohou. o své újmě přidělovatl jinym knlěžim,aby v cizím kostele byly odslo uženy. Z důležité
příčiny smí kněz takovou mši sv. sloužiti v jinou
hodinu nebo u jiného oltáře, než jak v nadací sta
noveno; více však o své újmě učiniti nemůže. Kddo
jest povinen denně na inienci, nadaci určenou,mši
sv. applíkovati, může za rok i několikráte ex de
votione nebo pro chorobu celebrováni se zdržetí,
aniž jest povinen restitucí. Také smí několikráte
applíkovati na jinou intencí (na r. - pří
huzné); není muuvšak dovoleno činiti tak za sti
pendium. Výši požitků z nadace pro kněze, kostel
a služebníky kostelní urči zakladatel dle diecésni
cynosury; nestalo- li se tak, roozděií to zřizovatel
nadace, vždy se zřetelem k možnému úbytku ho

dnoty peeněz. redu kci c—íchn. viz čl.acausaepía e 11.759. — Z ideální jednoty c—í—chn.
církevního, již uznávalo i právo římské a jiždržli
se dosud zákonodárství clrkevnl, plyne, že c-ím
n-lm není třeba propůjčení existence právnické
osobností státem, poněvadž právniccká osobnost
jednotlivých r-ích u. jest vlastně uplatněním téže
vlastnosti celé církve. Názor ten zastávás est a
novlska obecně-právního | Schulte, Prechtta, Arndts
a m. j. e skutečnosti však se činí dnes všude
rozdíl mezi nadacemi ryze církevními a všeužíteč
nými a dobročinnými, a jen v příčině prvních jest
v Rakousku zaručeno církví rávo drženíia uži
vánl (čl. 15. zakl. zák.z 224 .1867'„ adle 5 47.
zák. ze7./5. 1874 přísluší jí i správa, kdežto v přl
čině ostatních od XVI. stoleti všude patrna jest
snaha pojatí je v obor státní správy a zákono
dárs tvi. V Rakousku bylo zřízeno r. 1750 několik
státních nadačních komisí, v nichž zastou ena
icirkev, a těm řídéiena světsk i :. n a'
osef ll. je však zrušil a pověřil jejich agendou

poolltické úřady zemské, a tim se dospělo k úplné
nadační Výsosti státu, již podléhaly i ryze : u.
Příznivěji utvářily se pro církev poměry od polo
více XIX. sto letí. liž vzpomenutý dvorní dekret
z r. 1841 učinil dozor statní správ nad c—lmin- ími
závislým na dorozuměnni se s rdinaríátem (ne
sčetné nadace druhdy církevní, mající za účel chu
dinství, vydržování nemocnic, školství a p., jsouce
jži před tim. sekularísovány, zůstaly ovšem již

světskými).a Dále ještě šly ústavní zákony ze 4.3.18491.30.konkordátu, zaručujícecírkvi
samosprzávu, resp. správu jmění církevního. Pro
vádějlce tato ustanoveni, vydali 185b ve Vídni
shromáždění rakouští biskupové navedení o správě
církevního jmění a nadací. Změnu k horšímu však
přinesl zase již zmíněný čl. 15. zákl. zákonů, kde
není více pro držbu nadací církví směrodatným
účel nadace v5 2. ústav. zákonaz .,1849

nýbržksikuteěncadržení. Dle 5 47.2 tak ze Z7/5 1574vymyka e dozoru státnímu toliko ryze : n.
Bližsího vytčení pojmu „nadaci ryze církevních“
zákon sám nepodal; jest však patrno, že patří sem
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všecky nadace, při nichž netoliko obdařeni, nýbrž
ivěnováni samo nebo povinnost nadační jsou rázu
duchovního. Závažnou jest po názoru státním pro
posouzení povahy nadace vůle zakladateiova či
povaha věnování, nikoli osob, v jichž prospěch

toto se stalo. je--li pochybnost o církevní povazenadace, rozhoduje dle 547 .2. cit. zák.
slední instancí ministr kultu. alStanovisko státního
zákonodárství v Rakousku k: n-im precisuje
H. a. Hernm'lt (D. osterr. Siilřtungsrecht, Wien
1896str. 60)atakto: „Pokuci jdeoocírk. obročí, bdí
státní správa v podstatě toliko nad tím, aby pod-.
stata jeho jmění nebyla ztenčena ( 4.0

7. Má-li nadace, která jest ve správě
cirkevni,1ůčely, jež nejsou výlučně církevní (na př.
nadace všeužítečné), podrobuje tyto státnímu na
dačnímu dozoru, jako jiné nadace. Výjímkučiní
toliko s nadacemi ryze círrkevnimi.“ jakon nemá
právního důvodu ustanovení občanských zákonů,
jež vyžadu' e, aby církev ku přijetí o-ího n. svolení
moci státníl si vyžádala, tak nemá ho ani skutečná
její praxe, nakládati po způsobu nadací světských
s nadacemi dobročinnýmí a odjímati je pravomoci
církevní. I' rpí-lí to církev, jsouc k tomu okolnostmi
časovými nucena, nevzdává se tim ještě svého
nezadajného práva a není to uznáním pravomoci
světské na 5.11. áéra nastala zřizování
c—ich». mešních vynesením ministerstva kultu po
dohodnutí s minist. financizze dne 5. prosince 1903
čis. 23155 (sděl. česk. mlstodržlt. z 13. února 1904
čís. 2732),jímž se zřenim ke svobodě církve v po

řádání vnitřníchzzáležitosti,kjakož 1se zřením k zása dám zákon 7. kvtně 1874, ř. z. č. 50,
vyhražena jenst„rozhodnutí otom, zdali je nadace
čistě církevní a má—li pro ni podáno býti prohlá
šeni k dědictví výhradně biskupskému Ordinariátu,
bez jehož dotyčného projevu nemůže taková na
dace vejiti vůbec v život.“ lzachovává se nyní
při zřizování c-ích 71. tento po stup Když byly
právní odmínk řijetí mešní nadace splněny
a zajištění kapitálu provedeno tak, jak výše bylo
řečeno, zašle patronátní úřad v dorozumění 5 při
slušným úřadem farním koikovanou věnovaci listinu
nebo poslední vůlí zakladatelovu s nadačním obno
sem konsistoři, která dle třeby upravivvínkuium
nadace a zaopatří příslušnou |státní obligací (skrze
poštovní sporitelnu vynes. minist. financí, obchodu,
vnitra, kultu a pra z 19. ledna 1,905 7,

5 n.). Poté se zašle zakoupená státni obil1ace
farnímu úřadu, v pražské art.idiecési s následuj cim

přípisem, z něhož je zárovzeň vidno, co činiti jest:„Vyřizujice tamní dopis ened '-/
síláme tuto /.2edle přání vinkulovaný

dlužní úpis ze8dne 1.9 .'K
i s účtem l/z žádajíce, abyste, důst. pane,eo to se
postaral. by řečená obligace do příslušné
zádušní pokladny byla vložena, a potvr
zení, že se tak stalo, panem zádušním účet
ním a důs ojny p blenef ciátem pode
psanémsem b lo yzasláno. 'laktéž račtež otopéčim íti, by epsání nástinu nadaci listiny
se přikročilo. Nástin budiž ve všech částech
tištěného vzorce (viz níže) správně-a úplně
vzdělána kolkem 30h al. opatřen. Nutněpří

N
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lohy nástinu zpravidla jšOu:pvěnovací li
stina, opatřenákolkem ! K a odpíisem věnovalele a dvou svédkuv, jakožl d.k a.
vikar.úřaduověřeny'p řepis vinkulovoan ého
cenného úpisu. Zřízuje-lísse nadace na základě
závěti. připojí se od c.k. oudu ověřený přeo závětí neb aspon doslovného znění
příslušného nadačního odstavce. Z k.arc.
konsistoře vPraze, dne. .“ etc. Kdyžnaastin ná—
daciho listu byl od patron. (far.) úřadu vyhotoven a
kcnsistoři s přílohami zaslán, konsistoř prozkou
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mavši jej a správným shledavší (resp. jej upra

vivši) opatří jej schvalovací doložkou a vrátí larntmu úřadu se všemllpří ohaml a s tímto přípisem:
„Nástin nadaciho listu mešního (modlitebniho, chu
dinskeho) nadání X. Y.z ., při farnim chrámu
Páně v N. založeného, bzylzde doložkou schvalo
vací .eeedn č. opaatřen. / Dodávajlce

nástin ten žádáme, aby dle aněshodva stejno
pisy nadacíhonlistu sepsán se schváleným násti rn k dal ínatusúřednímu je
dnátti předložen byly. r.oc k. místodrží
telství a c. k. berní úřad buďte při ojeny dva ne
kolkovane'přepisy stejnopisúv. enom stejno
pts pro zádušní pokladnu určený třeba jest_opa
třiti kolkem jak stejnopisy, tak i přepisy
buďtež od k a. vikariátniho úřadu opatřeny
doložkou:„Shoduje se s nástinem schvá
lenýmm“ s podpisem a pečetíttéhož k. a vikar
úřadu Stejn opisy budtež opatřeny podpisem
s pečetí farního a patronávtntho úřadu,jakoži podpisem dvou svvůědk Na pře isech
buďtež opsány jak _text, tak i podpisy stejnopisú
tím, kdoopřepis pořizuje, tak že není připustno,
aby podpisovány byly vlastni rukou jako originály
nad. listuv. je-li obec patronem, podpisuje za pa
tronátní úřad: starosta, jeden radní a dva členové
výboru. Pro zakladatele, přeje-li sí, stačí nekol

kovaný zde potvrzený přecplsstejnopísu. Zk nkonsistoře v Prazed — Ky dva stejnoa
pisy a dva přepisy dle scchválenčho nástinu byly
vyhotoveny, porovná je vikar. úřad se schváleným

nástínemá souhlas nadačních listů s nástínem dosvědči, aje podpisem a vikariátní pečeti opatří.
Když pak konsistoř všecky tyto Spisy od patron.
úřadu obdržela, opatří je stvrzovací doložkou,
čímž jest zřízení nadace ukončeno. jeden 0 is
pošle se místodržitelství a druhý přepis berntmu

jako poplatkovémuúřadu; jeden stejnopis (nekolkovaný) ulož se v konsist. archivu a zapíše
se do knihy íundační, dr_uhý pak, kolkovaný, zašle
se farnímu úřadu, jej do knihy nadační zapsal
a v zádušní pokladně uložil. Do rovodný PÍ'IPÍS
zní v aretdiecési pražské takto: „ přiríloze', .za
síláme potvrzený nadační list mešnlho (modliteb
ního) nad . . .pří farním chrám

. ačte se o toe postaratí, aby do příslušné
nadační knihy se opsal a pak do zádušní pokladny
uložil. Potvrzení, že set tak stalo, patronátním ko
ntisařem a zádušním účetním podepsané, račte
spolu s taxon a 6 K 30 h sem předložiti a nadále

to péči míti, aby nadační povinnosti svědomitě
se vykonávaly. Z kniž. arcib. konsistoře v Praze,dne etc'“ O zřízení nadace církevní uvědomí se
též c. k. finanční prokuratura. _ rvvn. [roman—in,

Vetuset novlacccl.díscip.lll.130. sq.; Philips,K. R. 11.l0, 114 Borový, Šiohs, 440násl.; Hariug
9., Grundziige des kath. i( .-Rs. llI. 66711., Vuely',
Všeob.slovnik práv. ll.,Osoby právnické; Sá'gmůller,

.- .895 násls.; Werft: nstit. juris decret., HI.,
219 násl., J. F. óclíul/e, l"ie jurist. Persónlichkeit
der kath. Kirche, ihrer institute u. Stlftungen 1869;
J. 4114/0 tazo, Tractatus de causis piís, Venetíis

1698; ?. Kocián, Nadace círk., 1894; B,;yc/lla jměnícírkevní, Hradec Král. 1910, str nn.
Sdr. a Tpdt.

církevní obec znamená po smyslu církevně
právním tolik, jako farní obce či farnost, t. j. geo
graficky vymezenéúuzemi v diecési, jehož obvva
telstvo jest autoritou biskupovou jistému kostelu
přivtěleno, aby zde bistsekupm trvale ustanoven'
duchovní (farář) o jejich duchovní potřeby pečova.

sedlé zde obyvatelstvo katol. vyznání tvoří obec,
t. j. celek farnímu kostelu přifařených, kteří jsou
předmětem duchovní správy svého faráře, podlé
hajíce farnímu přimusu (viz čl..) Ač rozdělení die

církevni obec

cěse na :. a. se vyskytuje již záity, přece mají
jednotlivé země svuj zvláštní vývoj. Po obecném

právuucírk. má se1každá :. a. skládati aspoň 2 10mancipií (c. q.3), t. j. 2 10 trvale v osadě
usedlých,samosta1ttotýclt rodin, které zde mají ne
movité statky. Menší osasady mají se sioučiti se
sousedními vjednu farnost. Vzroste- lí tato tak, že
farář sám již jejím duchovním potřebám nestačí,
ntá si přibratí jednoho neb více kněží pomocných,
a neestačí- lí ani to, zejména nestačí lí farní kostel
počtu věřících, jest se starati povolaným činitelům
0 kostel nový a z vyfařených jest kanonicky zří
dlti novou :. o. V Rakousku byla provedena v te
tech 1782—86 vlivem státním jednotná organisace
iar, a odtud činěn rozdíl mezi taramt starými, před
r. 1782 zrízenýtní,a ovými V územích missijních

a tam, kde zrušeno převrlatyestoletí XVíll.,není rozdělení farního, ačita o ně cír ev
stará. Kde jest církev katol., musi i3stát farní zři

zeni uznávatí a chrániti, a také tak činí, jako na Fv Rakousku, kde i některé funkce státní jsou a
rářt'tm svěřeny. Úzký styk faráře s c-í a-í srovnává
se vhodně v právu círk. s manželstvím, a proto
jako kanonicky byl s ní spojen, zase jen kanonickysvazek ten lze rozloučití. Protom ůže míti:t.a.
jen jednoho faráře (c. 4.. .XX l. q. 2), a faráři lze
v téže době jen jednu :. o. spravovati, jinou toliko
pomocné ana čas (c.3. X. líl.4 Trid. sess .c. 17.
der ef..) mu :. a-e po právu círk. náležejí
tyto po žzadavky a) Určitě vymezené územi, což
e věci díecésního biskupa, a jest bez něho ne

myslitelno, 0at se jedná o zřízení nově fary čl :.o-e, anneb vymezení :. o-e již trvající ('lrid.
21, 4;24, 13. de ref..) &) C. v. (plebs, populus pa
tochiae assignatu s) a :) farní kostel (ecclesia pa
rochialis), kde farář funkce duchovní pro :. o. koná
a kam jest tato k návštěvě služeb Božích a přijí
mání sv. svátosti odkázána. Správa c. a-e v tomto
smyslu jest církevní, nebot farář jest jejím právním
zástupcem; :. o. nejsouc právnickou osobností,

nemá ve věcech cirki samostatné působnosti. Cirk.právo nezná :. o-e okorporace, jejíž členové
(farnící) by mohli římo nebo nepřimmo svými zá
stupci o církevních záležitostech :. oe, jlžnnále

žejt, rozhodovati, zná pouze farníky (parochiani)jako členy církve katolické, sloučené u jistého ko
stela společnou duchovní správou v jistý církevní

svazek, který však není3právnickou osobou (c.3X. lll. 29, 48; c. 3. X. 1.3l.) Po dmětem všech, jak
majetkových tak 1farních práv jest právnická osoba
farního kostela, místního to sprostředkujícího ústavu
(Meures Chr., Begriff u. Eigenthum der hlg. Sachen
ll. 146,156), pod správou faráře jako správce ko
stela (c. 3.44.X III. 6). Pro ojem :. o-e jako
osoby právnické není, hledíc k ustavč církve katol.,
v jejím právu míst.a jmění náleží farnímu kostelu,
jak svědčí tomu již právo římské (srov. 131. c.

12,14), jsouc spravováno za vrchního dozoruc bi—skupova (c.3 C. q. ]; Trident. s. XXI.!
9. de rel. ) farářem a ekonomy původně stavu cdu
chovního, později z laiků :. 0-e ke správě té přibra
nými (vitrici. magistri fabricae, Zádušníci atd.).
Správa ta, k níž od středověku již blahovůlí církve
někteří laikové z : a-e byli povoláni a při níž na
byli místy i značné účasti (Trid. sess. XXch 9,
s. XXIV. 3. do ref.), nebyla po názoru círk.
samosprávou a právem : a-e. Zádušníci byly jen
pomocníky farářovýmt, za jehož předsednictví
z vděčnosti církve za nadace :. a-i kostelu učiněn
a za účelem sn zší správy jmění kostelního, neboť

to byla nejpůvodnější jejich působnost, bhylitimtočestným úřadem pověření. 0 této jejich správě
mení církevního platí obecné zásady o správě
měni sirotčího poručn: (c 3. X. l.4 c.

tn Clem III.11). Bližšipříecí'písyojejích činnosti2obsa—
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hují statu_ta_jednotlivých __diece'sí(viz čl. :. jměníš .V novějších dobách ve většině států
lze pozoroi'lati snahu o zřízení více méně samostat—
ných na církvi nezávislých t-ích o-í se značnou měrou
samosprávy ve věcech církevních, zejména pokud
jde o správu 'mění církevního. Děje se tak po vz
protestantskémd kde není a nemůže býti hierarchmí
ckého zřízení, jako v církvi katolické a kde proto
presbyterium (církevní rada), zástupce :. o-e, po
žívá značné míry samosprávy, oncje 11 při

číně správy jmění církevního, nřbtrž | jedná--li seo bohoslužbu vůbec, ustanoven církevních osob
při chrámuatd. Tato samostatnost c-ích a-i pro
testantských vysvětluje se demokratickou ústavou
tohoto vyznání. Církev katolická však prrávvem od
mítá tak dalekosáhlou součinnost živlu laického
v záležitostech církevních, nebot odporuje její
monarchícko-aristokratické ústavě. Právem částeč

ným síce dovoluje, aby laikové měli účast na správějmění církevního (rak. konkordát.čl 30. a násl.,)
při ustanovováni nižšího služebnictva chrámového,
při ukládání círk daní adávek atd., neuznává však
:. a-l a jejích representantů, leč jen z koncessc,
za osoby právnícke s omezenou měrou autonomie
ve věcech círk. a jistou samostatností vůči úřadům
církevním Ne častěji se s tím potkáváme v ze
mích nábožens y smíšených, na př. v Badensku a
Prusku, kde : a-e tomto smyslu pro katolíky
ustaveny byly zák ony z 20.5.1875 a l4./_7.1905, a
vBavorsku .1907. Církev zákony ty a 'imi usta
vené :. a-eet í, aby uchránila se větš ho zla,a
pak i z toho ůvodu, že :. a-e nestaví se na stano
visko výlučnésamostatnosti proticírk. úřadům,neboť

se volí ze zástupců: . 0-e aoobecního zastupitelstva a předsedou jejich jest místní farář. Lat
však odmítla pokus rozlukověho zákona ve Francioi
(9 ../12 1905 tit. V.,) zřídili tak zv. kultově obce,

oněvadž měly tendenci církvi nepřátelskou a roz
_olnou,neměly totiž býti podrobeny církevní orga-_

nísaci, čehož církev, hledíc ke své ústavě, p_řípustiti
nemůže (srov. encykliku ,Gravissímo officio“ ze
dne 10./8.1906). V Rakousku učiněn náběh ke zří

zení c-ich o-í s psrávykorporačnímí zákonem ze dne715. 1874, 35.d elek ve farnosti
bydlících katolíků vtéhož ritu tvoří farn c.
Všecka práva a povinností, jež se týkají předmětů
církevních a jež zákony obcím při isují, nebo uklá
dají. náležejí farním obcím A g 3. stanoví, že
bližší předpisy o usta vení a zastoupení farních
obcí vydány budou zvláštním zákonem, k němuž

dosud nedošlo a ěp_rotoc-ích a-i zde dosud není a
záležitosti jím sv řene ob_starávány jinak. — Liter.:ro.r.r, hrbu uhc kath . Rs. 8. . str. 85;
H Trctzal, Die Kirchesngemeínde nach b_ayer. Recht
(Archívvf. K -R. 1906, 1907); FuMňam: Prompta

:Parochía; Stirner, Handbuch d. K-Rs. !. n.,Encykl. „Vehementer Nos“ 1906; Ltlzmrlu/tl,

Das Kirchentgut u. seine Rechltstzráger(Stimmen ausM.-L. 1875 258.

Mcírkevní oblast prostírá se po říších, zemíchoakrajinách, v nichž katolická církev rozvíjí sv
činnost. Podle slova božského zakladatele jejího
nemá býti místa na světě, na kteréž by apoštolové
ve svých nástupeích nevkročilí, kdež by spasne
nauky nehlásalí a svátostmí nepřísluhovali. Avšak
pro překážky, v cesstu se stavící, nebylo posud
možno dojíti na všecka místa; kdežto leckde, kam
nástupci apoštolů došli a povinnost svou splnili,
moc svobodné vůle lidské, jež je schopna odpo
rovati inejvětšímu dohru, zmařila ovoce jet
činností. Vzhledem k tomu, že v některých říších
a zemích víra katolická pevně se zaštípila, že ka

tolickému duchovenstvu v nich dosta__l__o0se podporyjak od světské vrchnosti, tak odz 7. hvěřt
cíclt, aby mohlo zastávati trojí úřad smvúj,učitelský,
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kněžský a pastýřský. a že dobrý, zákonent stano

venbýppami; mezi státem a církví v ních bud'trn ávna trval, kdežto jinde katolictví

před lětoy Zotdlačenéprobírá se teprv k životu anebnově uváě nedochází podpory ani od světské
vrchnosti anníGod místních věřících pro jejich chu
dobu: vrchni řízení věcí církevních v zemích cir—
kevní oblastí neděje se z ůsobemmjeedním a týmž,
nýbrž zaveden jest správn rozdil, prospěšný celému
tělesu církve i nejmenším částkánt jeho, podle
něhož líší se úkrají čilíprovincie Apoš tol—
skě stolice od zemí missi' ních. Popud
k tomu vzešel z úspěšné činnosti ustavu Con re

atio de propaganda fide, založeného pape emehoořem . 1'26 ečený ústav měl sobě po
ručeno řídití jrednotně katolické míssie v zemích
nového světa; načež idalší úkol byl na něj vložen.
aby řídil církevní věci v zemi',ch kdež nepřízeň
okolností uvedla stav díecésí téměř na roveň stavu
v missíích. Tak ropaganda stala se správní in
stancí pro díl církevní oblasti, jemuž pak ostatní
koongregaee římské in_stancínebyly. Druhý díl oblasti
jsou úkrají čili provincie, v nichž misto má řádná
hierarchická ústava. v nichž trvá zřízení beneficijní
a v nichž průchod máo ecné právo církevní (ius
commune). ježto církevní oblast je díecésí apež
skou,roouzmí se samo sebou e vrc ní řzen i a
vláda jak v úkrajích, tak missijních zemích přísluší
papeží. emu také náleží rozhodnouti, zda po
změnách má krajina, jež posud b la řízena Propa
gandou, státi se úkrajím Apoštols ě stol, nebo na
opak zdaž úkrají Apošt. stol. přlčteno býtl mák ze
mím míssíjním; Slovem úkrají míněny jsou některé
církev. provincie, exemptní arcibiskupství, excmptní
bitskupství a prela |.us říši r ousko

u terskě jest ll pqroviencií(arcidiecésí), 46 biskups ví (díecésí), v ku5 rovnncií, 2l biskup
ství, v Italii 38 provincií. ] exemptních arcibi

skupss,tví 185Šbiskupství (z nichž některá jsou
excmptní), ve Šganělsku 9 provincií, 48 biskupství,v Portu alsku provincie, 9bískupství, ve Francii
17 prov ncií 67 biskupství, v Belgii 1 provincie,
5 biskups,tv vevŠ ýcarsku 6 biskupství, na ostrově

Maltě (država britská) 2 biskupství, v Rusku 2_ rovincie, 13 biskupství, v Mexiku 3 provincie,l bi
skupství, ve střední Americe 4 provincie, 12 bi
skupství, v jižní Americe 8 provincii, 49 biskup
ství (z nichž dvě podřízena jsou meetropoli bor
deauxské),v sku l provtnc,le 2 bisskupství,
v ostatních krajinách afrických 9nbiskupství (z nichž
pět podřízeno jest metropoli 1íssabonskě,tříme
tro oli sevillské, jedno metropoli bordeauxskt),
v ndii 1 provincie, 4 biskupství, na Filipínách

] provincie, 4 biskupství. Prelatur nulliu5| celkem b.le mě missíjní vykazují také některý počet
církevních provincií, exemptních arcibiskupství,
exemptních biskupství a vedle toho vikariát a
prefektury. V Německu jsou 3 vikariáty, 2 prefek

tury, v Anšlii lprovincíe (arcidiecěse), 14 biskuptvi, ve 5 tsku 1 provincie, l exemptní arcibi
skupství, 4 biskupství, v Irsku 4 provincie, 2: bí
skupství, v Norvěžsku 1 prefektura, ve Švédsku

] vikariát, v Dánsku 1 prefektura,__v Hollandsuu aLucembursku 1 provincie, 5 bísk pstvi, ve Švý
carsku 2 prefektury, na poloostrově balkánsrtém
2 p_rovíncie, 3 excmptní arcibiskupství, 9 biskup-_
ství, 1 víkaríá t, v Řecku 2 provincie, 1 exempt ní
arcibisku ství. 5 biskupství, na Gibraltaru ] vika

riát. na rétě ] biskupství, v asgskěm Turecku
2 exemptní arcibiskupství, 1 vika_rit 3 prefektur,v Persii i biskupství v Arabííl vikariát, v lni
7 provincií, 15 bisskupství, 1 prefektura, v 1ndočínlč
14 vikariátů, v Malesinli ] vikariát, ] prefektura,
v Číně 34 vikariáty, 3 prefektury, v Kore a ja
ponsku 4 vikariáty; v severní a střední Africe 1
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exemptní arcibiskupství, 9 vikariátů, 8 prefektur,

v jižní a východní Africe 10 vikariátů, 7 prefektur,na ostrovech afrických 1 biskupství, 2 vrkaríáty,

grejpktuiíšy; v Kanadě 6 provincií, l7 biskupství,ty, 4 prefektury, ve_ S ojených obcích
severoamerických 13 provrncíí, 1 biskupství, 7
vikariátů, 1 prefektura, na Antíllelnách a Guyanně

lgrovincíe. 1 biskupství, 4 vikariáty, 2 prefektury,a_tagonííl víkaríátl ref;ektura v Austra
provincie, 1 exemptní arcibiskupství: 15 biskupství,
4 vikariáty, na ostrovech Tichého Oceánu 1 pro
vincie, 3 biskupství, 8 víkaríátů. Zvláštní oddělení

Propagandy řídí východní patriarcháty, arcibiskupství a biskupství, zejména 1 pa cát, 1 arcr
skupství & 18 biskupstv' u Arménů, cl arcibiskup
ství a 3 biskupství u ekoruménů, 1 arcibiskup

stvtvi a 8 biskupství u Řekoruthěnů, l patriarchát,4 arcibiskupství a 9 biskupství u Řekomelchítů,l
patriarchát, 4 arcibiskupství a 7 biskupství u Syrů,s

1 gatríarcrch , 4 arcibiskupstvtví a 7 biskupstství
u yrochaídeů, 1 patriarchát, 7 arcibiskupství a 2
biskupsství u Maroníc evní obřady víz obřady církevni.Vc rkevni obročí viz benetic

c rkevni organisace viz církevní zřízeni
ycírkevními tcl ecclesiae patres, nazyvají secírkevní spisovatelé staré doby, kter církev

%Wkotakové pro čistou nauku a svatý život uznává.ůvodně každý biskup jako hlava a učitel svého
lidu, této svě duchovní rodiny, slul ecclesiae pater,
otec své církve. Ve století 11.na př. nazývají židé
sv. Polykar a učitelem Asie. otcem írresťan
(Martyr. s. olycarpiI.C 12,2), ve lil. stol. některé

listy na sv. Cypríana znějící ou dány Cypriano
Baťaeazresp. papatui (C_ypr.ep. 3031 );Dyonísiusazývá svěho preedchůdce na st)olci alexan

drljskémy Herakías svým blahoslaveným otcem(pax0.910;nána,E Hist. eccl. 7, 7,44). Od iV. stol.
v době velikých dsogmatíckch zá asů dovolávají

se jednotlivci 1 synody svě ectví tců jako důležítycha rozhodujících svědků církevního učení.
Tak praví sv. Basíllus Vel.: „Nepříjímáme žádné
nové víry. ., ale čemu jsme seo .Otců na
učili, sdílíme s těmi, kteří se nás tásži“ (Bas. M.

.1,;2 Min ..gr ,588), a synodaale
xandrijská r 4 epíšepNestoriovi, že jde ve všem

za vyznáním Otců (š:zólwvot óé našrazov mí; zwvayi'mv zazěgwr óyomyíacg, Mansi Conc. C011,
IV. 1072), v prvem pak sedění sněmu efeskěho
r. 431 byla čtena svědectví ze s isů „svatých a
bohabojných Otců“ (Mansi í. c.ll a na sněmu
chalcedonskémr. 451, když byl přečten dogmatický
list sv. Lva papeže,vvolali shromáždění: „T

past97víra Otců, toojest víra apoštolů“ (Mansí í.cc.97.2) Otci rozumětí jest biskupy doby předešlé,
kteeří úřadem svvým oprráv nční jsouce církevní učení
hlásatí, byli také povolání církevní učení osvědčo
vatí a zastupovaatí. Ale sv. Augustin dovolává
se jako svědka církevního učení o dědičném hříchu
takessv. Jeronyma, ačkoli byl jen knězem (August.
contra Julian. 1, 34), as ehoř z Nyssy jmenuje
sv. frema syrského církevním Otcem, ač byl pouze
jáhnem (Migne PP. gr. 46, 823). Od této doby ne
značí slovo: církevní Otcové jen biskupy,:ííe staré
církevní spisovatele, kteří svými spisy vydávali
spolehlivé svědectví o víře sv dooby; nedostává
se však označeni tohoto spisovatelům všem, ale,
jak praví sv. Vincentíus z Lerínu ve svém Com
monitoríum (Migne Pp. lat. 50, 678), sepsaněm

434,' m, „qui ín fide et communione catho
llca sancte, sapienter, constanter viventes. docentes
et permanentes vel mori in Christo fídeiiter vel
occídi pro Christo féliciter meruerunt",a etéhož
spisovatele v pochybnostech „recurrendum cest ad
sanctorum patrum sententias (diximus), eorum

"*N
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damtaxat, qui suis quísque temporíbus et locis in
unitate communionis et fídeí permanentes magistržíprobabíles exstitíssent“. Kromě dvou znaků, jež
v těchto slovech jsou projádřeny,t j. doctrma

orthodoxa a sanctitasovitae, udávají se nyní ještědva né znaky tců. ato approbatío eccle
siaealantíquitas. p190tbati0,t. j. schválení, uznání
od církve obyčejně; stalo se nepřímo, že spisy ně
kterých Otcův uznány byly za hodny, aby se z nich
četlo věřícím ve chrámě, nebo ta ,že obecně
sněmy nebo papežové dovolávaíi se jicch jako
svědků církevního učení; někteří byli výslovně
jako církevní Otcové nebo učítelě označeni. Svatost
života a zásluhy o církevní učení nejsou síce ome
zeny na nějakou určitou dobu, přesto však ze
všeobecnělo, že svatými Otci nazývají se spiso
vatelě církevní naukyo vědčeem a života svatého

v[době nejstarší (antiquitas); : latinských jakop
dni se gmenuje papež sv. Řeho řV elíký (160041—esnad ] pe by bylo sv. Isidor ze Sevilly (z.636),

— jimž končí se erloda krestanskě vzdělanosti
a literatury 0 zák adě řeckořímském na západě,
z řeckých pak sv. Ian z Daamka u(z. 754), jímž
končí orthodoxní theologie církve východní. Komu
chybí některá z prvých tří vlastností, nepovažuje
se za sv. Otce, nýbrž jest jen církevním spisovate
lem, jako na př. Kíement Alex., Orígenes, Tertul
lían. Jsou tedy církevní spisovatelé tí theo
logíčtí spisovatelé staré dob křesťanské, kteří se
ve svých 5 ísech hlásí k u ení církevnímu, kteří
však nemalvíýše jmenovaných znakův a proto také

nemají theologjickéva církevní autority, jakou sv.Otcové mají VJ? ronym v předmluvě spisu„De virís illqutžr-íbus užívá jmena ecclesiastieí
scriptores, ecclesiae scriptores. o nichž spis sám
edná. — C1rke vní učitele, ecclesiae doctores,

nazývají se spisovatelé církevní, kteří bez ohledu
na věk pro vyníkající svoji učenost (doctrina ortno
doxa emínens) a svatost (ínsignis sanctitas) byli
výslovně od církve uznání (approbatío expressa),a
tobud'od církevního sněmu,nebo odpa peže. Vcírkvi

latinské od Vili. století jako největšía učitelé |_se
jmenuí pro vyníkající svůj význam
(z. sv. jeeronym (s. 420), sv. Augustín (v|11430),
sv. ŘehořV l. (z 604); papež Bonifaclus nili.djenazývá e_grvegíidoctores ecclesia ca
relíquíís in Ví' 3, 22. círírkvi řeck mluvinlitur
gické knihy jen o třech velikých učitelích (obcov
,ucvmolpcyálm ňióáoxaloíxjs ou to SV Basilíus Vel.
z. 379), sv. ehoř z Nazianzu (z 38)9, sv. jan

'latoůstý( :. 407): na západě připojuje se k ním
jako čtvrtý sv. Athanasius (z. 373J.) d papežů za
církevní učitele prohláše ní byli: sv. Lev Vel. (z.
461) a sv Tomáš Aquínský (2.1274) od Pía V.,

sv. Bonaventura (z. 1274) od Sixta V., sv. Bernard(z.1153)o ia Vlll., sv. ílíiarius (z. 368),
Alfons z Liguori (z. l787)a sv. František Šaslesaký

(z. 1226)o Pia 1.,X sv Cyríll jerusalemskšázá386, svatýd C rili Alexandr:sky (2.4 ed
Cti odný (z. 7 ') od Lva XUL; v breviáři římském

uznávají se jestě sv. Petr Chrysolo us g.. 450),
sv.jan z Damašku (2. kol. 754),s etr amiiani(z. 1071), sv. Anselm z Canterbury v(z. 1109
Autoritu mají sv. tcové v církvi jako svědklov_é
ve věcech víry a mravů; pookud jsou svědectví je
jich souhlasná, podáva'í jistotu neklamnou, ježto
jsou svědectvím celé cirkve, jak pravi již sv. Au

řustin (c. Juiianum 2, 37): 1.55 Patres rejícít,tetur se universam ecclesiam rejícere“. Proto
také sněm vatikánský (s. lil. cap. 2. de revei.;
Denzinger9 n. 1637) zapovídá vykládatí Písmo sv.
„contra unanimem consensum Pat m“. Souhlas
nemusi býti všech absolutně, ale stační1všech mo
rálně. Svědectví jednotlivých sv. Otců bezpečné
jistoty nepodávají, leda by byla zároveň výrokem

c_—
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papeže mluvícího ex cathedra (jako Tractoria pa
peže Zosima), anebo byly--li vyroky 1jejich slavněobecným sněmmem schválenny (jako 12 anathema
tísmů Cyrilla Alex proti Nestorlovi). Autorita je
dnotlivých sv. Otců jesttzávislá na jejich učeností,
svatosti (Athanasius, iatAugusin), od jejicch hier
archichkéo význ obi skupa na stolcích pů
vodu apoštolského (Cyriljerus. ), od jejich osobního
styku s apoštoly nebo apoštolským! žáky. (Sro vn.Fr. Fen/tr, lnstit. patrool. l.'15;—57 [lína/zl, Lehrb.
d. Patro loie [. 3—16; Burrian/fewer Gesc. d.

iteratur l.34—46;C/1r.Í'er£/1,Prael.
dogm. 334 6 !.

církevníípanství viz církevní poddanstvía Pa

církáevnípatron, patronát viz patron, patrron
církevní pobožnosti jsou obřady a modlitby

k0nané knězeem u přítomnosti lidu věřícího dle
předpisů zvláště stanovených; tíms ellší od
božnosti soukrom'c ..) jsou dvojího druhu,
liturgické a mimolíturgickě. Liturgické c. ;. sahají
dosti daleko do starověku křesťanství, nebot mimo
mší sv. a hoíndnky, určitě dn pl'ipadajicí, za
určitých okolností zvláštních se ldovolovaly i jinésv. votivní (v. t..) kona se pr úvody
štaci římských (v. t.,) na sv. Marka a křížové dny,št a jasno, . obě hladu, moru, války
neb jiných neštěstí, církev doporučovala pouti
(v.t.), za mrtvěkonánootticium defunctorum
(v. t.), k poctě? Marie ovstalo oííicium par

um (v. t.), na počátku důpíežitýchpodniků vzýváubyl Duch sv (v. l.), na kconci se děkovalo (Te

Deum), později přistoupil průvod Btožiho Tělat.)a výstav 4Uhodín tv. t..—)toy F.!

řídí se předpisy missálu nebo rituálu |římského ajsou tedy :. 15. v širším slova smysl — '.p.
v užším slova smyslu jsou mimoliturgícké, nemají
předpisů vrituálu, nýbrž buď od synod diecčsních
Ordinariú nebo též od posv. Sboru obřadů. Původ
jejich hledati jest jednak vtom, že znalost jazyka
latinského upadala u lídu, který se více hodinek
tak četně neúčastnil, dále malý počet duchovenstva,
pro nějž se hodinky nemohly slavně kouati v ko
stele, jednak žes vyvíjela úcta svatých nebo ta
jemství v míře větší, než jsou slaveny líturgicky.
Na místě ncšpor proto nastoupily odpolední po
božnosti v neděli a vessvátek, ve městech každý
den. K nim náležejí především litanie (v. t), jsou
dovoleny však pouze patery (ke Všem svatým,
nej_sv.jména Ježíš, božského ySrdce Páně, loretán
skéea ksv. Josefu, ostatní jsou pří :. ;. zakázán ),
dále modlitby různé a zakončují se požehnánm
nejsv. Svátosti oltářní. V době postní se někde
zpíváv žalm Miserere, koná se p. kří ové

Cesty (v. t.), kázání, v květnu bývá! májová(V- t), v červnu k božskému Srdci P ně, v říjnu

»růže ncová (v.t.), v listopaduza duše v očistci.Mimmo to konají se de ítniky (novenyy. V t).
tridua (v. t.) jako příprava ke svátku. oktávy po
svátcích, výstav nejsv. Svatosti oltářní na konci
masopustu, Boží h_robu nás. Některé £. ) bývají
spojeny ráno se mší sv., která má v-tomto případě

zvlaštni výsady, na př. mše sv. jk božskému brdciPáně v první pátek v měsíci; iné :. ). konávají
se pro členy zbožných spolků nebo bratrstev, na
př. dětství Kristova (v. t.), jednoty ustavičného
klanění se nejsv. Svátosti oltářní, terciářů (v.t
škapuliřů (v. t.,) živého růžennce (v. t..) Zvláštnimí
:. ). jsou missr e.(v t.) a obnova těchto Pro
:. p., které nejsou dovoleny obecným schválením
synod nebo Ordinaria, je nutno vyžádati si zvlášt
ního dovoleni, zvláště pro řízení 5. p. jednotlivých
bratrstev. Pokkdu se týče zavádění :. )„ jest
rovati před přílišným počtem, lépe jest zachovaati
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a udržovati již založené, než zaváděti bez důle

žité příčinynové; spíše hleděli jest,oabyě:. ;.„layvzpruhou náboženského života nao
dlitb a písně, kterých se užívá při ; ap., mají býti
schv leny Ordinaríem nejen co do textu, nýbržico
do nápěvu, aby se nevyskytaly modlitby nesprávné
nebo nápěvy do kostela se nehodící. (Srovn. čl.
censu ra) Každé nové vydání má býti opět cen

surou dovoleno. Pro :. Š. doporučuji se zvláštěmodlitby odpustkové, o sažené v úrední sbírce
Raccolta di orazioni e pie opere. V Praaze při

rnaěvzujese podobná sbírka úřední pro Mg —při :. ). obléká se v kottu a štolu arvy
svátku nebo světce, k jehož poctě se a. . koná;

vpostě se užívá barvy fialové, náaVe ký pátekčerné. Pří slavných t—ichp--ech bývá i více kněží,
a tu dovoleno jest užíti luvíáluadalmatik' vtomto
případě i otficiant odiv se v albu (8. R. Č.37 99.).
a nikoliv v kottu, jak se někdy děje proti3 před
písu; není--li assistence, alba není předepssána

pStejrk.
církevní podání —tradice, traditio.. — ld,

quod traditur,co se podává od úst kústům,:ta_oát)oat€.
A) Poj em c-ho podání. Církevnimpodáním roz
umíme: a) všechen až k našítrn časům dochovaný
obsah zjevení Božího (vír), necht se již dochoval
ústně nebo písemně T))j est církevní o

ní v širším slova smyslu K této irší
tradicí náleží í Písmo sv. 0 této tradicí svědčí

slova Písma sv.: State et tenete traditioneis,tquasdidicistis sive p_er serrnonem sive per tolam
nosrtaa.m (a k Soluň. 2m,15.) K této tradiclishledi
íznámá slova vatikánského sněmu: Haec porro
supernaturaiis revelatio. continetur in libris
scriptis et sine scripto traditionibus, quae ipsius
Christi ore ab apostolis acceptae aut ab ipsis Apo
stolis Spiritu S. dictante quasi per manus tradítae

ati nos uscgtežjlgervenerunt.(Vatic. sess. lll. cap. z.);*) zieveni pokud není obsaženo v Plsmě sv.
& pokud se na nás dochovalo ústně — ústním
podáním. To jest církevní podání ves my
slu užším,tradice zvanápovýtceústninebolí
ússtnt podání. Obsahujesoubor zjevenýchpravd,
které Kristus a po něm vjeho jménu apoštolové
hlásali, ale nenapsali. Kvpravdám těmto p_ojíse
take“ ustanovení a předpisy, kteréž po vůlí Kri
stově apoštolové dali nebo zavedli, o nichž však

ismo sv. nečiní zmínk. Toto ústní podání, tra

dice ústní, doplňuje a vysvětluje Písmo sv. a bylov pozdějších dob ch často a často písemně zazna
menáno. V tomto článku užíváme slova :. ;. ve
smyslu užším, nám tu slovo to značí ústní podání
po výtce;z: učení a zařízení v c-im ). obsažená,
jíchžto původcem jest Kristus sám, anebo jež za
nechali apoštolové z rozkazu Kristova nebo z vnuk
nutí Duchasv., jsou tra ditío divina, tradice
božská. jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve
jménu Otce í Syna i Ducha sv ,učice je zachovzsávati všecko, co jsem koliv přikázal vám.
19. ZO.) Utěšitel pak Duch sv., kteréhož po leaOtzsec
ve jménu mém, tenf vá učí všem věcem a při

pomene vám všechno,c onjsem koliv mluvil vám.(lan 14, 26.) Učeni a zařízení, kteráž dali apošto
lové o své újmě, jen jako lidé, byt iobdaření
mocí Boží,jsouttraditio mere apostolica
sive hu ). pouze apoštolské,
lidské. K lidské tradici náležejí také zařizení
řádných apoštolských nástupců, t. j. papežův & bí

p , na př. starokřestanská kázeň o pokáartí,

ustanoveni svátkú,,Rostnich dnů, přídavky k mešnímu kánonuatd. tradici božské hledí věcí tý
kající se křesťanské víry nebo mravů, křest. kultu
a církev. ústavy. Lidská tradice zavírá v sobě věci
křest. kázně aoobřadd.ů Tradlcl božskou dlužno
přijímati věrou božskou, nadpřirozenou, tradici
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lidskou s úctou a v_ážností.Tradicíbožské, pokud
obsahuje \ěci křest. vírry a mravů, přísluší stejnávážnost, autorita totiž božská, jak Písmu ' .
Sněm tridentský praví: S nodus .omnes libros
tam Veteris quam noví estamcnti, cum utríusqué
unus Deus sit auctor, necnon traditiones ipsas,
tum ad íídem, tum adm ores pertínentes, íamquam
vel oretenus a Christo vel a Spiritu S. dictatas et
continua successione in ecclesia catholica conser
vatas, parí pietatis affectu ac reverentia suscipit
et venera.tur (Trid.s .lV. De can Scrrit.—p)
B) Existence c-ho ). sŽe ústní podání — tra
dice — bylo před Písmem sv., vedle něho i po
něm druhým důležitým pramenem zjevení Božího,
ktomu ukazzují 1. Kristus sám. Kristus hlásal své
učení jen 3slovem a příkladem, nenapsav ničeho.

Svým učedníkům pak Kristus nepriikázai,,abš p_salí,
ani lidem ne oručíl, aby se uč íčísti rístus
kladl svým u edníkům na srdce, laby on „ká
zalí“, „učíli“, „chudým evan elium zvěstovalí“

„svědectví o něm vydávali" ( att. 10,7, 27; 28,19;Mar. 16,15; Luk. 10, 16; Skut .a8 t.d
Kristus své učení hlásal slovem, nezaznamenav ho

písmem. To proto, že slovo "de k srdci a mluvítomu, kdo nezná písma. rístus nechtěl pak
věřící podrobí—tímrtvé liteře, nýbrž živému úřaduučitelskému. pootolé samí řídili se Kristo
vým příkladem. Hlásaií Kristovo učení 5 počátku

jen ústně, živýms oivem — víva voce. ami vycházejí ze zásady: auditu — víra ze sly

š_ení—,slyšenípakskrze sslovoKristovo(Řím. 10,17V

pošt ole neorganisovaii prvnních křesťanskýchobcí jako ně aké iblické společnosti“. nýbrž jako

žive sbory, terč"založilo a lpohromaděodrželo ká
zánlí apoštolů (srov2n.aMar.16,20; r.9.14n.;Gal. ' Tim. 4, aj.). Pro své živé l.slovo pak

apoštolé žádali vždy lnaprosté poslušnosti (srovn.Ří.m 16, 17; 1. 2- 323,2 2143.64;l.Tim 6, 20; 2-KTim.„1, 14, poolšt
psali teprve později, a to jen3při zvláštních příle
žitostech, a ještě nepsali všichni. Ba i když apo
štolé a evangelistů chopili se pera, nezaznamenali

přece všech činů nKristových, tim meéně všeckajeho slovaa. Sv. jan sdvěčí: Mnohé zajisté i jiné
divy činilježíš před obličejem učedníků svých,
kteriž nejsou psání vkni'ze této (20,'30). Sv. Pavel
napomíná Soluňský ch: Protož, bratři, stojte a za-_
chovávejte ustanovení, kterýmž jste se naučili
budto skrze naši ře ,aneb skrze náš list (2,14).
Apoštolé shromáždění na sněmu jerusalemském
nejen že poslali do Antiochie psaní, nýbrž ] nej

váženější z bratří, kteří křesťany tamější o5týchž5,20
Ano ikdyž větší dil Písem sv jižt byl napsán,
apoštolům samým příkaz Kristův, aby evangelium

ízoistněhlásali — ministeriríum verbí — Skut. apošt.20,24), zůstával i nadále nejdůležitějším. Proto
také svatý Pavel krátce prred svou smrti za
přisáhal svého milovaného žáka Timothea: Ty

te?, synu můj, posilní se v milosti, kterážmjestrístu ježíši, a co jsi slyšel ode mne předm

hýmí své,dky to zase svěřujl věrným2 lidem, kteořízpúsobní budou i jiné učítl (2.2 Učitelský
apoštolský úřad neměl býti snad jen2přechodným,
nýbrž stálým hlasatelem Kristova učení, a proto

Ěj také Kristus obdařil charismatem neomylnosti.t ipsc (Christus) dedit quosdam quidcm apo
s.to|os . ., alios autem pastores et doctores ad
consummationem sanctorum, in opus ministerii,...
donec occurramus omnes m unitatem íidei (Eíes.
4, Hana.; srovn. Mat.28,20;|an 14,16,jesai. 59,21).
— 3. j'n ukazují, že křesťanské náboženství
již mohutnélo, ba kvetlo, než bylo pro ně napsáno
jediné slovoPíssma s.v Tisíce mučedníků zemřelo,
aniž Písma znalo. Sv. lrcncj dosvědčuje, že celi

podání

národové žili věrně po křestansku, ač Píscm sv.
ěmli. Sv. lrenej udává toho ríčínu: Národové

tuiedrželi se pevně křesťanského ústního podání,tradice (Adv. haeres. 111.4, 2.) V krajinách mís

siožnářských dodnes je víral daleko dříve známa,než Psmo sv. se přeloží do řeči divokých oněch
národuv a kmenův. Bylo tomu a est v církvi, jako
tomu estí b'lo jinde Římanéi ermání, Peršané

i Babvloňan řídílzíl“se drahně věků nepsanýmiprrávmmiz ko.ny O jejich pak zachování
pečovala jen ustní, věrná tradice. K sebr a ko
difikaci těchto právních zvykův a zákonů skrze
právníky došlo teprve později. i ve starých ško
lách filosofických, právě tak jako v křesťanských
klášteřích, dědil se duch jejich zakladatelů jen

ústníoín podáním, tradicí Vždy napřed tu bylo živéslov a pak teprve hotovíly se lísstíny, k nimž
všakoústní tradice podávala výklad; bez ní byl by
sm si těchto listin často nejasn a poch

ísmo sv. samo žádá nezb tn tradice. Písmo
svaté samo nepraví, které kn hy k němu náležejí;
to víme jen : c-ho . Beez tradice nebylo by Pí
sem sv. Aby se totiž zjistilo, že některou knihu
skutečně napsal apoštol nebo evangelista a že ná
leží ke knihám svatým, k tomu bylo třeba: 1) úst
ního svédectví doručítelova (ten bývá často v li

stech jmenován), 2) osžobního styku křest. obcís apoštol nebo sjejich aky; 3) ústního svědectví
nejstarších církevních obcí, které knihy ty z rukou

svatopíscůvŠiřijalyVa sobě půjčovaly. „Co seedějese mnou,v cko ám oznámiTychikus, nejmilejší
bratr a věrný sluha a spoluslužebník v Pánu, kte
réhož sem poslal k vám s úmyslem, aby zvěděl,
co se ěje s vámi a potěšil srdcí vaších.. ž
bude přečtenuvás tento list, učiňte, aby i vcirkvi

iaodicejlské čten byl, a ten kterýž jest Laodícejských,l vy přečtěte' (Kolos. 4, 7. 8. 16). Z toho
lyne, že neuznáva'--li někdo tradice, tím zavr
uje i lismo sv. (protestanté) — 5. Mimo to,

kdyby Písmo sv. mělo b ti jen jediným pramenem
zjevení Božího, mnohá důležitá křesťanská učení
a zařízení nedala by se dokázatí buďvůbec, anebo
jen nejistě. Bible se totiž o nich nezmiňujc Kdy
bychom směíi se jen biblí řídlti, musili lbychom
až dodnes místo neděle slavití sobotu, zdržovatí
se od krvrve a udáveného (Skut. ap. 15, 20),a ne
smčli bychom křtítidítek, dokud nejsou „vyučen
(M31 .19). —G.Kterak svatí Otcove.inejstar i,
tradici uznávali a si jí na výsost vážili, staačí pře
čísti na doklad toho výše uvedený výrok sv. irenea.
Sv. lrenej mimo to s hrdostí ukazuje na svůj ústní
a osobní styk se sv. Polykarpem, žákemss.v jana

agoštola, a ubezpečuje, že jeho učitel jen tomu
u il čemu se nahuačíleod apoštolůvaco jedině jestpravdivé (Adv.h 3.3, Te ullianus za—

stává se tradice aveesspis raescriptionímbushaeretlcorum“: Církev je odpDoč tku v pevném '
neporušítelněm držení pravdy a proto muže každý .
utok bludařů na své vlastníctví vítězně odrazíti.
'lomu—li tak, že nám pravda musí býti přiznána.
nám, kteří držíme se toho pravidla, jež církev
přijala od apoštolův, apoštolé od Krista a Kristus

Boha, pak je dokázáno, že bludaři nemají
práva odvolávatí se k Písmu sv My jim dokazu
jeme bez Písm že sam k Písmu nenáležeji.
Nebo komu náležejí Písmal? Od ho a skrze
koho a komu bylo svěřeno věroučné oučení, skrze
něž jsme se stali křesťany? Kde je pravda učení
a křesťansxě ví .tam je ravda i Písma sv. ijeho

výkl7adůvivšech křesťanských podání (De praescrípt.a19_. Stejného smyslu jest i znamy vyro
sv.áAngust'ínza Elgo vero evangelio non crederem,
nisi me catholicae ecclesiae commoveret auctoritas
(Contra ep. Manich. 5) Netřeba jistě uvádětí svě
dectví dalších. — C) Kterak se tradice do
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chovala? Tradice dochovala se až na naše časy
rozmanitýmzpůsoobem ato: í. Ústn ím vyučo
váním. Kristus nerozkázal apoštolům, aby učení
jeho napsali, nýbrž kázali (Mar. 16,15: Mat. 28. 19).
Apoštolé proto pokládali za svou hlavni povinnost,
jak výše jsme řekll, věřící ústně učltí, a nikoliv
učení Kristovo napsati. Radostná zvěst o Kristově
království Božím rozšířila se proto po celé zemi
hlavně skrze žíívé .íovo a přenášela. se jako po
svátné dědictví s pokolení na pokolenní —2. Př
kazy a církevními obyčejí Girl:—evníoby
čeje. zejména obecně. jsou prastaré; v nich zvláště
se ukazuje víra staré církve. O mnohých církev.
příkazech a obyčejích lze přímo dokázali, že po
cházejí od apoštolúv, o jiných, že byly již zacho
vávány v prvních křest. stoletích. Platí tu slovo
sv. Au uinstna: Quod universa tenet ecclesia, nec
concillís institíítíím, sed sem rretentum est, non

nisi auctoritate lapostolica tradírtum rectíssíme cre
ditur (Deibcaptl ' .Spis y sv. Otccůvajn ír.k pam katamí. (0 sv. Otcíchviz
příslušné heslo: cirkevaníOtcmé) Mezí církevními
památkami zasluhují zvláštní zmínky starokřesťan
ské skulpturya malby kteréž zejména v posled
ních dobách byly objeveny v katakombách. 'lento
„p . Řím o ává nám cenné doklady
ke křesťanskému učení o mší sv., 0 svátostech,
očistci a modlitbě za zemřelé atd. (Studium mo
numentální theologie, badatel známý Rossi; viz
heslo: katakíímbyí.— 4. itíírgíemi a mučedd
níckýmí akty (acta martyrum, vlz přísl. heslo:
liturgie). Akta mučednická jsou zápisy o hrdinném
vyznání víry a svaté smrti Kristových mučedníků.

Křesťané pečlivě zaznamenávali výslech, tjemužpro víru byli mučedníci podrobeni. Z těch vy

znání sv. mučedníků poznáváme, pro které pravdypodstupovalísmrt.— .2 i církevními
vyznáními viry, tak zvanýmniasymboly (ivízheslo: symboolum — vyznnnát Sp
bludařuv a pohanů, kteříjížod nejstaršíchdob
útočili()na církev a jeji pravdy, na příklad Celsus(s. r. 150), Luciaan (l —,801) Fílostratíís

(ookoloi'l.0230), Portyrius( z.l_3u4),jamblichus (z. 333),julian apostata (s.363)a )Zto ho, co jsme
rekli, je vidno. že protesltantěDncjednali nikterak
ve smyslu Kristově ani starě původní církve, když
zavrhli církevní tradici a začali učíti, že 'ediným

pramešíem zjevení Božího jesstPísmo sv. amí se
všakb zt-ho ). neobešli. Aby čelili úplnéžmunáboženske'mu rozkladu (známo jejich: jsi
kněz, vykíádej si Písmo, jaak každý chcešž!),ybyli
sami později nucení, ze na místě katolické tradice
zavedli své „symbolické knihy" (víz dotyčné
heslo) a že postavili na místě živé autority ne
omylně cirkve omylnou autoritu nejvyššího episko—
pátu zemských km —-—E) ríkevní ústní po
dání nelze ovšem Iztotožňovati s neomylným učí
telským úřadem církve Úřad tento, předkládaje
články víry, jest sám vázán na tradici i na Písmo
svaté. jistě správné katolické stanovisko jest:
Pramenem a nejbližším pravidlení víry jest učitelský
neomylný úřad cirkve (fons et re la fídei proxima).
Písmo sv. a církevní ústní po ání jsou pak téže
víry pravidlem vzdálenějším (tons et regula fídei
remota). Stanovisko protestantské p_raví: Prame
nem a pravidlem křesťanské víry jest“jen Písmo sv.
(uníca regula et tons íídei). e stanovisko toto
nemá pravdy, ukazuje tento článek. par

církevní poddanství a panství Křesťanstvípří
vedlo k platnosti pojem o důstojnosti lidske pro
každého jednotlivce bez rozdílu stavu a národnosti,
čímž v zásadě zmírnilo tuhá pouta otroků, jichž
sociální osvobození provedeno bylo zásluhou kře
sťanství povlovným vývojem bez násilných pře
vratů. Také nevolníci, kteří ve středověku nastu
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puji misto dřívějších otroků, nalezli v církvi kato
lické ochrany a těšills emnohem větším výhodám
na statcích duchovenských, nežli na statcích pan
ských. Nevolnický stav vznikl jednak z bývalých
otroků, jednak z lidí svobodných, kteří svěřovalí
svůl života majetek ochraně mocných pán, za
vazujíce se opět k osobním službám svého ochránce

Vacek,Socialni dějiny české doby starší,74,1905).
ozvolna však upa-l v zapomenutí tento smluvní

dobrovolný poměr a vzrustající moc šlechtická
zkracovala svobody nevolníků, zvětšujíc břemena.
Lidí nevolných ujímala se však církev katolická a
snažila se jejich ossud zmírňovati. Ochranccem ne
volníků byl ustanoven v každé dieeési biskup.
který měl se vší váhou svého úřadu ujímati se
nevolníků před nespravedlivým a krutým naklá
dáním. Uprchlým nevolnikům bylo poskytnuto úto
čiště v kostele, a nevolník nebyl vydán pánu dříve,dokud se pán přísežně nezavázal, že ušetří života
i máetku u rchlikova. Usmrcení nevolníka bylo
stejn veřejnympokáním trestáno jako usmrcení člo
věka s.vobodného Manželstvínevolnikúviprotivůli
panáově uzavrená byla Clríkví za platná uznávaná, a
když vstoupíll nevolníci do stavu kněžského, byli

jim všecky úřadyccírkevní přístupny. Dobrýpříklad dávala církev svétsk m pánům—.mírným

zacházením s nevolníky v plíí ní jejich služebníchávazkú na panstvích církevních. Nas ch cír
kevních ukládala se robota jenom po tříadny aby
nevolníci mohli i svá role obdčlati. Poddané své
proměí'íovaly církevní vrchností v dědičné nájem

níky aneb poplantné vlastníky s určitými povinnostmi k bývalym svým gruntovním pánům.
statcích církevních zaevedeny jsou nejdříve fixní

platy poddaných zemědělců.dZ thO vznikalo právopoddaných K nerušeněmu držení poozemků, které
z panství církevních ústavů razílo si cestu na statky
světských pánův. Zásluhy pražských biskupúv 0 po_
lehčení břemen (hudýní lidem a hájení vdov a sí
rotků proti utiskovatelum velebí lelopísci na mno
hých místech (Van/: |. c. 75). Zvláště příznivé
bylo postavení nevolného lidu na statcích klášteí
ních. Zde nejdříve dostalo se poddaným úlev v ro
botě a posléze úplného propuštěni 7. poddanství
To bylo také příčinou, že při časstých vzpourách

selskřch proti tvrdosti světských pánů bývalo nastatc ch klášterních poměrně klídno. Právní historik
. L zMauranž íše vdíle „Geschichte der Frohn

hóte“ lll. 277: ie geístllchen Gníndherrschaften
zeíchneten sich sehr vorteilhaít vor den weltlichen
Herrschaíten aus. er war es auch unter dem
Krummstaben gut zu wohnen.“ Tento výrok Maurerův
opakuje běžné pořekadlo, které potvrzuje Roscher
v díle „System der Volkswirtschatt' ll. 338, a právní
historik Arnold. V říši německé bylo poddanství
na statcích biskupských oproti světským pánům
tak mírné, že to bylo již za pravé osvobození po
važováno, když soudní pravomoc v některém městě
přešla císařským privilegiem se světského pána na
biskupa. Biskupové ne bývali pány v pravém smyslu

slova, nýbrž ochrancl, €kteřímísto pánovitých útisků
pečovali o rozkvětm málo cirkvilsnakloněnýžidovský spisovatelmSugen/ním ve esch
d. Aíífhebung d. Leíbeigenschaít und plistirigkeit in
Europa“ vydává svědectví prarvdě, e ve Francii
mnohem dříve na statcích duchovenských přechá—
zeli nevolníci v dědičné nájemce, nežli na statcích
světských pánů. Takké v Annglií, a zejména ve Skan
dínavíi, katolické duchovenstvo mělo hlavní zásluhu
o mirne zacházení s lidem poddaným a posléze
o jeho osvobození. V zemích českých vlídně za
cházení s nevolniky na statcích církevních potvr
zuje sociální historik Vacekvve zmííněném spise a

mb: ve spise Agrární zřízení“
0914).p|'Blahodárné působení církve katolické ve
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pros éch nevolného lidu bylo rušivé přerušeno
vx l. věku náboženskými zmatky, které jen 2 ne
znalosti pravdy zovou se reforrmací. Naše
oslavované hnuti husitské skončilo zvelelienímk
moci panské a přituženim pout lidu poddaného
Avšak evangelická idea rovnosti a bratrství všech
lidi,r 1419 v prvnim záchvatu nadseně hlásaná
a Tábor do jisté míry prováděná, brzy byla
štěna. áboři nejen že neprovedli slibovaného
osvobození sedláctvtva od dani. dávek a opplatku
— naopak od lidu obecně shánčn platy (Žholdy"
způsobem krutjm a pohanským. ociálni výsledky
válek husitských, přeslavných na ne,k bylyn
konec nepřizn-v Lid venkovský majetkově

i mravně zpustl, jeho síla k odporu proti silněj
šímu ještě uhnéteni byla ochrornmen'i — hm
l _právní a posléze i duševní podíl z celého hntuti
pripadl šlechtě a Pra e( Gruór l. e.
Že česká reformace měla za následek zotročení

lidu selsk ho, přiznává historik Dani: a prof.

mryb v„ eské otázce“, když ojednávaje o usnesent českého smně zr 1,457 piš .U Lipan
padlo násilí násilím.upadlaačeská demokracie, po
ražena svou vlastní rozháraností. Lid všecek musil
hýti šlechtou poroben a zotr očen. Usneseno tak
v památném roce 1487. Tak tedy skončila refor

mace, povstavši pro svobodu kducha, zotročenimducha l těla“ (216) V Něm upo bouřích sel
ských v XVI. věku postavení poddanélio lidu ne
obyčejně nepříznivé se zhoršilo, ačkoliv před re

formaci vlivem cirkve katolické dospívalo příznivék osvobození z poddanství. SámL uther a Me
lanchton, hrozice se sociiálnl revoluce,z jejich
kladův o svobodě evan ellcké vzniklé,vybizeli hor

livégánův, aby gřisnýmiprostředky udržovali bujné
sedlk uzd páni ochhotně vyhovovali(srovnyJanncn, Gesch. d. deutsch. Volkes,ll. 541n..)
V Německuu, Anglii a ve Skandlnavil spatřovali
vladaři a šlechta \ reformacci vhodnou priležitost
k obohacení sebelupem církevních statků. Že touto
změnou majitelů p_oniěry poddanské se zhoršily,
posoudíme snadno, když seznali jsme značný rozdil
mezi vlídnou vládou vrchnosti církevní a svétsko u.
Reformace značí tedy zhoršení sociálních poměrů
v Evropě. opětné jsou to zase církevní kruhy.
které snaží se neblahé následky náboženských
zmatků zmírniti. V líčení zlé robot po válce třl
citilelé píše dr. ruber: „jesuita c la Haye od

píral hrabe (Š Lamboyovi, pánu na Hostinném &Olešnici v echách, příjmouti zpovědnictví jeho,
dokud nebude změněno zacházení s podda nými
na jeho panství, které se po jeho soudu příčilo
zákonům lidským a božským a jeho výtky měly
důležitost ne pouze mistni. nýbrž obecnou(Rczz/e).
lyranská praxe některých pa'nů také vynikajícími
členy řádu Tovaryšstva byla odsuzována" (Grub
i. c. 42). O pražském arcibiskupovi Přichovském
uveřejnil časopis „Ces ý Venkov"úvahu, v níž
chváli lidumilnost arcibiskupovu, jakou projevoval
kpoddanému lidu na svém panství benátském ve
století XVlll. Uvedené doklady z novějších spisů
dokazují, že církev katolická nespokojovala se

gouze hlásáním mravní svobod všech lidi, nýbrže usilovala i o provedení sociální svobody.

snahy církevní onepotkávaly se vždy a všude sezrejmým a obecným úspěchem. to zavii'iovala
tvrdost lidí, vkteří hlasu cirkve nedbali. Kde však
církev mohla uplatniti i zevně svůj vliv, snažila
se aspon ulehčiti _tvrdýosud lidu poddaněho Dů
kladnéjši badání jistě ještě jasněji osvítí pravdu,
že sociální poměry evropske byly by se utvářily
mnohem přiznivěji ve prospěch lidových vrstev,
kdyby vlivu cirkve katolické na vývoj křesťanské
civilisace byla nezadržela na celá století neblahá re
formace, která přinesla porobu ducha ltéla. —

JÉ
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církevní pohřeb

(Srovn.: Vacek, Sociáslni děginy české dobly starši,
:)905;1Vmu.rcc/zl,'e ťansk s_ociologie, l., 18

JaufG eAsgrárni zlřízlení, 1914; Raylí.
?ádro kresfanské sociologie, 9M;lsehichte d. deutschen Volkes,lll,1

církevní pohřeb. C—ímp—bemrozumíme veškeren
církvi ustanovený řád, kterým- se pochovává tělo
křes ana, a který se označuje jménem exequiae,
v kterémžto smyslu slova toho se užívalo ive
mluvě staroklassické. Tímto řádem ujímá se církev
zemřelých členů svých, provází tělo jejich za ůča

stentství osady ke hrobu, za duši pak vykonává.šrne sv. a modlitby V užším slova smyslu
označuje slovo exequiae modlitby a obět mše sv.
v den pohřbu, neb i mši sv samu. Co se týká
etymologického původu slova exequiae, odvozuií
je některí a sequendo, poněvadž mrtvola obyčejné
napřed se nese a ostatní ji následu'i, nebo dle

Baruffalda (Ad Rit. Roam. eomnientar a, Venetiis1763. tit. 34 56,) „abe,xequendo quae vox
Thuscul. [. pro íunerare est usurpata“. Tohoto
smyslu nab 'vá slovo, pokud jest dovršením, do
konánlm v ech služeb z lásky (obsequia), které
lidem vůbec prokázatí můžeme(Amberger, Pastoral—
theo Ioo.g III. .472). církevní mluvě ustálil
se do XV. stolettí význam slova xeeqMa v tom
smyslu, že se jím nyní vždy vyrozumívaji obyčeje,
obrady a vůbec celá liturgie cirkvi pri pochová

vmánípředepsaná. Obyčej, zemřelé buď s větší neb—enší slávou pochovávali, má základ svůj v přl
rozenosti lidské ('est přirozeným výrazem uctivosti
a_álásky k zemřelěmu) a shledáváme se s nim jak
u Židů, kteří patrně vzhledem ku Genesi (3,19)
mrtvé své zpravidla pochovávali, tak i u poha ů,

mezi nimiž někteří národové, jatko ekove' a imané, mrtvé spalovali. Co set yká Židů, Písmo
svaté náin uvádí mnoho příkladův oůctě, jakou
k zemřelým měli. Ne' bližší příbuzní zavreli mrtvému
ústa, zatlačili mu cgi, líbali tvář (Gen. 46,64;50,1),
potoorn ho umyli a zavinuli do velikého lněného,
čistého plátna (Skuta ap. 9, 37, Mat.27, 59) a stuž—
kami obi/.ázall David po zvlášt'tnlchposlech vzkázal
své díky mužům jabessGalaad, že milosrdenství
učinili se Saulcm a pochovali ho (ll. Král. 2, 4—7),
a Tobiáše Bůh odměnil za to, že v noci pocho
vával mrtvé a přes den ukrýval je v domě svém
uTob. 12, l2). Cooakp se pohanů týká, dovídáme
se ze zpráv missionářůvio národech ůplně nevzdě

laných, s jakou ůctou všichni mrtvé své pochovalvali. Známo jest, s jakým nákladem ngpťané,
mané a j. pohanšti národové budovali tělesným
ostatkům svých zemřelých pomníky, a sv. _Augustin
nehaní těchto přirozených projevů lásky, i když se
jeví v přiliš nádherném odívání mrtvol a stavbě
nádherných pomníků, nýbrž pravi: „Pompa funeris,
agmina exequiarum sumptuosa, deligentia sepul
turae, monumenntorum opulenta exstructio, vivorum
sunt qualíaeunque solatia, non adjutoria inortuorum“
a dodává: l„rnpieant haec homines erga suos ofíicia
muneris et sui humani lenimenta moeroris“ (Aug.
de cura gerenda pro mortuis). Církev majic zřetel
na zákon přirozený, nejen slavného pochovávání
mrtvol nezavrhla, n 'ržb hned na počátku svého

trvání zavedla při po řbech celou řaduvýznamnýchobřadu, dojemných modliteb. velebnýc zpěvů a
vážných čtení, jež jsou vesmeés výrazem: l. vzne
šeného křesťanského názoru o těle lidském jakož
i 2. článku ví , že duším zemřelých můžeme na

základě obcováni svatých Šíříspěti ku po__mocimodlitbou, oběti mše sv.., sv osíinami a jinými do
brými skutky. Vážnost křesťanská k tělu lidskému
zakládá se na víře ve vtělení Syna Božího, ve vy
koupení člověka a posvěcení také tčla jeho skrze
smrt Páně a sv. svátosti; mrtvé tělo bylo nadpři
rozené posvéceno, bylo chrámem a nástrojem

Jam-.mn, GeR.



církevní

Ducha S.sv (i. Kor.6, 15. 19), ůdem těla Kristova
(Aug. Srer.m 61, J, bylokkřesťanů nástrojemmnoha nadpřirozené obrych skutkův, & Bůhs
je jedenkráte oslaví v den soudný (i Kor. 15, 53).

Proto také církev je klade jakoožsemeno pro budoucí zmrtvýchvstání na ole mís
posvěcené. Pro tuto velikou důstojnost taělalíd

ského, iež sv. Jan Zlat. nazývá mistrovským ddílemBoží všemohoucností a moudrosti (Hom. 3.a dpop.
antíoch.), vzdává církev tělu křestana pohřebnímí
obřady povinnou úctu. Ale církevní obraady po
hřební jsou netoliko výrazem uctivostí a lásky tělu
zemřelému prokazovaně, nýbrž i spasitelnou po

mocí, kterou církev podává duší jeho, přij_deli doočistce; při po bu pak nevinných dítek ou vý
razem radostí, že dosáhly života věčnéhols Mimo
to ohřaady poohřebnni připomínajice smrt, _spasítelně
vzdělávají ozůstalě živé, a ku pomoci přlspívajíce
duši zemře ěhc, poskytují zvláště přibuznýmmve

likou útěchu (Rit. Rom. ti_t.Vi., c. l,nněvadž církev považovlaa vždy za

pohřebními obřady jednak vzdáti tělu křesťana
povinnou úctu, jeednak staratí se o věčnn? poku,še proto nemají tyto podstatně části př pohřbu

ani nejchudších křesťanů scházeti, _jak 1 řitnský ritual v_yslovně to předpisuje (tit. Vl. 1) Dle rl
tualu i světla má kněz svým nákladem chudým

pořídítí, nelze- Ií'jiným způsobem je opat__ř_iti.__ařebapodotknoutí, že k podstatn m ie

exequíí patříi missa exequialls (Thalhoter, Lliturgllklí. a.) Z apoošttolských konstitucí (6, 30;
vyszvítňá,že již v lil. století za zemřelé modlitby
se konaly aoobět mše sv. se přinášela. Totéž dá
se též dokázatí i četnými misty ze spisů sv. Otců.

již ve iV století byly obřady pohřební jak ve vý
chodní, tak i vzápadní církvi vpodstat tytétž,jak
eposud v církvi při pohřbu konají,__jížtpozůstávaly, jako posud: a) z u,ktereýhse

za zpěvu žalmůvamodliteb ubíral od domu úmrtí
do kostela, pak 6) z bohoslužby v kostele a a)

z průvodu, který se ubíralŽs mrtvolou ke hrobu,a obřadu při hrobě. Cod žalmův a modliteb, kte
rých se při ohřbu užívalo, a co do některých
zvláštností v liturgii, byla dosti značná různost
v různých krajích a provinciích, jak jeetš ě posud
ípo vydání římského rituálu v této příčině každá
téměř diecěse některé zvláštnosti z minulých dob
sí podržela; církev pak toho nehaní Pohřební ob
řady jsou částí lítur ie. t. j. kněz obřady tyv
konává jakozto řádny zástupce ježíše Krista, bož
ského liturga, vlastního velekněze a udělovatele
milostí; ježíš Kristus prostřednictvím kněze sám
prosby Bohu Otci předrtáší, a věřící lid má se
s knězenl sjednotíti a jeho prostřednictvím s Kri
stem se spojítl a skrze Krista prosb své k Bohu
Otci vysílati. 'lim prosby věřícího řídu nabývají
vyšší ceny a budou jistě vyslyšeny. A poněvadž
kněz modlitby při pohřbu jménem Krista a jménem
církve sv. kon,á řiká modlitb vřečí latinské a
v příslušných modlitbách užívřív počtu množného.
Tato prostřednická činnost knčze obzvláště zřejmě
se jeví při pohřbech dospělých. Obřbrad y, které se
mají při pohřbech zachovávatl, předpisují rubriky
rituálu, jsou r_ůzny při pohřau dospcělycah apři
pohřbu nevinných dítek. Těmto jest smrt přecho
dem do nebe, a proto všechny obřady jsou výra
zem radostí, že duše nevinná byla k Bohu povo
lána a do slávy věčné přijata; proto i roucha kněze
& všeliké ozdoby rakve jsou bílě. Z téže příčiny
byly průvody a ostatky svatých — zvláště mučed
nk — rázu venkoncem slavnostního, vítězoslav
neho, bez vhoše říměšku smut.ku Přri pohřbu
dospělýchZvyjadřuojecírkev obřady svými truchln ost
a pokání, nebot každy člověk jest hříšný,každěmu
nastává spravedlivý soud, a proto každý má se

n. o
hlavní úkol,

2.
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báti trestu za své víny. Ale nekonečné zásluhy
Kristovy a křesťanská přímluva jsou pramenem
pomoci a vysvobození; proto církev, lkajíc nad
lidskou křehkosti, vroucně a důvěrně prosí Boha
za slitování a milost; a jsouc ubezpečena jistého

vgslyšení, vyjadřuje důvěrnou naději, že zemřemu bdue mílostivě odpuštěno. Dle toho roz
dělíme ojednání o významu obřadů pohřebních
ve dvě ástí: o obřadech 1. při pohřbu dospělých

(de exequiís adultorum), 2. př pohřbu nevmn 'chdítek (de cxequiís parvulorum),:vysvětlíme jejich

význam jak o so zvl,ášť tak i v jejich posloup-a
ností. -—i. Obřady př; ženám/1179110„malý:/z. Úmrtvol ríklad pozůstalých přátel eržíšo
vých mají domácí nebožhkoví mrtvolu slušne upra
viti. Zemřelěmu zatlačí se“oči, zavrou se mu usta,
aby tělo nevypadalo zohaveno a smrt spánku se
podobala Dle stareho obyčeje tělo nebožtikovo
se i umyje. „Quam (scíl.'1abitham) cum lavissent,
posuerunt eam in coenaculo' (Act. 37). Ohm;tí
neděje se pouze z úcty k tělu zemřelého, nýbrž
poukazuje též k budoucí oslavě těla na věčnosti.

Byla-li mrtvola balsamována, odnášejí se v_nitřnostina hřbitov beze všech obřadů nábožens

mřelému dává se do ruuokou na prsou secpjatý_c_h- -kříž, poněvadž jest to tělo křesťana, jenživ

smrti nemá býti bez kříže, jeLž zaž iva v srdceinosil; není- li po ruce příhodné o kříže, přeloží se
aspoň ruce nebožtíkovy přes prsa křížem. arva
crux super pectus inter manus detuncti ponatur,

aut ubi crux desít, manus incmsodum crucís componantur. Rít. Rom., tit. V., S.) Vedle mrtvoly
hoří světlo a přichystá se nádobka se svěcenou
vodou, aby mrtvé tělo mohlo se občas pokropíťi.
Mimo to vybízí rituál, aby jak kněží, tak íostatní
věřící u mrtvoly se modlili — „et ínterim, donec

eiteratur, qui adsunt, sive sacerdot_es sive alií,orabunt pro defuncto“ (Rít. Rom .a
prvních dob cirkve sv. konaly se modlitby tyto
po celou noc — vigiliae defunctorum _(Greg.Nyssen.
ad 01 mp de morte Macrínaae a i. m.), ale po
mnohévnepřistojnosti, hlavně mezi mládeží, musily
býti namnoze odstraněn . Kde se ob čej tento
zachovává, aťse přípusti knočním hodin ám osoby
spolehlivé, zbožně. — ívání mrt\tvol děje se po
všeobecném obyče a dílem'1církevními předpisy
jest předepsáno. eg r0uchu laiků zvláštních před
pisů není; lid křesťanský obléká obyčejně své ze
mřelé do bílého rubáše. Členové bratrstva pocho
vávají se s odznaky bratrstvu vlastními. Vetstr

věku velmí rozšířen byl obyčej,áže věřící ještě za
živa sobě vyžádali, ab ___poehování b'lí v rouchu.řeholním. Papežové ent lV., ikuláš [V. a
Lev X. udělili osobám těmmhcojněodpustků. Rozumí
se samo sebou, že šat řeholní směl se dáti pouze
osobám, jež vedly život křestanský. lenové du
chovenstva světského sc oblékají do rouch, jež
jim přísluší dle jejich posvěcení. Zemřelykněz
(i kanovník a hodnostář) a kteréhokoliv stupně
klerik budiž oděn obyčejným rouchem svým, ítalár
k tomu poočítajíc, snad to osvátným rouchem
kněžským nebo klerikálním, jakěž na stupeň jeho
sluší. A sice budiž kněz kromě taláru oděn amí
ktem, albou, cingulem, mani ulem, štolou, kasulí
barvy tíalově a biretem. le dávného obyčeje,
() kterém již Amalarius se zmiňuje, může se i ka
lich položiti do rukou kněze, nebot_ackoliv rituál
římský nic o tomto obyčeji nepraví, přece Sbor
obřadový to dovoluje: „Pctest etiam retíneri con
suetudo, ponendi calicem in manibus sacerdotis
detuncti“ (S. . . 53. Mají l846; lnstruc past.
Eístadíí 1854 pa. 125; Probst, Exequien, str. 90).
Díakon budiž o ěn amíktem, albou, cingulem, ma
nípulem, štolou přes levé rameno položenou, pod
pravým pažtíím spojenou a dalmatiknu íialovou;
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subdiakon amiktem, albou, cingulem, manipulem
a tunicellou. Jiným pak nižších stupňů klerikům
náleži na talár oblécipsuperpeliiceum; všichni pak
dosud jmenovaní tonsurii a biretyssvě mějte.—

Mrtvola biskupova oblěklálse v pontifikaliea mitrubílou (Rit.R .1. c. Obyčej lidu kře
sťanského, kterýž pokinádálna těla zemřelýchmmaiě
obrázky svatých jest velmi chvalitebný a vý

znamny; vyjadřujef utěšenou víru v obcování sva
tg'ch a v mocnou přímluvu věrných služebnikůožich ——Zákon církevní i světský nařizuje, aby
žádné tělo pocchováno nebylo, dokud by nebi

zjištěno, že člověk jest mrtev (Rit. Rom tit. 'Íi.3. Mrttvola se na slušném místě vystaví,
obklopena jsouc vůkol světly; pohled na této mrtvě
budi zajisté myšlenky vážně a spasitelně, a působí
hlubokým dojmem na lidi, obzvláště světské a roz
mařilě. Protož býval obyčej mrtvolu ve chrámu
vystavovatí, a posud platí zákon církevní, že až
doopohřbu může ve farním chrámu Páně chována
býti mrtvola osadnikova, emuž by ani dědicové,
ani jiní lid místa v domě nedali (8. R. C. díe
22. junii et 13. julii 1675 u (javai.; cfr. Prost, |. c.
pag. 91). bčanskýmí zákony rakouskými jest však
vystavování mrtvol v kostele zakázáno (VÝHOS
minist. vnitra ze dne 23. dubna 1856 čís. l.—046)
0 pohřebních obřadech. Obřady v do
mě smutku. V určenou chvíli vyzývá zvon, tento
zvěstovatel vespoiného, láskyplněho života cirkev
ního, aby seeecob shromáždila, prokázati svěmu
zesnulému spoiučlenu poslední čest a kdo se ne
může zůčastniti osobně, aby aspon doma se za
něho modlil. Na to se ubírá z chrámu Páně offi
ciator v rochetě a štole barvy černě, smuteční,
k vůli větši oslavě někdy též v piuviálu, s levity

a ostatním klcrcm a s vteřicími v průvodě (kněžípři průvodu nemaji nositi štolu), jenž ase ná
sledovně srestaviti: Nejprve jde klerik semsvěcenouvodou a em; za ním nese jiný kierik kříž
uprostřed dvou kleriků, kteří nesou světla (cero
lerarii). Kříž sv. se nese v čele jakožto prapor
křesťanstva, trofej vitězství Kristova nad hříchem
asmrti časnou i věčnou, odznak spásy.ru kojem-_
ství našeho vzkříšení, a pro vše to i nejutěšenějši
naděje člověka v Pánu zesnulého. O kleríkovi,
který nese kadidlo v kadidelnici, nečiní se v rituálu

zmínkš gři průvodu pohřebním; jestli však někdejest 0 y ejem, jako na pr. u nás, že se ruvodu

zúčastňuje, má jíti před křížem pnostran klerpikase svěcenouvodou (De Herdt.5 M2),
u mrtvoly postaví se po levě straně pochovávaa
jíciho kněze (cfr. Agenda moravská str. 216). Pak
následují bratrstva se svými odznaky, za nimi_
klerus řeholní a světský, a to po dvou, a ke konc '
kněz, jenž má pochovávati, za ním pak jde věřící
lid. Klerik s křížem postavi se u hlavy nebožti
kov a jemu po obou Siranách stoji klerici se
světly (ceroferarii), kněz pak, který koná obřady
pohřební, stojí ll nohou mrtvoly maje po levé ruce

oněkud ze zadu kleriak se svvěcen u vodou
klerika s kadidlem a kadidelnici. Ostantniduchovnía
jimž všem rozžehnou se sv postaví se kolem
mar. Přísluhujlli při slavněmcpohřbu jáhenapod
jáhen, běře jáhen štoiu, oba však jsou bez maní
pulů, jakož výslovně předpisuje rubrika k „soab
iutío ad tumbani" (Skočdopolel. c. li. 757, naproti
tomu pravi De Herdt i. c.p242: Diaconus et sub
diaconus sacris vestibus índuti non adhibentur
juxta disposítíoncm ritualis Romani, quod in caSu
excludít sacras vestes, ibí noii memoratas; S. RO
23 Maji 1846). Kněz pochovávajict, stoje u nohou
mrtvoly, kropi ji svěcenou vodou a pak okuřuje
kadidlem dříve požehnaným (tak na Moravě).
Vzhledem k formuláři, jehož se při svěcení vody
uživ,á učí theologově, že svěcená voda zahání zlě
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duchy, kteří se rádi usazují na místechMhniloby azvet ení a tam své rejdy provozují (M ,28;
lud. 9; sv. janZlat. hom 28335 n atí'l.8a.,j
a proto církev a dle jejího přání věřící mrtvolu
i hrob pilně svěcenou vodou pokropuji. Kromě
odrážení útoků ďábelských od mrtvooly pokro
povani svěcenou vodou též za účel duši zemřelého
očišfovatí a časných trestů zbavovati, jelikož dle
učení theologů pokropování svěcenou vodou pů
sobi odpuštění lehkých hříchůvačasn c'h trestů za
hříchy, kdykoliv člověk nad nimi lto st vzbudí.
Duše v očistci sice již nenáležeji k církvi na tomto
světě, a proto by se dalo namítati, že církev ne
mžeejlm přímo moci sveho úřadu ku pomoci při

spěti, aby je očišťovaia a tresty časné jim odpo uštěla; ae i kdyb tommu tak bylo (což ostatně
všichni theologov nepřipouštějí), může se jistě
duším v očistci jak pokropováním svěcenou vodou,
taki ostatními svátostinaml pomáhatl aspoň modo

suffraašii, t ]. přilmuvo Kadidla užívalo sepřipo řbech křestanůjiž od nejstarších dob. Zřejmě
o tom mluví Tertullian: „Thura plane non emímus;
si Arabiae quaeruntur, sciant Sabael, p_iuriset ca

rioris suas merces christianis sepeliendis Brofligari,quam deis fumigandis“ (ApoL čadž
kněz kadidlo, drive nežli jíni inrtv)olu okuřuje.

žehná, stává se svátostinou a má tytéž účinky,jako svěcená voda; podobně děje se i u Řekůd
výslovného tvrzení Baisamonova: ut thure incenslo

sepulcra. inio mortui ibí"jacenteda expientur(Goar.Eucholog. pag.23 děje se okuřování
mrtvoly i na počest, aké, odleoobdoby bohoslužeb
něho okuřovanl osob, zajisté hodno jest mrtvé
tělo křesťanovo. které se křtem sv. stalo „consors
divinae naturae" (il. Petrll 1,4), a přijímajícnejv
Svátost, vcházelo v reáini spojeni s tělem Páně.
Zároveň napominá vystupujícípvonný dým z kadidla
věřících, aby jejich modlitby za zemřelého k nebi
vystupovaly, aby tento co nejdříve účastným se
stal vůně radosti nebeských (odores coelestes).
jež zemřelému tak vroucně přejem —Po pokro
peni a okouření zanotl kněz antifonzu „Si íniqui
tates. .“ Po antlíoně pěje kněz střídavě skůrem
žalm 129 „De prro.fundis“ Tento žalm zpívá se ex
persona defuncti a jest úpěnlivým volanim duše

jlsouci v očistci (Erofunda) o milostivě prominutíi'íchů neodkanýc (Psalmus „De profundis etc.

ab ecclesia assignjiatusest ad levamen defunctorum,quoniam precamur in persona animae in purga
torio detentae: et omnia íili optime quadrant; nam
et animae illae sunt in quodam profundo, et ascen
dere cupiunt, expectantes miserlcordíam Dci per
Redemptorís nostri pietatem Belarmin, in Psa !.

Argum. Bariiffaldus, |. c. t. XXXVÍ. 2). Ke
konci žalmu žela kněz zemřelému věčný pokoj:
Requiem aeternam dona ' Domine tuiux per

petua luceat ei v(přiexequiich na místo otbyčejněho„ei'“s uživás vždy „ei“, jenom při mši aho
dinkách zůstává .eis“); pak opakuje se celá aaittí
fona: „Si iniquitates observaverls Dommine; Do
mine. quis sustinebit“. Po antifoně koná se dle
římského ritu „vynesenni mrtvoly, atio, šmpooá,
při němž kněz zanotí „Exuitabunt Domino" a průvod
se hne ke chrámu Některě příruční knihy obřadní.
tak i brněnský diecěsni pendix ad Rituale“,
obsahují po žalmu „Dc progindis" ještě některé

řimluv. Vzhledem k celkovému významu ritu
pohřebního neni přídavek ten sám sebou nepří
paden. Voiáním k Bohuttrojjediněmu za smilovánl
(Kyríe .) & modlitbou Páně, sesílenou kro enim
a okuřováním mrtvol dodává se žalmu
strany církve účinnosti tim mohutnější, při čemž
cirkvt tane na zřeteli touha jedina: „A porta Inferi
erue Dominc animam eju_s“a„Requiescatin pace“.
Mimo žalmy a responsoria obsahuje každá ze tří.

53“
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částí obřadu pohřebního i zvláštní svou oraci,
která se jeví býti a_bsoluci (anólvms) mrtvoly, ko
nanou arcl nikoliv ín forma deprecat iva. Význam

jednotlivých rozhřešenírLechurčuje buď jejich obsah,nebo místo, kdesspe nášejí. Označuje se pak
jimi trojí iáse loučení rzemřelého se životem, a to:
1. se zaměstnáním světským, 2. s povoláním kře
sťanským, 3. vůbec s církvi boju' ící. — Dějc--lí se
tudíž první absoluce u domu, de nenožtík žil
povoláni svému občanskemu, vyznačue se tak
loučení jeho se zaměstnaním pozemskýmzzcela
zřemm.ě ježto pak zesnulý ve vzhledě tom z lidske
kře kostí snad se blu uchýlil od cesty správné,
modlí se kněz: _so„Abolve Domine anlmam famuli(aeí
tui(ae)ab omni vinculo delíctorum't Vdomě svén
zůstavll zvěčnělý i přátele, mezi nimiž skonči
život časný; s milostí Boží však má procítnout

k životu nepomíiejícímu ve shromáždění Apřátevznešenějších: svétcův a vyvolenců PáněA by se
tak skutečně stalo, ofticiator tlumočí přímluvu
církve: „utín esurrectionis gloria inter Sanctos
et Electnoostuos resuscitatus(ta) respíret. Per ChtumDnum .“ bcct třeba míti na pamětl,ž
kněz koná oracl jakožtoz zstu ce lidu 11Bohaž
Bohem samým ustanovený. ítualu římskému
zřejmě tane na mysli loučení nebožtikovo s povo
láním světským, dovozují Preces, které se v ko
stele konají post Vesperas et Laudes v hodinkách

am.rtvé Ano, přižadná absoluce jest i v příčinětě ještě průzračněj l, obsahujlc výslovně prosbu:
„quaeee(d tunctus))per fragilítatem carnls humana

conversatione commísit, tu veonlamísericordíssimaepietatís absterge. “ — Pr
ubírá se průvod do chrámu a cestou zpívají zpě
váci střídavé s klérem žalm 50. V domě zemře

lého a po cestě do chrámu zpívají se žalmy „De
protuud is“ a „Míserere“ jménem zemřelého, který
prosí za odpuštění pokleskův a hříchů svých. Ve
druhé části pohřbu se vyjadřuje, žeeprosba zemře
lého, s nímž spojuje hlas svůj i církev, dochází
vyslyšení; tělo vnáší se do chrámu, symbolu nebes,
kamž a ybyly uvedeny duše zemřely,ch pro
veškerá církev tklivýml zpěvy, modlitbami aobětl.
\! oddílu třetím odevzdává se tělo zemi a vyja

dřuje se důvěrná naděje, že duše vzata jest dobe.) je--lí cesta dlouhá, říká se ještě patero
žalmů stupňových (psalmí graduales), a sice prvních

pět, které se hodí na mrtvého, anebo se řmíkagíněkteré žalmy z „oiiícía defunctorum“. Žal !: .
říká se akoby z duše zemřelého a obsahuje úpěn
lívé vol ní k nebeskému Sionu za smílování; po
dobně žalmy stupňové. V hodinkách za zemřelé
mají se říkali žalmy, jako by vycházely ze samého
nitra duše dlící v očistci, která se tam zle má i

(ž. 119.), ac přece důvěrně iočekávajíc (ž. 1
brzkého vykoupení (ž. 122.),l] žes t Šl na radostinebeského jerusa.ema (ž. 12 ., 123). almy se mají

dle erítualu recitovatí devotle, dístíncte, gravíqueque ad eccclessiam. Slova grravi voce“ vy
klácdeáI'lBaruftaldus (1. c) o zdlouhavém recttovánl,
které vylučuje každý zpěv, ígregoríánský. Naproti
tomu Cavalieri dovoluje žalmy zpívati v tónu ll.,
poněvadž i Benedictus v tomto tónu se smí zpi
vatí. Ale vzhledem k tomu, že antiiona Exultabunt
nemá v ritualu not jako antífona před Benedictus,
zdá se že náhled Baruffaldův zasluhuje přednost.
— je- 11cesta krátká, nebo není- li vůbec některý
žalm při vkročení kleru do chrámu ukončen, pře
ruší se zpěv a ukončí se slovy: „Requiem aeternam“

načež celý cthorcrecitu' e uplně antifonu „Exulta
bunt“ (Probs 1-. (\ udba při průvodechpohřebních ztakázcánabyla za Benedikta Xlll.s ně
mem římským . 5, .;6 Barultaldus, l. c.,tlt.
XXXVI 11.71 ln míssis cet ofiicíis detunctorum non
musica instrumenta sunt adhíbenda nec musica

hl:
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ratampvocant, utendum, sed cantu tirmo
2361. Ale rozhorlnusttís. R. C.

ČKD 1 _t.r 150np)

[uam fieHer l, l.
z l5. dubna IQOŠpzní jinak. Viz
Mrtvola má vlastně býtl nesena věřící (.
et Reg. l7. Martíi 1650), ale ezavlládl obyčej.
mrtvolu vézti na voze může sektreětí, jak výslovné
Benedikt XIV. ke zmíněnému ckretu připojuje
(lnst. 36. n. . Ossoby stavu duchovního nikady
nemají něstí mrtvolu laikův, ale laici smějí néstí
mrtvolu klerika, ačkoliv církev si přeje, aby aspoň
z domu vynesena byla klcríky téže důstojnosti,.
jako byl zemřelý, pri čemž smějí býti oblečeni
pouze v rochetetu (S.R ._.C 2M2. artii 1862115318.
15; De Hr ]. c . 0 lidu za rakví
praví rubrika Rítualu: Parocho praecedente...

inde seguuntur alii tunus comitantes, et pro defuncto eum ríte deprecantes sub silentio. Bez
pochyby ptoto_ potichu, aby nevyrušovalí zpívajících kleriků. Za průvoodu se v zvaní, jednak
aby se vzdala nebožtíkoví jakožto č enu obce kře
sťanské patřičná čest, jednak aby se dal výraz
žalostí veškeré obce o svého spoluůda, a pak aby
se vzbudily spasitelně city v mysli věřících: „ut
crcscat in cis devotio fídei“ (Bened. c_ampanae).
Pří obřadecl: pohřebních vůbec a při průvodu
zvlášť užívá se světel, která pozůstávají ze svíci,
jež duchovní v rukou drží, a dvou pochodní, které
hoří kolem mar. Kd koliv v křesťanském staro
věku jest řeč 0 po řbech, děje se též zmínka
o světlech. Ritual aby u mrtvoyl, dokud se
nepochová, hořelo světlo (Corpus loco decentí cum

lumíne collocetur Štít. V., rastarý zvyk, doprov zeti pohřebnínprůvod s hořícími
svícemi, se zachovvaá . („Cum antiquissími ritus
ecclesiasticí slt, cereos accensos in exequíís et
tuneríbus deterre, caveant [parochi], ne e'usmodi
ritus omíttatur, a_cne quída vare, aut in ígne in

co committatur.“á'Co se týká chudých, jak již svrchuřečeno bylo, ájím kněz světla sám opatřití.)
Svíce rozdávají a rozžíhaji se obyčejněvvdomě
zemřelého, dříve nežli mrtvola se vyz_dvihnea
nese, mezitím co pochovávajíci kněz se mo lí
předepsané modlitby. Ale svíce mohou se též roz
datí již v kostele, z něhož se průvod k domu ze
mřelého ubírá. Počet a velikost svící ustanovuji
dědicové. (Haeres deiunctí ad suum líbitum acet
pere potest quantitatem cerae. Cong. Ep. et Reg..
5. Maji 1617). Rítualnapomíná duchovních, „ne quíd
avare aut íntligne in ejusmodí ccreís committe
rent. " Ostatné 1 dědicové maji všeho skrblíctví se
varovatí, a klerus může v této příčině k biskupovi.
se odvolati. (Si mortuorum haeredes íta se ímpíe
gesserint, ut relí iosum exequíarum ínstítutum

raídšlígentes, crucí. clericís et iuneri debita lumínadíbcrc nolínt, ab epíscopo ea cogantur compa
rare, quae necessaria vídebuntur. S. Carolus, Act.

Řar. tit. de tunere et exequ; Probst, 1.c. str. 99).průvodu pohřebnímu berou se švícc obyčejné
buď bílé nebo žluté, leč by snad někde byl ve

příčlně barvy svící nlšaký platný obyčej, jejž pak
dlužno zachovávati průvodu pohřebnímuberou
se bílé svíce, k pohrh papeže, zeeměpána, vel

možův obyčejně jsou žluuté na 7znameni velikéhosmutku. Skočdopole,l. C. !|. .Caeremoniale
episcoporum předpísuje žlutě svíce při oitlcium
deírunctorumaapři zádušní mší sv. [líb. ll., c. 10
n. 4.]) Hořící svíce zvyšují pohřební slavnost. Máf'

zajistéi svétlod o seebe něco vele h,no znamenitého,í mposantního, a Písmo svaté“ mluví zřejmě
o„světle velebnosti“ (lumen maiestatís) (Baruch

. Vzdáváme tedy zemřelému zvláštní poctu,
užívajíce při průvodu pohřebním hojně světel.
Užívání světel při pohřbu má však ředevším vý
znam symbolický. Světly se označuje, že zesnulý
stal se na křtu sv. (quouapóc) „světlem v Pánu“

_Ulo



934

(Efes. 5, 8), ditkem světla, že 5svíltil svými dobrýmiskutky před lidmi (Mat.516) a že jako
dítko světla též skonal imo to jsou světla zra
čítým výrazemvvnroucé rosby, kterou církev sv
při pohrbu toiikráte k nebi vysílá: Et lux perpetua
luceat eis. Přee me totiž zemřelému, aby ho Bůh
při'al do nebeskeého jerusalcma, kde září jasnost

|, kde není noci,kde svatí a světice Boží kráčejí
oblečení v roucho jasnosti. Konečně, praví theo

liogové, zapalování světel při pohřbudest oběti,můžeme přivlastnití zemřelému. dhibentur
clerei in suliragium, quíaccedunt in eleemosynam
ecclesiae et ceri; De Herdt, i. c. p. 6, n.
Církev z této příčiny přijímá a schvaluje i nadace
na věčnés ětlo za zemřelé. V klášteřich pak jest
přikázánn,o vaby při slavných službách Božích za
zemřeelé vždy více lamp hořelo. Vůbec jest obyčej
tento, rozžihatí světla za zemřelé, v církvi ode
dávna, jakož vysvítá též ze spisův sv. Athanasla
(Biosi.l) ef. iid., ;-Ackermann Dr. Fr. Bauer,

biskup brněnský: „Útěcha věrnýchřduší v očistci“,str. 4,7 48, kdež jsou i četné kríiady, z nichž

vNysvitá, jak milým jest tento o yčej zemřelým).ěkde jest zvykem, že se svíce a olej, jež se mají
za zemřelé rozžihati, zvláště k tomu cíli světí,
při čemž se vyslovuje prosba: ut quibuscunque
locis accensae sive positae fuerint, discedant prin
cipes tenebrarum et contremiscant et fugiant pa
vidí.—Pokr ovániexequlive chrámu
P ně. Průvod s mrtvolou vstupuje do chrámu,
jenž jest nebem na zemi, jsa ovytečným stánkem
Boha-č-lovéka, světcův a and Iů. K těmto se tedy

právem obracejí klerus Ubakur, vzyvajice je mohutným respon enrn bevnite Sancti Dei“, aby

duši nebožtlkovu laslkauvě přijali a jl doprovodilike trůnu Božimuv ivéčného světla a .odpoči

nutí,“aby ji přijal Kristlus, jenž ji pov.olal Aby mohlkle murtvol do svéh středu přijmouti, roze
stoupne se na dvě strany, tak že jeedna jest obrá
cena k evangelijni, druhá kepištolni straně, a tak,
že mladší kierikové stojí blíže kříže, jenž stane
u nohou mrtvoly. Mrtvola se vystavuje před očima
věřících v lodi chrámové bud' na marách (feretrum),
nebo na zvláště zřízeném katatalku (lectica, castrum
doloris) ; za dřívějších dob byla mrtvola nezakryta ;
nyni bývá rakev uzavřena a zastřena pokrovem
černé barvy, na němž jest vyznačen svatý kříž, a
obklopena větším nebo mennirnš čtem hořících
svíci. K výzdobě smutečního lože není dovoleno
užívati žádných okrasaparamentův oltářních. (Ca
valiereri, tom. 3, c. , . . n sepultura clericorum
insignia ordinis, quo insigniti sunt, apponi possunt,
non ad ornandum teretrum, sed ad dignitatem de

functi dcmonstrandearm, lv.cg. nbir,etum stola nigravel víolacea. DeH 248). Mrtvoly byly
od nepaměti pokládány tak, aby obličejem směřoo
valy v onu stranu světovou, odkud jim očekávali
jest příchod jejich Soudce, jakožto „Orientis ex
alto“. jež to se pak chrám katolicky dle velezávaž
ného umyslu sv. cirkve stavi k východu, kladou
se mrtvoly nohama k oltáři. Vnovější teprve době,
totiž ve stol. XVI,bylo rituálem ustanoveno, aby
mrtvé tělo bískupův a kněží stavělo se k oltáři
hlavou, čímž jejich nejužší vztah k oltáři docházl
krásného výra.zu V hlavách mrtvoly postaven jest
kříž, základ důvěry při smrtí křesťana. Následuji--li
hnednna to hodinky za zemřeelé a mše sv., nenechá
se kříž u mrtvoly, nýbrž nese se před klérem,
jeenž buď do chatu k ofííciu nebo do sakristie se
ubírá. Světla, která klerus za průvodu nesl, podrží

v ruukou, dokud se nezačne recitovatni oíiicium zazemřelé, načež se postaví na svíc fl
c i ummd e tun cto r n m. Po ukončeníresponsoria
„Subvenite“ odebéře se duchovenstvo do choru
a modlí se ofticium defunctorum. Když se zanesla
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mrtvola, jak se v dřívějších dobách často stávalo,

yž den před pohřbem do kostela, říkaly se oby
ejně vesperae defunctolrum na večer, v noci paknebo brzy z rána konal se t. zv. vigiliae defun

ctorrum, t. j. recitovaly se tři nokturny a laudes,
: nichž všech dohromady pozůstává officium de
functorum. Rubrika ritualu dodává: .Si vero ob
ratíonabilem causam, vídelícet ob temporis angu
stiam, vel aliorum funerum instantem necessitatem,
p_raedictum otticium mortuorum cum tribus noctur
nis et laudibus dici non potest, dicatur saltem prí
mum nocturnum (ale Sbor obřadový prohlásil dne
24. července 1888, že náleží bráti nocturnus, který
dle rubriky breviáře na jednotlivé dni jest přede
psán) cum laaudibus, vel ctiam sine laudibus, ma

xime,ubiejusmodívigetconsuetudof (Ke konnciDeexequíís). Celé oif'icium vynechali dovoluje ritual
ouze: st ea fuerit temporis angustia, vel alia

urgens necessitas, ut unum nncturnum cum lau
dibus dici non po'ssit (De llerdt l. 237, jenž s
těž odvolává na výnos S. R. C. 18. července 1602e;
22. prosince 16l2; 23. prosince l662; 22. března
1862). Kdyby však z příčin závažných nebylo lze
am jeden nokturnus s laudami říkati — podotýká

it. Romm. —„alíae praedictae preces et suftragia"
nunquam omittantur. Co se týká hodinek za ze
mřelé, mají některé zvláštnosti, jež pouze ze smu—
teční povahy jejich se dají vysvětliti. jednotlivé

žalmy třeba poljmoutvi[jako modlitby duši v očistci.Rnbr ka ritualu (tit.V c.3 pravi: Dum in officlo
dicuntur laudes, Sacerdcos cum ministris paratur
ad celebrandam missam solémnem pro detuncto,
si tempus congruens fuerit, ut in die depositionis
in Missali Rorna.no Formulář předepsaný in die
depositionis jest totožný jako in die obitus (praviť

voraci: animam, quam hodie de hoc saeculo
migrare jussisti), a to z té příčiny, že celý úkon
loučení zemřelého se zemí, od agonie až po úplné
pohřbení, po církevním názoru tvoři jednotný sou
vislý celek. Církev sv. žádá co nejdůraznněji, aby
se za každého jejiho člena po kalollcku zemřelého

bez jakýchkoliv rozdílů Aeště před pochovánim(praesente corpore) Pánu ohu obětovala nejdražší
obět mš sv. Vždyťna. vy rošenou úlevy pro duši
zemřelého nemáme prostredku vydatnějšiho, nežli
je smirná obět Syna Božího, která ne snad pouze
na způsob přimluvy, nýbrž přímo zbavuje duši tu
časných trestů za hříchy. Odtud těší se missae
de Requiem praesente corpore vel in die deposi
tionis vel etiam absente corpore imo et sepulto
corpore ob civlie vetitum vel morbum contagio
sum, dummodo non ultra biduum ab obitu, výho
dám, jakých ostatní, ani slavné votivní mše sv.
nepožívaji, jakož mistněji vypisují direktáře.
Kdyby nebylo možná zároveň téhož dne i otticium

defunctorum se modliti i mlšic.sv sloužiti, má přednost mše sv. (De Herdt, p. n.n236. le
není povinností farářovou aLpiikovati za zemřelého
mši sv., nedostane- ll stipendia, poněvadž appli.
kuuje každou neděli a svátek za všechny živé a
zemřelé farníky, a poněvadž často stipendium jest
mu potřebno k dostatečné výživě (Ben Xl.V
insiit. 36. n. 16). Ostatné dovoluje Benedikt XlV

v tomto případe farářovš, ab si stipendium vzal
z pokladny „ad augendo s.lÉyucharistiae honores“nebo z ofěry za zemřelé (8ene XIV která
se často ve mnohých krajinách dpři obětování ko
nává a jejíž duchovní užitek a zásluha se duši
nebožtíkoxé přivlastňuje. Pro úzký vztah otér
k nejsvčt. oběti a v církvi druhdy obvyklým obet
nim darům třeba ofěry udržovati a je, kde nejsou,
avádéti. Radí-li zvláštní nějaký podnět, aby se

nad tělem zemřelého přednesla i smuteční pro
mluva, \ykazuje ji lítur ie misto hned po mši sv.
(Baruffaldus, ]. c. tit. XXVl. n. 144 k tomu po
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znamenává: ...haec oratio, si a clerico seu sacer
dote habeatur, recitanda est in veste talarl nigri
coloris, non autem in superpeliceo, seu rochetto,
et muito minus in habitu canonicali, quia res sacra
non est, nec lectio spiritualis eholnik koná smu
teční řeč ve svém habitě, ať jest barvy jakékoliv.)
Mezi mši sv. se konati nesmi, ponevadz není ani
výkladem evangelia, ani kázáním, ani duchovním
čtením, a vlast ně k bohoslužbě nepatří. Pak koná
se modlitba. t. zv. absoluce „Non intres“. Modlltbou
věřících a církve. zvláště pak nejčistší oběti jest
duše zesnulého zajisté občerstvena a potěšena.
A potřebuje přispěnni toho jaako zde ve chrámě
obrácen jest obličej mrtvoly k Bohu ve svatostánku
přítomnému, tak duše, jež bydlila v těle tom, ob
jeví se již tváří v tvář předdSoudcem nebeským.
(Duše zesnulého byla jižpsouzena. ale způsob mo
dlitby, dle něhož církev sv. mysli v minulost
a zpřítomňuje sl události, ježe již dávno se staly,
jest jí obyčejný, jako na př. když v adventě se
modlí .Rorate coeli". Ostatně v této modlitbě má
cukev na mysli kromě soukromého i všeobecný

soud.) Není tudíž níc %řirozeně'šího, než že sekněz, prostředník mezi ohem a člověkem pokřtě
ným („insignitus signaculo ss. Trinitatis“) a tlu
močník proseb ostatních věřících(„vera supplicatio
fidei christianae" ), obrací stísněn' rn srdcem (bez
předchozího Oremus) modlitbou ,; on intres“ ksa
mému Ježíši Kristu tzávěrka: „qui vivis"), jemuuž
Otec přenechal všechen soud (jan V této
oraci se slovo servus nesmi zaměňovati ve formu
rodu ženského nebo počtu množného, ani když

žena nebo více osob najednou se pochovává.(5. R. C. 31 Aug. 1697 In anen) Z toho těž vy

svítá, že církev si nepřeje hromadného pochováváni, nýbržž emají pohřební obřady zvlášť nad
každým býti vykonány. Výjimku činí války, mor
aj. nutné případy. Dale pravi rubrika ritualu:
Deinde cantore inciplente, clerus clrcumstans cantat
sequens responsorium: „_Liber me Domine“. Toto

responsorium, obsahem i nápěvem velikolepé. ježrs duchovenstvem e persona deíuncti,vy
pisujekhrůzyplný ten soud, jehož třesoucimi svědky

udou nebesa i země (coeli movendi sunt et terra),

kdy nitrem ubohé duše proíhdvěje nevýslovný úděs(tremens íactus sum ego),k yčlověk neuzří leč
Soutlcův hněv a bídu své proviny (dies irae, cala
mitatis et miseriae), v den veliký,rozhodujíci o celé
věcnosti (dies magna et amarav alde). p' tedy
prosba společná, aby Bůh tehdy nedal zvěčnělěmu
propadnouti věčnému zatraceni (mors aeterna).
Ze tu má církev sv. vedle soudu soukromého na
zřeteli i soud všeobcccný, netřeba dovozovati.
A aby účin náměstné římluvy té se ještě roz
množil, volají sdružen hllasy nejsv. Trojici
o smllování (Kyrie), a za tichého Pater noster oííi
ciator kropi mrtvolu svěcenou vodou a incensuje
požehnaným kadidlem s týmž úmyslem a význa

mem, jakod usavpoč_átku obřadu, konaje hlubokouúklonu před Křížem, ehlavách postaveným.
Hlavni cíl vešskerých těchtoeúkonů vyjadřují verše:
„A a inferi“ , „Requies cat in pace“ (poč
množný, pochovává- li se vcíceosob). Blíží se poka
mži, kdy se má nebožtik rozloučiti s chrámem,
symbolem jeh_opovolání křesťanského, s místem,
kde plnil povinnosti sv. víry a ponenánhlu se při
pravoval na smrt. Dřive však nežli se rozloučení
to stane skutkem, kněz p_rosí oha ve druhé abso
luci (Oremus. Deus, cui proprium .),a by pro
všecky ty nebožtikovy projevy křesťanské víry a
naděje („quia in íe speravít et credidit“) nevydával
ho ve plen pokutám pekelným, nýbrž pojal jej ve
slávu věčno Osud nebožtíkuv jest sice již roz
hodnut, aleocírkev opět vmyslí se v okamžik, kdy
duše má tělo opustili, a prosí la ochtánění od
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věčné záhuby, a to tím více, poněvadž u Boha

času není. Poněvadž v této oraci jestdpísmenoN.,vyslovuje se jméno zemmřelého, s přidaavkem „sa—
cerdotis“ , byl- Ii knězem (Rit. Rom. t. Vl. c. 3. n. 10).
Pocho vává-li se více osob najednou, říká se orace
v počtu množném. Na to dí rubrika ritualu: „Fi
nita oratíone, corpus defertur ad sepulchrum, si

tunc deíerendum sit; et dum portatur, cleritci can
taut Anííphonam: „ln paraadisumadeduca tte..."obu.

Dle Herdta (|. c p. 6.0255?azpívajíakleríkové mezitím, co se tělo nese, anti onu „ln paradisum“. je-li
cesta delší, opakuje se antiíona, nebo se zpívají
žalmy stupňové, kající nebo z otílcia za zemřelé.
Ve druhé absoluci modlil se kněz za duší zemře
lého: „jubeas cam a sanctis Angelis suscipi et ad
patríam paradísi perduci". Mrtvola se tedy přenáší
na hřbitov stou naději důvěry plnou, že modlitba
ta jest vysl šena, a jako se tělo ubírá kcío čas
nému odpo inku v hrobě, tak že duše vchází do
říše odpočinutí věčného. Proto mezitím, co se
tělo nese k hrobu, zpívá se antifona „ln paradisum“,
prosba to, aby zesnuly,rozlouč1v se sjerusalemem

rozemským, chrámem Páně, přijat byl do Jerusaema nebeského. Hrob sám, nežli v sebe poj
tělo zemřelého křesťana, musí býti posvěcen. á
daji toho důvody rozumu věrou osvíceného. leť
tělo lidské samo mistrovským dilem všeho stvo
řeni. bytem nesmrtelné duše annadto bylo vtěle
ním S na Božího povýšeno k důstojnosti převzne
šené. eho prostřednictvím stávala se duše účastnou
milosti, ji ve sv svátostech a svátostinuch po-sky
tovaných, & nadto má býti tento chrám Ducha sv.
znova, velebněji zbudován v den vzkříšení. Zdaž
tedy není spravedlivo, aby tělo to odpočívalo
v zemi posvěcené? Není-Ii tedy hrob ještě po
svěcen. jak nemůže býti na modernicht. zv. „inter

konšfessijních“ hřbitovech, světí se formulí: OreDuess,cujus miseratíone et s.p. Hrob, který
eusvykope na hřbitmé posvěce něm, se více ne

světí (5. R. C. 27. Maaji 1876); světí se pouze
v tomto případě hrob zděný ratione novae mate
ríae; rovněž se světí hrob, má-li býti někdo po
chován ve chrámě, poněvaddž chrám se nesvětt za
tím účelem, aby se vněm pohřbívalo (De Herdt,

256). Andělé střežili hrobu Kristova a ti
macjíbýti též strážci tohoto čerstvého rovu až do

dne vzkříšení. Angelus custos,onémž cjest voraciřee(č uum sanccutmmadeput us'ttodcm),
jest (bezpoclutmby anděl strážný nebožtíkuv (Thal
hoíer, l. e. 5š3).RRakev křesťanova omžena tolike

rým posvátným króplením a ovanuta libou vůníkadidlovou a ještě libějším zápalem církevních
modliteb, jest vpravdě archou Noemovou, beroucí
neebožtíka vochranu předzáplavou světských nebez
peči. A tak země přijímá vlastnictví své, Bůh paak
béře od člověka nazpét, co mu propůjčil; tělo pro
padne zvetšeni, duše však, jsouc ,.s hůry vdech—
nuta“, ubytov a bude v kraji lepším. Z rukou
sluh církve sv. dopadá první hlína na mřtvolu,a
dun ní rakve jest důrazným dotvrzeniru nauky

církevní o pomijejoictnostiživota pozemského. Pakpravi ruuabrík aec sacerdos intonet Anti
phonn:am „Ego sum"tet dicitur canticum Zacharlae
Od žalu, který ve chvíli té skličuje srdce přátel
zemřelého, odráží se tím význačnějí povznešený
názor křesťanský o lidském životě, když církev
nade hrobem pěje chvalozpěv, Benedictus“ s anti
fonou „Ego summ“ Představvujet si zde církev duši
po soudu, předpokládajic, že šťastném kdy chiše
zemřelého naplněna jest velebenim ježiše Krista
za soud shovívavý (benedlctus Dominus), ontté
jakožto opravdový roh spásy (comu salutis) ji vy
koupil (redemptionem fecit) a postavil v nebi dle
svého zaslíbení (sicut locutus est. ...) Prosta jest
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nyní duše všech nepřátel, došla do země zaslíbené,

bezQbázně již bude Bohu sloužiti na věky (u_tsinetím de amnu inimicorum iiberati, servíamus
ílli)olPl tělo má jedenkráte oslaveno ze země po
vstatí a ke Kristu Pánu do nebe příjítí, což aby
se stalo, dovolává se církev í přimluvy slavného
předchůdce Páně („Et tu puer...“). Opětovaná
antiiona „Ego sum" dopadá hymnu nejvhodněji,
kladouc všechnu nadějí na ježíše Krista. Ale církev
svatá, nejsouc ujíštěna, zda tato velebná naděje
jeji jest vyplněna již nyní, 0 soudu soukromem,
či zda duše vejde ve slávu oží teprve protřibcna
budouc v očistci, připojuje k děkoslovněmu Be

nedictus opětné prosby za zemřeléhoPater noster, A porta. .,Requíescat) s modlitbou:
Oremus. Fac, quaesumus Domíne, hanc cum servo
tuo detuncto (famula tua defuncta), misericordíam,
ut íactorum suorum in poenis non recipiat vícem,
qui (quae) tuam in votís tenuit voluntatem; ut
sicut hic euni team) vera fides junxít íídelium
turmís, íta eum (eam) íua míseratio societ ange—
licís choris. Per Chrisstum Dominum nostrum. Amen

(V této oraci řípouštějí příslušná slova proměnueto mu to u žeenskho apočtu množného
Probst, i c. 117), která jest třetí absoluci. Loučení
zvěčnělého se zemí jest skončeno dospěvši toho
stupně, že nebožtík již opouští řady církve boju
jici(„fideliumtur1na$“); tželakněz, aby jej mi
losrdný Bůh slavně ořídružil k cirkvi vítěznět, ita
eum tua miseratio soclet angelicis choris“), a to

tím více, ježto byl zemřelý v zžnavačemviry pravé(„vera íides") a vůli Boží ky žsnad ne ve všem

přesně vykonával, tož aspoň yleníZtisi přál („ tuamín votis tenuit volunta e levou ruku na
prsou, učini celebrant pravou rukou nad mrtvolou
kříž a říká „Requiem aeternam .“, načež klerus
odpovídá: Et lux perpetna. “ Zpěvact pak zpí
vají: Requiescat ín pace (pochováva-li se více

osobenajednou: requiescant), a klerus odpoví:„Am oh bu náleží zemřelý k oné velíkě
společnnostivšech duši, za které se církev denně
mo i — a proto končí ritus pohřební slovy:
Anima eius et animae omníum íídeliurn .a prroto
tež modlí se církev při návratu zemhřbitova za
duše v očistci žalm „De proiundís etc. Requiem..
dona eis...“. _li neaptrný tento nárys obradú při

pohřbu dospělých jest dostatečným dokladem, jaklubokého významu jest ritus crrkevniho pohřbu.
Abynnebožtíka v každé příčině s Bohem púlně
smiřila, církev sv. prochází při pohřbu s úpěnlivou
modlitbou na rtu celý život jeho minulý, zření
majíc k poxolaní jeho světskěmu í určení nabo
ženskému, až do chvíle, kdy přestal býti údcm
společnosti živých. Ba církev sv. povznáší se pros
bami svými a zastánim svým prostřednickým
i v život zesnulého posmrtný, neustávajíc ho sle
dovati, až veškeré jeji přesvědčení pr0niká jistá
naděje ve blahý jeho uděl na viěčnost. Tento
obřad pohřební stejně přizírá k důstojnému uloženi
pozůstatků tělesných, jako k soudu duše nesmr
teiné. Tu vystupuje v celé své velcbnosti vzne
šená idea článku víry o obcování svatých,o moc
ností vzájemně přímluvy; tu ane nejmocnějši
útěcha v srdce pozůstalých, bolem sklíčených. Ajak
něžně obímá se tu přísné právo se soucitným
smilovámm, neúprosný sooud a věčným rl — !

dypři pohřbu zledomčlýclzdělí. Obřady pohřbu
nedospělých dětí svou veškerou povahou jsou
urrečnny ouze pro pohřby dětí, které všeho hříchu
skutečn ho—byf i způsobem nrnedokonalym( odo
imperfecto) spáchaného — jsou prosty, tak že jím
přimluvy církevní není třeba. Poněvadž pak vůbec
považuje se dokonaný 7. rok za dobu, kdy užívání
rozumu začíná, platí o pohřebním ritu obecně pra
vidlo, že dítky zemřelé před dokonaným 7. rokem

církevní pohřeb

se pochovávají řádem pro dítky ustanoveným, které

vaš k jimždokonaly7. rok, řaadem ro dospě lě ředepsan .Od pravidla tohoto nes uší dělati vyjímek,
leda při dítěti, o kterém vúbecp vooědomo jest,
před dokonaným 7. rokem nadepS\ůj věk dospělé
bylo (malitía supplevit aetatem), nikoli však při
takov ěrn, které ž doko o 7. rok, třeba se
zdálo, že dobrého a zlěhhral)ještě net-.ozeznávalo
Římský rituál chce tomu, aby zachováván byl starý
oby.čej dle něhož těla ditek pokřtěných a rozumu

ještě nedošlých nefochovávaji se na hřbitově mezidospělými, ale zvl štni jedna část hřbitova pro ně
se odděluje, pakli tak snadno učiniti lze. itus

ři pohřbu děti nedospělých je vesměs radostný.

fiž všechen zevnějšíavýstroj, s jakým mrtvola dítěte se kalde do čky — ešatky, věnec
z květin anebo vomrtaýchbylin okolo hlavy. kytice
vůkol rakve— tlumočí nejpevnější přesvědčení, že
útlá duše dětská se již druží ku plesajtcím sborům
andělským. [ kněz ubírá se k domu, kde dítě leží,
oděn štolou bílé barvy, radostně. Průvod k domu
zesnulého dttětek ona se vtémz. pořádku, jako
při pohřbu dospělých- v čele průvodu nese se kříž

„praecedente cruce, quae sine hasta defertur“
(Rít. Rom. |. c.). Přišed k mrtvole officiator nej
prve ji vykropt svecenou vodou. Ačkoliv se duše
zemřelého ditka vrátila ke svemu Tvůrci bez úhony
a poskvrny, přece tělo jeho propadlo zkáze, zavi
něné hříchem dědičným; kropíc je vodou svěcenou.
církev sv. e odůstojnuje, abyj edn,ou až se spojí
opět s duši hodno bylo státi před tváří Boží. Atu
již po děkoslovně antiíon ě „Sit nomen Domini“
počíná žalm 112: „Laudate pueri Dominum't, žalm
chvály a díku na výsost zajisté oprávněných, po

něvadž Bůht,povýšíl dítko ze světa v říši světladříve, než by nad zlost změnila rozum jeho a
lest podvedla dunšijeho (Moudr. 4, ll). Také není
s podívenim, že žalm tento —jako všechny ostatní
při dětském poohřbu — končí jásavou doxolo ií:
Gloria Patri etc. Pro radostný ráz těchto obřadů
lze žalmy zpívati, a není potřebí je vážným hlasem,
jako připohřbu dospělých, recitovatí; žalm Laudate
pueri zpívá se ve ohledu na zá
rmutek rodičů. Dle rítualu po opětované antifoně
vyzdvihne se rakvička, by se v průvodu nesla do
kostela. Někde jest zaveden krásný zvyk, že mrtvolu
provázejí družičky, značící bělostným úborem svým
společnost andělskou, : níž duše dítěte již se těší.
Za průvodu zni slavnostně &radostně hlas zvonů
Co se týká světel, praví De llerdt: „Cereos in
sepultura parvulorum rítuale non praescríbit;
dubie tamen adhíbendi sunt.“ — Ces udo ko

stela zpívá se, jakoby ohlasem sborůvsandělskýché'aln : . eati ímmaculati in via“, v něm
dolíčuje cesta života nevinného a z něhož zároveň
vyznívá útěcha, že Pán poovolal si k soobě dítko

za věku neporušeného. je--li cesta delší, zpívají sežalmy 148., 149. a 150. stejného směru a významu.

Kdyžpli-úvod vejde do chrámu, zanolí se po antitoně tc accipiet“ žalm 23.: omíní est terra“.
Žalm 23. vypočítává, kdo vstoupí na horu svatou
l-iospodínovu a bydliti bude na místě svatém jeho:
„innocens manibus et muond corde“, což říci lze
o nevinném dítěti povýtečně, jak i za jisto vyslo
veno jest veršem: „Me autem propter ínnocentiam
suscepístí“ (žalm v. 13), jenž následuje po
prossbě k Bohu trojjedinému, Kyrie atd apo tichém

Otčenášl, přl kte remuknžilo krro mrtvolu s týmžúmyslem, jako u dom by nezatoužíl po údělu
tak blahém, jakého?rlse dosotalo zvěčnělěmu dítku?
Touhu tu vyslovuje officiator jménem věřících,

Erose, aby nám Bůh dopřál uchovati si mysslotěnou, službě jeho nakloněnou (hic puríticatís tíbi
mentíbus famulari), a aby nás v ráji sdružil s dit
kami na věky blaženými (in paradise cum beatis

N
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parvulis perenníter sociari). Po ukončené oraci
vychází průvod z kostela na hřbitov. při něm
jakmile se zanotila antlíona „juvenes . . .“, klerus
říká žalm: „Laudate Dominum de coelis“, jenž
se ukončuje antitonou „Juvenes et virgines, senes
cum junioribus laudent nomen Uomini“ (Probst,
|. c. 131; De Herdt, |. c. n. 2704 ravi, že se říká
žalm 148. s oběma následujícími sub uno Gloria
Patri), za kterýchžto slov se kráčí ke hrobu. Antt
íonou „Juvenes et virgines“ obrací se církev sv.
k přítomným a mem „Laudate Dominum__de
coelis“ především k nebeským oslavencům, jímz
dítě odevzdává. Konečně přiblíží se průvod. ke
hrobu. l hrob ten dětský na první pohled budi cit
žalostný, jsa důrazným připomenutím'kletby hříchu;
ale pomyšlení na vznešený podíl dítěte na onom
světě mírní žal úplně. Proto knez s uspokolením
po Kyríe modlí se modlitbu Páně, s radostí _sn
uvádí na pamět něžný výrok Spasitelův: „Sínrte
parvulos et s. .“, nemaje snažnějšt prosby, než
aby ježíš pro zásluhy utrpení svého a pro zasluhy
Rodtčky své a všech svatých tak nás všechny mt
Iosrdně ve své království přijal, 'a o v ně dnes
uvedl duší tohoto neviňátka. Rubrika rituálu pak

ravi: - Deinde sacerdos corpus adsperget aqua
genedicta et thuríticet, simílíter et tumulum: postea
sepeliatur. Toto jest dle rituálu jediné okurováru
mrtvoly dětské-při pohřbu, a proto nikdy se nesmí
v nechatí. Kropeni děje se za tím účelem, aby
tělo dítěte, toto símě porušítelné, svlaženo by_l_o
rosou milosti k neporušítelnosti slavného vzkn
šení; nakuřování požehnaným ka_dtdlem obklo
puje mrtvolu dítěte atmostérou ůctthodné posv_át
noati; ostatně má týž význam jako . pr_t pohrbu
dospělých; totéž platí i o hrobu. Pri navratu do
chrámu Páně říká se chvalozpěv tří_mládencu.
V kostele doporoučí kněz všeck věrrcr mocné
ochraně andělské (tato modlitba Iépe_se_hodt pred
hlavním křížem). Popředni charakteristikou všech
obřadů pohřbu nedospělých dětí jestdíkučtněm,
nebot církev sv. jest u'ištěna, že dítě dosáhlo
hlavního cíle, jenž jest zivotu lidskému vymeren.
Hřích dědičný byl na něm obmyt sv. křtem, hl'lCh
osohní neuškodil mladistvé duši jeho; odtud ona
radostná nálada a vttězoslavný ráz veškerých ce

'. Protestanté zavrhlinaukuoekt
stenci očistce a tedy i nauku, že můžeme duším
v očistci pomáhatí modlitbou, dobrými skutky,
zvláště pak mší sv., církevními žehnániml,a proto
musili v XVI. stoleti obřady pohřební dle toho
změníti. Ale nejnovější protestantské agendy ob.-'
sahuji již také modlitby za zemřelé, ha obsahují
i některá žehnáni, která koná pastor. ne jako
pouhý služebník slova Božího, nýbrž jako pri
sluhovatel žehná í. (Klicfot, Vom Begrábníss, 2:
Autl. 1869) — Řekové mají zvláštní pohr_ebnt
obřad pro kněze, mnichy a laiky. Pohřební obrady
obsahuji jako u nás tři hlavní částí: Obrady u domu,
obřady cestou do kostela a v-kostele (praesente
cadavere), a konečně obřady cestou na ltrhítov a
na hřbitově. Na mrtvolu, když se položí do hrobu,
leje se posvěcený olej. (Dion. Araeop., Hrerarch.
eccl. 7, 3, V obřadu pohřebním převládá sice
v modlitbách ráz chvály a děkoslovný (o'bštrný
allelujový zpěv),jakož i poučovací a napomtnajtcí,
ale vyskytují se též četné přímluvy zaIzemreleho,
které jsou přímo v odporu s popírántm očistce.
(Gear, Eucltol. Graec. 423 sqq.; lt'ajewrky, Euchol.,

'n1861. rávo na církevnto _řady
pohřebn i, jak nahoře byly popsany, mají,.kdo
v církevním obcování umírají; vyloučení pak jsou,
kdo za žlva v církevním obcování nebyli anebo
svojí vinou z něho vypadli. thual římský di: Cír
kevní pohřeb odpirá se pohanům, židům a všem
nevěřícím; kaciřům ajcjich příznivcům; odpadlým

Ceuký slovník bohovčdný ll.
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od křesťanské víry; rozkolníkům a kdo veřejně
jsou dání ve klatbu velikou; kterým zakázáno jest
účastenství v bohoslužbě (nominatim interdlctls)
a kdo přebývají na místě, kde služby Boží zasta
veny jsou. Kdo sami sebe zabíjejí ze zoufalosti
nebo hněvu, leč by před smrtí pro'evili kajicnou
mysl ne však tčm, kterým se přihodrla sebevražda
z bl novstvi. Kdo umírají v souboji, třeba by
lítost před smrtí projevili. Zřejmým a vůbec po
vědomým hřišnikům, pakli bez pokání zemreli.
Těm, o kterých povědomo jest, že ne řijímali
jednou za rok svátosti pokán a sv. přijím ní včas
velikonoční, pakli zemřeli, njak neprojevivše li
tosti. Dětem beze křtu zemřeým. je lí však v ně
kterém připadě ochybnost, Judiž otázán biskup

it. Rom. tit. V. c. ; Skočdapalz, Pastorálka ll..
str. 777). K těmto předpisům popotýká Skočda ale
(i. c.), že za obecné pravidlo považovati suší,
aby duchovní správce žádného katolíka nezbavoval

Eoltřbu církevního, pokud by se neporadil sjinýmnězem svědomitým a rozvážlivým. Duchovní
správce měj za pravidlo: neodepřtti pohřbu clr-'
kevního, neni-li zcela jisto a zřejmo, že by povo—
lenim pohřbu porušil svou povinnost, jednaje proti
jasnému a nepochybnému zákazu církve v případě,
který neposkytuje možnosti k mírnému 'kladu
ve prospěch nebožtíka. — (Srovn. Dr. Jos. rap/m,
O pohřebních obřadech v Časop. katol. duchoven
stva 1906. Kpža.

církevní pokání víz pokání církevní.

církve poklad Sthesaurus ecclesiae), nevyčerpatelný poklad zás uh dostiučinění Kristova a sva
tých, z něhož církev, jakožto správkyně jeho, udě
Iuje odpustky (v. t.). Název „thesaurus ecclesiae“
utvořil Alexander Hallský (De sacr. qu. 23 membr. 3).
Vizčl. odpustky.
. církevní poplatky viz daně a poplatky
c i r k e v n i. ' 

církevní politika. (Pojem. — Odůvodnění. —
Cíl. — Povinnost katolíků k církevní politice.) Dle
běžného názoru nemělo by býti vlastně žádné cír
kevní politiky, protože náboženství a politika jsou
zdánlivě zcela neslučitelné obory. Mylnost běžného
tohoto názoru odsuzuje zřejmě skutečnost. která
učí, že politika rozšířila svou činnost i do oboru
náboženského, projednávajíc na kolbišti politickém
záležitosti, které nesporně jsou záležitosti svě
domí a náboženské viry. Ve skutečnosti politika
zasahuje napořád do oboru náboženského a nutí
církev, aby tomuto nucenému sblížení věnovala
pozornost.. Kdyby však ani nebylo tohoto zřejmého
sloučení politiky s náboženstvím, přesvědčí nás
bedlivéjší rozbor obou pojmů, že není mezi nimi
domnělého rozporu, nýbrž úzká souvislost, takže
církevní politika je zcela odůvodněnou. Polítíkou
rozumi se namnoze činnost, která sleduje bezu
ohledně vytknutý cíl, nehledic na mravní cenu
prostředků, nýbrž jen k úspěšnosti jednání. V ta
kové politice neměly by ovšem :nísta mravní zá
sady, nýbrž chytrost a sobectví. Politika však není
mravně závadnou činností, nýbrž jednání, které
směřujek pořádání státních záležitostí
a usilujeo dosažení společenského
ideálu, aby totiž jednotlivec za pomoci spole
čenského státního útvaru dospěl k nejvyššímu vy
pěstěni všech tělesných i duševních sil a došel
svého pravého životního určení. Politika znamená
určitý soubor vědomostí i určitý druh činností.
jakožto soubor v e d o m o s t i značí politika okruh
poznatků, které se vztahují na stát a které vytě
žily společenské vědy, jako empirická sociologie,
státověda, tilosotle právni, národní hospodářství,
věda finančnía etika. akožto činno st znamená
politika určitou indivi uálni činnost lidskou, pro
váděnou vrámci určitého státuasměřujicí ktomu,
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byly spravedlivé urovnány sporné zájmy mezi
in íviduem a společnosti, jakož i mezi zájmy

artikulárnich společenských útvarů v lůně státu.
gie státním životě spatřujemc, že trvá mezi vzá
jemně závislými jednotlivci stál' rozpor zájmů,
jež dlužno urovnati, aby spole né soužití bylo
vůbec možno. rotože v tomto rozporu zájmů
spočívá vlastně pokrok a kulturní život, nastalo
by jistě ztrnutí a zbahnění sociálního života, kdyby
se násilně potlačovaly rozpory individuálních vůlí.
Nutno je pouze tyto rozpory urovnávatj a v soulad
uváděti, což je předním úkolem státu. Ukolu tohoto
lze dosáhnouti dvojí cestou; jednak trvale sta
novenými předpisy právního řádu, jednak opatře

ttim !Odle individuálních a konkrétních potřeb.Práv v tomto druhém případě uplatňuje se polí
tická činnost, která není pouhým oužívántm &
prováděním daných státních předpisů pro určité

řtpady, nýbrž individuálním tvůrčím výkonem,
Který obohacuje skutečnost novými jevy. Politik
nesmí býti jen vědcem, který ovládá historii, právní
vědy, finančnictví, zásady národohospodářské, a
dovede správně posuzovati přítomnou skutečnost,
nýbrž musí býti také umělcem, jenž dovede ve
své fantasií vytvořiti obraz nového utváření spo
lečenských poměrův a vymysliti prostředky, smě
řující k provedení tohoto ideálního cíle. jeli po
líttka vědou předpisnou (nomotetickou), která tvoří
hodnotni stupnice, dle nichž mají lidé jednání své
zaříditi, a zároveň činností tvůrčí, uměleckou, která
ideální formy společenského života hledi vhodnými
prostředky nskutečniti, je patrno, že politika úzce
souvisí obsahově i formálně s n enstvitn
a et i k o u. V politice nelze používati jiných mrav
ních zásad, než těch, kterými se musí každý jedno
tlivec v soukromém životě spravovati. Etika po
skytu'e politice spolehlivého měřítka k hodnocení
prostredkův i cílů. etické zásady vytvářejí mravně
silné charaktery politicky činných osob. roto
doba náboženského úpadku je provázena úpadkem

olitiky a nedostatkem vynikajících politiků. Politik
Širokého rozhledu bude vždy oceňovati význam
nábožensko-mravníclt zásad v politické činnosti,

rotože počítá s faktem. že trvalé uspořádání ve
rejných vztahů mezi občany lze provésti mnohem
úspěšněji na základě příkazů mravního zákona,
nežli na předpisech psaného zákona, jenž platnost
svou opírá pouze o výkonnou moc státní. Moudre
strany politické nespokojuji se s okamžitými vý
sledky v zákonodárné činností, nýbrž snaží se své
politické požadavky uvésti ve shodu s mravnimi

ožadavky těch, do jejichž života mini zasáhnouti.
lná shoda mezi politickými zásadami stran a

nábožensko-mravnim přesvědčením občanstva je
nejlepší zárukou uspokojivé politiky, základem
trvání strany & podmínkou čistoty politického ží
vota. Politika nachází v nábožensko-mravních zá
sadách bezpečnou základnu pro hodnocení nových
forem společenského života, protože nábožen
ství není záležitostí tak soukromou, za kterou
bývá povrchním úsudkem prohlašováno. le sice
náboženství záležitostí soukromou, individuální,
nitrnou, ba nejvnitřnější, protože musí býti v hloubi
srdce procitěno. Pouhá zevní příslušnost k něja
kému vyznání, neb zevní účastenství při nábožen
ském výkonu bez vnitřního procítěni je pouhou
formalítou; proto je náboženství zajisté statkem
individuálním a vnitřním. Než náboženství není
pouhým přesvědčením aneb citem, nýbrž je také
principem a ružinou lidského jednání, které při
své individuá ní charakteristice má sociální význam,
působic ke zlepšení aneb ke zhoršení společenských
poměrů. Náboženské smýšlení a dle něho zařízené
jednáni jednotlivcovo působí sociálně a nemůže
býti přehlíženo v politické činnosti, která směřuje

církevní politika

k úpravě společenských poměrů. je tedy velmi
úzký vztah mezi olitíkon a náboženstvím; proto
je také odůvodn no, že církev hledi vliv svůj
uplatniti v záležitostech politických a tim provádí
církevní politiku. . . neznamená, že by církev
chtela zbavili stát jeho vlastniho úkolu v uskuteč
ňování společenskéhoblaha, aneb politickou činnost
státní obmezovati. Umysl tento 'e církve dalek,
vždyt o mocí státní a církevní p ati názor osví
ceného politika, papeže Lva Xllí.,jenž svrchovanost
obou moci ve svém oboru vyjádřil okřídleným
slovem: „Utraque potestas est in genere suo ma
xima“. Církev politikou svou nemíní politiku státní
suspendovati aneb obmezovati, nýbrž podporovatl
a idealisovati, budujíc hlásáním věčných, nezměni
telnýcn pravd spolehlivé pilíře, na nichž státní o
lítika muže bezpečně stavéti jednotlivci prospě né
společenské útvary a blahobytná zřízení. Vliv
církve na vývoj společenských mměrů státních
prospívá nejen samému států, ale i jednotlivci
v dosažení blaha čaSného i véčntho. a) Církev
prohlašuje stát za součást světového plánu Božího,
učíc, že nevznikl z libovůle jednotlivcuv ani
smlouvou společenskou, nýbrž na po ud přiroze
nosti lidské, jejímž původcem 'e sám gůh. & Pod
statným živlem státu, jako kazdé společnosti, jest
autorita, které dostává se mocné opory učením
církevním, že každý vladař vládne „z milosti Boži“.
Proti celkem správnému názoru índividualistickému,
že žádný člověk sám sebou nemá žádné moci,
aby druhému vládl, a že nikdo není ani oprávněn,
aby sám sebe v poddanství druhého vydával, stavi
církey se zřetelem na světový řád sociální zásadu,
že Buh ustanovil autoritu k řízení nezbytné pro
člověka společnosti státní, takže držitel autority
z moci Boží druhým vládne a jako zástupce Boží
povinnou poslušnost a poddanost vyžaduje. :) Ač
koliv_ církev posvátnosti osoby vladařovy a jeho
autority vždy hájila, nezadávala tím nedotknutelných
práv individuálních k osobní svobodě a sebe
určení, pročež odsuzovala a odsuzuje dosud po
litický despotismus a universalismus státní, ve
kterém je vydán jednotlivec všanc zvůli tyrannie
ve svých nejsvětějších osobních právech. d) ]souc
si vědoma svého říměho oslání od Boha, ne
obávala se církev katolická, jako učitelka pravdy,
připomínali moci státní, že každá odch lka od
věčných idejí právních, objasnéných prav ou zje
venou, je porušením řádu Boltem stanoveného a

roto proviněním na členech společnosti, protože
jejich práva přirozená rušíave volném sebeurčení
k věčně spáse jim bráni. — O zásadách :. ý-y
pojednávají okružní listy posledních papežův od
Řehoře XVI, protože církevní politika stala se

aktuální od zavedeni ústavního života v jednotli
vých, druhdy absolutistíckých státech. Zejména pa
pež Lev Xlll. poskytl v četných encyklikách neoceni
telné pokyny pro :. p-u. P esne a dogmaticky
závazné definice r.)-y nemáme, ale na základě
zásad v papežských listech uvedených můžeme
považovati za politiku církevní takovou politickou
činnost, která ve své volné snaze () zjednání vše
obecných podmínek národního blahobytu považuje
vérouku i mravouku katolickou za normu negativní,
proti niž vůbec jednati nelze, a která ve věcech
čl'stě duchovních spravuje se učením církve jako
normou positivní, dle niž nutno jednati. (Srov. re
solucí krest. sociální strany české na valném sjezdě
v Praze 17. května 1914.) — Církev sama nepřed
písuje katolíkům směr politiky a nepodává jednot
ného rogtamu politických zásad, vyžaduje však,
aby u em citkevní bylo normou negativní, proti
níž nesmí se jednati. Nebylo by ani možno ve
všech zemích jednotný pro tam prováděti, protože
politika je činnost prová ěná v území určitého
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státu a poměry ve všech státech nejsou stejné.
Dlužno však všude přesně rozeznávati mezí otáz
kami časnými a duchovními. V otázkách čistě svět
ských, k budováni pozemského blaha směřujících,
mají katolíci plnou volnost, pokud učení církve je
im normou ne atív ní. „Každému jest volno míti

o otázkách politických vlastni názor pokud ovšem
neodporuje náboženství a spravedunosti Každý
smí pro své názory ziskávati přívrženců. Avšak
dobře vám je povědomo. jak osudný est omyl těch,
kteří nečiní dostatečného rozdilu ezi posvátnými
věcmi a otázkami politickými a chtějí náboženství

postaviti zúplna ve služby politických stran a
k jejichzochrlaně.“ (Encykl Lva Xiil. Pergrata nobis
ze 14. 88.6) iOtázky čistoětánáboženské nesmějí szeál'přletřásat C. ;. ázkách světských

požívá úplné volnosti ve volbě politickéi taktikya prostředků, řídíc se míslnimi a asovymi potře
bami určitého státního terrltorla a národa. Nesmí
ovvmše býti v rozporu s učením viry a mravů.
V otázkách svědomí :. ;. uznnává pouze církevní
úřad za kom etentni autoritu a proto nikdy otázky
náboženské nepředkládá k rozhodnutí zákonodár
ství světskému a také se jejím rozhodnutím ne

spokojuje, jestližec esvětská legislativa si osobiiadekre tování ve nsáboženských. Povinnost
tuto ukládá Lev Xlell. slovy: „Církev zůstavuje

ovšem ditkám svým Léginouuvolnost v časných apolitických záležitoste pokud činnost jejich se
ridi zásadami spravedlnosti a křestanské mravouky.
Avšak církev chce, aby ve všem co se týká zájmů
viry, náboženství a spásy duší, poslušně dbali
hlasu biskupů". (Promiuva kbelglcky'm poutníkům
: 23. října 1880). Jakkoliv ). přzizspů obuje se

taktice a ve volbě prostředků individuálním po
třebám určitého státu a národním tradicím, přece
ve všech zemmich za hlavní směrnici svého snažení
pokládá účinnou podporu každé vládní formy, pokud
tato usiluje dosíci předního cile svého v uskuteč

ňování časného blaha ke prospěchu všechejedno
tlivců na zásadách spravedlností. . ulnrévzdálena všech snah po dobytí politické nladvády
ve státním organismu na úkor pravomoci zákonité
státní autority, ale hledí vllvem svým prosadití
volnost apoštolského působeni cirkveapůsobi na
státní legislativu, aby vydávala zákony v souhlase
se spravedlnosti a křesťanskou mravností. Všude,
ked : p.d ha se veřejného vlivu ve státě,

Poskytuje trůnu a veřejnému p_ořádkuneochvějnou
spolehlivou podporu a zájmům nejširších vrstevpoctivou ochranu. Dobře pochopená :. ). nepova

žuje sebe samu za cíl, nýbrž za prostředek k do
cílení blaha všech národních vrstev, proto prosta
je nesnášelivé modioslužby sebe samé, nepěstuje
malicherného kultu osob a nespokojuje se hlu
ehými hesly o své povýšenosti, nýbrž vyhledává
souručenství jiných politických stran bez újm
svého zásadního stanoviska. Protože :. ). poskytuje
účinnou podporu jednotlivci, aby ve státním orga
nismu došel svého pravého určeni časného ] več
ného, vysvítá ztoho zřejmé povinnost katolíků,
aby se politického života horlivě zúčastňovali a
:. ;. prováděli. „Všeobecně možno říci,že by bylo
právěta kchybou odmítati veškerou účast na ve
rejných záležitostech, “jako je chybou, obecnémublahu _nepřispěti sv upraci a svou podporou.
Proto 1 katolíci více než ostatní jsou tím povinni,
nebot přímo je k tommu vybizi nauka, kterou vy
zná,vajt aby tuto povinnost svou ůplněa svědo
mité plnili" (Enc kl. Lva Xlll. „immortale Dei“
z l. lis 88.5) i však, kteří se" chtějí zúčastniti

poiiticképčinnosti, musí se vystřihati dvou chyb,z nichž jedna neprávem jmenuje se opatrností a
druhá může se nazývati nerozvážnosti. „Někteří
totiž tvrdí, že není vhodno opřiti se zřejmě mocné
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a vládnoucí špatností, aby odpor ten protivníků
tím více nerozdráždil. Zda tito o atrní jsou pro

církev, l_čiproti ní, jest nejisto. Nařrkají nad úpadkemv rya zkázo mravů, avšak nápravu se

nepřičíňuji ba spíše ještě řílišnou shovívavosti
aneb záhubnou Ipřetvá kou asto zlo rozmnožují.“
(Encykl. Lva Xll .Sapíentiae christianae“ z _10../l18.90) jiní katoličtí politikové opět upadají v jinou
chybu, chtějice všecko v př otné horlivosti pro

váděti dle svého názocm a “'podrobujíce se neradiautoritativnímu hlasu cirkve.hemístná horlivost vice

škody natropi nežli užitku, jak dokládá výstražnéudálost : dějin národa israelského za času judy
Makkabejského. Kněžím, kteří se shromáždili kolem
hrdiny judy Makkabejského, ab bojovali roti
hanobitelům viry a nepřátelům n roda, nesch zela
ani odvaha ani oddanost k svaté věcci. přece

byli poraženi, když nedbali pravidel vojenské takitiky a šíleně vrhli se v boj. Pismo sv. o nich
„V ten den padli kněží v boji, hodlajice zmužilost
dokázati, vytáhnuvše bez rady do oeie. Brreve
Lva Xiii. k francouzskému kleru z 8. září

62.5 rnsuí býti prosta vši nemístné bázlívostí, aletak překotné horlivosti. Na ús
jen tehdá poočitati. wtliže jednota a svornost
vládne v táboře katolických politiků. „jsou- ti ohro
ženy zájmy katolického náboženství, musí ustati
mezi katolíky každá nesvornost, aby mohli, jsouce
jedním duchem & %ednou vůlí naplnění, prispěti
náboždenstvi, které je nejvyšším a všeoobsahují
cim dmobre muž vše ostatní musí sloužiti“(Encykl. Lva „Sapíentíae christianae“ ze dne
10.1enad 1890" doným časovým pro
středkem, kterým lzze zásady evangelia Kristova
uplatňovali ve veřejném životě a zabraňovati zá
konítou cestou zhoubným snahámnnepřátel kříže.
C. ;. vyžaduje však oběti, proto daří se jen vtéch
zemích, kde lid je dostatečně tiskem a organisací
o povinnosti své pooučen. (Srovn. Sclmzidzr, Zá
klacnínanuky cirkve katolické a papež Lev Xíll.,
v překladě V. Mtillera, 1904; (feyl, jádro křestanské
sociologie, Rt.

c rkevní poslušnost viz posluunš st.
'e rkevní prapory (kostelní korouhve). Původ

církevních praporů sahá doddruhé polovice iV.sto
leti a souvisí s praporem Konstantinovým (labarum).
S poočátku užívalo se při církevních průvodech
pouze kříže(vextlium), jak zřejměvysvítá z hymnu:
„Vexilia regis prodeun — Fulget crueis mysteiium",
jimž Venantius Fortunatus pozdravil ostatky sku
tečného kříže Páné, donesené na prosbu krá ovny
Radegundy z Cařihradu do (.iallie. Ale již ehoř
Tooyukrs (Hist. Franc. 5, 4) rozeznává ří círk.
průvodech vedle kříže ipra ory ood né činí
Adheim, De iaud. Virg. (z.709), ilonorius zAntunu,
který udává iv zýnam: „cum ante nos cruxxet ve
xílla geruntur, quasi duo exercítus sequuntur, dum
tunc vide ordinatim cantantes gradiuntur' _(Gemma
animae 1, 72) aj.v lako kříž, tak i :. p. jsou od
znaky boje a vítězství Krista a jeho církve, a při

p:)minají nám, s Kristem bojujíce zvítěC. ;. pozůstávají z vysoké korouhevni žerdi,
ktereá mívá obyčejně nahoře na špiciZ kříž, a pakz látky praporu. která visí na tyči, jež jest upev
něna jaako příčni rameno kříže na žerdi anebo tyč
přični s látkou pr ojena jest na hlavní žerdi se
strany Látka miviáJobyčejné podobu čtyřhrannou
a bývá někdy dole rozříznuta na označeni nejsvě
tější Trojice na tři díly a dole ozdobena třapcí
a třepenim. Vcírkevním ohledu slouží c.). k ozdobě
vnitřku chrámového a zdobé církevních
průvodů. V čele průvodu církevního má se nésti
kříž bez praporu; en při průvodech řeholního
kieru a jednotlivých bratrstev má viseeti na kříži
pailíoíum „ad designandam inferiorítatem iiiíus
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ordinis regularis seu confraternitatis a clero sae
culari, _quiumcc crucem absqu euullo velo 1deterre
potest in signum superioritatis" (R.C.! 1..1617)Barva c-ích p--ů předesána není; bývá obyčejně
červená, nebobbílá ae ervená, ale také jiné barvy
jsou dovoleny; _vyskytujesetéž barva modrá, fialová,
zelená, žlutái č.erná Pro palliolum anebo velum
na křižích řeholníků předpisuje se color tempori
conveniens. — V ci kevni íkono ratii mají
.). různý v "znam: a) Beránek velikonoční anebo
Spasitel vzkn'šený z mrtvých maji prapor na zna
mení vítězství; 11)archandělé mají prapor jako pra
porečnici nebeských vosk ichael salutis
signiter, však praporu ní dy nemá); :) s praporem
se vyobrazuji sv. knížata na znamení souverenity.
zvláště vyznamenali-li se ve válce, jako na příklad
sv. Václav, sv. Ludvík, Leopolda s
Křtitel mívá v ruce hůl, která se zakončuje nahoře
křížem, s něhož splývá vlajka se slovy: „Ecce
Agnus Dei“, snad na znamení horlivosti, s jakou
se snažil uvésti lsraelity do tábora Kristova. Z téhož
asi důvo mají v rukou prapor sv. kazatelé a
zakladateléu řádů, jako sv. Vincenc Fer., Felix zVa
loisu, sv. lgnáe a j. , a) dále mají prapor někteří
svatí, kteří kázali válku proti nevéncmt, jako na př.
sv. jan Kaplstrán a jeho soudruh sv. jakub de
Marca, sv. Vavřinec z Brindisi, ]) někteří svatí
mají prapor pro pomoc, již poskytli svou přimluvou
bojovníkům, jako na př. sv.jaakub Většt,ssv. Antonín,

opatllzeSorrentu a j,; g)s aimund.oopat zFitera63), má prapor jako zakladatel rytířského

řádul;lll) konečně maji prapor mučednici zes stavu
vojenského. — ir vní pr ano ry ser slušný formulář obsahuje Appendix ad Ritualle

om.: Benedictio vexilli processionalis. Formulář
ro svěcení praporu válečného obsahu'e římské

ontificale (P. ii. in fine). iiPravidla o sv cení praporů vydala ongr. Ofti dne 3. zříá11887, dle
nichž neslušísvětiti prapžarů, leč l. náležejí li spo
iečenstvům, jichžto stanovy církevní vrchnost schvá
lila; 2. kter sou od církevní vrchnosti nějak od
Vistě, 3. prapor musí míti nějaký odznak církevní
a nesmí míti odznaku proticirkevního. Dok ostela

smějí býti vneseny prapory, kterré za těchto podminek byly posvěceny, a pakp rapory, které ná

lležejí církevním bratrstvílm. (Skočdopale, Paston.228). Na základě posledniho ustanovení nesmějí
lpři církevním prúvodě neseny býci prapory, které
mají odznaky zřejmě bezbožnně, v kterémžto
případě by se musil kierus vzdálili, anebo, počal--li
již úkon, muusil by po jehouukončení protestovati.
(Srovn. Linzer Quartaischritt1898,694; Banner
óauer, Gescháltsbuch. Fahnenweíhe) [K)/z

_Vestředověku bývalo zvvykem v den památky poo
svěcení chrámuvyvěšovati : věže kostelntďraorjak viděti na př. na miniatuře missálu ác ava

z Radče v bibliothece metroplolitni kapituly v Praze.církevníprávo (jus ecc lesiasticum, cano
n i.cum) Podstata církve, vnější, samostatně a
dokonalé společností, nutně ředpokládá právní
řád, jímž nejen se upravuje jej organisace apomér
čleenú mezi sebouu, celku a naopak, nýbrž jímž
se také zakládá jejíkpoměr k jiným společnostem.

ád ten, _který jako každá jiná společnost, má-ll
vzniknouti a trvali, míti musí, vznikl s církvi

Závazné moci se mu nedostalo od jiné společností,apř. státu, poněvadž církev Kristova již ods
počátku lišila se povahou svou od starověkých
náboženských společností, jež íkvěly v tehdejším
zřízení státním. Státj e,m jako bylttěmtto. pra
menem práva; pramenem tim jest její posláni Kri
stem, z něhož plyne její oprávnění organisovati se
ve vnější společnost a upravovati poměry svého
byti jistými, pro člen závaznými normami, t. j.
vytvořili nezávisle na právu státním své právo,

církevní právo

Lež členové jeji za závazně uznávají. Názor, žey byl stát zdrojem všeho,'l církevmho práva,od
mítá se dnes všeobecně právě tak. jako spojená
s ním domněnka, že existence právního řádu nutně

předpokládá vnější donucovaecsíprostředky (lenlizek,D. Rec tdes modern.Staat ,1905,1330 .).
'1rvánichráva nespočívá na vnějším donucení, nýbrž
na vnitrni rozumové nutnosti práva, na úcttěkkau
toritě a jejím rozkazům, která jest jeho podstat
ným momentem skýtajíc mu nejen mravní důstoj
nosti, nýbrž i zámky jeho uplatnění. Než í kdyby

pokiádalizza podstatný znak práva jeho vy
nutitelnost vnějšími prostředky, nemůžeme normá
církví stanoveným, odepříti charakteru práva pro
že nemůže jich do té míry vnějšími prostředky
vynutiti, jako na př. právo státní. Byť i nemmtla
Církev toho druhu prostředků k uplatnění svého
právního řádu, přece má s dostatek rostředkú
duchovních, jež druhdy byly působivějí než pro—
středky moci státní, jako na př. censury v dobách
středověkých. Dnes síce donucovací prostředky
církve neskýtaji do té míry pomoci církevnímu
právnímu řádu, jako prostředky moci státní práv
nimu řádu státnímu, avšak ani stát nemůže vždy
a všude svému řádu zaručíti účinnou ochranu.
Moderním theoriím, jež odpiraji normám elrkevnim,

jichž stát nechráni, charakter práva, lze vytýkali,že pokládají za normální ten stav církve, v němž
vládne úplný náboženský indiferentismus, kdy vět
šina členů crrkvejest této vnitrné odcizena a k jejím
prostředkům milosti i trestům lhostejná. V desor

Eanisované církví, v dobách úpadku kázně círk.udou nezřídka snah církevní autority, uskutečnili
právní řád, marný. erio ty všaak nemohou býti
smérodatny pro posouzení jeho charakteru, právě
tak jako není doba politických převratúv a revoluce

směrodatnouCpro posouzení právního charakterunorem státní . Zdravý smysl pro právo vycifuje
jeho potřebuCjakoživotní podmínku každého mrav
ního celku i tehdy, není- li třeba báti se jeho do
nucovacích prostředků, jen se nesmí společnosti
nedostávati autority, jejíž rozkazy se těší vážnosti
členů. Také nelze, jako činil Sohm, popíratí oprav
něnost práva círk. zdůvodu ,že podstata církve a
práva prý si odporují (K.R. Í. 1892), poněvadž mí

nění to, jež právem od katolikúiprotestantú bylpoodmítnuto (Bendix, Kirche u. Kirc ,1895),t
mnohými odpory a nemožnost :. p-an nijak nedro
kazu C. p., jsouc samostatným oborem právního
řádu.3bez něhož by nebylo lze církvi trvati, jest
ve smyslu objektivním souhrn norem, jež tvori
vnější právní řád Kristem zalozené náboženské
společnosti. Oprávnční,jehož se církvi k jistým
činům na základě objektivního práva dostává, jest
právo subjektivní Tohoto práva užívala církev od
svého počátku, upravujic své poměry zákony, zva
nými canones (vIZ čl.), a jejich souhrn jus eccle
siasticum nebo canonicum. S prvnějším jmenmc
potkáváme se již u Tertulliana, s druhým hlavně
v dobách, když kánony znenáhla sebrány byly
vcelekzvanýcorpus juris canonicitv. t.),
a poněvadž zákonník ten obsahuje dekretály pa
pežské, zváno také; ;. jus decretalium. jmen
těch užíváno pomiseně, nebbkof kryly se druhdy

i co do původu i co dokobsahu příslušných právních vět. Dnes se však jus canonicum a
jus ecclesiasticum obsažně nekryjí, třeba že dosud
se jich pomíseně užívá. eboi prvé znamená pouze
právo, obsažené v csorpu can., ež zabírá sice
1 mnohá středověká, cirkvil modifikovaná ustano
vení práva římského a domácích práv pokřtěných
náiodů, rázu nezřídka soukromoprávv,ního o nichž
dnes církev již nerozhoduje, a proto hmotně jest
název jus canonicum obsažnějšt, než po menováni
jus ecclesiasticum. Naopak zase, pon vadž cor
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pus j. can. neobsahuje ustanovení církevníchgor. 1582,jest pojem jus canonicum,hledíc k rozsa u
a_rávnílátky, uzší pojmu jus ecclesiasticum. V pro_

: p-u, obsaženému v corpus jurís cauonici,
cž slove také jus decretalíum nebo jus novum,

jmenujeme normy zákonodárné vrchnosti církevní,
ež upravují církevní poměry po ukončení zmíně
1ého zákonníku, jus cccles. v užším smyslu či jus
novissimum . . red dekretem Gracianovým
nazývá se jus aniiquum. jiná jména pro :. ?" hledíc
k jehop ůvodu, předmětu a účelu jsou: jus divi
num, sacrum, pontilicium. jmenujeme je jus d'
vinum, poněvadž bezprostředně nebo prostře
dečně od Boha pochází. Původaúěel církve, jakož
i trvání jejího právního řádu jsou důvodem jména
j_ussacrum. jmén_ojuspontificíum charakte
risuj_t:_:. ;. jako právo papežovo, jehož autorita

je při něm rozhodnou, jako přiajethoprotlvě, právuobčanském (jus caesa reum), utoríta vladařova.
Zákony církevní nepotřebují schválení státního, ač
nezřídka se tak dělo a,déje ano nejeden stát
i_svým zákonodárstvím a'poméry církevm ve svém

území upravoval a upravujme.sSouhrn toho druhuzákonů, jež jsouce původem vým právem státním
a dotýkají se buď vnitřně církevních záležitostí,
nb poméruc írkve k moci státní a otázek mezi
náboženských,slove státní rávo církevní.
Církev závaznosti :. p-a státnpíh o nikdy zásadně
neuznávala (c.l X..í _2),nepokládajic světskou
autoritu za kompetentní k vynášení zákonů cír
kevnich; nejvýše prohlásila obsažně stejná naří
zení pro příslušné místní obvody, kde pak platila,

protože církví byla prohláše_na_,aneb zákon lykanonisovala, i. .za svěp aí.a V praxi v ak,
i když mocí statni zásadněIl odpírá kompetencí
zákonodárnou ve věcech církevních,přece zákony
ty trpí a ,e, nejsou-li přimo protí'c ímu právu, re
speektuuje. — Krí sdal Církvi nezměnítelné zá
klady její ústavy (Trident. s. Vl.c 9 a 21 ,jeji
rozvedení však ponechal crrkvr, a proto spr vnym

jest rozdělení :. šp-a o božskc & lidské.Prvé obsahuje 2 sady, akteré nejvyšší autoritou
církevní na základě PISsina sv a tradice blyy_ ro
hlášeny za nezměnitelné základy veškeréhoycírkev
ního žívota. Právo lidské obsahuje celek církevně
právních norem, daných zákonodárnou autoritou
lidskou, jichž nelze odvodili 2 nařízení Kristova.

oněsvadž vzniklo bud' __zčákonodárstvím crlíds__í_tým
(jus crlptum), anebo ob mg. nons m,)jest zsměnitelné. Vědě právní lběžn třídění cprrlávních
norem dle pramenů, rozsahu, platnostiacharakteru
má své místo i v a.f_i-u klí,šíme hledíce k mist
nímu rozsahu, mezi pr_áve všeobe ným (juus

universale), jež zavazuje celý okr_š|ekckřestansléý:: právem částe (j. particulare), jež om
ené toliko vněkteré části cirkve (území,provlncieí)

věřící víže. Přihlížíme-lí kjeho osoobnimu rozsahu,
lišíme zase mezr rávem pravidelným (jus ge
neralc), zavazujícím všechny věřící,a ne p rav id el

ym (j. speciale), jež proti pravidlu nebo vedle pra

vidla stanoveno jest' jen pro jístéÁJřípady.Okolnost,
zda právo stanovi obecné praví lo ncb pouze_vý
jimku z tohoto pravidla, je přičino_u_,_že je děl ímena obecné (jus commune) a mečné (jus
singulare). jsou to druhy práva pravidelného. Vý

razú j_usuniversale, generale a commune, jakož
i jejic protiv užívá se zhusta pomíseně. Dle látkyseestkáváme V.l stol. s tříděnínm :. p-a na

veřejné (j.spubllcum)a soukr orné(j_privalum.Prvéoobsahuje práva a povinností cir ve &pře
stavených, sloužíc bezprostředně blahu veřejnému,
druhé přihlíží nejprve k blahu jednotlivých členů
církve. Mnozí auutořl toto rozdělení odmítají : dů
vodu, že všechnoc mác rtak er práva veřej
ného, neboť ieho upotřebení není ponecháno libo
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vůli jednotlivce, což jest charakter_í_sliko_uoprávasoukromého. Círk ,její zřízení a upro
příslušníky církve zřízením veřejným, t. _sosamo
statným ústavem mravního, společenskeho života,

jenž členy ejí v jeden mravní celek spojuje anutné ovláádá.C veymyká volnému ustano
vení jednotlív,cec nejsouc stanoveno v jeho zájmu,
nýbrž v zá mu celku, a proto lze říci, že v církvi
jest jen pr vo veřejné, a pojem práva soukromého
že jest církví cizi. Všecka individuelní práva jsou
v právu církevním omezena ohledem veřejným a
zájmem cirkve, jenž jest jejich cílem. Proto má
rozdělení: -a na právo veřejné a soukromé, jež
bývá nezřídka [ základem systemu :. p-a, jen potud
své oprávnění, pokud se pojmem _práva soukro
mého rozumějí práva jednotlivců, jež jim církev
přiznala. Jest též třídění :. p--a na pr írozené a
positivní, jež však se prohlašuje za nepřípustné,
Brotože základem práva jsou positivní normyrsma svatého a tradice a zakony dané zákono
dárnou autoritou cirkve. O přirozeném _právu lze
prý mluviti pouze tehdy, rozumí-li se jím soubor

právních vět, ježo z pojmu a přirozenosti církveplyn čp.-a uze odvozené o a na principu
právau přirozeného vybudovaného p_ráva filosofi
ckého právě tak prý není, jako není nějaké lilo
soficke církve, a proto není přípu_stn_oani roz
dělení c. p-a na filosofické a historické. Ustano
vení :. p-a jsou rázu posítívního, nikoli _spekula

tivního. Hledíc k ritu, rozlíĚujeme mezi :. p- em
církve západní a východní asové třídíme je n__a
:. ). staré (j. antiquum)až do dob Gracíanovg'chnové do dob sněmutridentského a nejnov jší
až na naše doby. \íová jeho lase nastala motu
proprio Pia X. rduum sane“ 19,3. 1904, jímž
stanovena jeho kodifikace. C.?. jest tak staré jako
církev, vědeckého zpracování však se mu dostalo
teprveood dob Gracíanových, kdy stalo se samo
statným předmětem universitních výkladů. Týž,

Ěgodobuje vědecké zpracování práva římského,! ve své sbírce (viz dekret. Grac.), Deucret m“
zvané, exegetickou methodou text círk. zákonů
vykládati & svými „dícta“ v systematický celek
uvádéti. Do jeho dob sestavována cirkeruí rávní
látka nejprve pouze v chronologických,odV stol.
i v systematických sbírkach, jež mělyrůzná jména,

jako panormiae, breviaria, synopses, epítomae,nomocanones aj.( víz čll.). TeprveeGracian, ne
omezuje se pouze na sbírání právní látky, vykládá
prakticky text zákonův, a methodata se udržela

po celou dobu tak zv. loss_atorů (viz (El..)Výkladten podáván ve formž ss, t. j. kráttkýclt

slovných a0věcných výkladu 1textu, v podobě sum.my, jež objasňuje samostatně a souvisle jedno
tlivé hlavy zákonného textu pr ípn (casus),
jež vysvětlují text na praktickych případech, br.o
car a re ulí právnkích, vytykajíc_íchvšeobecnáprávní pravidla, tra kutátu, řádu díne s)

v. Obnovení studii humanistických nezůstalo
bez vlivu na vědu. p-a. Od XVl.stol potkáváme
se již se samostatnými, od zákonnéhot uod
loučeuýmí pojednánínimi 0 látce církevněe právní,
jež vš osud se přidržovala pořádku titulů zá
konných sbírek papežských dekretálů, neboťsystem
ten, ač byl dosti libovolný, přece zaručoval úplnost.
Systemy pozdější, upustivše od rozdělení látky
právní dle zákonnikú papežských na 5 knih dle

známého verše „index, rudiciubm,__(___clerus,connubía,crimen “třídily jí svobodnéji, stemuín
stilucí justiníanských (Pavel Lancelottl 1563),nebo
dle trojího úřaduKristova, dle práva veřejného asou
kroméhho a po .Dnes jest nejobvyklejším system.
který třídí :. ,v. na část úvodní, jednající o pra—

menech práva a na2hl_avni knih_youústavěasprávěcírkve. — Věda írkevn právní (juris
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prudentia) jest systematická, na principech spočí-_vající znalost církevně právníchn orem. Má dvoojí
ůčel: praktický a ideální. Podává totiž systema
tí_ckyprávní látku a ukazu e, co je platným právem,

ccm záleží vigens e_clesiae di_msciplínaa jejíupotřebení v církevním oto jest jí
podati historický vývoj právních vět“11a0jejich odů
vodnění (Thomassíni, Lambertíní, Walter, Richter,
Philippps, Scherer, Hinschius, Freise j

ideální ___j_ejístránka jeví se ve formepodáni práv
ih Sestavuje totíž jednotlivé právni vě?dle jednotných hleaísk _(organickásouvislost), uvá !

je na všeobecné principy a pravidla, shledává je
jich motivy a ukazuje, jak jednotlivosti odpovídají
idejí, podstatě a účelu církve. Všet to jest _ji činítí
kriticky, historicky a prakticky, či jest ]! dbáti
methody logické, historické a praktické Každá
jednostrannost ve výlučném nebo převážněm uží
vání pouze některé methody jest vědě právni na
újmu. Toliko touto trojí methodou zpracovaná a

v systematický celek uvedená právni látka jestvdou c. ktivním smysl Věda církevně

právni ve smš'sluesubjektivním jest znalost s ste
matlcky spor daných a na principech s oléha íci:zh
církevně právních norem (jaurisperitiag, jižrcestu jurisprudentía. čje součásti praktíz
ckého bohosloví, pracuje hr_ethodou juristiekou,
jestj 'i však při postaveni mezi bohoslovim a vědou
právni třebaznačné opatrnosti, aby nebyl ani : boho

slovísryze kanonickýsystmmkonstruován, ani zase
aby v něm neuplatňoval pouze moment juristic__s___C. p.p uuíj nás o právních poměrech
církve, nebot církev jest podstatně ústavem práv
ním, doplňuje bohosloví, pokud jest toto naukou
o církví. Proto právem pokládáno od prvopočátku
za součinitele vědy bohoslovně, uvádějte ji vprak-_
tieký život. Tento jeho význam bohioslov
ocenuje církev tím, že žádá na kandidátech vyšších

svěceení jeho t a na držitelích edůležitýclicírkevních úřadů doktorát bohoslov,n aro a.
m.: p-a pro prárvo vůbec avovychu aspo

lečensky' život národů byl velíkolepy. Nebot vedlo
je_ku krestansky a právně spořádaněmu životu a
působilo svými zásadami na vývoj všech právních
a státních cd\elw, samo se vyvínujic zapatrného
vlivu zásad práva světského, zejména římského.
již před pozdější iormální recepcí práva římského

pmřijalacírkev po zásadě: „Ecclesia vívít lege roana" pro poměry, pro něž nebylo zvláštních cir
keavnichnorem, ustanoveni práva římského, zušle
ehtujic je zásadami křesťanskými. Týž blahodárný
vliv mělo ina právo německé. jako obecné právo
mezinárodní bylo s právem římským na konci
středověku přijato ve vsech křesťanských zemích,
jus utrumque, t. j. právo církevní a římské bylo
tehdy souhrnem představ o právu. C. ;. přičínilo
k vytvoření se práva mezinárodního, přivodilo
obrat v právu trestním, v řízení civilním přičin_iiok odstranění upřílíšeného iormalísmu, jimž hmot
právo 0 práva civilního rozšířinlo
ochranu držby prava jeho manželské právo stalo
se základem vvšehumoderního práva manželského.
Ztratíio-ií dnes :. ;. z valné části svůj dřevní ob
anský význam, nepřestaio přece býti právem

církve, největší instituce světových dějin a dosud

neztratilo svého významu __pro porozumění vývojipráva světského _—-_|akok ávěda, máic .). své
pomocné vědy jsouc vzájžemnně ase pomocnou
vědou jiných. Řoněvadž církev bohosloví a právo
vědě právni náleži, jest patrno, že c.]. jest odvislo
od obou těchto věd. vědou p_rávni je příbuzno
i _svou látkou i methodou, sdíle ic s ní také týž

výv jestoto zejména právo prirozené, skytajícizákladni právni pojmy, právo římské, němec ea
dějiny práva, jež jsou :. p- u formálnimi a mate

eirkevní pravomoc

bez významu. Pro právní poměr
státu k církvi nutno sem přičísti i právo státní a
právo mezinárodní, souhrn to norem, upravujících
vzájemné poměry státův & dílem i oměr církve a
státu. Konečně patří sem ještě eeeá řada pomoc
ných věd, jež jsouce povahy toliko formální, _pro
středkují porozumění pramenům :. p-a, jako diplo
matika, paleografie, epigratika atd. Majíc v boho
sloví svů základ a hlavní pramen, béře hojně
: dogmatiky a exegese Nového zákona, jež jsou

mu pramenem práva božského Úzký vztah mravo
vně'k : p-u d jest již newežšminřaspojením toranjšiho s forem vnitřním. ho světla do
stává se mu z dějin církevních, bez nichž nebylo
by možno právnímu zřízeni cirkve porozumětiaje
náležitě oceniti. l pastorálka je pomocnou vědou
:. p-a, nebot ukazuje, jak nutno zákonů církevních

ke spáse duši užívati. Literatura stip- a, poněvacžvšichni kulturní národové je taleti zpracovn

vali, jest skoro negřehledná, obsahujíc díla o dt
jin_ách literatuye & ějínách :. p—a,dále dila uvádí .p. kom ntáře k jednotlivým částem,nnebo

cellému orpus ejn.can., system_atická díla, učebnice,
rep_ert0ría, časopis y atd. he'jobšírnějšich zprávteratuře :. p—alze na ití v Bacallová Gesch chte
des K. Rs., Gleesgen ] v Muammar/ě nedokon
čeném díle Gesch der Quellen u. der Literatur
des kan. Reehtes im Abendlande bis zum Ausgang
des Mittelalters, i., Graz 1870, v Schulteově Gesch.
d. Quellen u. Literatur des kan. Rs. von Gratian
bis an die Gegen\vart,1875—80, có?/madame!
Die Lehre von den KR. Quellen, Regensburg 1892.
av Hurlcrovč Nomenclator litt. theolog. kathol.,
Peniponte 1903. Na kolik jde o pěstění :. ;. v ll
teratuře české, o tom lze se dočísti zejména v Ottově
Slovníku ystr 3381, v člán dra. ?. Tum
)„ac/ta rvoc hcírkevní v eeháeh“u, uveřejněném
v Pa mátnríku České Akademie r. lŠ98, zvláště

v Dějinách a bíbliografímičeské katol. literatury odr.,1828 seesntaveéd a.: pac/xm a drem.
Ani. Podla/mu r. 1912enmási.(Dědictví sv. Proko a).

— rov.: Ságmúller,_ __Lehrbuch des kath.Freiburg' un B 1909, -—;20Staatslexikon 1902,
čl. Klrchenrecht od ptrof lsz'ngera; Ottův Slovnik
naučný, čl. Kanonické právo od rot. Haman,
Ullť/lbzfgtf, Handlcxikon, čl.Kirchenrecht; JJ? rie

driclz,fZurBežgeffsbestímmung des KRs. v časop.D. 2. ál K. Grosz, Zur Be
u. Wiird logug des KRS., 1872,

R. als akadem. Diszlplln,19__(_)__4_.._

rielními vědami pomocnými. Ani právo židovské
Pl“ P

íffsbestKimmun
' .Ní'ednzr, D.

církevnípravomoc (jurisdíetio ecclesia
stica) jest oprávnění řiditi věřící jako poddané
k věčné spáse. Duchovní moc, erou Spasitel
svě církvi ke spáse pokoieni lidského odevzdal,
prýštís epředně ze svátosti svěcení kněžstvaaa
ostatních duchovních svěcení, která dle ustanovení
cirkve předcháze'í. Toť první pramen duchovní

moci — or ruhým prumenem_ je posláni čilíoprávnění,které církev udiií— urisdict o.
Aby duchovní směl moe, kterou svěcenim obdržel,
vykonávati, jest mu otřebí pravomocí, jinak by
příslušně výkony nebyly dovoleny, některé pak ani
by nebyly pl.atn Rozeznávati dlužno předevšim
:. 13pro vpněj i obor iurisdictio tori ex
terní, a pro vnitřní obor, iurisdictio forí
intern i. a) Prrvní jest moc vykonávati v církvi
vládu, totiž rozhodovati o věcech víry a mravů,
zákony dávati a díspensovati od nich, souditi a
trcstati (potestas legislativa, iudiciaria, executiva
čilíeoactiva). Tato :. ja. se odnáší ku všeobecnému
blahu církve. 6. p. vně šího oboru má papež a
biskupové — híerarchia iurisdictionis. Tato svato
vláda má dle božského ustanoveni dva stupně:
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primát a episkopát. Církevním ustanovením bylňmezi biskupy zavedeny rozdíly, tak že povstal
patriarchové, exarchovc, primasové a metropolité,
arcibiskupové. Dle hcírkevního zřízení mají .účast na :. p-i vnějš ho oboru praelatí nullius cum
quasiepiscopali'lurisdlctione a představení řádů:
nále v diecesi generálnívvikář a do jisté míry těž
arcikněži, biskupšti vikáři čili děkani. &)jurisdikce
fori interni jest moc vykonávali církevní službu
čili duchovní správu; rozděluje se na : o

—lur. fori poenitentíalis, conscienttaez vel
poli, — která opravňuje udíleti svátost pokání, a na
6. ;. mimozzpovědní—iur. ori interrní extroeapenl
tentialis, — která zmocňuje udíletí ostatni svátosti,
svátostmy a konati rúzné úkony duchovní správy.

.p. vnitřního oboru směřuje predně ke spáse
jednotlivých věřících. L') Jurisdikce vůbec můžebýtiibu ďř ádná, iur.ordlnaria, anebomimo

řádná, ordlřžázzaná, Plur. extraordínaria veldelegáta ádná :. je trvale spojena s církev
ním úradem, tak že kdo ziskal tako úřad, má

též :. 17.,dle církevního práva 5 nímssšojenou. Kdomá řádnoucc..,p slujeoordinaríus. dkázanác.p.
jest ta, která nebývá získána úřadem,nngbrž pro
půjčením se strany ordiunarlovy.Kanonist ještět rozeznávají náměstn :. p., aíur.,
se nevykonává z mociuúřadu, vnýbrž na místě or
dlnaría a jeho jménem; dále řikázanou :. p.,
mandata iur. , když ordinsrlus odevzdá jinému
celou :. ,a. pro souhrn výkonů, které potom tvoří
úřad; proto se tež nazývvá uaslordinaria.
Než kanonisté se stran náměsíné a'přlkázané 0.p.

nijak neshodují ani co do názorrúv, ani co do_věcí,kterážto neshoda se jevín při oznaačeni c. ,t).
generálního vikáře; tuto nazývarjímnozi přikázanou

., někteří náměstnou. _jinípravomoc generálního
vikáře označují prostě jako řadnouc p. se zřetelem
na eho úřad, kterému zákonem pravomoc přísluší

ádnou :. ). má pro celou církev římskýpapež,
dále pro větší nebo menší okresy v církvi dle
svého úřadu patriarchové, exarchově, metropolité,
biskupové. uprázdněn-l-í biskupský stolec, kapi
tulní vikář, papéžští legáíi a nunciové, některé
římské kongregace, praelati nuílius cum quasi
episcopali iur., generální, provinciání a místní
představeni řádů, faráři pro své farností. Od
kázanou čili delegovanou :. ). mají kněží usta
novení kromě faráře ve správě duchovní: admini
strátoři, provlsoři, exposité, kaplani, kooperátoři;
taktéž kněží, kteří působí jako zpovědnici nebo
při školství bývají ustanoveni nebo vud chovní
správě vypomáhají. Tato odkázaná :. ; uved ených
kněží zaakíádá se vesměs na jurisdíkěnlm dekretu,

který téžž její rozsah určuje. :) domá řádnou
:. pi, étž pravomoc druhému propůjčítí čilíegozveati. Výjimku člní toliko farář v při
číně zpovědní pravomoci. Může totiž ke zpovídání
dele ovati pouze kněze od biskupa approbovaného ,
pon vadž však biskupové kněžím zpovědní pravo
moc zároven s approbaci udílejí, nelze faráři svého
práva delegovati, zpovědní pravomoc uplatniti,
takže vlastně jen cizímu knězi již approobo
vanému dovoluje zpovídati (viz čl. approbace
zpovědní iků). Kdo má pouze odkázanou :. )„
může jen tenkrát pravomoc jinému propůjčiti,
člli subdelegovati, je--li sám delegovánad
universitatem causarum, totiž pro všechny případy
a záležitosti některého oboru, anebo obdržel-li
výslovné od ordinaría právo subdelegace. O pravo
mocí církevního soudnictví v oboru vnějším je

dnají kanonisté podrobně; nauku o zpovědsní prapodávají moralísíě a pastora

l,. ferrarír, FPrompta bibiilothecat,toom. 4. v. íurísdictio, Dr. Franz Hefner, Kathol.
Kirchenrecht, l. lL, R. Ritter v. Schzrer, Handbuch
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d. Kirchenrechtcs, l. 1,2;
Theologia moralis, lib. Vl. n. 5557— p,
dráček, ,Zpovědnlce, str. 50—125. ride/:.

církevní praxe jest výkonné upotřebení pro
středků, jimiž snažt se církev v jisté době a za
určitých okolností co nejdokonaleji dosíci svého
účelu, posvěcení věřících Týkajíc se celého cir
kevního žlvota. stále k tomu přizirá, jak by za
daných okolností danými prostředky, jimiž jsou,
pokud jde o vnitřní stránku tohoto života, učení
viryaamravů, po stránce vnější pak vše, co krátce

církevní disciplínou vystihujeme (víz čl.,i) cilecírkví vytčeného dosáhla. Jako každá prax cp.
utkvivá na jednotlivých případech životae cílrkev

ního. upravujíc své jednání danými zákony a pokuddovoleno i okolnos.tmi Osvědčuje--lí se způsob
jejich užití ln concreto a dosahuje-ll jím církev

nejlépe nejprve svého nejbližšího, tím však takékone ného cile, užívá ho církev stále, a tim nabý

vajlr joejí orgánové I_jistézručnosti,jjiž také, zejménavě k theon jo.-ím eme. —Vm uvč
obecné znamená :. ,a. ta ěe vykonávání cirklevnl
moci vůbec asi vtom smyslu, jako se užívá slova
praxe při prrovozování nějakého povoláni, na př.
praxe lékařská, advokátní a j.v . 'dí ve
skutek, co trojiúřad církve ke spáse věřících usta
novuje. Dvě jsou discipliny bohoslovecké, ježs
výlučně c. p-i zabývají a proto praktlckým boho
slovim slovou: církevní právo a pastýřské boho
sloví. Uvádéjí se zákony církevní, učení církve a
užívání prostředků spásy : theorie v praxi, obírají
se právním a náboženským řádem Pro :.
význam ovšem pouze právo skutečně užívané, ni
koll právo již dějinám náležející, jako na priklad
mnohá ustanovem práva dekretálnílio, která no
vějšími zákony, protivným zvykem a skutečnou
praxí, změněným poměrům odpovídající, byla od
straněna. Proto se nazývá církevně právní praxe
na rozdíl od _práva historického vigens Ecclesiae
disci plina, t. j. skutečný právni stav, čí církevně
právní život odpovídající rávním poměrům pří
tomností. Pastýřské bohos ovi podává návod, jak
by se vědomosti bohoslovné theorie v praxi vúči
jednotlivcúm' ] celku užíti mělo, aby neb 'ly mrtvým
kapitálem a účelu církve sloužily. Ri_dt-li se :. ).
místními a časovými poměry, pokud ji ovšem tak
učiniti lze, nejedná--li se totiž o positivně božské
zákony a neomylně učení, není tím nijak řečeno,
že se od theorie odchyluje. Má-li býti účinnou a
skutečnou praxí, jest ji stále při konání trojího
úřadu cirkve k panujícím poměrům přihlíželi, ovšem
tak, aby základu svého zjevení a posltívních usta
novení se nespustila, neboť jen tak nikdy se ne
bude protívití theorií. jež jest jejím základem.
vhodně v daněmp řipadě ji užívajíc ——C.p.staké ustálené užívání zákonů církevních v úřado

vání, jak návod k tomu příručky rozmanitého jménapod jvaí. U soudujme nuje z.)-í také k.zv
usus forí (viz čl.), a to formální, tyká--li se jednání
soudního, hledíc k předloženým záležitostem, a
hmotný, odnáši- li se obs soudního nálezu,
pokud se při něm užívá stejnoměrně a pravidelně

jjstych právních vět a na základě tohoto ustálení
cm se stejné nálezy (víz auctoritas rerum 1375.

Al mnu"rLíguon'rámu ..a

církevní promluvy čili paraenese (od nagawec'v

= přimlouvatí) ljlsoukrát ke řeči duchovní ku po0vzbuzení včřícíc konané při mimořádných př11e
žitostech. Nazývaaji se též exhorty (oratio ex
hortatíva), kterýmžto názvem se však obyčejně

označují ;ron iluvy, jak se pravidelně konají proškolní ml dež (v. exhort menují se též
namnoze krátká kázání vubec, zvl ště pak ranní
řeči nedělní a sváteční, at se podává homilie (v. t.),
anebo se dodržuje forma kázání. V náboženském
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životě farní osady vyskytují se tu a tam mimo
řádné události, které bývají vhodnou příležitostí
konatí promluvy; duchovní správce se jich rád
uchopí, aby z nich věřící čerpali větší prospěch
náboženský a vůbec zájem o nábboženský život se
probudil a šířil. Tak se konávajic. ). při prvním
přijímání dítek, při společném příjímání bratrstev
a katolických spolků, při křtu dospělého, někdy
při manželském sňatku, přiudílení svátosti biřmo
vání; dále při různých svěceních a žehnánlch, na
př. kostela, oltáře, zvonů, hřbitova, křížů, socha
obrazů, škol, ústavů spolkových praporů, hasič
ských stříkaček, průmysl0vých podniků, taktéž
při _poutnlch průvodech, rozmanitých jubileích a

mn. j. Avšak jsou--lí takové případy spojeny světšuí
slavností, koná se příležitosLné kázání (v. t..)
atam jsou zavedeny pohře lL'. ;. u(v. cirkevnulpohřebapohřeební pnl-lom vy) Thema
: ;. se volí se zřetelem na přeudmět zvláštní
příležitosti, pro kterou je promluva určena; okol
ností přeedmétub bývají vydatným zdrojem látky.

Pří svěceních a žehnáních můDželebýti liturgickýúkon
vděčnným úkolem c.) o;est,b aby„řečnnikvolil vždy nějakou nábožDenlskgu l tku,

snad předmět, o který běží, předně sloužil ve
.zdejšim účelům, jako na př. průmyslwý podnik.
Řečník takové předměty uvede vhodným zpusobem
.ve spojení s nekterou náboženskou ravdou, a to
nejlépe dle llturglckého formuláře. okud se týče
soustavy romlu\, mívají: a) úvod, ve kterém se
.naznači ú 01,6) vysvětlení, :) naučení, d) závěr.
„Čím kratší má býti proomluva, tím více je potřebí
.dobře ji vypracovati, abyřrečnlk v krátké době
podal něco vydatného. Proto sloh má býti jadrný,

důrazný, avšak zároveň srdečný. -—Lí teratura a:
0.140: at:/; a Dr. Ant PadIulia, Dějiny

blblíografíe české katol. literatury, náboženské, čyást
ll., str 555—590. Kč:

církevní provincie jest hierarchické území,
v jehož čele stojí metropolita. Pří vzniku křesťan
ství rozkládala se obrovská říše římská oEvropě,

[Asii a Africe a byla pro snadnější spr vu rozdě. ena na provincie. Nelze dokázzatí, že se sv apo
lšetolovépřídržovalí veskrz tohoto politického roz

_délenl říše a že hlavní město rovincie učinili
vždy též střediskem církevního uzemí. Ale bylo
ovšem zcela přirozeno, že první věrozvěstové oby
čejně zavítali do hlavních m=ést metropoli, tam
že býval nejstarší sbor křesťanský a odtamtud že
se šířila víra Kristova do mennštch města odtud
po venkově. i\ová sídla biskupská pozdějiavzniklá
zůstávala přirozeně v jakési podřízenosti k metro
poli. Biskupové metropolí méll před nimi přednost
a vykonávali nad nimi do jisté míry dozor Tak

vznikly 5. Pá Stopy toho najdeme v samémr Písmésv.. jako apř.: církevní obcí Boží,

která jest2 "KvKrorintě,aa všem, kteří jsou po celé,Ar:háij“ (2. l, l); bneo. „Pavelaapoot.šol
církevním obcím galatským“ (Gal. !, 1). ]íž tedy
vnejstaršich dobách církve sv. vyvinulo se samo
sebou zřízení provinciální. Provincie v mluvě cír
kevní značí— snějíř ečeno — souhrn dvou

neb více dlecésí, sloučených pod jedním z biskupů,a to pod arcibiskupem, jenž se zove .metr opoltt
Zřízení to prastaré velice se osvědčila zvláště
v dob , když církev byla pronásledována, a po
máhalo zachovati jednotu u víře a jednotnou kázeň.

_Proto již r. 325 na sněmu nicejském ve 4. kan. sta

novena pravomoc metropolity; na synodě pakv Antiochii r. an. 20. nařzten0, aby se

__noda,kterouž by řídil metropolita. Zřízení provin
ciální vyvíjelo se později arci též zároveň 5 no

výěmí utvary státními, zeměpisně ohraničenými,rnénívalo se, ale zachovalo se v církvi od dob

málždění (Ad uxoremv každe provlncií konala vždy ve dvou letech sy- vl.
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nejstarších až dodnes. Provincie vymezovány aěcny zprvu obyčejně na církevních synodách;
nyní rozhoduje o věci té papežp odohodě s vlá
dou světskou a vydáváootom t.pzv. bully circum
scripční. Každý metropolita je spolu arcibiskupem,
ale ne každý arcibiskup je zároveň metropolitou,

což bývá vtom dně, není--li mu podřízen aspoňjeden diecésní biskup suffragán (v.! )Celá církev
katolická má nyní 168 církevních provincií obřadu
latinského a 3:c..; obřadu východního. Obyčejné
bývá každá díecése přivtělena k některé c. p-i.
Tak jest při \alné většině biskupství, ale 85 díe

césí obřadu latin. (mezidniml'] biskupství krakovské)al díecése obř. východ. nejsou přiděleny kn í'aké
provincií, nýbrž podřízeny Apoštolské stolici př mo.odobné jest i 22 arcibiskupství přímo podří
zen_o sv. Otci a jiných 17 podřízeno patrlarthům.
V Čechách a na Moravě vyvinulo se církevní zří

zení takto: Když r. 973 zřízelno v Praze biskupství, bylo podrlzeno zárove ;. p-i mohučské;
rovněž tak r. 1063 vzniklé bislkupstvl olomoucké.
Když úsilím Karla [V. r. 1344 biskupství pražské
povýšeno na arcibiskupství,podřízcno mu biskup

ství olomoucké a nově zřízené biskupství v Litomyšli. Roku 1777 za PíaVVl. vyňataavšak díecése
olomoucká ze suiíraganství metropolity pražského,
olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství
.a podřízeno mu nově znzene biskupství brněnské.
Zat to r. I-784zřízeno nové biskupství v eských
Budějovicích. Biskupství to, jakož i biskupství
v Litoměřicích zřízené r. 1655a biskupství v Hradci
Králové zříze'né roku 1664 podřízena arcibiskupu
pražskému, a tří ty díecése spolu s arcidiecěsí
pražskou tvoří církevní provincii pražskou (dle
slohu kuriezařímské správněji řečeno než :. ;. čeeaujiímá mimo cele' království české ještě

atakéTá ltrabsztvíkladské,které přináleželasvého času
k zemím korun české. Politické hranice nějaké
země nespadají vždy v jedno s hranicemi :. ».,
což vidno na př. c..;t olomoucké, která zaujímá
celou Moravu a část Pruského Slezska; u cír
kevnl provlncie vídeňské, která zaujímá Horní

iDolní Rakousy. SolnohradskácCK;.obsahuje Solno
hradsko, Tyrolsko, Vorarlberg, orutanyuaŠtýrsko.Uhry se Sedmihradskem rozdělenny na4 c..p a
tedy říše Rakousko-Uherská těchto 12 :. ). obřadu
lat.: Prahh,a Olomouc, Vídeň, Solnohrad, Gorice,
Zadar, Záhřeb, Lvov, Ostřihom, _jager, Kaloča,
Sarajevo (Vrhbosna),a r. vých.: Lvov
a Fogaras s Alba juiíaa se sidlemov Blažově. Po
dobné jest i v jinych říších. Bavorské království
na př. rozděleno jest ve 2 :. ;, mnichovskou a
bamberskou Francie má :. p-í 17, Italie 31, celé
Rusko 1 s ruským Polskem pouze dvě: varšavskou
a mohílevskou. Slovo „provincie“ v mluvě církevní
má tudíž zcela jiný význam,n žke se slo—
vům těm mylně mohl podkládati, mysll- li se na
rozdělení politické. Označení to nedotýká se nijak
autonomních útvarů jednotlivých zemí, ak vysvítá

ze všeho, co zde uvedeno. (Srovn.ČČlčDtrstr. 1 ) — Provincie řeholní v. 1351%.
církevnní průvod — processtones, procesí —

jsou společné, veřejné schůze kněží a l_ldu, které

ba zpěvú.
Processio, processus bylustarýcl-itŘímanů nazýván
pochod vojska, těž slavný vjezd konsulú, misto
držitelův a císařůvu U Tertu lliana znamená pro
cedere, processio, chůzí do bohoslužebného shro

,l. 2.c 4;Migm, Patrol. lat.
94.) Namnoze znamenalo ak slovo processio

těž Áshromážděni samo anebo Éohoslužbu. Taktéž
slavný příchod biskupa v průvodu věřících do
chrámu, ve kterém se měla konatí bohoslužba zvaná
„statío“ (v. t.-), -byl nazýván processio. Avšak
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hlavně užívalo se později názvu processío o ve
řejných průvodech bohoslůžebných, které se zaři
zovaly při slavných příležitostech radostných nebo
žalostných, ja_k_až dopoosud se v církvi konají.
Snaha, projevili náboženské city a tužby veřejné
a společně, je v povaze lidské hluboce zakotvena,
takže náboženske průvody nalézáme též v různý h

kultech pohanských již v nejstarších d_o_bách. í
mané slavili „bsupplicationes“, při 'ch v růvodech vzývalib O náboženských průvo ech
u v voleného národa mluví Písmoosv. (2.Král.61-15,
2. sdr.12"-“aj.). Slavný vjezd Spasítclův do jc—rusalema (Mat. 211-1) stal se vzorem všech 5-ích
2'" 7a dobk rvavého pronásledování v římské
rlšl nemohli ovšem křesťané konatí veřejných průvodů náboženských, avšak přece pou ili aspoň
pohřbův, aby_je oslavili náboženským průvodem
— proces5| ones fune reae. Takovépohřební
průvody mohly se nenápadně zaři20vati, když se
pohřeb dle starého zvyku římského konal za noční
doby; avšak nebyly ani za dne vyloučeny. poně
vadž pohřby slavných a vznešených osobnosh též
za dne se konávaí (funera indictíva). Ostatně
křesťanům před za átkem llI. století nebylo vý
slovně zapověděnno těla sv. mučedníků veřejně
pochovávati Odtud vypravujíActa mart rum o slav
ných průvodech pohřebních pří uložen ostatků sv.
mučedmka Cypraíana aj. Ano. ještě později za cí
saře Diokletiana a Maxímiana b lo to možno,jaak

svědčí zprávy o sv. mučedniku (g_ifnaliovihmjehož
tělo bylo z l'a__t_'supřevezeno doslavném průvodu do hrobu uloloo.žen Konallyse

pak pohřební p_růvodyza účasti duchovenstva | lidu,účastníci nesli hořící svíce hond zpivaali
žalmy a hymny, konali modlitby? též kadidlo bylo
zapalováno. Nelzeepochybovati, že také za nej
starších dob jíně náboženské průvody zařizovány,
dyžt u a tam krvavé pronásledování na nějakou

dobu ustalo a křesťané si mohli volnějl počinatí;tak se uchovala zpráva o rosebném ak ajícne'm
průvodu již z první polovice lll. století. jakmile
církev nabyla svobody, závaděnny četné c ;. při
radostných i žalostných příležitostech. Za dobss.v
Baslla a sv. Ambrože byly z. ?] ijž dávným zvy
kem. Tak bývaly kromě ypohrebnich průvodův a
slavných dpprovodů biskupa k bohosluzbě zařizo
vány vehni okázalé průvody ke robům sv. mu
čednikův a při přenášení sv. ostatkův. 'laktéž pří
vjezdu biskupa nebo též světských knížat konaly
se slavně_pruvody. Dále mluví staré zprá) yo prů
vodech při kladení základního kaamene chrámův a
klášterův. Prosebnéaakajicí průvody se konaly.
stihlo- lí nějaké neštěstí kraje a národy, jako země
třcsení, hlad, mor a p.; byly nazývány rogatio
r_|e_s,_supplícatíon_es nebo litanie, od řeckého
i.iný, i.imívm. Pří pruvvodech kráčell ůčastnící dle
ustáleného pořádku: v čele jáhen nebo podjáhen
skřížem, za ním jáhen s evangeliem, které někdy
i sám bisskup nesl; za jáhnem následovali v latin
ské církví řeholnicí potom muži, ženy a řeholnice,
konečně mládež. Duchovenstvo chodildo namnoze
před věřícím lidem, někdy uprostřed, jindy opět

růvod uzavíralo. Účastnící průvodu kráčelí po
dvou, při kajících průvodech namnoze bosýma no

ama něží a lid mívali v rukou hořící svíce. Od
nejstarších dob bývalo zvykem při průvodech zpí

v_a__t_í_žalmy a hymýnvy.Ostatky, jakož i obrazy svaaprapo rby valy v průvodech neseny. Na

Východě nosíli při průvodech kleríkové_ dřevěnédessy —-semante ríum, (1710.ačů/Ía, — eré dře
věným nebo železným kladívkem _n_o______e_a tak
oznamovali, že průvod vychází nebo se blíží. V zá

padních krajinách ozdějí byly za_ve_denykovové
zvonečky X0 způso u roolnčiek — tintmnum,tintinnabulum. však v Římě i tenkrát ještě delší dobu

,svgtou, a pouze průvod o
vpublicae pr.) jsou ony,

.ostatky Páně a svatých,
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byl zachováván starý zvyk, dle kterého se při
průvodech užívalo semanterii. B) C. ). konají
se za naších časů běhemc |rkevniho roku dosti
často a tvoří důležitou složkuckatolické bohoslužby.
Význam a prospěch mají mnohonásobný. a)_Přede
vším jsouv eřjeným vynznánim a osvědčením víry;
ó) hlásají čest a chválu Boha trojjedíného, zejména
Spasitele v n_ejsv.Svátosli oltářní, taktéžs svatých
asvélic Božích; :) osvědčují vděčnost za řljatá
dobrodlni; d) jsou společnou atedy velmi ů innou
prosbou za Boží pomoc aoochranu, za odpusuštění

hříchův a odvrácení trestů; :) krásně znázorň_ujívezdejší putování do vlasti nebeské; ]) pře
vují společné obcování věřících jako dítek Ostce
nebeského; g) vzájemný dobrý příklad účastníků,
společné modlitby a zpěvy povzbuzují ke zbož
nosti, takže náboženská touha věřícího srdce mo

hutní a jakoby jl nestačily prostc_>_ryaní sebe větího chrámu, pudí zástupyv do ohromného
chrámu Božiho ve volnné přríroděa tam se po
vznáší až k výšinám nebeským. — aC) Dle zvlášt
ního ůčelujsou pr d ovsla ně, kterés
konají na oslavu trojjedine'ho oBoha, Marie Pannye,

svatych a svétíc Božích; dále prrvů __ody d'v,ně pr sebnéaka cné. růvodyko
____o__se hutl'o pravidelně během církevního roku
v určité dny a při některých příležitostech, al jsou
předepsány nebo zvykem zavedeny, anebo se pouze
tu a tam zařizují, jak se právě naskytuje příležitost

nebo potřeba eotoh rozeznává___meprů vo yřdádné (pr ordinariae) a m i rno d n-é (extra
ordinariae). Římský míssál a rituál udává násle
dující c.__/.řádné :o Hromnicích. o Květné neděli,
0 Zelen m čtvrfku a Velíkěmtepiátku, o sv. Marku
a křížových dnech, 0 Božím .K t_ěmse u násdle díecésních rituálů řadí zkřišeni
Bílou sobotu a a ). na hřbitov o Dušíčkách. Pra
videlně konávají se ní pr ů v o d .V né
kterých farnostech zařoízujíse každoročně v určité

dny poutní růvooydy, a v_rondělh po posvíceníprůvody na hrbitov. Mímořá ných c-ich-p ů římský
rituál obsahuje devět: na vyprošení deště, přízni
„vého počasí, pobožnost na odvrácení bouře, v době

no_uzea hladu, včasech úmrtnosti a moru, za doby
vgakěmkoíí soužcm, na poděková|||, kdyžse1přená ej| čelné sv. ostatky. Běží-lí o důležité

a veřejně záležitosti, nařizuje biskup mimořádné
průvody. Při záležitostech rázu soukromého, týkaji--íi
se totiž jen farností nebo některých farníků, sta

novi příslušné průvody farář dle zavedtšného zvykunebo dle přání zůčastněných osadn lk
nané dle míssálu a rituálu, které jsouvs ojénykse
mší sv., označujíse jako lituurgí |ck průvody
v užším smyslu, konají se ravidelně přede msi

ožlm o ní.

V e 0 b e c n ě čili v e ř e_]ny_é__průvody(generales,juso povinní zů

častnitir se____kněží všech kogtelůvalklášterů v místě,
so erup vody (particulares, privatae pr.)tykaji se tohko kněží chrámu, přlkt mse průvod
pořádá. Nes -lí se v průvodu velebná S_vátost,na
zývá se svátostným čili th e of 0 r i c k ý m. Takt

obrany a sochy Panny
Maríe a svatých nosívají se v průvodech. — D)
Obřad různých průvodů jest obsažen v Míssalc
Rom., Caeremoníale episcoporum, Rítuale Rom. a
v diecěsnich rituálech. Mimořádné průvody, které

tam nejsou obsažen), mohou se zaříditi, jso-_ul-ioslavné a dékovné, dle průvodu o Božím
s příslušnými změnami, jsou-li prosebné a kajícné,

dle32křížových průvodů. (Cae errn. episco p..) Průvododvychází eod oltáře a k němu
se 3opět vrací. Má se dtii v dobrém pořádku, tak

esměřovalo ke středu celého průvodu. Za

0

abyv
.čestnějšl a přednější se pokládá v průvodu místo
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bližší středu. Tímto středem bývá obyčejně cele
brant. Při theofgrických tvoři střed růvodu ve
lebná Svátost, při jiných relikvie Pán, nese-li se

v průvodu; při mariánských průvodech socha nebobraz Matky á,ně který se v průvodu nese, a
podobně při průvodech na oslavu svatých příslušná
socha, obraz nebo relikvie. Středem pohřebních
průvodů e rakev s mrtvolou. Ostatky blahoslave

ných nem dovoleno v průvodech nosltí (S. C.R.Decr.a uth. n. ll30a11.) Pří svátostných prů
vodechanemají býti neseny ostatky, sochy nebo
obrazy svatých, aby nebyla pozornost od vlastního
stiedu prúvoduodovrarcována; pakli sepřece nesou
na základě zvláštního indultu nebo dle pradávného
zv ku, má se to diti v náležitě vzdálenosti od Nej

svrltějšiho 'S8. R. C. Dec auth.n .28, n. 1731,ad
1, 99.7) Toto nese celebrant [pnodbaldachýnem;tak mohou těž ostatky Páněb ti neseny (. R.

Decr. auth. n. 2647), avšakCnikoliv ostatky, soch
neb obraz svatých_(SR ecr. auth. n._ad n.;šOL—l,n 1, . E) Kříž zaha
ujje :. ;. jakožto 2vítězný prapor Kristův a nese
se tak, aby obraz Ukřižovaného byl vpřed obrácen;
výjimka stanovena pouze stran kříže, kteterýs

čase v průvodu před papežem dneb arcibiskupem

0

.Dee.cr autuh. n.l538,a1,.2) Za křížem
ubírají se věřící jako bo ovníci Krístovi. Nesou se
p_rapory (korouhve) ozdo ené obrazy svatých, kteří
již zvítězili a svým řikladem nás ovzbuzuji by
chom těž bojovali tastný boj of římského ri
tuálu (De processionibus) prapory nemají býti zho

toven dle tvaru vojenskýcch praporů nebottrojúheln kověho. Pořad účastníků 5-ich p-ů jest po

drobně určen'pro biskupské chrámy v Caeremon.episcop. (L..l 32, 33), při průvodechna den

ahrka a lkřížové dnny, _iaaok ž i na Boží tělo.Dle toho jdou za křížem nejprve bratrstva, potom
řehole dle stáři svého založení, anebo dle pořádku
určeného právem nebo zvykem, dále úředníci a

zřizenci biskupské kurie, úřady, netní-li zvykem,aby tyto kráčelv teprve za celebra . .
Decr.a tuh. n. 330). ásleduji klerikové semináře,
duchovenstvo farních kostelů, kollegiátního chrámu,
klerus kathedrálního kostela. konečně biskup s assi
stenty. Nahodilé spory stran přednosti v průvodu
rozhoduje biskup. Podobně náleži též uspořádati

:.ap'i v iných chrámech, ovšem spřislušnýml změak u nássza křížem a prapory obyčejně
jdou škoulni dítky, potom dospělejší mládež, dále
spolky, bratrstva, řehole. Následují hudebníci a
zpěváci, světské duchovenstvo, konečně assistenli

s celebrantem. Za ním kráčejí úřadi ačelně osobnosti, potom věřící lid, napřed mu
F) řl růvodu sNejsvětějšim nebo s relikviilBáíě
jdou všichni s obnaženou hlavo r.
auth. h. 1841 ad 1); toliko biskupu může míti mltcru

na hlavě, nese--li ostatky sv. kříže (8. C. R.D3434a ostatnich průvodech emá

Eoů'zencelebrant s assistenty v kostele hlavu přirytou, ostatni duchovní teprve mimo chrám mohou
hlavu birctem přikrytí. V průvodech bez Nejsvě
tějšího a relikvii mohou úřední osobnosti mimo
kostel jíti s pokrytou hlavou (S. R. ecr. auth.
n. 1811 ad 2), což jinak laikům dovoleno pouze
za deštivého počasí (Rit. Rom.Dc processionibus

Kněží, kteří nesou relikvie, jdou vesměss o krytou hlavou (S.R C. cr.auth n. 10343.) Po

dobně klerikovéSa laici, kteří nesou obrazly nebosochy svatých .C. Decr au.th n. 181 ad 1).
Taktéž ceremoniář. klerikové, kteří pořádají :. p.,
nosiči kříže a praporů nemaji hlavnpokr' ati8 Dee.cr auth. n. 2769 ad Vi.1. 183

řivšechprůvodech mohou účastníci nésti horicí
svíce; přitheoíorických průvodech, anebo nesou-li
se ostatk\ svatých, maji dle možnosti jak duchovni,

církevní představený — církevní přikázání a zákony

tak laikové tněsti bile pochodně nebo svíce (5. R.C. Decr.a a.erem episc. ll. . 32,
n. 9. c. SS.“n. 4). Poněvadž světla větrem mohou

snadno vyhasnouti, majihbýti neseny čtyřl svítilnyna tyčích, ve kterých hori voskovéss,vtčkyato
dvě svítiln po ravé straně baldachýnu a dvě po
levé straan věži se zvoní, když průvod
z kostela vychází, kd ž jde mlmo jiný kostel a
když se opět vrací. Pri theoforickem průvodu má

se neustále vyzvánětiš Hlahol zvonů se nese velebně k nebesským výšiinám a jest symbolem mo—
dliteb a zpěvů, které kněžia lld v průvodu ke

trůnu sBožímuclvysílají. — Úěaastnici růvodu ubí
egod čimž se nazna ujevzájemnákřeslfansk láska, která věřící pojí; všichni maji

se zbožně, slušně a uctivě chovati. Duchovní
správce je povinen se starati, aby se průvod konal
důstojně a v náležitěm pořádku. Proto též tu a

tam žsvůjzlld smb kázání poučí o významu ť-ho p—u,ja jakým e jich má zúčastniti.
Zvláště v2skytují- li] se nějaké zlozvyky, kterými

náboženský zájem škodu trpí, přičini se kněz,aab
blyla zjednána náprava. K tom cili doporučuje
rmsky' rituál (lDe processionibus)uzejména křížovounedělí. — Př návratu do kostela koná cele
brant předepsané modlitby a při theoíorickěm

průvoduuděluje požehnání velebnou Svátosti, při
jiných Brůvodech pouze rukou jaankona konci mše
svaté. akli se růvod konal 3 relikvií svatých. je
dovoleno na azůav1ěr touto žehnati (S. .R.Dauth. n. 1711 1, o. 2483 ad 5), což je nařízeno,
byla--11 v průvadodunesena relikvie sv. kříže (S. R.
C. Decr..auth n. 2324ad 1). — Srv ..X Krom,
Real--Encyklopaedie der christ1.Alterth11rner, 11B.,
Freiburg i.B. 1886 Dr. Ferd. Probrt, Lehre und
Gebet 111den drel ersten christlichen jahrhunderten,
Tiibingen 1871, Caeremoníale Paro
chorum iuxta novissimas Apostolicas sanctíones
concínnatum, Romae 1910, Pars V.. c. rti.cl;

ILHarfmaml, Reperoorlum Rituum0, Paderborn
_. . [Shawa/9015, Přiručná kniha boho

sloví pastýřskěh09, Praha 1891, sv. . čele.
církevní představený sluje každý představený,

který zastává nějakýuúřad církevní, se zřenim
k nižším podřízeným úřadům a poddaným. Tak
jest na př biskup c-im p-ým vše h podřízených
duchovních, laikůvinižších úřadův (arcikněžskýchči arcijáhenských, vikariátnich či děkanskýCh),
vikář ěili děkan je c-im p- ým duchovních ve sv m

distrgttu, farář c—ímp- ým věřících ve své farnosti
církevní přikázání a zákony. Spasitel dal své

cirkvi pravomoc vydávatí zákony a přikázání, bdíti
nad jich zachovávánim, a v případě ne oslušnosti

duchovními tresty stihatil provinilce. o dokaazujeme Pismem sv. (Luk Mat. 18, 17; Akt
20, 28; 2. Kor. 13, 10 atld.),I tradici, různými vý

nosy sněmů církevních a apežů (B_bgšzinger,Enchiridion5, 423, 425,427,l36'?1567—160 667—1683;
Leonis Xlll. Encycl. ] Nov. 1885) a p3ralxícírkevní.
Zákonodárná pravomoc církevní jest nezávislá na
pravomoci světské; církevní zákonodárství hledí
k cíli nadpřirozenému, světské však zákonodárství
k cíli přirozenému. Zákonodárná moc v církvi jest
svěřena jejímu pastýřskému sboruu, tedy Papeži a
biskupům jakožto nástupcům apoštolů čili episko
Pe.átuNelze tedy přistoupiti na mínění jansenistů,brouianův a některých modernistú, uěicich, že
Kristus zákonodárnou moc odevzdal sboru věří

cích,hepiskopát pak že jest pouhym delegátem věZáko ycírkevni jsou bud' obecně nebo
ůlděílhle—Obecnyě zákony (leges comomunes seu
unlversales) jsou ony, které uloženy jsou ceelé
církví, a proto zavazujl každého pokrtěného člo
věka kdekoliv žijícího. Ukládati je snu pouze Pa“
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pež buď na obecném sněmu církevním, nebo mimo
sněm v osobě vlastní, nebo skrze své zástupce a

pornociÚSVŽ'Chúřadů (římských konr egací kardinálú).U lnc zákony jsou ony, irteré zavazují
jen nějaký úděl cirkve; ukládá je sněm provinciální

proprovlhncií,biskup prodíecési, představenímužských řeholí dle řádových rávldel pro řehole své.
Podrobný výklad podávají učebnice kanonického
pr va. -—Pří zákonodárství církevním dlužno na

aměti míti, že církěv vydávajíc zákonya iá
zání vykonává nejen svůj úřad p_astýřský čilí krá
lovský, nýbrž namnoze také úřad učitelský čilí
prorocký. V této druhé činnosti své církev příro
zený a zjevcný zákon Boží vyměřuje a neomylně
vykládá, a některé obecné zásady tohoto zákona
dopodrobna rovádí. A tak v zákonodárství cír
kevním prop čtají se zákony Boží a ryze církevní,

z pouhého slovného znění nedá se poznatí, zda
církev, vydávajic nějaká nařízení, činí tak jakožto
hlasatelka zákona Božžhio nebo jaakožto zákono

dárkyněl ve své pravomoci...ITo lze někdy rozejen dle obsahu, ač ne vždy bez obtíží. Theo
retlcky jest tento rozdíl velmi důležitý, zejména
jde--li o možnost změny zákonů těch nebo 0 dl
spensí; prakticky však žádného významu nemá,
jšlíkož stejně povinní jsme pososlouchati zákonůožích'] církevních. Některě zákony církevnís
řují k obecnému dobru a upravují veřejný církevní
řád; o těch promlouvá právo církevní čilí kano

nické. jiné zákony církevní hledí k našemu posvěcení a slouží životu duchovnímu; a ty
mravouka katolická. Mezi těmito zákony pak zvlášť
pozoruhodny jsou některé, jež život katolický
zvláštním způsobem označují; sluj_ipo výtce při
kázání církevní a katechismyradí'jepo desa
teru přikázání Božích. Výčet církevních přikázání
není všude stejejný. U nás av mnohých jin' ch kra
jinách jest obvyklý onen výčet, který na e kate
chismy (na př. Veliký katechismus, str. 477)uuv-á

dějí jinde a jindy však počciltaloa počítá se jinak.Katechismus římsk' neuvádivůbec žádných při
kázánícirkevních. lah. Kanilsius jich čítá 5, znichž
prvv,é druhé a třetí kryje se (obsahem) s našimi,
a naše čtvrté jest rozloženo na dvě; naše páté
ch bí. Bellarmin jich čítá 6, první o nedělní a svá
te ní mší, dru opostu, tretí o zpovědí, čtvrté
o sv. přijímáni, páté o placení desátku, šesté o sva
tebním veselí. Sporer (III. 542), maje asi na rn sli
výčet obvyklý za jeho dob v Německu, čítá jic 5,
naše čtvrtě přikázání jest u něho rozděleno nadve, naše páté chybí; pozznámkou praví, že někteří

přidávají k těmto 5 přikázánim ještě šesté o svatch v čase zakázaném noebo desátcích. Svatý
Alfons čítá jich 5, naše čtvrtěo jest rozděleno na

D: D

dvé a naše páté chybí; v jižní ltalii jest dodnes

tento způsobp)počítání ob_vyklým(Be ll.acosa Theol.mor,pag 223 VŘiměji ítaíj 5 (Marc, ]. 1217),
stažceno v jedno, naše třetí

rozděleno ve dvě, čtvrté a páté jakou

(l. 473) jich má 6, našec třetí a čtvrté jenstskaždérozděleno na dvé,p ch.ybí V Americe (Sabettí

Barrett, Theol. mor.,p326) taktéž čítají 6, naše prvéadruhé staženo v jedno, naašc čtvrtč jest rozdě
taenona dvě, na pátém místě jest příkaz o povin
ném příspěvku na slušnou výživu duchovních
správců, na šestém zákaz sňatků s překážkami a
zavadami církevními. V Německu řimykaji se ka
techismy Deharbovy k výčtu antsrovu, avšak
katechismy Schusterovy číytají tak, jako se čítá
usná. Srovn. Dr. Ant. Podla/m, Déjlny církevních
přikázání se zvláštním zřetelem kzemí m českým
CK 1904,str. Sirin.) Vřeřt.

církevní reformace viz retor e.
církevní rok. A) Dle vnějšího zmjevusvého

rok církevní souhrn všech dni, nedělasvátkův eod

947,

první neděle adventní až do posledního týdne po
svatém Duc . B) Ve vlastni podstatě 'est :. r.;
a) ve sm shlu předmětném (objektivním) nebo

dogmatick m postup?né zobrazování a připomínániživota i působení rístova. oroku,“ dí
Guerangér, „vidí církev SpasitelKealžežeti jako dítko
vjesličkách, postiti se. na hoře, obětovati se na
kříži, vstávatí z hrobu, zakládati církev, ustano
vovati sv. svátosti, vstupovatí na nebesa na pra

vici Otce, I_sesílati Ducha sv.“ (Gucranze'r DasKirchen' ).— Ale nepochopili bychom ve
llkolepého I'dilaBohočlověkova, kdybychom je ome
zili pouze na 33 let jeho pozemského pobytu. Má

izajisté mnohem větší objem. „ježíš Kristus včeranes, onťi avěk'“ (Žíd.1 8). Vykupitelskč
lpgsobení Kristovo po iná již okamžikem, kdy Buh
rvním rodičům v rá'i přislíbil ijupitele, a roz
iřovalo se ve St. záo ně ico do vnějšího objemu

i co do vnitřní síly ve stech předobrazích a zna—
meních, až konečně v plnosti času zaskvělo se

vbplné září, ne snad, aby ihned zmizelo, nýbrž
aby navždy svítilo po všechnnžrvvěk až na konecta. Připomínajíce si tedy ivot Kristův & jeho
působení, řipomínáme si vlastně veškeru dobu

od Adama nejstarší sv. Otcoavé:justin, Apol. tl. 13,Athena oras, Klem. Alex učí vý,slovně že

Slovo A670; o::sguatmócl bšlo nejen vymosaickémzjevení různým způsobem mno, nýbrž ína_dpři
rozeně oplodňujícim semene mše/tají mezí po

ovo >ředv tělením l"1po vtělení udělovalo
a uděluje nadpřirozené milosti věřícím i pohanům)
až do soudnéhoddne, kdy pozemské dějiny vyku
pítelského día Kristova úplně se končí. Doba
před Kristem est dobou při'pravy ad ba po Kr
jest dobou přnvlastňování vykupitelského díla, tedydobou dovršeníadokonání. Proto třeba v a. r. za
hrnouti všechny tajemné události ze života osob,.
které se bezprostředně ve vykupitelske'm díle jak

vi Novém, tak i ve Starém zákoně účastnily, mezi
miž prvn místo zadujímá Panna Maria, matkaVykupítelova. „jestted t. r. zobrazením, z líto

menim, připommmáním pozemského života ánějeho nejsvětější matky a jiných svatých osob, jež
ve vykonání dila vykupitclske'ho účast měly; jest po
tsuýmpn zpřitornmenim, zobrazennm a připommemnutí
veškerých dějin království Božího od počátku dila
vykupitelského dle jednotlivých dob a stránek eho
žku dokončcení jeho na posledním soudu“ ( koč

dop/zle,Bohosloví past. [. 273 an.). Oznamuje pak
církev tajemství, které se právě slaví, hlavně litur
gickými formuláří mešnimí a církevními hodín
kami. S dramatickou živostí vyjadřují lekce, anti
íony, veršíky atd. breviáře a pohyblivé částí for
mulářů mešních, jako introit, epištola, graduale,
evangelium, offertorium, communio atd., příslušné
tajemstvi z díla vykupítelského, které se právě
toho dne slaví. Kniha mešní i breviář jsou jakoby
hlasatelí, kteří oznamují tajemstvi, jež se toho
dne slaví, a proto jsou pro studium církevního roku
na výsost důležity. A poněvadž středem vykupi

telske'ho díla jest obět na kříži (1. Petr. 1, 18 n.3;lsai5;31.Tímtho.2,5n.,Kolo1,20;'ímR
25; Zjev. 5,9), jest :. r připomínásním,kterak obět
ta byla připravována a kteraks se nyní ovoce jeji
iidem skrze mšis .postupně přívlastnuje; a po
něv-adž obět na ksřížije totožna s obětí mešní, lze
:. r. nazvatí vlastně rozvínovánímm );.
A proč nám církev sv. události vykupítelskěho

dílapkaždoročně představuje? V odpovědíina tutootázku obsažen jestv v-ho r-u o stránce_
mravní čilí podmětnéy :(subnjektivní) o :. r. ve
svem objektivním významu představuje, to třeba
křesťanu myslí a srdcem pojmouti a duchovně na
sobě uskutečniti. Křestan má o tajemstvich ze ži
vota Páně uvažovati a dle nich život svůj upra-

V.—
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vovati aby vždy víc a více se Pánu připodobňoval,
aby v životě svěm vždy vic avíce život Kristův
zobrazoval, až by Krista oblékl (Gal. 3, 25), t. _j.
až by Kristu Pánu životem svým co možná ne
více se připodobnil (Klement Alex, Paedag.
„'szeřs za zóna wap ngoowrxenonu-011%)až by
onoho stupně vnitřní dokonalosti dosáhl, jejž ve
lebí sv. Augustln slovy: s,e radujte se,
Kristem jsme se stali“ (Tract. 2l in ] h. n. 8).
Učí nás tedy :. r. po své mravní čili subjektivní
s,tránce jak bychoru se postupně měli posvěcovati
dle příkladu Kristova (Sbaťdopale,| c. 274). Aprávě
tím,že život Kristův se námp ostupně předsta-_
vuje, abychom mohli postupně pjednotlivé ctnosti
Kristovy si osvojovati, přichází církev na pomoc
naši slabosti a nedokonalosti,jelikož bychom nebyli
nlkterka s to, abychom najednou život Kristuv
poznali, tím méně jej napodobíli. Ale, jako Kristus
prospíval moudrosti, věkem a milostí u Boha
i u lidí (luk .2, 52), tak růsti a prospívati má ve
ctnostech každý křesťan až do plnoletství_Kristova.
Příkladem jsou nám v tetoopričinč svatí. jejich
život nám jasněuukjazue, kterak se přičlňovali a

co všechno činili, al_y život svůj životu Kristovupřipodobnili, až by ristu s vyobrazen byl v nich
(Gal. 4,19). Svatí mimo tor svou přlmluvou u Boha
jsou nám nápomocni, aby Bůh, nehledě na nehod
nost naši, nám hojně milosti svých ušlědřoval,
abychom co nejspiše Krista oblékli. A může- ll
býti důsto' nějšího, světějšiho a hodnéjšiho před
mětu ctiž dosti lidské? Život svatých jest nám
cestou ke Kristu, a proto 'akě chvály zaslouží
církev že do c-ho r-u vra je vžd svátky sva
tých, kteří nám všichni dosvědčují, že jediná jest
cesta, která vede k Bohu, — Ki tusl Ale církev
svvatá nám v c-ím r-e nejen představuje tajemství
“ze života Kristova, abychom podle nich mravy
své upravili, nýbrž dává nám i hojně milostí, aby
chom život svůj dle života Kristova mohli upra
viti. A zdroj milostí nevyčerpatelný, z něhož každ
čerpati může dle libosti, má církev ve mši svat.
Proto mše sv. dodává vlastně t-ímu r- u skute č
nosti. Při každé mši sv. jest celý život Páně před

námi :! veškeren poklad milostí análu na kříži získaných. (Srovn. Dr. .la.r. Kuk „O mši svaté“
932. Mše sv. a církevní rok. ědictvi sv. Prokopa
1899. Quoties hujus hostiae commemoratio cele
bratur, opus redem tionis nostrae exercetur. Dom

. post. Peutec. ecr). Ale aby církev tohoto
účelu snadněji dosáhla, nepředkládá věřícím na
jednou cel život Knstův k úvaze, nýbrž vybírá
ze života áně průběhem c-ho r- u jednotlivě to
liko události a uděluje věřícímz pokladů milostí
Božich po mši sv. vždy na oltářizpřitomn 'ch právě
tollk milosti, kolik věřící potřebuji, aby ivot svůj
dle tajemství, které se právě slaví, upraviti mohli.
(Nastává tedy církvi dvojí poh b okolo Krista,

rka ždé mši|.sv děje se Šachyš okolo Krista aipehodila, kterýžto pohyb d se přirovnati ku po
hybu země okolo své osy; pak vykoná se pohyb
okolo Krista za rok, a ten se dá přirovnati ku po
hybu země okolo slunce.) Těchto milosti stávají
se věřící tím více ůčastn' mi, čím více se vžiji do
tajemství, které seepráv slavi, čím více vzbuzují
víru, naději, lásku a lítost nad hříchy, tím více se
stávají milosti přístupnými a vnímavýml. Pouze

“eucharistickě obět diky povinováni jsme, že život
Kristův nejen objektivně vzpomínkou každého roku

jprožijemc, nýbržž e život Kristův skutečně prožleme, že Kristus Pán sám vlastně v nás život svůj
každoročně ještě jedenkráte prožije, že v srdcích

našichovánoocíchs =narodí, ovelikonocích zmrtvýchpovssneta nane :evs toupení na nebesa vstoupí!
_Oběti eucharistickě vděčíme, že vedeme týž život,
jako kdysi Kristus, že Kristus Pán v nás žije, že

"cetem a biernskup

'Philosooh.p Vlll.,

církevní rok

v každém z nás zvlášť život svůj opakuje, nebot
ze mše sv. erpáme k toomu potřebných milostí.
Proto zavazuje církev věřící pod těžkým hříchem,

aby as oň v nedělia svtáek šmi sv přítomni
byi. Vedle oběti eucharistickě (,dostává se námmilosti na přímluvu svatých — dmětný význam
svátků svatých.) A čím více se jednotlivci Kristu
připodobňují, čím více přibývá cirkvi spravedli
vých na zemi a svatých na nebi, tím lépe daří se
vzrůstu církve. Tento vzrůst cirk\e jeví se i ve
vnějším rozvoji církevního roku. Nově svátky Páně,
jeho božské matky a svatých jsou znamením vý
voje a zdokonalování roku církevního & důkazem
vzmáhajicí se životnní síly cirkve katolické. jen
tam může býti řeč o vzrůstu, kdege sttživot; kdenení života, nastává ztrnulost! roto veškeren
vnitřní život cirkve řecké ztrnul v oněch formách,
jimiž se právě jevil v době,kdy se od církve řím
ské odtrhla. Odt této doby neviděti v církvi řecké
pokroku pražádného. “[ytěž svátky, t_vtěžiormuláře
mešní tyfěžliturgické formy(Amóerger,Pastoralth.
48. Žto hoto názoru jedině vyplývá veliký rozdíl

v n zorůoéírkevním roce mezi námia protestanty.
Protestanté, zamítnuvše obět mše sv., ztratili sub

jsektivní čili mravní význam církevního roku, jenžoedmšsv.lodděíit d;c..rzbvenblza
meítn'utímoběti mešní milostipluého obsahu a suíZeu

byl na _pouhou hlstortilckou vzpomínku. Luther po
držel sice :. r., ale že zsavrhl ooubětmše sv.,jest u protestantů :. rt. pouhou —íoormmuou,
jejíž obsah vymizel. Areíormovsauíl.ztnratilise ztrátou
mešní oběti církevní rok ůpln cír
kevního roku křesťanskýsahá původem
svým až do dob apoštolských & podobal se 5 po
čátku seménku hořčičnému jež však péči církve
svaté a vlivem Ducha sv. vzrostlo v mohutný

strom, který v překypujícl životní sile nové rato
lesti posud ze sebe yciává ůvodnč slavil sev církvi pouze tj'iden,yt.j. neděle se středou a
pátkem (fra/mt, Dyíeáltesten róm. Sacramentarien
und Ordlnes Miinster 1892). V neděli slavilo se
vzkříšení Páně (pascha anastasimon), k němuž se

později připojovala ] vzpomínka seslánl Ducha sv..,ve středua k(ve středuvzpomínalo se zrady
idášovy, vapátek ůmrti Páně) vzpomínalo se utrpení
áně (pascha staurosrmon), tak že svěcení křesťan

ského téhodnne bylo slavení velikonoc a seslání

Duchha sv., že7. se dvaapadesátkrát do roka opa
kovalo. Po inal pak dnejstarší :. r. velikou noci,kterýžto obyčej se udržela ždo počátku středo
věku. V hodinkách církevních posud tak zv. Scrip
tura occurreus počíná v při ravně době k veliké
noci (na neděli devitník) knihou Mojžíšovou.
Slavili-li křesťané každého téhodne zmrtvychvstání
Páně. dělo se tak ještě zvláštní slavnosti o veliké
noci. Velikonoce byly nejstarší slavností a staly
se krystalisačnimbodem celého t-íhor ;d ev
likonoc řídily se vžd svátky pohyblivé. Určitě
však připomínají se n m velikonoce teprve v ll. sto
letí, když totiž veden byl spor mezi papežem Ani

Polykarp em \e příčině doby
slavnosti __velikonočml(Euseb.,Hist. eccl.V. c. 23-25;

Chron. pasch. ed. Dindort
[. l2$ q.q). Téměřcsolučasně s velikonocemi slavily
se letnice. Později počali křesťané i jiné důležité
události ze života Páně oslavovati, a to především
nanebevstoupeni Páně. Kdy však tento svátek byl
zaveden, nedá se docela jiystěurčití. jisto jest, že
se slavnost tato konala vecírkvi v první polovici
lV. stoleti. Podobně spornou jest dosud otázka
o původu vánoc a jejich poměru ke zjeveanáně.
Pravdě podobno jest, že slavnost zjevení Páně
vznikla na východě o málo později, nežli veliko
noce a letnice (Keane, Reallexikon, [. „ e.stc“)
V ili. století připomíná se epifanie v Konst. apošt.



církevní rok

(V.l3). Slavnost vánoční vdruhě polovici lV.stol.
se dostala z Říma (Basil., ge Spir tu s. c. 7. p._£_l4Mí . — Možná, že se v ímč slavily vánoce už
na konci ll. století — Praórl, Sacramentarlen 28),
kde dle starého podání již dávno před tím se ko
nala, do Antiochie (Chrysost. ln diem natal. D. N.
. h. . 356 t. 2. V této homilii, která__konána

byla r. 386, ravi sv. an, že v Antiochu prišla
tato slavnost teprve pred 10 roky ve znam_ost a
že zavedena byla ze západu). Ale slavnostl tyto
netvořily mezi sebou organického celku, _nebyly
částmi těhož c-iho r-u, nedocházer zvláštmhoivy
razu v mešní liturgii, nýbrž liturgie se slavrla _tymž
způsobem jako každou jinou neděli_neb vsedm
den. Teprve v olovici lV. století objevuje se na
obzoru církevní o života :. r. Podnět k zavedení
jeho zavdala slavnost narozeni Páně (Pro?.rt, Lt
turgie des lV. jahrh. 367 a. n.). Posud tottž kaž
dého téhodne oslav0valo se zmrtvýchvstání Páně
a seslání Ducha sv. Když však i narozeni Páně
se počalo v církvi oslavovati, ukázala se potreba,
i'ostatni významné události ze života Pán sla;
vltl. Ale celý život Páně nedal se v úzkém rámci
jednoho téhodne věřícím zobraziti, a proto, použtlo
se k tomu cíli celého roku. Dle toho počmal :, r.
vánocemi, velikonoce tvořily střed jeho a letntce
jej dokonč0valy. Tyto ústřední slavnosti měly. pak
zároveň vliv i na předcházející a následující ne
dčle a všední dni, vtiskujíce jim více nebo méně
vlastní ráz, čímž povstala předltodi a pohodtlvá
noční (zjevení Páně), velikonoční a svatodušm.—
Mimo svátky Páně slavily se roztroušené po cír
kevním roce těž svátky svatých, v_nchz však
oslavovala se vždy jen zázračná síla milosti, kterou
nám Kristus smrti na kříži zjednal. Byly to vlastně
svátky na oslavu Krista. Proto církev vzdávala
vždy, jak nejstarší formuláře mešm dosvědčují,
Bohu diky za milosti, jichž svatým za života po
zemského udělil (Tuas enlm, Domlne, vnrtutes
tuasque victorias _admiramur, quoties in_ecelesía
tua horum díerum festa celebrantur, quos msngues
confessorum tuorum et martyrum palmae ad _pe
rennem memoriam solemnemque laetittam ítde
libus opulls sacraverunt. Quorum_glorlam hodi
erna estivitate recolentes, hostias ttbi laudts otíe
rimus. acram. Leonian. p. 293, n._l , p _. , cír.
n. 38, p. 310), prosic zároveň svatych _zapnmluvu
u Boha (... erpetua securitate munlrt et salutart
gaudere pro ectu, I. c. n. 38 p. 319) a povzbuzujic
věřící k následování jejich ctnosti (. . .proítctamus
piae coníessionis exemplis, [. c. n. 9 p. 295). Vyvol
r-iho r-u ukončil se ve století Vlll. — Z krátkého
náčrtku vývoje c-iho r-u poznáváme, že srce hor
čičně seměnko c—íhor-u, . '. slavení neděle se
středou a pátkem, hned na počátku cnrkve do země
vloženo bylo, ale teprve ve IV. století z_něho
strom c-iho r-u vypučel. Bezděčné tedy mm se
nám otázka, proč tak dlouho seměnko to nevzešlo.
Odpověď jest na snadě. Dokud trvala pronásle

dování, nechodil Šežiš zjevně . . ., ale odešel dokrajiny vedle pou tě (jan 11, 54), t. j. skryval se
při bohoslužbe v soukromých domech a podzem
ních skrýšiclt, a teprve když i slátm mot: pronik
nuta byla duchem křesťanským, když l zákonem
světským poručeno bylo svétiti neděle a svátky,
když stavěny byly nádherné basiliky, mohl se ar.
rozvinouti se vší rozmanitostí a vznešenosti. _6'.r.
zjednal si brzy po svém vznlku průchod do litur
gie. Kánon zustal nedotknut, poněvadž se v něm
opakuje vždy táž obět, kterou Kristus na krtžl
přinesl. Ale za to části před kánouem a po _kánonu
nabyly vlivem t-lho r-u oné rozmanitosti, která
se nevyskytuje v žádné liturgii východní, poněvadž
tyto c-ímu r-u přístupu do liturgie nedovolily. —

Částí mše sv., jež pod vlivem c-ího f-u nám na
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mysl uvádějí události ze života Páně, jako jeho
narození, utrpení a ., ma'í se ke kánonu jako
ideální přítomnost rista Pána ku přítomnosti
skutečně v nejsvětější oběti. Tím spojeny dvě
vznešeně myšlenky: pravá řitomnost Kristova
v ne sv. Svátosti oltářnl a ide lní přítomnost Páně
v cír evním roce, jenž veřejně oslavuje jeho život
od narození až do jeho nanehevstoupení. Svátost
dodává c-ímu r-u reálnosti, ježto ten, jehož naro
zeni o vánocích slavíme, je skutečné a podstatně
v eucharistii přítomen. A naopak c. r. nám zase
připomíná, že ten, jenž ve svátosti je přítomen,
jest onen, jehož Panna porodila, jemuž se svatí
třl králové klaněli atd. (Arndt-Dr. Kupka, O mši
svaté, str. 178) Nejstarší památka, která nám do
svčdčuje vliv a-ího r-u na liturgii, jest sacramen
tarium Leonianum. Poněvadž však jeho nejstarší
mše sv. původem svým sahá do doby papeže Da
masa (366—384), má se všeobecně za to, že za
něho :. r. do liturgie byl zaveden. Tomu nasvěd
čuje i to, že sv. jerouym z rozkazu papeže Da.
masa sestavil k účelům bohoslužebným seznam

perikop epištolních a evangelijnich, zvaný comesili lectlonarium, kdežto před tím konalo se čtení
Písem sv. nepřetržitě, kromě některých ustálených
čtení o nejznamenitějších slavnostech. (Meminit
Sanctitas vestra, evangelium secundum Joannem
ex ordine lectionum nos solere tractare. Sed quia
nunc interposita est solemuitas sanclorum díerum,
quihus certas ex evangelio lectlones oportet reci
tari, quae ita sunt annuae, ut aliae esse non pos
sint; ordo ille, quem susceperamus, ex necessitate

Eaululum intermtssus est, nou omissus. Augustin,xpos. in 1. joan. in praef.) jakmile však uveden
byl ::. r. do liturgie, nemohlo se čísti Písmo sv.
nepřetržitě; nýbrž musily se čísti jen ty části,
které se k obsahu slavnosti hodily. Rozumí se
samo sebou, že zvláštní formuláře mešní jen zne
náhla do liturgie byly uváděny. Nejdříve byla se
stavena otticia propria pro svátky Páně. pak se
sestavovala officia communia pro celé třídy sva
tých: apoštolů, mučedníků, vyznavačů, panen a ne
panen. Vynikajícím svatým dostalo se zvláštních
oíticií. Pro neděle byly sestaveny formuláře spo
lečné (officia communia), které jakožto takové se
svátky nikterak nesouvisely, poněvadž [. r byl
posud málo rozvinut. Teprve když ústřední slav
nosti počaly míti vliv na předcházející a následu
jící neděle a takto se tvořily okruhy slavnostní,
bylo třeba epištoly a evangelia a ostatní části
m_esmch formulářů upravovati, aby byly vhodn "m
vyrazem tajemství příslušné doby c-iho r-u. ak
povstaly formuláře mešní neděl adventních jakožto
přípravy na vánoce a neděl po vánocích, jichž
evangelia vypravujt události z mládí Páně. Otftctt
zyláštnlch v mešní knize tím více přibývalo, čim
vrce se vyvinoval :. r. A poněvadž :. r. ustavič
neho vyvoje jest schopen, rozvinuje se stáleiřttn
Ský Obrad, jemuž ustavičně nových forem litur l
ckych přibývá. Skatolickými obřad je to tak,_ja o
s_kalolickou církví vůbec, kterou ristus přtrov
navá jednak k pevné budově vystavené na skále,
jednak k zrnu hořčičněmu,které ustavičně vzrůstá
ve veliký strom. Mešni kánon jest nepohnuty,
všem bouřím vzdorující dům; v ostatníclt častech

odobá se mešní litur ie stromu vyrůstajícimu zezrna hořčičněho (Pro .rt, Liturgie des V. jahrh
374l. — Blahodámý vliv církevního roku na litur

'i mešní rozšířil se i na hodinky cirkevnt. již ve
V. století užívalo se v breviáři seznamu perikop

zv. Lectionarium (comes), sestaveného sv. erony-_
mem; úplně však ovládl a. r. obsah breviáre meZt
V. a Vl. stoletím (Tltal/mfer, Lit. ll. 413). Genna
dius vypravuje, že Musáus, kněz z Massilie (kol.
r. 450;, vybral z Písem sv. čtení na celý rok, jak
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to bývalo na svátky, dále že v bral responsoria
a kapitula, aby je uvedl ve 5110u s dobou a čte
ními, čímž dosp :. r. v breviáři k úplnému pan
ství ( thzcr u. Welle's Kirchenlexikon, Brevier.)

ozděleni církevního roku. Z pojm
a vývoje t-Ího r-u lze poznali, že jest účelně se
řazen, t. j. že jednotlivé slavnosti jsou sestaveny
dle určitého plánu, dle jisté vůdčí idey. C. r. nese
na sobě ráz organického celku. ideou, která jedno
tlivé části církevního roku spojuje a která jedno
tlivé slavnosti seřaďnje, jest chronologické zobra
zeni a připomínáni života a působení ježiše Krista.
Běží však o to, aby se stanovilo, zdali podle to
hoto plánu seřazeny jsou všechny svátky a neděle,
či jen jistá jejich část, a zda ostatek pořádajícím
vlivem idee t-iho r-u zůstal nedotčen (srov. Theol.
prakt. Quartalschrift, 1894, str. 824, článek o roz
dělení církevního roku od Frant. Halt/era S. j).
Otázku tuto nelze rozřešiti a priori, nýbrž pouze
na základě dějin t-iho r-u, hlavně však z liturgi
ckých formulárúv obsažených v míssálu a breviári.
Dějiny r-iho r-u nás učí, že v církvi od nejstarších
dob hlavními svátky b ly: vánoce (Zjevení Páně),
velikonoce a letnice. ánoce pak a velikonoce za
ujaly záhy v liturgii tak význačné místo, že vý
znamem svým ovládly i řadu neděl předcházejí
cích a následujících, jim vtiskly svůj ráz, a to tak,

že neděle JJřědcházejíci připravovaly na slavnost,kdežto ne ěle nasledujici význam slavnosti dále
rozvíjely. Takto povstaly dva okruhy slavnostní:
vánoční a velikonoční. aždý 1 nic má jednu
čelnou slavnost za středíště, kolem něhož se řadí
neděle předcházející, zvané předhodí, a neděle ná
sledující, zvan pohod. Předhodi a pohodí jest
opět vzdálenější a bližší. Vzdálenějšímpředhodím
vánoc a Zjevení Páně jsou čtyři neděle adventní
avzdálenějšim pohodímslavnosti: OčišfovániPanny
Marie a dvě neděle po Zjevení Páně. Bllžším
předhodim vánoc jsou dny od 17. prosince a bližším
pohodím vánoc a Zjevení Páně jsou oktávy po
narození Páně a po Z eveni Páně. Podobně se věc
má u velikonoc. Vzd lenějši předhodí velikonoční
počíná neděli devitnik a bližším předhodím veliko
noc je svatý týden. Vzdálenější pohodí velikonoční
končí sobotou po sv. uchu (Rubrika řimskeho
míssálu dí: Post míssam — sabb. ent. —
exspirat tempus paschale; a rubrika breviáře téhož

ne zní: post Nonain celebrata missa terminatur
tempus paschale), a bližším pohodím jest veliko
noční oktáv. Slavnosti svatodušní a jejím oklávem,
jenž jako každý oktáv. tvoří se slavnosti celek,
zakončuje se tedy historicky a liturgický slavnost
velikonoční. Více okruhů slavnostních liturgie ne
zná. Neboť k pojmu okruhu ve smyslu liturgickém
patří ústřední slavnost, jejímž předmětem jest vý
znamná událost ze života Páně, která ovládá ne
děle předcházející a následující, a to tak, že do
chází výrazu v liturgických formulářích těchto
neděl, tak asi jako ovládány jsou liturgicky vigilie
a oktávy, jejichž liturgické formuláře zřejmě k slav—
nosti se odnášejí. A právě tuto organickou sou
vislost shledáváme u svátků vánočních a jejich
předhodí a pohodí, 'akož i u velikonoc a jejich
předhodí a pohodí. oba po sv. Duchu až k ad
ventu a doba po druhé neděli po Zjevení Páně
až k neděli devítnik netvoří liturgického okruhu;
neděle ty nejsou žádnou ústřední slavnosti ovlá
dány, netvořl mezi sebou organického celku, jejich

litur íckě formuláře nevyjadřují jednotné myšlenl-žy,nýbr plynou, jak pravi rubriky: per annum. e
tajemstvi slavnosti svatodušni nemá vlivu na ne
děle po sv. Duchu, a slavnost Zjevení Páně že
nemá vlivu na neděle po druhé neděli po Zjevení

Páně, dosvědčují gejich mešní formuláře. V sakramentáři Gelasiov měly vlastni formuláře pouze
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neděleřpostni a nedělejmezi velikonocemi a letnícemi. vro všechny ostatní neděle bylo celkem 16
tormulárú _mešnich,jichž bylo lze libovolně užívati
a ktere ani nebyly obsaženy v první knize nade

Esané anni eirculus, nýbrž teprve na počátku třetínihy. Tyto formuláře totiž tvořily s formuláři pro
všední dny a pro zvláštní některé události knihu

treti. Nápadno gest, že pět formulářů pro adventnídobu jest rovn ž mimo :. r., totiž v knize druhé.
_Vsakramentári Řehořově (: konce století VIII.)
jest porádek v míssálu týž, jako dosud, s tím to
liko _rozdilem, že neděle adventní jsou teprve ke
konc1_missálu umístěny, což se vysvětluje tím, že
obyčejně očínal :. r. vánocemi a končil tedy ad
ventem. oněvadž neděl adventních bylo ět,
zmenšil se počet neděl po sv. Duchu o je nu.
lener, 1. c. 119, Pra/ut, |. e. g 5. reviář moz
arabsky má posud pet neděl adventních, které
však jsou hned na_počátku. Rukopis řuldský ob
sahuje p_oslavnosti Zjevení Páně 10 mešních tor
muiářt'i, jichž se každou neděli uživati mohlo; 16
takovych formulářův obsahovala třetí kniha Gela
5iova. V Vi. stoleti počalo se jich užívati na ne
děle po sv. Duchu, takže se z nich doplňoval
počet 24 (|. c. str. 35). Z toho vysvítá, že zajisté
prl sestavování těchto formulárů skladateli na
mysl netanul ohled na ideu letnic. Proto právem
dí Tlxal/wfcr: „Vlastni formuláře mešní pro neděle

0 sv. Duchu až do adventu povstaly teprve ve
středověku; take se až po dobu missálu Pia V.
podle dieeésí ruznily, a nedá se nikterak dokázali,
že by tv_orilyorganicky celek snad ovládaný ideou
slavnosti svatodušni' (Liturgik, 11.2, 551). Z toho
ted lize celkový úsudeko rozděleni c-ího r-u vy
jádriti vtom smyslu: C.r. obsahuje dva slavnostní
okruhy, vánoce a velikonoce s příslušným před
hodiin a pohodím, _apak dvě volné periody mezi
oběma slavnosizinmi okruhy, jež čítají dohromady
28 až se nedě Slavnostní okruhy připomínají,
zobrazuji a zpritomňují nám v chronologickém po
stupu veškeré dilo vykupítelske', jehož středíštěm
jest smrt a zmrtvýchvstání Páně (velikonoce), jehož
ovocem jest vylití _Duchasv. (ietnlce), jehož ko
řeny jsou vtělení byna Božího již ve St. zákoně
předpovědeně (advent) a pak jeho narození (vá
noce) (Titul/mju; ]. c. ". 4 Abt. 1. 2). V druhé
části c-iho r-u, _voněch dvou volných periodách,
neshledáváme vudčí spojovací základní myšlenky.
Svátky na tuto _dobu připadající, nejsv. Trojice,
Božího tela, nejsv._ srdce ježišova, drahocenné
krve, proměnění Kristova, netvoří mezi sebou ani
historicky ani liturgický organického celku, nečiní
okruhu slavnostního a nemají na sobě jednotného
liturgického razu. Rozdělení c-iho r-u na tři okruhy,
vánoční, velikonoční a svatodušní, není liturgické,
ale jest velmi rozširené (srov. Skaťdopale,Bohosl.
pastýřské, ]. str. 274; Gucrange'r Das Kirchenjahr;
Amberger, Pastoralth. II. 3. IV.; Dr. Dip/bel, Das
kath. Kirchenjahr i.; Willmm, Lehrbuch der Reli
gion, 111.5 55, 6; Berlinga, Apologie des Christen
turns. il. 2, 14; bazár/i. Pastoralth. 574) a lze ho
užíti k různým užitečným výkladům. 'lLak na př.
někteří spisovatelé praví že doba vánoční před
stavuje úřad učítelský K'rista Pána, doba veliko—
nočni jeho úřad kněžský a doba svatodušní Spa

sitelův úřad královský; jiní Bak praví, že vánocepřipomínají nám lásku Boha tce. jenž Syna svého
za nás vydal, velikonoce lásku Syna Božího, jenž
se za nás obětoval, a letnice lásku Ducha svatého,
jenž mezi nás sestoupil a p. k o těchto
výkladech říci totéž, co o mystických výkladech
středověkých vyklada elů mše sv. (Dr. J. „pila,
O mši sv. ' .) ředevšim třeba všimati si vý
kladu ramaticko-historického, a teprve na tomto
základ lze s úspěchem budovati výklady mystické,
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jež velmi slouži k roznicem pobož_nosii kněze

ilidu. Nesmíme nikdyz aFommenouti, že vy'kadl
gramaticko-hizsiorický jest k íčcm k výkladu mysti_ r. J. Kupka, Církevní rok, str

8—22; Guťfašlger, L'annéolituršique (15 sv., Paříž1841—1901, něm. překladod Heinricha, Mohuč
1874—1902), Dip/bel, Das katholische Kirchenjahr
(6 sv., 2. vyd.1896); Kellner, Heortologic (2. vyd.
1906 i,;mw Annuus ecclesiasilcus graeco
slavrc'us (Brusel 1863), Nil/e:, Kalendarium ma
nuale utriuaqu ccclcsiae orientalis et occidentalis

sv., 2. vyd. lnšpruk 1896—|897); Thai/[ofer
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Ez'nllgafer, Handbuch der katholischen Litur ik,2. vdy, (1912) str. 579 n.; Nickel, ie
heili en Zeíten und Feste nach ihrer Geschichte
und eier in der katholischen Kirche (Mohuč 1836
1838); Sali-7,Die Geleise des Kirchenjahres (Řezno

); ó'rber, Das Kirchenjahr (Bamberg 1893),
Mill/zrr, Das Kirchenjahr (Frýburk Br. 11;)

Podla/la, Katolickádliturgika (7.žila., v Praze 11915),str.139—177; Ita-'J'umpac Dějiny a biblio

%mfsierláslčeské katoliclké literatury náboženské. str.
kaa.
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Vll. M. B. Braun: Sousoší sv. Luitgardy, ke str. 468.
Vílí. Brokoff: Sousoší „Sv. Vincenc Ferrerský a sv. Prokop", ke str. 508.
IX. Caracci: Kristus a Samaritánka, ke str. 712.
X. Raffael: Sv. Cecilie se sv. Pavlem, sv. jancm Ev., sv. Augustinem &svatou

Maří Magdalenou, kc str. 768.


