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J. O.:

Podstata náboženství křesťanského a kapitální hříchy.
V poslední době obrácena je zvýšená pozornost k instituci veřejného pokání

v prvotní církvi. Podám o tom v brzké době přehledný článek. Zde jako by úvodem
chci stručně nastíniti souvislost (relaci) mezi podstatou náboženství křesťan
ského a praksí prvotní církve při kapitálních hříších.

Kapitálními hříchy, na které bylo ustanoveno veřejné pokání, byly nazývány
tyto 3 hříchy: odpad od víry křesťanské k pohanství, vražda, smilství. Jak čelí
tyto tři hříchy proti podstatě křesťanství?

Dr. J. Liortz ve spise Tertullian als Apologet, 2. Band, Můnster 1928, pěkně
ukazuje,že křesťanstvíje náboženstvímmravnosti, vnitrnosti a pravdy
(proti nedostatku pravdy v pohanství). Toto rozdělení Lortzovo přivedlo mne
k nadepsanému thematu.

Křesťanstvíje náboženstvím mravnosti. Proti pohanství a i proti Židovství
Kristus Pán i apoštolové kladli velkou váhu na ctnostný, mravný, život a z něho
zase na pohlavní mravnost. To ie tak všeobecně známo, že nemusím ani uváděti
dokladů. Pohlavní mravnost byla jako specifický znak křesťanské mravnosti vůbec,
pars pro toto. Proto relací k mravnosti v negativním smyslu bylo smilství, jež
mělo za následek vyloučení z církve, čili veřejné pokání, jinak řečeno: smilství
jakožto hřích proti specifické části křesťanské mravnosti bylo považováno za kapi
tální hřích, který se trestal vyloučením z církve, veřejným pokáním.

Křesťanství je náboženství vnitrnosti. Známo, jak Kristus Pán učil, co
všechno zlého, hříšného vychází ze srdce —=z vnitřku, z vnitrnosti člověka. Zvláště
tu padá na váhu hněv, protože někdy vede, iako u Kaina, až k vraždě, bratrovraždě.
Proto Kristus Pán ve svém kázání na hoře zvláštní úvahu věnoval tomu, jak
třeba hněv přemáhati, by nedošlo k vraždě, a v dalším svém učení tuto stránku
života lidského velice pečlivě sledoval, odporoučeje stále mírnost, tichost, pokoru
a p. Tichost a pokoru podle slov Páně můžeme považovati za specifický projev
pravé křesťanské vnitrnosti. Odtud si lehce vysvětlíme, proč prvotní církev hřích
vraždy považovala za specifický čili kapitální hřích a trestala jej vyloučením
vinník: ze svého středu, veřejným pokáním.

Křesťanství ie náboženstvím pravdy. Kristus Pán veřejně hlásal „já jsem
pravda“ a podle něho apoštolové stále zdůrazňovali, že učí jenom neomylné
pravdě Kristově. V tom pokračovali jejich nástupcové a pak apologeté. V po
hanství nebylo pravdy, apologeté zvláště ukazovali na příčinu toho tím směrem,
že pohanští bohové neisou nic jiného než daemoni, ďáblové — lháři od počátku.
Odpadnouti tedy od křesťanství k pohanství, značilo odpadnouti oď neomylné
pravdy Boží k ďábelským lžím, zavrhnouti pravého Bohá, zavrhnouti Vy.ku
pitele Ježíše Krista, a tím se vzdáti toho, co církev, co křesťané považovali
za specifický základ celého křesťanského myšlení a jednání, bez čehož vůbec
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není myslitelna církev, nejsou možní křesťané. Něco takového nemohla církev
naprosto strpěti ve svém středu, na to byla jediná odpověď: vyloučení z církve,
veřejné pokání.

Srovnáme-li vyjmenované specifické znaky křesťanství a jim odpovídající
kapitální hříchy podle důležitosti učení Kristova a podle těžkosti hříchu, dostaneme
toto pořadí:

pravda Boží (zjevená, objektivní) odpad
vnitrnost (pravda vnitřně pojatá, subjektivní) vražda
mravnost (hlavně spec. křest. pohlav. život) smilství

Pořadí toto, jak každý hned vidí, je pořadí desatera Božích přikázání s do
plněním Kristovým (nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit“).

Doplnění a naplnění desatera na Sinai, daného učením a životem Kristovým,
sluje evangelium — radostné poselství, které apoštolové roznesli po celém
tehdejším světě.

Toto evangelium jednalo o pravdě Boží (zjevení = učení,řečiPáně —logia)
a oskutcích Božích pro naše vykoupení z moci ďdáblovy (zázraky
Páně, smrt Páně a jeho vzkříšení, vše proti moci ďábla — daemonů, aplikuje
se to lidem skrze liturgii: křest, večeře P. a skrze svátosti ostatní). Vše to se dělo
za účelem oslavení Božího (1. 2. a 3. přikázání Boží) a oblažení společnosti
lidské tehdy ma rodině založené (4. přikáz. B.). Pak jde 5. a 6. přikázání B.
(viz výše vnitrnost a mravnost) a přik. 7. až 10. se připojují jakožto, abych tak
řekl, „odborové“ části mravního společenského života.

jMyslím, že čtenář z tohoto krátkého náčrtku snadno pozná, jak prakse
veřejného pokání za kapitální hříchy v prvotní církvi psychologicky a lo
glcky souvisí co nejúžeji s podstatou křesťanstvía naplněním desatera B.
přikázání.*

Nebude bez užitku, když po ukončení stránky vě c né všimneme si nyní stručně
l stránky formální. Slyšeli jsme, že vše, co výše podáno, dělo se za účelem
oslavení Božího a oblažení společnosti lidské. Úvaha o tomto oblažení společnosti
lidské povede nás ku zmíněné formální stránce. Společnost lidská ku svému
oblažení potřebuje na prvním místě moudrosti, moudrost (opatrnost) klade se
proto za 1. základní ctnost. A fu víme ze zievení Božího, že počátek, t. j. pramen
pravé moudrosti, je bázeň Boží. Bázeň Boží má za následek odměnu od Boha,
odplatu za poslušnost Boha. Proto desatero Boží má formu zápovědí, zákazů,
aby tak člověk stále byl pamatován na bázeň před Bohem, aby spíše plnil
vůli Boží a byl od Boha odměněn. V tomto směru pokračovala prvotní církev
při své praksi a kázni: velikými tresty, vyloučením z církve — veřejným pokjáním,
hleděla ve věřících udržeti takovou svatou bázeň, která by je chránila pádu
do kapitálních hříchů. Kdo zná poměry pohanstva za prvních křesťanů, tu všechnu
hroznou rozháranost mravní, snadno nahlédne, že jen takovouto přísnou kázní
a bázní mohla uchovati mnohé křesťany před svůdným lákáním života pohanského.

Při tom však církev nijak nezapoměla na druhý hlavní moment, který člo
věka pobádá k plnění vůle Boží, na lásku k Bohu a bližnímu. Církev
dobře věděla, že Kristus Pán přikázání Boží z formy záporné (ne-vezmeš...)
převedl na formu kladnou (milovati budeš...) a tuto kladnou formu zjednodušil
na dvě přikázání lásky. Tím projádřil Kristus Pán nový, specificky křesťanský
motiv pro jednání svých věřících. A sám svým životem ukázal, jak se plní láska
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k Bohu a láska k lidem. Jak sv. Tomáš v officiu na Boží Tělo pěkně praví, vše,
co od lidí Kristus Pán přejal, to vše jim povznešené svým Božstvím vrátil: své
tělo a svou krev pod způsobou chleba a vína a to na důkaz své lásky k nim.
Nechybím snad, řeknu-li, že tímto pokrmem nebeským chtěl lidem vštípiti, očko
vati tutéž lásku k Bohu a k lidem, jako nosil ve svém těle a 've své krvi
za svého pozemského života. To prvotní církev dobře věděla a dle toho jednala.
Kdo se dopustil některého kapitálního hříchu, ten zradil v sobě lásku k Bohua
k lidem, jakou měl míti v sobě z nařízení svého Vykupitele, a proto za trest a na
výstrahu jiným byl vyloučen z „bratrstva lásky Kristovy“ (t. j. z církve křesťanské),
a nesměl se účastniti toho, co věřícím připomínalo a představovalo celý děj vy
koupení z lásky k nám vykonaného (= byl vyloučen z účasti při mši sv.),
nesměl se zvláště účastniti při důkazu největší lásky Kristovy (t.j. nesměljíti k sva
tému přliímání).

I formální stránka nám ukázala, jak prakse veřejného pokání za kapitální
hříchy v prvotní církvi souvisí co nejúžeji se specifickou formou náboženství kře
sťanského.

Jak všeobecně známo, veřejné pokání později bylo hodně obmezováno a přemě
ňováno na jinou formu. Podrobněji to ukáži v přislíbeném článku. Nyní máme
z veřejného pokání jen malé zbytky při exkomunikaci, které celkem velice zřídka
se užívá.

Když veřejné pokání vyplnilo svůj úkol, jak podotčeno, bylo pozměněno.
Že bylo s užitkem ve své době, dokládá dr. Jan Michalský ve svém spise „Duch
i nevěsta““ 1928, str. 176.: „Uložené pokání bylo považováno za druhý křest,
kterýmse církvidostávánové skvělosti a nového mládí“ a na str. 173
uvádí o tom názory z prvotní církve takto: „Církev byla považována za tělo. a
„tělo nemůže býti veselé při trápení jednoho údu...“ Nemocný úd třeba odejmouti
a to, co hyzdí tělo, odstraniti a jisto jest, že „člověk onen opět získá krásu a
sličnost a ničeho nepostrádá, neboť to přebytečné bylo odňato od něho, ba,
tím více ieví se ve své kráse“; podobně musí se díti i v církvi, neboť „církev
jest tělem a my jsme údy.“

Je naděje nějaká, že veřejné pokání bude někdy v církvi obnoveno, aspoň
částečně? K tomu bychom dostali různé odpovědi dle stanoviska různých badatelů.
Sám myslím, že k tomu v budoucnosti aspoň částečnějistě dojde. Až bude křesťanů
méní než nekřesťanů, aby tito křesťané nepropadli úplně svodům a lákáním svého
okolí, bude muset církev v nějaké, době té přiměřené, formě obnoviti veřejné
pokéni: pokání to bude se týkati, jako tomu bylo v první církvi, takových
hříchů, které budou ohrožovati zvláštním způsobem podstatu náboženství
křesťanského. Ve zjevení sv. Jana jsou o tom temné (pro nás nyní), ale přece
jen poznatelné narážky a náznaky.

Josef Kobosil:
Vychování a vyučování v Jednotě Českobratrské.

(Doplněk k Dějinám vychovatelství, str. 132 a n.)
Již v r. 1883 poznamenal Fr. J. Zoubek, pilný komeniolog, českobratrství

zřejmě posuzující blahovelněji než katolictví: „Že pak nejední posud jako ze sna
dívají se na Jednotu bratrskou, mnozí pak vědouce, že Bratří ve vyhnanství
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hojně byli bráni do škol k učení, do rodin k vychovávání, a s upřímným potě

šením pohlížejíce na utěšený rozvoj českého písemnictví bratrského, Bůh ví
jak spořádaného školství mezi Bratřími se domýšlejí — ne všecko vzdělání
ze škol toliko pochází — doplníme Komenským, co by v kusém našem vypsání
vidělo se nezřetelným nebo nedostatečným.““)

Tuto poznámku převzal Jan Šafránek a uvádí ji v závěru svého obrazu
bratrského školství?): „Mnozí pohlížejíce na utěšený rozvoj písemnictví zásluhou
Bratří domýšleli se Bůh ví jak spořádaného školství mezi Bratřími. Z toho, co
známe o jejich školách, nutno říci, že v poznatcích vědeckých nelišily se od škol
utrakvistických, avšak vynikaly nad ně zřízenou kázní, ochotnou a radostnou“ —

Naproti tomu dosud často čteme chvalořeči o školství Českých bratří (vedle
nepříznivého posuzování soudobého školství utrakvistického a katolického) nejen
v článcích novinářských, nýbrž iv odborných časopisech a spisech vědeckých
anebo naší mládeži určených. Na příklad: „Soustavu bratrského vyučování vybu
doval bratr mistr Havel a záhy škola bratrská tak znamenitě se rózvila, že
byla nejlepší po celé zemi a učitelé bratrští bývali nejlepšími v Evropě vůbec,
vyšelf z bratrské školy i veliký Jan Amos Komenský, největší vychovatel vzdě
laného světa.“)

Skutečněa v pravdě mistr Havel ze Žatce vyučoval na škole v Brandýse,
kterou postavil Jan Klenovský, jeden z těch nemnohých vzdělanců, kteří
ještě za života Řehoře k Bratřím se připojili a který své ne nepatrné jmění k službě
jejich obracel. A to byla první škola Bratří. K Bratřím se připojivší Lukáš
získal Krasonického (Vavřince),a oba získali značně staršího mistra Havla
ze Žatce, a ten zřídil v Brandýse první školu Bratří.) Nebyla to „kněžská škola“,
nýbrž pravděpodobně pro syny spřátelených nebo k Jednotě náležejících šlech
tických nebo měšťanských synů určená.) „Prý mistr Havel z Žatce, jenž učíval
v Praze do r. 1480 kdys po r. 1482 školu mezi bratřími vyzdvihl.)

První Jednota má mnoho podobného s církví prvních křesťanů, kterou chtěla
vlastně napodobiti.") „Zářivá kultura antická, řecko-římská, jež vedla K hrůzné
mu mravnímu úpadku, budila u starověkýchkřesťanů nedůvěru proti vyšší kultůře.
A domnělé zkažení, zesvětštění církve od dob „zestátnění“ budilo u středověkých
„reformátorů“ opět nechuť proti vyššímu vzdělání neboli „učenosti“. V novém
věku stejné smýšlení sensačně projevil zvláště J. J. Rousseau, když v pojednání
„Zdali zavedení věd a umění přispělo k očiště mravů“ dokazoval, že lidé vědami
a uměními nestali se lepšími, nýbrž horšími. Oblíbená výtka volnomyslitelů, že
církev katolická jest mepřítelkyní vzdělání, může v této souvislosti každému
soudnému člověku náležitě býti jasna.

Jednota v prvých dobách sbírala se z lidí prostičkých — byla církví laiků,
jimž nešlo o učenost, ba, znáti bylo jisté napětí a nedůvěru proti určeným, když

1) Beseda učitelská, 1883, str. 177 (pod čarou).
2) Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů, str. 63.
3) Jiajn Čeněk: O Jednotě bratrské. Naše světla. Obrazy z dějin osvěty a práce.

Pro mládež řídí Josef Kožíšek. Státní nakladatelství v Praze, 1921.
+) Dr. Jos. Th. Můller, Geschichte der Bohmischen Brůder, Herrnhut, Verlag der Mis-,

stonshandlung 1922, str. 234, 238.
5) V uv. sp. str. 503.
6) Winter, Život a učení na partikulárních školách v Čechách, str. 64.
:) Bidlo Jar., Jednota bratrská, vrchol české reformace, str. 11.
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se k Jednotě hlásiti počali. I praktické vzdělání kněží bratrských spočívalo
z části na základním nízkocenění učeného vzdělání, jež také br. Lukáš pojistý
stupeň sdílel, oč sám toto vzdělání měl a ku prospěchu Jednoty ho použil. Neboť
když Luther 1523 Bratřím studium jazyků doporučoval, choval se Lukáš vůči
tomu rozhodně odmítavě.*) V odpovědi Lutherovi píše: „Nemáme mezi sebou
učitele (= kněze) různých jazyků, zvláště řeckého a hebrejského zapotřebí. Neboť
neustavujeme učitele, kteří v jazycích a školském a řemeslném vědění zvláštním
vyučováním jsou vzděláni, nýbrž Čechy a Němce, kteří také k latině trochu při
čichli, kteří především božským poučením prostředkem lidské služby k této
pravdě přišli, v ní učení vlastní spásy mají a tudíž hodni jsou, aby také jiné učili.““
Takové volili také v první církvi z obecného lidu k vedení a učení v jazyku lidu.
„Pokud nebylo školského a vědeckého vyučování, nemluvě o kolegiích na způsob
rot, ani toho doktorování na universitě, v němž bývá velmi málo evangelia, nýbrž
ve sporu mínění o otázky bez kázně, hádky, spory, nejistota, pochybnosti, svá
dění atd. vznikají, pokud lidé zkoušení byli jen na pravdu spasení... na ochot
nost, poddanost, poslušnost, spolehlivost, opatrnost atd., pokud stálo to dobře
byl v církvi pokoj. Když však učenost a klášterní zbožnost se svými rotami
vystoupila a všude a mezi všemi iazyky jednotu služby v latinské řeči míti
chtěli, jak mnoho zlého z toho vzešlo! A kdo to může vymluviti? Proto ne
dbáme o učení se jazykům.““ Zde mluví stará zděděná nenávist husitů, jimž uží
vání řeči lidu v kázání a v bohostužbě bylo podstatným požadavkem, proti la
tinské církevní řeči. Ale ani to nevěří Bratří, „že znalost iazyků jedině k pravému
porczumění Písma vede, nýbrž obáváme se k většímu zatemnění, k nevěře, sroco
váni se, nadutosti, marné pýše a pohrdání jinými. Neučíme smyslu a rozumu Písma
jen pro myšlení a porozumění, jež nadýmá a hádky způsobuje, nýbrž, aby bylo
následováno a konáno. Jazyky jsou k službě evangelia pro nevěřící, aby v celém
světě národům různých jazyků bylo kázáno. Proto odpusťte, že se nám zdá
vaše práce namahavá, zdržující a, obáváme se, také škodlivá a mnohým ne dobře
sloužící. Měli byste spíše všecku námahu a péči obrátiti k obecné víře a v ní je
dině hledati nejprve každou pravdu k své vlastní spáse a hleděti nabýti pravého
pokladu a perly a tímto způsobem dojíti řádného smyslu spasení. Jako našt
předkové odtud zprvu tuto Jednotu počali a dle toho v této pravdě jiným sloužili.
Pak byste byli zvěděli, že Duch sv. vám je otevře. Výstedky jazykového výkladu:
jsou měnivé ceny. Neboť dožijete-li se toho ještě, poznáte skutečně později, že to,
co se vám teď jeví jako velké světlo a dle čeho vykládáte, v mnohém ohledu bude
vadno.“

I když Lukáš o učeném vzdělání bratrských kněží nic nechtěl věděti, tož.
přece byl pečliv toho, aby jim poskytl pomůcky, jež by je mohly učiniti zdat
nými a úspěšnými k praktické službě. Byly to „Návody pro kněze“, vy
dání Nového zákona a Postily, určené v první řadě pro studium a použití kněží.
Také četné naučné spisy Lukášovy poskytovaly hojnou látku, z níž kněží mohli
čerpati theologické vědomosti; úplnou výstavbu bratrského učení podal v Apologia.
sacra2 scripturae (111).

Obmezovalo-li se vzdělání bratrských kněží téměř zcela na vzdělání nábo
ženské jest samozřejmo, že taktéž obmezováno bylo vzdělání lidové a že tomu
přizpůsobeno bylo vychovávání a vyučování mládeže bratrské; ve všem hlavní

8) Můller, Geschichte d. B. Briider, str. 504.
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věcí bylo náboženství, a zvláště přísné mravy, přísná kázeň! Bratří nesvěřil
vzdělání svých dětí ani školám utrakvistickým,

Možno tedy přistoupiti na to, co o počátcích bratrského školství napsal Z.
Winter.) „To učení v chalupě, po domácku, iest nejstarší forma bratrské ško
ly, forma primitivní. Při tom nemůže býti vyloučena možnost, že se u hospodáře
některého shromáždilo dětí víc po příbuzensku, po sousedsku, takže se hneď od
počátku vyvinouti mohla sama sebou soukromá škola dětinská poněkud obšírnější.
AŤ již učil hospodář své děti sám, či ať učil podle nich i cizí, školka ta byla ne
pravidelná, neboť měl selský i řemeslný hospodář od živobytné práce volnost jen
obmezenou. V tom asi bude popud k rozvinutí školních forem stálejších. —
Byl ještě jiný druh školy v Jednotě hned od počátku. Kněz v domě sborovém
míval na péči vychovávati schopné mládce ku kněžství, vychovávati alumny a
akoluty, bezpochyby hned od prvního zřízení těch domů; byl dům knězův tou
příčinou vždy jako nějaký seminář. Obecné školy při sboru však nelze pokládati
za školy vyššího rázu; byly to pořád jen školy malé, dětské, nízké. — O školách
pro mlédež bratrskou mimoseminární jest první zpráva nejasná. Prý mistr Havel
z Žatce, jenž učíval v Praze do r. 1480, Kdys po r. 1482 „školu mezi braťřími
vyzvihl.“ Pak mení zpráv žádných, kdy která škola vznikla, jsou jen zmínky otom,
že škola je. Na Moravě zřizovalo takové školy při sbořích panstvo po r. 1498;
v Čechách z nejstarších škol bratrských bude škola na Karmeli v Boleslavi MI.
Z prvních let XVI. věku bude také škola v Litomyšli a v Bělé, kdež bratří měli
své tiskárny... V Evančicích pod správouBlahoslavovou byl v domě
bratrském seminář kněžský i škola. Vyšší školu humanistickou upravil tam Jednotě
r. 1574 Esrom Růdinger, jež jako gymnasium illustre proslula. Vyšší školu měl
i Přerov, Prostějov, Jiných nižších škol na Moravě z té doby známo 27.19)

Nedostatek literního umění a škol v počátku Jednoty i potom uvádí Ko
menský za první překážku vzrůstu Jednoty. „Odtud také (z nedostatku škol a
cvičení se v jazycích) měli jsme od nerozumného lidu posměchy a vytýkání tkadlcov
stvím, ševcovstvím ete. Což oč neškodilo jim, jakožto v trpělivosti vycvičeným,
škodilo však jejich při, protože dílu Božímu vůbec a směle konánu býti majícímu,
překážkou bylo. Protož jsme potom (i Luterovými ostrými napomínáními i samou
nuzaou potřebou dohnáni byvše) škol chytiti se museli a rozkvetli jsme hned
trochu lépe za br. Blahoslava, Štefana, Eneasa ete. Tu zajisté Jednota nejvíce
na světlo šla a sborové rostli, iakž se z Act Jednoty vidí.“11)

Nedostává se zpráv o tom, zdali i na školách bratrských zaveden byl studijní
řád, který r. 1609 vydal M. Martin Bocháček školám latinským, podle něhož
pracovat: měly především latinské třídy při universitě, ale pro rovnost učení se
doporučovalo, aby se jím řídily všecky školy.“1?)Ve Strážnici, kde prý byla
škola vyšší, učili se žáci mimo počátky čtení a psaní odříkávati žalmy jazykem
českým, doplňovali z katechismu obnoveného r. 1604 hlavní nauky křesťanské
a doučovali se církevnímu zpěvu. Modlitbou a duchovním zpěvem také vyučování
školní pravidelně začínalo a některá hodina odpolední určena byla cvičení zpěvů
církevních. Sobotní učení mělo již od starodávna patrně z klášterních škol,

9) Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. st., str. 62.
19) J. Šafránek, Školy české, str. 68.
11) Otázky některé o Jednotě Bratří Českých. Vešk. sp. sv. XVII., str. 273.
12) J. V. Novák, Jan A. Komenský. Jeho život a spisy, str. 11.
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stálou povinnost vykládati čtení z Písem následující neděle, po kázání nedělním
pak žáci ve škole opakovali obsah toho, co slyšeli. Že by se na této škole bylo
učilo také počátkům latiny, Komenský nikde neuvádí, naopak tvrdí, že v nich byl
zaveden až v 16. roce věku. O Drabíkovi pak víme, že ještě jako kněz bratrský
znal z latiny velmi málo.!*) O škole v Přerově, tak řečené latinské, do níž
přišel Komenský v šestnáctém roce, o jejím učebném pláně i učebné metodě
máme velmi málo zpráv.“!£)

(Pokračování.)

Ar. Oliva:

Vyučování náboženství a výchova sociální.“)
Někteří paedagogové mapsali na své prapory program sociální výchovy.

Vidíme-li, iak uměle se prohlubuje propast mezi lidmi i národy, jak se mezi ně
hází pochodeň sporů a svárů, boje a nenávisti, není to naší nejsvětější povin
ností působiti v duchu sociálního smíření? Není to naší křesťanskou a svatou po
vinností katolickou mládež seznamovati s tímto duchem?

Mluvíme-li o sociálním cítění a sociální výchově, jest přirozenou otázka:
Co tím vlastně máme rozuměti?

Při sociálním cítění a sociální výchově nemíníme obětovati individuum mo
lochu státu nebo společnosti. Jsme si toho vědomi, že posledním a nejvyšším
cílem výchovy iest plně rozvinutá a harmonicky vytvořená osobnost. Víme, že
člověk jako člověk, jako individuum a osobnost, má nesmírnou cenu. Známe
cenu každé jednotlivé duše lidské, duše nesmrtelné, Jejím mravním úkolem jest
dosíci blažené věčnosti. Syn Boží umřel na kříži, aby zachránil její nejvyšší dů
stojnost a umožnil její nejvyšší rozvinutí v přirozeném i nadpřirozeném smyslu.
Před každou lidskou duší má se vznášeti ideál dokonalosti — Otec nebeský! „Buďte
dokonalí, jako Otec váš nebeský dokonalý jest.“

Každá jednotlivá duše bude státi před Bohem, každá jeďnotlivá duše zod
povídati se ze svých činů. Proto nutno podporovati a chrániti rozvinutí a zdoko
nalení každé jednotlivé duše se všemi silami tělesnými i duševními, přirozenými
i nadpřirozenými. Každá jednotlivá duše má se povznášeti, Bohu připodobňovati.
Podle toho buděi odměna nebo trest. Buď věčná blaženost nebo věčné zavržení.

Každý jednotlivý člověk jest individuem a jest také údem
společnosti. Aristoteles praví, že člověk od přirozenosti jest bytost společen
ská. Sv. Tomáš dovozuje: ...homo mnaturaliterest animal sociale; unde homines
in statu innocentiae socialiter vixissent. Poněvadž člověk od přirozenosti jest by
tost sociální, patří to k jeho podstatě, že teprve ve společnosti uzrává v osob
nost, že všecku individuální činnost podřaďuje společnosti, že práce a služba
v celku a pro celek veškerenstva jest jeho svatou povinností a svatým úkolem,

Mluvíme o sociální výchově, vychováváme-li člověka tak, že i s jinými spolu
cítí, spolužije, že se cítí členem společnosti, své rodiny, svých' bližních, své obce,
své církve, svého národa, celého lidstva, že se zavazuje k službě pro tuto společ
nost a cítí i svou odpovědnost, že v této službě. pro jiné vidí svou povinnost a

19) v uv. sp. str. 7.
14) Dr. Jan Kvačala: Jan Amos Komenský — vydal J. V. Klíma, str. 14.
*) Vide pojednání Dra J. Bróggera v Katech. Blátter.
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nalézá v ní štěstí a spokojenost. Probouzeti toto cítění, probouzeti cítění soci
ální, jest úkol Bohem daný, tedy také úkol výchovy. Mátedy i vyučování nábožen
ství toto cítění probouzeti. Jistě žádné iiné vyučování nemůže tak a tolik pro
bouzeti sociální cítění dětí a vštěpovati jim sociální povinnosti jako právě
vyučování náboženství:

Přihlížíme-li i k sociální otázce, vidíme zase, že jest to
přímozločinem nalidstvu páchaným v době sociálních zápasů
bráti dětem náboženství a odpírati jim náboženské vyučo
vání.

Jak má náboženské vyučování probouzeti sociální cítění?
1. Náboženské vyučování musí do centra života pevně po

staviti hlavní zásadu každé sociální společnosti: Bůh, Otec
na nebesích!

I když se lidstvo velice různí svými vlohami, výchovou, postavením, majet
kem; i když se národové velice rozcházejí, rozkmotřují se, potírají se, ničí se —
zůstává přece hlavní zásadou pro všecky: Bůh, váš společný Otec, Otec na nebe
sích. On jest jednotícím principem, organisačním principem společnosti. Bez jed
noty s Bohem není pravé jednoty mezi lidmi a národy.

Již na prvních stránkách zmiňuje se Bible o smutném konci společnosti bez
Boha. „Pojďme, vystavme si město s věží a vrch její ať sáhá K nebi; proslavme
tak své jméno, než se rozptýlíme do všech krajin'“ (Gen. 11, 4). Jest to pokus lidí,
jest to ta prastará touha lidí a píseň lidstva: zpřerážeti závory a založiti kulturu,
civilisaci, společnost bez Boha. Co býlo výsledkem těchto lidských plánů? Bábel
byl snem? Jeho zříceniny jsou skutečnost. Zřícenina jest ponurým znamením tohoto
lidského díla v minulosti. Tato kultura bez Boha, tato jednota bez Boha, která v ba
bylonské věži chce vystavěti vynikající zvláštnost, jest smutnou skvrnou roz
kmotření a rozštěpení. „Poněvadž tam byl jazyk všeho lidstva zmaten, nazváno
bylo jméno jeho Bábel. Odtud tedy rozptýlil je Hospodin po všech krajinách.
(Gen. 11, 9.) Kdekoliv mizí z citů a myšlenek lidských tato myšlenka na Boha,
myšlenka na Boha — Otce — tam musí společnost jíti v záhubu, tu místo jednoty.
nastupuje roztříštění. Co má lidstvo trvale pohromadě držeti? Mohou to býti věci
pozemské? Pozemské interesy? Starost o pozemské žití? I kdybysnaha vychá
zela z duše šlechetné, kdyby. šlo o obšťastnění a sbratření lidstva, kdyby se
iednalo i o kulturu a její účinky, kdo dovede spoutati démona, který lidstvo a ná
rody stále rozdvojuje tam, kde není Bůh hlavním principem spojovacím, nýbrž
věci pozemské všeho druhu? Kdo dovede spoutati démona mamonu a odvrátiti
lidstvo od jeho služby?

Ježíš vylíčil na chmurném obraze, jak tento duch společnost lidskou jako me
čem rozdvojuje, s lhostejností člověka vedle člověka hází a nechává je zahynouti
v chudobě, špíně a nouzi. Jest to ono klasické vypravování o iednom člověku bo
hatém a žebrákovi jménem Lazarovi. Dva lidé na úzkém prostoru vedle sebe.
Jeden v nádherném paláci, oděný v purpur a jemné plátno, nejvybranější pokrmy na
jeho stole. Vedle něho žebrák. Ležel u vrat boháče pln vředů, a žádal se nasytiti
z drobtů, které padaly se stolu boháčova, ale nikdo mu jich nedával.

To jest hrozná tragika lidí, kterou Spasitel tak líčí, jak ji v životě skutečně
nacházíme. Jeden zná jen jídlo, pití, purpur, jemné plátno, služebnictvo; všecko
v nadbyt“:. Zná jen sebe a svůj egoismus, nezná cesty a spojení k trpícímu
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bratru. Pozemské věci položily mezi ně obrovskou kládu. A ten bohatý ego.sta ieště
na onom světě si myslí, že tu je všecko jen pro něho: Abraham, jenž má posiati
Lazara, aby varoval na zemi bratry jeho, Lazar, jenž omočeným prstem se má
dotknouti icho jazyka, voda, která má uhasiti jeho palčivou žízeň; prototyp všech
těch, kteří znaií jen své Já a své obohacování a své potřeby, "ale nemají citu pro
bližního, jeho duši a jeho bídu, pro bližního, jemuž Bůh také dal život a pud po
štěstí a blaženosti. Jeiich osud bude týž jako osud boháčův.

Věci pozemské ienom rozdvojují. Mamon rozděluje lidi, lakota touží stále
po větším a větším majetku, závist pohlíží úkosem na majetek bratrův, žádostivost
chce bratra ošiditi, jeho majetku a statku se zmoeniti. Mamon dává do ruky
člověka meč, nikdy mírovou palmu jednoty.

Do tohoto světa roztržek a různic musíme se vší energií
postaviti myšlenku na Boha. Pozemské věci neudávají poslední cíl a
normu, absolutní měřítka. Hlavním pravidlem všeho pozemského, všech pozem
ských dober, všech lidí a národů, všech snah a rozvoiů jest Bůh, Otec na nebesích.
Podle něho má se orientovati každá společnost, každý řád, hlavně a především
každý sociální řád. Proto nutno od centra lidského života postaviti Boha a jeho
božskou vůli, jak jest vyjádřena v Dekalogu.

V prvních třech přikázáních musímepostavitiza cíl a nejvyššímeťu
v životě lidí i národů, jako nedotknutelnou pravdu a záklaď Boha a jeho úctu.
Bůh, stvořitel a. pán nebe i země se svými vlastnostmi to iest, jenž všscky lidi
spoluje ve svatou jednotu, jenž všecky lidi zavazuje tuto božskou vůli pokorně a
svatě ctíti, s dětinnou odevzdaností snažiti se o dokonalost, neboť On sám dokonalý
jest. Patří tedy k nejdůležitějším úkolům náboženského vyučování uvažovati o
Bohu a jeho vlastnostech, o Bohu a světu, o Bohu a lidstvu po stránce sociální,
mládeži ty myšlenky zdomácněti, aby na celý svět, na jednotiivé věci i cesek, na
jednotlivé lidi i národy pohlížela ve světle a závazku myšlenky na Boha.

Právě pojednání o vlastnostech Božích mohou velmi účinně vyzvednouti tuto
myšlenku. Bible poskytne neikrásnější doklady. Jak mocně musí tato myšlenka
vyniknouti, mluvíme-li o věčném Bohu! Bůh od věků do věků! Jak Bible stále a
stále jásavě opěvá jeho věčnou velikost a jeho věčně trvající království! „Hospo
din na věky trůnit buůde.“ (Ž. 9, 8). „Království tvé jest království věčné, a
tvoje vláda nad každým kolenem.“ (Ž. 144, 13). „Tvůj trůn, Bože, je na věky
věkův.“ (Ž. 44, 7). „Nevíš, nebo neslyšel jsi o tom? Věčný Bůh jest Hospodin
který stvořil končiny země; nezemdlí, aniž se unavuje, aniž lze vystihnouti mou
drost jeho.“ (Is. 40, 28). „Prve nežli hory se narodily, prve než počala země a
svět co plodit, od věků až do věků ty, Bože, jsi“ (Ž. 89, 2.)

Z těchto a podobných citátů musí mocně vyniknouti velká myšlenka: Věčný
Bůh, proti němuž lidé se svým stálým shonem, se všemi myšlenkami, pracemi
a starostmi isou mic, jest všeho prvopočátkem, hlavním principem — tedy také
všech lidí i národů. V něm, v prvopočátku všeho, vyrůstá svět i lidstvo ku gi
gantické jodnotě přes tisícerou různost a disharmonii. On jest fundamentem
všem věkům i pásmům. Jeho úcta, jeho čest jest posledním cílem vývoje v životě
lidí i světů. Tak se jeví lidstvo jako veliká jednotka, která v úctě sklání svá
kolena před svým Bohem. I když uctívání Boha v různých dobách a u různých
národů jest tak různé, i když představa o Bohu u mnohých jest ještě zcela pri
mitivní, i když se nám mnohdy jeví rozmluva s Bohem jako ubohé breptání:
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n jest Bůh a Otec všech, jenž jest nade všemi a skrze všecky a ve všech(K Ef. 4, 6). Jak jest imponující toto společenství v Bohu! Čím hlouběji
náboženské vyučování pronikne vlastnosti Boží, tím závažnější jest tato myšlenka
pro děti. Podobně pojednáme o Bohu a světu, o Bohu a lidech.

S tohoto hlediskabudoui přikázání Boží o lásce k bližnímu do
cela jinak se, jeviti jako základní pilíř lidské společnosti a
sociálního řádu.

Čtvrté přikázání nebude probírati jen snad kasuisticky z něho vyplý
vající povinnosti a hříchy, nýbrž značnou měrou bude přihlížeti k sociální vý
chově. V rodině jest buňka lidské společnosti. Nikde jinde nepozoruje dítě tak
jasně a názorně podstatu a původ a význam lidské společnosti: muž a žena, děti
a rodiče, případně i služební — jednota Bohem chtěná a svátostí posvěcená.
Tu možno pojednati s realistickou skutečností podle katechismu a biblické děje
pravy (Ježíš v rodině nazaretské, rodina Abrahamova, Isákova, Jakubova, Mojžíš,
rodiny královské atd.) celý komplex otázek o soužití podle vůle Boží a přikázání:
autorita a poslušnost, povinnosti rodičů a dětí, láska a obětavost, pracovati a
trpěti pro jiné. Tu možno uvésti různé události, jak je život podává. Události
radostné (narozeniny,jmeniny,rodinné slavnostiatd.) a události smutné
(nemoc, neštěstí, smrt atd.). Vše to uvažováno nábožensky a osvětleno sociálně,
jest sociální výchovou v eminentním smyslu.

Od rodiny přejdeme k obci, státu s jeho právy a povinnostmi, jak je křesťan
ství uznává, k církvi s jejím božským posláním pro všecky země a národy.
Náboženství sociálně vychovávalo už dávno. A právě dnes, kdy sociální otázky
jsou v toku a hodně palčivými, aby dítě o nich bylo poučeno moderně, pokrokově
a přece konservativně — katolicky.

Není páté přikázání zase pilířem sociálního řádu, když nařizuje vážiti
si vlastního i cizího života a chrániti život svůj i život bližního? Tu se naskytá
celá řada otázek sociálního rázu: Co praví křesťanství o těle a jeho péči? Jak
ceniti svůi život, své zdraví a život a zdraví bližního? Nejsou i ony dary božími?
Jak se stanoviska křesťanského posuzovati a iak jednati, jedná-li seo sebevraždu,
usmrcení nebo ohrožení života bližního, o souboj a trest smrti, o nutnou obranu
a válku. K tomu ještě přistupuje vážná kapitola o pohoršení. Kolik slov, tolik
sociálních problémů a tolik i příležitostí naplniti duše dětské sociálním duchem.
katolického názoru světového.

Šesté a deváté přikázání vrhají jasné světlo na otázky pohlavní:člo
věk a jeho necudné žádosti, skutky, slova, myšlenky; manželství a rodina, panickost
a celibát. Nedotýkají se skoro všecky tyto otázky vedle stránky mravně-nábožen
ské i stránky sociální? Nezasahá svůdce drze do svatyně a ráje osobní čistoty ji
ných, do nedotknutelného štěstí domácnosti, když svádí ženu iiného z úmyslů
nemravných? Takový člověk prohřešuje se proti lásce blíženské a pravému sociál
nímu cítění. Musíme dětem vštípiti úctu k osobnímu království druhého. Rytíř
skost a velikou vážnost k dívce i ženě! Míti k nim úctu, že i ony jsou dětmi
božími! Jest božím přikázáním i sociální povinností poskytnouti jim ochranu,
míti je v úctě, nesváděti jich!.

(Pokračování.)
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RŮZNÉ ZPRÁVY A LITERATURA.

K novému katechismu. Není možno po
chopiti, kterak někteří nemohou se nijak
smířiti s novým katechismem. Již napřed
jej zavrhují, aniž by jej vyzkoušeli, nebo
alespoň poctivě vyzkoušet chtěli. Nové ná
boženské učebnice, které vydal docent Vác
lav Kubíček, je něco, co jsme již dávno
chtěli míti. Je to jen ozvěna velké renes
sance katechetiky v jiných zemích, na př.
v Německu, Rakousku, Italii, Anglii a zvláš
tě v Americe, která má vedoucí místo v
katechetice. Publikace německé z oboru ka
techetiky jsou u nás, bohužel, jedině zná
my. Proto tak úzký obzor i v naší kateche
tice domácí. Upozorňuji proto na nejlepší
odborně vedené katechetské časopisy ame
rické, které by se měly iu nás odebírati.
Je to zvláště: „The Catholic Educational
Rewiew“ (1326 Ouincy St., Washington D.
C.); „The Journal of Religions Education
Association of America“ (308, North Mi
chigan Avenue, (Chicago, Illinois), „The
Catholic Educational Association Bulletin“
(1651, East Main Street, Columbus, Ohio),
„The Catholic University Bulletin“ (1326
Ouincy St. Washington D. €.). To jsou
alespoň ty nejznámější. Je přirozeno, že
tento ruch katechetický vynesl na povrch
řadu odborných a hluboce založených pub
likací a nových náboženských učebnic, z
nichž po delším vyzkoušení se ponechaly
nejlepší. Z posledních monografií, které
nejlépe informují, jsou zvláště: John T.
McMahon, M. A., Ph. D.: „Some Methods
of Teaching Religion“ (nákladem Burns
Oates and Washbourne Ltd., 8—10. Pater
noster Row, London E. C. 4.), Fr. H. Drink
water: „The Givers“ (vydáno tamtéž), John
K. Scharp, A. M., S. T. B.: „Aims and Met
hods in Teaching Religion“ (nákladem Ben
zinger Brothers, 36—38 Barclay Street,
New York). Angličané mají svůj dobře ve
dený katechetický časopis „The Sower“
(St. Bede/s College, Manchester, England),
který vydal většinou u naklad. Burns Oates
and Washbourne Ltd. řadu opravdu vzác
ných a praktických příruček katechetických.
Tak alespoň letmo něco z nového hnutí
pedagogicko-katechetického v zahraničí. Ať
se věnuje konečně i u nás více povolaných
odborníků katechetice, neboť podle slov
papeže Lva XIII. o budoucnost církve u
každého národa se bojuje ve školní učírně.

Správně kritisuje dr. Em. Rádl, že u nás
„náboženství jest nejzaostalejší ze všech
oborů vyučovacích, a zajisté jest správné,
že také toto vyučování se má podříditi mo
derním metodám o praktičnosti, dělnosti,
názornosti, o dětskosti toho, co se dětem
podává. Ani náboženství zajisté nemá býti
abstraktní sbírkou formulek, nýbrž má býti
pro denní život. Pokud se tedy rozumí pro
testem proii vyučování náboženskému pro
test proti zaostalosti tohoto vyučování,
nechť se protestuje“. (Revise pokrokových
ideálů v národní škole, str. 86, nákladem
Akadem. YMCY v Praze, 1928.) Plně po
depisuji. Začněme tedy vzdělávat zanedba
ný úhor české katechetiky, neboť i u nás je

Wa wav

tolátu ve škole. — Fr. Tomášek. (Našinec.)
Možno získati duchovní správě proleta

riát? „Na přímé získání massy marxisiic
ky organisovaného proletariátu duchovní
správou za nynějších poměrů není možno
ani pomysliti. Kdo to ještě dnes očekává
bez zevnějšího se osvobození od rudého
terroru, tomu věru není možno radit. I
Kristus mneobrá:il velkoměstský proletariát
v Jerusalemě, ani se o to nepokusil na
Velký pátek, protože věděl, že by tobylo
úplně marným vzhledem k farisejskému
štvaní. Bůh ovšem i ty.o lidi vedl: přišel
rok 70!'“ (Korrespondenzblatt fůr den kath.
Klerus, 1929, 234.)

Katechetský sjezd z Rakouska konal se
14. a 15. října 1929 v Inšpruku. Jeden z
řečníkůpravil,že starý (rakouský) ka
techismus se svými přesně vědeckými
otázkami a odpověďmi patří do musea a
to do oddělení mučitelských nástrojů. Ve
tvrdých slovech skrývá s2 mnoho pravdy.
(Tamtéž str. 289.)

Kdo je nábožný? „Tázal js2m se jednou
ve škole, co znamená býti nábožným a ob
držel jsem na to přerozmanité odpovědi,
na př. kdo se rád modlí; kdo chodí často
na mši sv.; kdo chodí na poutě a p. Dlouho
to trvalo, než se našla dívka, s touto od
povědí: nábožný jest, kdo zachovává při
kázání. Mám za to, že tento náhled ne
najde se tak často, jak by zasluhoval. Jsou
památky na misie a podobné tisky, jež od
poručují a vychvalují vše možné, ale 0 při
kázáních naprosto mlčí“ (Korrespondenz
blatt fůr den kathol. Klerus, 1929, 339).

Škola a život. „Nedávno slavilo 7 „sta
rých pánů“ 50leté jubileum maturity. Na
vštívili též ústav, kde studovali, a byla jim
ukázána jeich stará vysvědčení správou
ústavu. Tu se objevilo, že jeden z býva
lých abiturientů, vysoký církevní hodnos
tář, jenž výborně působí, ve všech před
mě'ech čostel „dostatečně“. Jen v jednom
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předmětě dostal „nedostatečně“, v nábo
ženství!“ (Tamtéž str. 341.)

Příklady života přirozeného a nadpřiro
zeného pro vyučování školní. Paedagogicky
1 nábožensky bylo by jistě velice účinné,
kdyby někdo zpracoval jednotlivé rysy ze
Života dětí a dospělých, jak vypadají po
stránce přirozené a jak vypadají tytéž ry
Sy po stránce nadpřirozené. V obojím pří
padě musilo by se vzíti skutečné žití, ne
vymyšlený nějaký příběh, a to tak, aby
hlavní momenty šly stejně za sebou ve
stránce obojí. Na př. by se líčila dle sku
tečného života pomoc bližnímu při nějaké
zvláštní přínodě po stránce přirozené a za
tím hned stejně probíhající událost skuteč
ného života, líčící touž pomoc bližnímu,
ale s uplatněním momentů nadpřirozených.
Tak by takřka plasticky se znázornil při
vyučování rozdíl obojí stránky a jistě by
to utkvělo v mysli žáků. Pro obor nad
přirozený jednou pomůckou by pro takové
sepsání mohl býii kalendář: Theresisn-Kin
der-Kalender, von D. W. Mut, 4. ročník,
Mnichov, S:le'ianer-Verlag, 50 Pf., kde ke
12 obrázkům se připojují vhodné události
ze života sv. Terezie od Ježíška, tedy rázu
nadpřirozeného — rázu plirozeného.by se
k tomu vhodné jistě snadno našly.

Něco o papežském schismatu r. 1378 až
1415.Karel Schonenberger obírá se ve svém
díle Das Bistum Basel wáhrend des gros
zen Schismas 1378—1415, 1928, poměrem
biskupství Basilejského a Kostnického k
papežské kurii v Avignoně a dle referenta
Pavla Holtermanna v Theolog. Revue 1929,
442, přichází k těmto výsledkům: „Na bis
kupech obou biskupství hledí spisovatel do
kázati, že nebylo to církevní přesvědčení,
jež z nich učinilo přívržence francouzské
ho papeže, nýbrž péče o jejich uznání a
postavení, a že i v chování měšťanstva obo
jích biskupských měst spolurozhodovaly po
litické momenty. Chování Klimenta (VII
k přátelům i odpůrcům, těžké následky oba
polného rozhořčení a rozeštvaní, jež vedlo
konečně k úplné lhostejnosti se sfrany lidu,
a mnohé jiné záhubné účinky schismatu
předvádějí s2 důrazně: „Všechno zlo“, míní
Spisovatel, „jež se vloudilo do církevního
života, schismatem bylo nesmírně rozhoj
něno“ a cituje výrok jednoho kazatele na
kostnickém sněmu: „původ schismatu, kořen
všech zmatků, jsou peníze“. Odvolávaje se
na listiny, kronikáře a vatikánské registry
předvádí nám spisovatel smutný obraz o
životě duchovenstva v obou hornorýnských
diecésích a pojednává pak o stavu kněž
ského vzdělání, jež necení vysoko, nechce
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však měřiti je nynějším měřítkem. Také
způsob papežských provisí a finančního ho
spodářství u kurie podrobuje přísné kritice
a ukazuje na velice škodlivé následky čas
těji zneužívaných církevních censur, které
nicméně zamýšleným účinkem se neminuly.
Přece však města využila nejistotou schisma
tu přivoděné slabosti církevních orgánů ve
svůj prospěch, aby zlomila moc a výsady
kleru, což zvláště dobře uměla Basilej. Spi
sovatel úhrnem doličuje, jak kostnický sněm
v reformě církve „v hlavě i v údech““ úplně
selhal a teprve církevní sněm tridentský
přivedl církev k vnitřnímu obnovení“

Jak čísti Genesis 3, 15? Paul Maria Baum
garten o tom praví (Theolog. Revue 1929,
424): „Již před delší dobou vyprávěl mi
kardinál Gasguet, že jednou mluvil o tom
S papežem Piem X. Když papež slyšel, že
budoucně se bude muset čísti ipse (místo
dosavadního ipsa), byl velice zaražen, pak
ale po chvíli řekl, možno-li toto čtení S
jistotou prokázati za pravé, že se to musí
přijmouti, protože dogmatické obtíže při
tom nejsou.“

Dojmy z Kounersreuthu. Dr. K. Kašpar.
Nákl. V. Kotrby, stran 142, cena 7 Kč. Pan
biskup s prof. Doskočilem navštívil stigma
tisovanou Terezii Neumannovou; zazname
nával si po dobu celé vise vše, co viděl
a slyšel, proto jeho pojednání je netoliko
spolehlivě informativní, nýbrž i střízlivě, a
po stránce theol. důkladně psané. Vřele
doporučujeme!

Irsko, katol. svobodný stát, dává ročně
22,000.000 liber šterlingů na účely školní
a jen 8,000.000 liber šterlingů na vojsko.
(Korrespondenzbl. f. d. kath. Klerus.)

Psychologie a zpovědnice. Příspěvek pro
moderní pastoraci. Napsal ThDr. Jos. Beran.
Vydal G. Francel. Stran 68 malého kvartu,
cena 7 Kč,.poštou Kč 7.50. Pilný spiso
vatel, zkušený zpovědník mládeže, dospě
lých a řeholnic, podává v tomto spisku
cenný a zajímavý piíspěvek pro vedení duší
ve zpovědnici. V první části (str. 19—42)
zabývá se více teoreticky psychologickými
předpoklady mravního jednání, upozorňuje
na význam letor, chorobných stavů a nad
přirozených vlivů, ve druhé části spíše prak
ticky (str. 43—68) popisuje hlavní směry
moderní psychologie a jich použití ve zpo
vědnici. Úvodem (str. 15—18) zdůrazňuje
psychologický význam zpovědi a podává
rozdělení spisu. Spisek je psán sice od
borně a pro inteligenci, avšak jasně a
srozumitelně. Vnější úprava a tisk vkusný.
Vřele doporučujeme.

Osobní, Definitivně ustanoveni:Ant. Franc v Praze IV., Fr. Mudra v Nus
ích, Dr. Fr. Návrat v Břevnově,Alex.Průcha v Praze I., Fr. Šebestík v Hrdlo
řezích, Jos. Šubr ve Strašnicích, V. Vacek v Žižkově, V. Vajs v Praze III,
Jan Vilímek v Praze II., R. Vacovský v Chocni.

Úmrtí: Fr. Halbich, katecheta v. v., nar. 1861, vysv. 1887. Známý pracovník
v otázkách pedejggogických a katechetických, lidumil, jenž podporoval rád a ochotně
vše dobré a ušlechtilé. Fr. Nerad, katecheta v. v., nar. 1878, vysv. 1904. R. i. p.!

Konkurs. Hustopeč (reál. gymn.).

Č. A. T.
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Arcibiskupové a biskupové o školské otázce,
Božíhodová čísla „Čecha“ a „Lidových Listů“ přinesla významné projevy;

arcibiskupů a některých biskupů čsl. o školské otázce, které tu uvádíme, aby, ve
shonu životním nezanikly.

Pražský arcibiskup Dr. František Kordač:
Po převratu vyjádřil poslanec Hlinka obavu, že „český pokrok“ veškerou

radost z nabyté svobody Slováků a státní jejich jednoty s Čechy zkazí tím, ža
budou chtíti jejich živý katolicismus „pokrokem“ „odkatoličit“, kdežto mnozí
v Čechách očekávali, že částečná nedokrevnost katolicismu v Čechách vzniklá
tolikerými nábožensko-historickými poruchami, obdrží státním siednocením Čechů
a Slováků omlazující příliv čistokrevného katolicismu pobratimského národa slo
váckého, jakož i že český kulturně bojovný radikalismus se bude mírnit z ohledu
na katolické Slováky.

Než ukázalo se, že „český pokrok“, katolíkům nepříznivý, hned z počátku
unifikačního (sitednocovacího) procesu obou národů, učinil Hlinkou projevené obavy;
odůvodněny. To bylo patrno z porad „kulturního klubu“ v revolučním shro
máždění, kdy byly navrženy, prostředky k odstranění dosavádního zpátečnictví
Slovenských katolíků, jako: zakládání bibliotek, v kterých neměla být ani jedna
katolická kniha, pořádání kočujících řečnických kursů, v kterých by nesměl mluvit
žádný katolický kněz, posílání „pokrokových“ učitelů a úředníků ma Slo
vensko a jj.

Osudná činnost takových učitelů, úředníků a částky solďatesky v hloubi
duše urážela katolický Slovácký lid, který ztratil, a ještě znovu nezískal, dů
věru k takovým nositelům moderní kultury a přenášel svou nedůvěru na vládu
Pražskou samu.

Anglický vyslanec v Praze, Mr. Crane, přesvědčiv se z vlastní zkušenosti
na Slovensku o takové „kulturní činnosti“ českého pokroku, vyjádřil se, že Slo
vensko je pro Čechy již nyní ztraceno, nezastaví-li se tam taková zhoubná čin
nost českých pokrokářů.

Byla v celku zastavena; ale lid již nedůvěřoval. Unifikační (sjednocovací)
činnost musí přede vším odstraniti tuto nedůvěru lidu odstraněním nezpůso
bilých učitelů a úředníků a nahraditi je, kde je možno, slovenskými schopnými
lidmi, neboť odpírati chleba domorodcům a rozdávati ho cizím, roztrpěuje.

Ale ne samým chlebem živ je člověk; náboženské hodnoty lidu dlužno
též úzkostlivě šetřiti a věřícímu lidu zachovati, který je potéto stránce velice
citlivým, když se mu sahá do hloubi jeho duše.

Školy náboženské jsou hlavním, ne-li jediným pramenem těchto hodnot
života duševního.

Proto nesmí politická pohotovost, k uhájení těchto statků, být rušena za
váděním útočných organisací lidových; Suum cuigue; Čechům Čechy, Slová
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kům Slovensko a v parlamentě se obě samostatné jednotky ku společnému
úderu na nepřítele, spojí.

Vždyť se jedná o nejvyšší sťatky nejen každého katolíka ale i každého
myslícího vlastence.

Škola se stává pro každou politickou stranu i bolševickou „politicum““, t. j.
výchovným ústavem pro stranický dorost. To vyčetl ve Francii „kulturním
bojovníkům“ profesor filosofie G. Téry, ačkoliv sám „svobodný myslitel“, ve svém
časopisu „L*"Oeuvre“ 30. ledna 1913.

Proto se mají křesťanští poslanci všech směrů a národností, jmenovitě velké
strany katolických Čechů a Slováků, spojit v jeden spolu působící blok k zá
chráně víry a státu před materialistickým socialismem a jeho nezdárným sy
nem — bolševismem.

Komu platí v první řadě příkaz Páně: „Hledejte nejprve království Boží
a spravedlnost jeho...“, než katolickým křesťanům? A to tím více, jelikož vůd
cové obou katolicko-politickýchstran jsou kněží a církevní preláti. Vždyť
nynější nepřirozený boj zachvátil již nejen lid, nýbrž i duchovenstvo, a ohrožuje
tednotu samých biskupů.

Proto nebudiž zazlíváno arcibiskupovi, když po příkladu sv. Otce volá v den
zrození křesťanství „ut sint unum““, aby byli jedno. (,„Čech““.)

Olomoucký arcibiskup Dr. Leopold Prečan:
Fro celou katolickou církev latinského obřadu je závazným nynější církevní

zákoník i v těch částech, jež se týkají škol, jak obecných tak vyšších, Hlavně
tu jde o příkaz, jímž se nařizuje, aby věřící od malička tak byli vyučováni, aby; ti,
kdož je učí, nejenom se vystříhali všeho, co se protiví náboženství a počestným
mravům, ale aby ve školách hlavní místo se zajistilo výuce nábožensko-mravní.
Na tomto základě buduje dále Codex a rodičům i jejich zástupcům netoliko přisu
zuje právo, nýbrž i povinnost na výsost důležitou, aby se starali o křesťanskou
výchovu dětí. Paralelně se stanoví zákoníkem církevním, že diecésní biskup
má právo a povinnost dozírati, aby, ve školách kteréhokoli stupně se nic neučilo,
ani nedálo, co by bylo proti víře a dobrým mravům. Toto právo a tyto povin
nosti jsou tak fundamentální, že křesťanský život našich rodin a celé společnosti
nemůže býti vybudován jinak nežli na tomto základě, který je důsledkem nařízení
Kristova, aby církev obstarávala vůči věřícím úřad učitelský, kněžský a pas
týřský.

Jest arci jiná otázka, jak se dají tato nařízení zákoníka církevního v přaksi
prováděti, zvláště tam, kde školství je úplně v moci státní a kde státní zákonodárství
vylučuje z účelu vyučování a výchovy všechno, co s náboženstvím. a církví souvisí.
Tu ovšem vzniká problém, jehož řešení je, pokud poměry ve státě zákonodárství
církevnímu, jak shora stručně naznačeno, nepřejí, neobyčejně nesnadné. Tím však
nemohu a nesmím říci, že by se katolická církev svých práv, jež ji byla dána bož
ským zakladatelem, nějak zříkala anebo že by biskupové a věřící směli se vyhý
bati usilování o možnost plniti povinnosti sobě uložené, anebo užívati práv,
jež jim přísluší. I když nyní, jak dnešní poměry jsou, těžko se lze nadíti brzkého
uskutečnění ideálu školy s vyučováním a vychovávacím cílem nábožensko-mrav
ním, jest povinností každého katolíka a zvláště katolických kněží a biskupů starati
se vším možným způsobem, aby nejenom katolický lid, nýbrž i všichni jiní dobře
smýšlející občané, jimž blaho státu není holou frází, proniknutí byli přesvědče
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ním, že se nemůže dětem dáti většího pokladu na cestu do života, nežli nábožen
sko-mravní výchova a že je nutno o ni pečovati, má-li za nynější obecné mravní
bídy nastati obrat k lepšímu, Návrat k Bohu, návrat ke křesťanským mravům,
návrat k rodině křesťanské a zákony, jež k tomu napomáhají!

Pronikne-li toto přesvědčení dnešní lidstvo, pak bude možno vzbuditi tolik
statečnosti v řadách věřících křesťanů, že se nebudou báti ani žádných nevýhod,
iež by jim důsledné provádění církevního zákona přinášelo, a že nebudou též li
tovati žádných obětí, kde běží o to, aby svým dětem poskytli nábožensko-mravní
výchovu. Bez obětí, bez usilování, někdy nad síly lidské, žádná velká myšlenka
se dosud neuskutečnila.

Zatím nezbývá leč připravovati cestu Páně. Modliti se a pracovati bez ustání
a bez omrzelosti, jež bývá nejnebezpečnějším nepřítelem kterékoli ušlechtilé sna
hy. Nač se bát! Kolik bylo problémů v církvi svaté, o nichž se zdálo, že je
rozřeší celá staletí! A ejhle, přišla chvíle, kdy Prozřetelnost Boží, která „sahá
mocně od konce vesmíru do konce, a řídí všecko líbezně“ (Moudr. 8, 1.), vše
tak uspořádala, že problém dozrál a byl rozřešen mimo nadání! Otázka římská
připravovala se celá desítiletí a po tragickém jejím vyvrcholení v roce 1870
zůstala otevřenou skoro celých šedesát let. A přišla konečně hodina, kdy vedle
věčných úradků Božích moudrost sv. Otce -a prozíravost světské vlády našly
možnost, jak ji rozřešiti. Oportet nos omnes, oves et pastores, orare, laborare
et sperare! („Lidové Listy“.)

Královéhradecký biskup Dr. Karel Kašpar:
K laskavému dotazu o školské výchově nenalézám lepší odpovědi nad vážná

slova papeže Pia XI.: „Školní otázka stává se životní otázkou celé společnosti
lidské. Škola je buď chrámem, v němž má Bůh svůj trůn a oltář, anebo
je pařeništěm zla, odkud vycházejí zločinci zítřejšího dne, kteří nesou rozvrat
a nepořádek mezi lidstvo.“

Ale tam, „kde Bůh se odstraňuje ze školy, kde o Bohu ve škole se nemluví a
mlčením má se dociliti, aby lid o Bohu nevěděl, a aby byl lhosteiným k Němu“
(slova Sv. Ofee) — a což teprve, vyvolává-li se zúmyslně odpor proti
Bohu — fam škola není „chrámem, v němž má Bůh svůj trůn a oltář“ tam
dotyčný učitel se stává hrobařem štěstí dítka, a tím i hrobařem národa.

Kdo tedy chce, aby z dětí vyrůstali zdatní, charakterní synové a dcery ná
roda, kdo upřímně, nezištně miluje svůj národ, ten musí usilovatio to,
aby mejjen do škol bylo vráceno náboženství v plné míře, ale i, aby celé
vyučování, celá výchova byla proniknuta duchem Ježíše Krista.

Pokud škola tomuto poslání nevyhovuje, jest svatou povinností rodičů,
zodpovědných před Bohem za budoucnost svých dítek, aby bedlivě sledovali
řejich výchovu ve škole, a naleznou-i nějakou nepřístojnost — bez bázně
lidské, s křesťanskou statečností hájili nevinnéduše přeď hltavými
viky na kompetentních místech; dále, aby ze všech sil se přičiňovali o zřízení
škol konfesijiních, kde by duše dítek nebyly otravovány, a existují-liněkde
podobné školy (na př. řeholních sester), aby jen dďo nich posílali své dítky,
(Lidové Listy)

Apoštolský administrátor biskup košický Josef Čárský:
Dnešná školská výchova podobá se telu bez duše. Školská výchova nemá

hýbadla, lebo nemá vytýčeného cieu, na ktorého dosiahnutí by mala pracovať.
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Materialistický životný ciel, ku ktorému sa toliki školskí vychovávatelia prakticky,
často i teoreticky priznávajů: „čím víc užiti“ a „čím lépe se vyžiti“ je i samým
jeh> stůpencom príliš ordinárny, aby slúžil za cie školskej výchovi. Kresťanskými,
nezmenitelnými zásadami stanovený ciel' života váčšina naších pedagógov popiera.
Iného prijatel*ného cie'u škola nemá, preto nevie k čomu má vychovávať, preto
nevie ani naisť výchovných prostriedkov. Toto považujem za najváčšiu nemoc
našej školskej výchovy.

Úkolom školy má byť: vychovať udí mravne dobrých a naučiť ich vedomostiam
pre život potrebným. Čo do úkolu výchovného, tento bol dotknutý v predošlej
otázke. Pod človekom mravne dobrým rozumiem človeka, ktorý uznává zásady
mravnosti v ziavení Božom obsažené a dla ních aj jedná. — Úkol vyučovací
in conereto je rózný dl'a toho, čo bude žiak potrebovať pre život. O tomto
sa) mnoho hovorilo na poslednej anketě o školstve, bez toho, že by sa bolo
prišlo k jednotnému názoru.

Konfessijní škola má hore uvedené úkoly školy uskutočnit a tak dokázaťf,
že je školou najlepšou. Úkolom náboženskej školy je vychovať celých Vudí:
I rozum i srdce (charakter). K dosiahnutí tohoto ciea používá cirk. škola
áj nadprirodzených prostriedkov. Čo do úkolu výučby, musí se snažit, aby bola
prvotriednou, aby, podvrátila predsudok zvlášť u nás rozšírený o inferiorite
katol. škól. V tomto ohlade sú živou apologiou náb. školstva skoro všetky:
školy vedené reholniciami na Slovensku (myslím, že i v hist. zemiach).

Žijeme v demokratickom štáte. Demokratickosť móže znamenať všetko len

nie ustálenosť. To platí io školstve v demokratickom štáte. Budúcnosť kato
líckého školstva bude taká, jaké bude náboženské sebavedomie občanstva nášho
štátu. Pomoóct móže systematicky prevádzaná katolícká akcia, ktorá burcuje
katolícké povedomonie, že povinnosťou našou je: uplatniť zásady kresfanstva
na cele, čiare, teda i v školstve. Tu mnoho může vykonať naša katol. tlač. (Lid.
listy.)

Nitranský biskup dr. Karol Kmeťfko:

Povinnosť katolikov voči škole je presne označená v cirkev. zákonníku.
Kánon 1372 praví: „Nech sů všetci veriaci auž od mladého veku lak vychovávani,
aby sa im nie len nič neprednášalo, čo by sa protivilo katolickemu náboženstivu.
a dobrým mravom, ale vo výučbe prvé miesto nech zaujima viero- a mravouka.“

Takáto výchova je len v katolickej škole možná a zato ustanovuje kánon
1374.: „Dieťky katolícke nech nenavštěvujúů školy nekatolícké, neutrálne alebo
milešané, nakolko sú tieto i nekatolíkom prístupné.“

© Katolícke dieťa teda patrí do katolíckej školy a jestli by štát nedal možnosti
katolíckym deťom chodit do katolíckej školy, musí sa Církev sama o toto starať,
ako to kánon 1379. predpisuje.

T»to sú jasné smernice, ktorých sa katolíci pri riešení školskej otázky
pridržiavať majú. Škola je pre Cirkev najvážnejším problémom, poneváč od školy
závisí, či dieťa stane sa veriacim katolíkom, alebo sa ztratí pre Cirkev a pre
večnosť. Tohoto významu školy sú si dobre vedomi katolíci týchšťátov, v ktorých
je rozluka Cirkvi od štátu provedená a kde sa v štátných školách náboženstvu
nevyučuje. Starostlivosť a obetavosť katolíkov v Amerike a vo Francii o školu
je skutečné úcty- a podivuhodná. Platia daň na štátne školy a pri tom udržujů
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siz vlastných sil bez podpory štátu svoje cirkevné školy. Prinášajů velké
hmotné obety, len aby ich dietky nemusely, chodiť do laickej nevereckej .školy..
Zaisté táto obetavosť je najlepším děkazom, jaků dóležitosť pripisujů tito katolíci
škole. —

U nás inieto rozluky a vo všetkých školách, aj v štátných, vyučovánie nábo
ženstva je možné. Predsa katolíci Čsl. republiky nomóžu býť spokojní s terajším,
stavom. Nemáme sice ešte úplne laické školstvo, máme však desaftisíce učitel"ov
bezvercov, ktorí v štátných školách tů najihroznejšiu proticirkevnů a protinábo
ženskúůpropagandu prevádzajů. Štátná škola s učite'om bezvercom je v podstate
to isté, ako škola neverecká:istou duševnou záhubou pre dieťa, Tento
stav zvlášte v historických zemiach ie smutný, kde len niekolko súkromých
katolíckých škól je proti ohromnej váčšine státných šlól s učitemi nevercami.

Na Slovensku nateraz ešte váčšia čiastka Uudových verejných škók je cirkevná:
V týchto, a len jedine v týchto je zabezpečená výchova školskej mládeže. Proti
týmto cirkevným školám vedie sa tuhý a nebezpečný boj. Štátná školská zpráva
usiluje sa naše dirkevné školy systematicky tichým témpom zoštátniť. Čini sa to
obyčajne tak, že sa hladajů na budovách cirkevných škól závady a pre tieto,
často nepatrné nedostatky odopiera sa cirkev. školám platdoplňuiúca štátna pod
pora, ktorů týmto školám zákony zabezpečujú. Mimo toho pri novo- a nadstavbách
škol favorizujů Sa tie obce, ktoré nie cirkevné, lež štátne školy stávajů,
hoci na Slovensku jednako sů verejnými škoiami, tak cirkevné, ako aj štátne
školy.

Následkom tohoto usilia štátnej školskej správy Cirkev na Slovensku už mřiohé
školy ztratila a očekává jú ten osud, čo zastihol Cirkeévna Podkarpatskej Rusi,
kde od prevratu asi “/; cirkev. škol bolo poštátnených. (Z 350 škól teraz
je cirkevných 45). O známom zabrání 21 katol. stredných škól a smutných
následkoch tohoto násilia teraz ani nehovoríme.

Jedným slovom, školské pomery u nás sú ve/mi neutešené.
Otázka je, či máme reálného. podkladu a nádeje k tomu; že sa tieto poměry

razom. zmenia cestou parlamentárnou, keď katolícké strany budů mať rozhodujůci
vliv aj v týchto veciach? Každý uzná, že nie.

Éo teda robiť? Ktoré by boly naše najbližšie úkoly v tejto pre nás naj
vážnějšej veci?

a)“ Dokia sa neuskutoční katolícky blok, t. j. stála a všeobecná súčinnosť
všetkých katolíckych strán, nech sa zástupci klubov katolíckych strán sídů
na spoločnů poradu, nech určia aspoň v školských veciach svoj spoločný postup
v parlamente a nech ustália, čo móžu a majú pri terajších pomeroch žiadať
a docieliť na záchranu a rozšírenie katolických škól.

Nem. kresť. socialisti predložili v parlamente návrh, aby bol utvorený fond pre:
udržovánie a podporovánie privát škol s právom verej.n.o.s.ti.
Tento návrh je důležitý v prvom rade pre historické zeme, kde niet vferejných
cirkev, škol, predsa má sa vystrieť aj na Slovensko, poneváč máme na Slovensku
dve súkromné katol. gymnazia a treba umožniť sriadenie ďalších takýchto škál.

Piovinnosťouvšetkých katol. strán je, aby tento návrh memeckej
kresť. soc. strány podporovaly.

b) Potrebná je systematická propaganda katolíckejškol. myšlienky.
Každý katolík musí byť presvedčený o tom, že katolícke dieťa patrí do kat2
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líckej školy a že terajšia škola ohrožuje vieru a mravy dietok. Týmto ciel'om
sa zavádzateraz na SlovenskuApoštolát priatelVov katol. škól a Bis
kupský sbor nariadil aj verejné modlitby za nábožensků výchovu dietok. Keď
každý katolík bude proniknutý presvedčením, že jeho diefa len do nábožen
skej školy smie chodit a že štátna škola s učitellom nevercom je pre dieťa
najváčšie mešťastie, potom sa nám podarí Vahko uskutočniť to, čo docielili
po dlhom boji a systematickej práci holandski katolíci.

c) Nechsa utvorí Katol. Školská Rada pre celů republiku
na; spósob Kiatol. Školskej Rady na Slovensku. Táto Školská Rada je poď
vedením Biskupského sboru, každá dieceza má v nej dvoch zástupcov, horlivých
katolikov-pedagogov a od nej vychádzajů všetky iniciativy ohladom škol. Táto
Katol. Školská Rada by vyzvala kluby katol. strán k spoločnej práci za katol.
školy a vyhotovila by program, ako zachrániť už jestvujůce katol. školy a ako
tieto školy rozšíriť.

id) Učme sa od katolíkov iných štátov. Veriaci musia aj obety prinášať
na katol. školy. Venujme váčšiu pozornoť rádom a kongregáciám, ktoré majů
povolanie zakládat školy a vyučovať mládež. Máme v republike Kongregáciu
Bratov. škol kresťanských, bolo by veď/mi dobrým rozriešením našej školskej
otázky, kdyby sa táto kongregácia tak rozšířila, ako ku príkladu vo Francii.
S radosťou očekávame v najbližšom čase aj utvorenie provincie rádu Piaristov,
ktorí by prevzali vyučovánie mládeže v stredných školách.

e) Tak zv. školská neděla, ako je ona zavedená v mnohých štátoch,
velmi dobre slůži propagácii katol. školy a k budeni povedomia o význame
nébož. výchovy. Klázeň o katol. škole a sbierka na katol. školské ciele túto
nedeVu nech je aj u nás predpisaná.

Toto sú len niektoré všeobecné pokyny, ktoré bysme móhli a mali hneď usku
tečniť.Preto vrele odporúčam,aby sinaša Katolícka akcia, Sv. Otcomviac
kráť tak dórazne odporúčana,v budúcomroku katol. školy vzala do pro
gramu a aby do služby tejto postavila všetky tie velké síly,
ktoré v sebe obsahuje v štáte počítajúůcom výše 10 mil kato
líkov.

Nezabudajme na to, že budúci osud Katol. cirkvi v ČSR. nezávisí od tej
propagandy, ktorů Volná Myšlienka vo všetkých svojich odtienkoch medzi
dospelými tak húževnate a divo prevádza, lež ako to protivníci našej Cirkvi
súkromnei verejne vyznávajů,o tomto sa rozhodne medzi tichými
můrami školy pomaly, bez hluku, nezbadane. — Jedonásťročná zkušenosť
©: tom presvedčila našich odporcov, že prevážnu časť terajšej v kresť. duchu
vychovanej generácie nemožno odkloniť od Cirkvi a náboženstva v tých rozmeroch:
ako si to oni predstavovali, preto sa vrhli na školy, aby to časom Vahko bez
boja dosiahli, čo doteraz ani pri tom najváčšom namáhaní nemóžu previesť.
Malé priznaky a doklady vraj už aj majú z posledných volieb. (Mladšie pokolenie
údajné už dla ich vóle hlasuje.) Dl'a ustáleného svojho plánu chcejů aj ďalej
pokračovať.Preto volám: Katolíci celej republiky. Dokial je ešte
čas, k spoločnej práci, k spoločnému boju, k spoločným obe
ftiamak spoločnému vífazstvu za naše katolicke školy! (Lidové
listy.) (Pokračování.)
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Josef Kobosil:
Vychování a vyučování v Jednotě českobratrské.

(Doplněk k Dějinám vychovatelství, str. 132 a n.)
(Pokračování.)

Mnoho neprobádaného a neosvětleného jest dosud, v dějinách Českých bratří
vůbec a v dějinách jejich školství zvláště. Trpce na to žaluje F. Chudoba ve
Sborníku Blahoslavově (v Přerově, 1923):!5)Spor, který se točí sedmé
desítiletí o dílo „Historia fratrum““ (zda Blahoslavovo nebo Černého) ukazuje velmi
názorně „jak málo posud známe Blahoslava a jeho vrstevníky, jak bratrskou
literaturu dějepisnou ovládáme spíše jen podle jména než skutečně; jak málo
jsme pronikli osobnosti, jež stály v popředí Jednoty, v době rozkvětu. O Blaho
slavovi bylo napsáno již leccos dobrého. Ale pokud nejsou kriticky vydány jeho
spisy od největšího do nejmenšího; pokud není, podle nich a všech přístupných
pramenů soudobých napsán jeho životopis; pokud není kriticky zhodnoceno jeho
dílo spisovatelské a kulturní po všech stránkách, nemůžeme říci, že jsme proň
udělali to, čím jsme mu povinni. Převážná část jeho prací dosud tlí v rukopise..
Pokud nebude pracovníků schopných a věci oddaných, kteří nám prachem a plísní
století vyšlapou nové stezky do minulosti, budeme jen přemílat ověřené pravdy,
polopravdy i nepravdy, poněvadž ne kažďý má dostatek času, chuti nebo i mož
nosti prokousávat se v archivech a knihovnách vetchými rukopisy; budeme jen
po jiných opakovat ustálená hesla, aniž nám kdy z mrtvých vstanou doby a lidé
v své pravé podobě. Zatím nezbývá než pracovat a věřit!“ — Palacký viděl v
Jednotě nejideálnější církev křesťanskou...é) a Jar. Bidlo dovodil, že Jednota
bratrská byla povolána k tomu, aby prakticky provedla ideál českého hnutí nefor
mačního — obrození a povznesení života náboženského na základě mravním...
V tom právě spočívá hlavní význam Jednoty bratrské, — která representuje výkvět
středověkého českého hnutí náboženského a myšlenkového, která soustřeďuje
v sobě znenáhla výkvět českého národa, výkvět jeho inteligence, nejkrásnější,

stavitele české práce, české píle a české kázně, české poctivosti, české cti, českého
vlastenectví a obětavosti. Tak asi možno vyjádřiti povahu a tendenci české re
formace, která od samého počátku Jednoty bratrské jí se udržuje, na ní hlavně
a skoro jedině spočívá a jí dosahuje konečného — ovšem jen dočasného vítězství.
Bez Jednoty bylo by české hnutí reformační buď neslušně zaniklo nebo po
vystoupení Lutherově se proměnilo v lutherství, jak za to mám, v neprospěch
kulturních zájmů českého národa.“!7) Naproti tomu jest soud Denisův o Jednotě
bratří českých,!*) „která nikdy nedospěla k učení konečnému a přesnému, z části
zajisté proto, že se starala více o kázeň než o dogma, ale především z instink
tivního odporu proti všemu, co se podobá pýše vlastního rozumu, a že opravdu
doslovně si vysožila s:ova Spasitelova: Pokoj lidem dobré vůle. Není v ní ne
oblomné logiky Kalvínovy nebo vítězící smělosti Lutherovy; vloudila se do duší,
hověla jejich melancholii a nadějí přiváděla je k odříkání. Učení vznešené a nebez
pečné, jímž Čechy málem byly by zahynuly. I za nynější naší vzdělanosti nábo

15) Jak přibývalo vědomostí o Janu Blahoslavovi, str. 33.
16) Dr. F. M. Bartoš v předmluvě k překladu Dějin Jednoty bratrské, XII.
17) Jednota bratrská, vrchol české reformace. Přednáška v Plzni, str. 8.
18) Denis-Vančura, Čechy po Bílé Hoře, díl I., str. 270.
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ženství, jež by se tak široce poddávalo všem vlivům, bylo by ve velikémnebezpe
čenství, že se rozdrobí na církvičky a národ, který by se oddával všechen všem,
obětí jsa předčasného altruismu, svou mrtvolou brzo by zatarásil cestu vedoucí
ku pokroku.“ (Rousseau v Emilu žádal pro dějepis jisté reformy, „neboť dějepisci
obyčejně znetvořují události a mísí do nich vlastní úsudek; nechť se proto mla
díku předvádějí jen fakta dějinná a úsudek se ponechává jemu samému.“ Kádner
v Dějinách pedagogiky, str. 474).

Co se můžeme dověděti o školství českobratrském od samého Komenského ?
Kromě luvedeného již citátu z „Otázek některých...“ najde se materiál

v těch spisech, které psány byly v době příprav k návratu do Čech, před r. 1632
(než Valdštejn v květnu Sasy opět z Čech vypudil). Jsou to: Didaktika (česká),
Navržení krátké o obnovení škol v Království českém, a Haggaeus redivivus.

Didaktika (česká) — r. 1841 prof. Purkyně v Lešně v archivu tehdejší
protestantské obce kromě jiných menších spisů našel i souvěky přepis české
Didaktiky, pod vlastním dohledem skladatele učiněný, jakž mnohé opravy a pří
davky rukou Komenského psané dokazují. — Tiskem vydal ji r. 1849 prof. Josef
Chmela (Řivnáč), 1871 Dr. Jindř. Beránek a r. 1892 Dr. J. V. Novák (Kober).
Přes to, že český tekst Didaktiky byl už několikrát vydán, zbývají tu ještě
problémy takřka netknuté. Jest to zejména otázka, kdy vznikly vlastnoruční
přípisky Komenského v rukopise Didaktiky, přípisky to pro svou těžkou čitel
nost dosud namnoze nesprávně přečtené, téměř naskrze dosud nievyložené, ba
z části dosud nepřečtěné a nevytištěné.!?)

Již z úvadu jest znáti, že Komenský péči o vzdělávání jinde za pokročilejší
považoval. „Jazykem svým píšeme, protože národu svému píšeme. Mají jiní, (!)
kdo by je povzbuzoval, napomínal, vzdělával, mějme i my

V hlavě XI. (že škol pravých dosavad nebylo) pochváliv Luthera běduje:
„Nebo z našich škol (hanba se přiznati! pravdu však vyznati i svědomí l pří
tomné předsevzetí nutí), řídko kdo začátky nějaké podstatné vynášel. Na čte
nářství a písařství mládež naše vynakládala svá školská léta a na kouštěk při
tom vokální muziky a arithmetyki. Uchytil-li kdo drobet latiny neb němčiny,
to za zvláštní kořist měl, a v tom věk mladosti strávě, dále a výše někam
jíti neměl kdy, a nevěděl kudy, ba ani nerozuměl, že se jíti může někam výše.“ —
Toho, co by, zvláště mělo být vštěpováno v mysl, zvláště nedbáno, totiž zbo ž
nosti a mravnosti. O to, pravím, všude ve školách (i v akademiích, které
přec: by měly býti vrcholem lidského vzdělání) menší byla péče: takže odtamtud
často místo tichých beránků vycházeli divocí oslové a nezkrocení, bujní mezkové,
a že odnášeli odtamtud místo povahy způsobilé ke ctnosti pouze povrchní zdvo
řilé chování, nějaký vyšperkovaný šat cizokrajný a oči, ruce imohy vycvičené
ke světským marnostem. Neboť kolika z těchto panáčků, vzdělávaných tak dlouho
studiem jazyků a věd, připadalo na mysl, aby byli ostatním smrtelníkům vzo
rem střídmosti, cudnosti, pokory, lidskosti, důstojnosti, trpělivosti zdrželivosti
atd.? Avšak co je toho příčinou? Jedině to, že školy pranic nedbají o řádný
život. (Novákův překlad Didaktiky Veliké, str. 101.)

V hl. XXVIII (Uvážení, jak by u čás takové školy šťastně vyzdviženy býti
mohly)... Avšak nevelkých nákladů bude třeba. Nebo ne to, abychom krmníků

19) Dr. J. Hendrich, Příspěvky ke studiu Komenského ve Sborníku filosofické fakuily
university Komenského v Bratislavě r. V., 1927.
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pro zahálivé, tučné, opět břichy nadělali, obmýšlíme; ale toliko, aby ti, kdož
by z milosti k Bohu a mládeži práce ty podnikati chtěli, povinnost preceptorskou
při čem konati měli. Protož školmistra ve vsi snadně uživí, když z důchodů
svých páni (an je sobě někteří nad slušnost zvýšili) něco ulevíc, na ně obrátí.
A poněvadž nebudou než čtyry hodiny za den práce, buďe moci jakýkoli řeme
slník, nebpísař, neb zvomík, to jest člověk odjinud již díl vyživení mající, k tomu
stačiti, tak, aby ne všudy. naschvální rektor chován byl, a u něj celý nátlak
šel. Na školy městské, hlučnější, i české i latinské, více bude nákladu potřebí...
ovšem pak na akademii. Ale ma to již prvé jsou 1. školy. na větším díle vy
staveny (!, zvláště akademických a jesuitských kollegií několik (!) 2. Důchodové
týchž škol (!) 3. Důchodové klášterští také ne jinam, ne žin usus sacros obrácení
býti mohou na školy, na Vychování alumnů církevních a na vychování sirotků
chudých atd.

IM. (Kde pak naberem preceptorů takový zástup?) Odpověď: s počátku snad
nesnednosti něco bude, mapotom nic. Nebo v patnácti letech jediná dobře spo
řádaní škola ma sta lidí učených, kteří se jiným za vůdce hoditi mohou, dá,
když každý skrze všecko proveden jsa, všeho povědomosti nabude, a tak z kaž
dého učedlníka mistr býti moci bude. Mezitím pak udělati, jak na ten čas možné,
vzíti jakéhokoli mládence, neb muže, neb starce třeba od řemesla neb od pluhu,
jen kdyby čísti a psáti uměje, zkušený byl (načež se nejvíce hleděti musí)
v pobožnosti a povahách dobrých; půjde to, protože když knihy žákům dobré
i o užitečném jich užívání plná zpráva bude, nebude snadné, zmýliti se neb
chytiti; zvláště když by scholarchové a visitátorové rozumní byli, aby jim to
ukázali, a potom přehlédati uměli. (Pokračování.)

Ar. Oliva:

Vyučování náboženství a výchova sociální,
(Pokračování.)

Sedmé a desáté přikázání jsou přikázánísociálníchpráv a sociální
spravedlnosti v nejvyšší míře. Každému jeho právo a spravedlnost — toť na
prostý požadavek přirozenosti a křesťanství. Nesmíme spolubratra tyranskou
svévolí utlačovati, drze mu loupiti jeho práva, vykořisťovati ho. Úcta k osobní
důstojnosti druhého! Úcta k viastnímu i cizímu majetku! Jen Achabové násilně
nebo úkladně rvou Nábotům dědictví otcův! To. jsou kreatury, lidské společnosti,
ničemové, jejichž místo není v řadách katolíků — nemá totiž býti! Úcta k lidské
práci! Musíme pracovati poctivě, pilně a svědomitě, ale za to se nám má dostati £
néležité odměny k slušné výživě. Žasneme opravdu, kolik sociální výchovy, zalo
žené ma solidním fundamentu božských přikázání, dává člověku na životní dráhu
svědomité vyučování náboženství jen při 7. přikázání! Náboženské vyučování
musí sociální závazek práva a spravedlnosti tak zdůrazniti, že dítě musí býti o
tom. naprosto přesvědčeno, že porušení těchto povinností může býti napraveno
jen tehdy, je-li tu vůle a snaha napraviti sociální bezpráví.

„Čest a dobré jméno chrání přikázání osmé. Moje čest a dobré jméno
jako čest a dobré jméno bližního. Nesmím je bližnímu loupiti, nesmím ho bezdů
vodně podezřívati, nesmím o něm zle mluviti, jinak se zle proviňuji na lásode
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k bližnímu. A to jest hřích sociální. Základem lidského spolužití jsou a musejí
jimi zůstati pravda a pravdomluvnost. Musíme teďy nenávidět lež a přetvářku
v každé formě! Pravda a pravdomluvnost vždy, všude, za všech okolností!

Přehlížíme-li celek, jest jasno, jak mocnou a důležitou a přece jemně učle
něnou sociální budovou jest Dekalog se svými požadavky. Jest neocenitelnou!
prací pro život jednotlivce i celku, jest to opravdová sociální práce podati Dekalog
s jeho hlubokým smyslem a duchem, zdůrazniti jeho sociální význam, aplikovati
jej na zmotané poměry lidského života. Nestačí tedy jen kasuisticky objasňo
vati jeho požadavky.

A ještě něco nutno připomenouti. Tyto požadavky nestojí tu jako požadavky
lidské, nýbrž jako požadavky, které Bůh v lidskou přirozenost vložil jako božské
dědictví, jest to Bohem daný pilíř lidského řádu a lidského soužití. Jsou to při
kázání, za nimiž stojí jako sankce svatý a všemohoucí Bůh, celá věčnost s nebem
nebo peklem, soud s požehnáním nebo kletbou. Jaká síla k vítězství i v hodi
nách nejtěžších!

Veliký jest významDekalogu pro sociální výchovu lidstva.
Není to vznešený úkol vyzdvihnouti při náboženském vyučování tyto sociální
hodnoty pro lidskou společnost? Nezbystřuje se tu svědomí vynikajícím způso
bem v ohledu sociálním? Nekoná každý opravdový pohled do duše při zpyt
vání svědomí, každé doznání chyb ve zpovědnici před vševědoucím Bohem
neocenitelné služby pro sociální výchovu? Buďme si toho vědomi, co může vy
konati náboženské vyučování pro myšlenky boží a pro boží požadavky v Deka
logu obsažené!

2 Vedle Boha, Otce všech, musí náboženské vyučování za
druhý hlavní pilíř sociálního řádu v přítomné době posta
viti zásadu: Všichni jsme bratři, všichni náležíme k jedné
velké rodině, jako bratři, jako děti boží.

I když jsou rozdíly mezi lidmi, i když mnozí s opovržením pohlížejí na dru
hé, jesl. přece každý z nás člověkem, každý bratrem druhého. Všichni jsme stvo
řeni k obrazu božímlu. I schátralec jest člověkem a naším bratrem. Člověk nejvzdě
lanější, nejvznešenější, nejlepší a nejbohatější, jest zase člověkem. Lidská dů
stojnost jest dar boží všem lidem, všichni jsme velikou společností bratří. Jak,
krásně a jasně možno tuto pravdu vyvoditi při pojednání o přirozenosti lidské!

Kristus chce každého člověka povznésti ještě k vyššímu bratrství. Umřel
za všecky, za všecky lidi obětoval svůj život. Tohoto ducha bratrství dávají,
udržují a posilují sváté svátosti. Všichni vycházíme jako bratři z křestní koupele
znovuzrození, všichni jako bratři poklekáme u stolu Páně. I když se různíme
stavem a společenským postavením, patříme všichni k obcování svatých, všichni
budeme jednou státi před svým Otcem jako bratři. Ať živi či mrtví, v nebi nebo
v očistci, všichni tvoříme jedno veliké bratrstvo.

Jak vznešený úkol vštípiti tuto pravdu dětem při náboženském vyučování
jako základní pilíř sociálního cítění! Af mluvíme o vykoupení lidstva Kristem;
ať pojednáváme o svatých svátostech nebo hrůzou nás naplňují poslední věci
člověka, vždycky může nenuceně, ba nutně musí vystupovati do popředí pravda:
jsme dětmi božími, bratřími. Žádné pohrdání bližním, žádné farisejské vyvyšo
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vání se nad něho! Žádné vykořisťování! Žádné zneužívání! Proč pohrdáš svým
bližním, bratrem v Kristu? Kdo ti dává k tomu právo?

Spasitel ve slavnostní chvíli, před svým odchodem s tohoto světa, modlil
se k Otci: „Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě“ 1ento
duch mé býti duchem křesťanství, duchem církve. Bratrský duch k ubohým, utla
čeným, vyděděným, jimž nesmíme jako bratřím oďpírati právo, bratrský duch
vzájemný, který platí i pro pohana, platí i pro bratry zemřelé. Ti všichni jsou
naši bratři. Pro ně všecky bude náboženské vyučování při vhodné příležitosti
buditi nejen pravé porozumění, nýbrž i obětavou lásku. To jest sociálně vycho
vatelské působení. S tohoto základního principu bratrského ducha bude v mlá
deži za plného porozumění učitele náboženství vyrůstati myšlenka, že nemá
posuzovati člověka jen podle šatu, zevnějšího lesku, majetku, hodnosti a stavu,
nýbrž hleděti na jeho vnitřní hodnotu a ceniti člověka jako bratra. Vyučujeme-li
v tomto duchu, pak jsme přispěli k sociální výchově a k smíru lidí více, než mo
hou přispěti sociální zákony, které vždycky potřebují k uskutečnění sociálně
cítící lidská srdce.

3. Jako třetí hlavní zásadu musíme dětem vštípiti, že jako
bratři máme míti porozumění jeden pro druhého.

Bible uvádí příklady, kdy člověk stojí proti člověku s naprostým nedostatkem
porozumění. Mám vylíčiti smutný případ Jidášův? Dokonal hrozný zločin. Lež
a tajná zloba způsobily poruchu v jeho duši a uvedly ji v záhubu. Peníz zrádný
pálí ho v dlani. Co zažil po svém černém činu, jest tak hrozně odstrašující, že
jest to zrovna dojemnou tragikou pro život jednotlivce i společnosti. Fariseové
mohou člověka Jidáše potřebovati k provedení zločinného plánu. Neštítí se spřosto
ty, podplácení, zrady. Čin se zdařil. Oč dychtivě usilovali, splněno. A teď jsou
s člověkem Jidášem hotovi. Necitelně, bez milosrdenství ponechávají ho svému
osudu. Jidáš pociťuje lítost. Učinil, co člověk v takovém případě nikdy učiniti
nesmí. Jde k zločinným zákazníkům. ,„„Conám do toho? Ty viz“ Jen necitelnost
a neláska jsou schopny takové odpovědi. Sami označují stříbrné jako peníz krve.
Jsou potřísněny krví. Lidé takového druhu nemají s bližním slitování, pohrdají
jeho duševním bojem. Člověk nezná člověka. Konec jest sebevražda, poněvadž
necitelnost lidská hnala ho k zoufalství.

Na počáťku Bible jest hrozný obraz lidské bezohlednosti a nelásky. Kain
zabíjí Abela. Země pije bratrovu krev. Země po prvé zachvívá se hrůzou z děsné
ho činu bratra na bratrovi. Tu volá Bůh Kaina. Dozná svůj zločin na bratrovi?
Procitne v něm bratrský duch? Ne, neboť ten duch v něm umřel! (Chladně,
necitelně, skoro satansky mluví bratr: „Nevím. Jsem já strážcem bratra svého?“
Běda: Má tento bohaprázdný duch zvítěziti? Musí pravý bratrský duch s plá
čení. Opustiti zemi? Ještě dnes jde světem toto proklaté smýšlení, smýšlení,
ktere nemá porozumění pro lidské srdce, lidskou bolest a lidský boj a chladně
jde kolem.

(Dokončeníl)
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RŮZNÉ ZPRAVY A LITERATURA.

Civilních sňatků bylo v Praze v uplynu
lém roce 5505. Je možno bráti vážně tvrzení
o prohlubování nábož. života?

Klášter pod Znievom zajistil stavbu reál.
gymnasia. Dne 22. prosince zasedalo před
sednictvo Kláštera pod Znievom a odhlaso
valo na stavbu nového slovenského římsko
katol. reálného gymnasia 500.000 Kč. Tím
je zajištěna slavba tohoto jediného řím.
katol. reál. gymnasia slovenského.

15 milionů Kč za obraz. Známý mecenáš
John Rockefeller koupil v umělecké dražbě
obraz „Ukřižovaný“ od středověkého ital
ského mistra Pietro della Franceska za
450.000 dolarů, t.j. 15 milonů Kč. Je to
největší suma, která kdy byla zaplacena
při dražbě za umělecké dílo.

Význam antiky pro křesťanství. Odo Casel
o tom praví (dle Theolog. Revue, 1929,401):
„Helenistická antika není bez významu pro
království Boží. Toto přišlo s nebe, je čistě
božským zjevením, učinilo si však služeb
nými formy své doby, aby vyjádřilo bož
ské. Proto se obíráme antickým kultem,
ne abychom podstatu, nýbrž formy kato
lického kultu hlouběji mohli pochopiti.“

Učitelů katolického máboženství českých
a slovenských je 4914. Připočteme-li pro
řesory středních škol, máme počet přes pět
tisíc. Kdyby si všichni uvědomili svou po
vinnost, odebírati Vychovatele, který je
diný důsledně si všímá otázek katechese,
kolik by musel míti odběratelů a jak by
musel vypadati! Nevyhovuje-li něco v tom
či onom ohledu, sednu a napíši něco lepší
ho. Kritika je vždycky snadná, práce těžší.
V žádném stavu néní tolik kritiky, ale také
tolik netečnosti k odbornému listu. V tomto
ročníku uveřejníme abecední seznam odbě
ratelů jako výmluvný doklad, jak učitelé
náboženství — katecheté z povolání i z
duchovní správy — touží po vzdělání ve
svém oboru!

Zde je na místě dáti pořádný štťuleček
mladšímu kněžstvu. Celá prý jedna třetina

kněžstva, výhradně to z mladší generace,
není členem fondu Theodora... V naší jed
notě dle výtky a stížnosti samého před
sedy jednoty kanovníka Kavana i zde stojí
velká část mladšího kněžstva stranou. Se
založenýma rukama se divají, jak ti staří
pracují a bojují za zlepšení hmotného po
stavení kněžstva, čekají bez uzardění, až
jim zralé ovoce cizí práce padne do vlast
ního klína. Jak toto jednání nazvati? Ne
mám pro ně pojmenování. Takové nepocho
pení solidarity darmo bychom u jiného
stavu hledali. Tak píše farář Ant. Lakomý
v pěkném článku O zřízení diecés. pensij
ního kněžského fondu ve Věstníku jednot
duch. brněnské a olomoucké v č. 12. Tady
máme zase stížnost v jiném ohledu.

Robert H. Benson, přeložilLad. Hr o
nek: „Obyčejný člověk“, stran 398, za 25
Kč. — Robert H. Benson, přeložil Lad.
Hronek: „Zkouška“, stran 267, za 18Kč.
Ve zdařilém překladu Lad. Hronka vyšly
další dva svazky románového díla slavného
anglického konvertity R. H. Bensona, jehož
jméno tvoří skvělé trojhvězdí moderní prósy
spolu s Chestertonem a Bellocem v Anglii.
Benson patří k oněm drahým.autorům staré
anglické tradice, kteři dovedou vypravovati
stejně zajímavé, bohaté a rušné příběhy
vnějšího života, jeho dobrodružství, cito
vé zmatky, bloudění a hledání — jako od
krývati utajené děje duševní, které průměr
nému pozorovateli zůstávají neznámy. Je
to autor, který rozumí době a jejím bole
stem: vždyť sám je synem této doby a sám
trpěl jejími bolestmi. A tato známka vnitřní
pravdivosti a vlastního prožitku propůjčuje
každé knize Bensonově nehynoucí ceny li
terární, myšlenkové, estetické i etické. Dílo
Bensonovo, rozšířené po celém světě v tisí
cích exemplářích, zaslouží si opravdové po
zornosti iu nás. Doporučujeme jeho četbu
všem přátelům skutečného umění románo
vého co nejvřeleji.

Osobní. Na trvalý odpočinek dán Fr. Podivínský, katecheta, Hulín, jemuž zároveň vy
slovéno uznání z. š. r. za dlouholeté a úspěšné působení ve službě školní.

Konkurs. Na středních školách: Plzeň (g), Chrudim (rg). — Na školách občan

Přistupujte za členy Družstva Vlast.
Členský vklad jednou pro vždy 100 Kč splatiti možno v měsíčních
lhůtách. Členové mají „Vlast“, spolkový měsíčník pro vzdělání a,
zábavu za 30 Kč a po doplacení členského vkladu obdrží zdarma

knihy v krámské eeně 200 Kč.

Přihlášky příjímá ředitelství Družstva Vlast Praha II., Žitná ul. 26.
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Arcibiskupové a biskupové o školské otázce,
(Dokončení.)

Apoštolský administrátor biskup brněnský Dr. Josef Kupka:
Jsem pevně a důvodně přesvědčen, že ideál školy jest škola náboženská,

čili konfesijní, neboť ona jediná jest s to, aby vyplnila úkoly školy, totiž vzdě
lávati rozum a vychovávati tak, aby žák dosáhl časného i věčného blaha a aby
tak splnila očekávání křesťanských rodičů, církve i státu. — Odezírám zde úplně
od rodičů nevěreckých a mám na zřeteli pouze rodiče věřící. — Že škola ná
boženská dovede vštípiti vědomosti, o tom nejlépe podává svědectví historie,
která učí, že církev dovedla svými školami v prvních dobách barbarských po
vznésti národy v krátkém čase na vysoký stupeň vzdělanosti, hlavně ve filosofii,
umění, zvláště v wumění architektury. Tuto schopnost křesťanských škol nejen
vychovati, nýbrž i vyučovati dobře chápou křesťanští otcové, kteří si za štěstí
považují, mohou-li své syny a deery dostati do duchovních ústavů, a které jim
se vší důvěrou odevzdávají. — Tolik jest jisto, že právě chovanci katolických
škol, jak obecných, tak i středních a vysokých, konají zkoušky s nejlepším prospě
chem. Jest známo, že katolická universita ve Washingtoně zaujímá v této pří
činé první místo mezi všemi universitami v Americe. Povážíme-li, že právě v této
dob: 18.000 školních bratří (kongr. sv. Jana de La Salle) vyučuje přes 300.000
žáků, povážíme-li, že církevní řády vyučují ročně sfatisice a miliony žáků, pak
S podivem a úžasem musí každý doznat schopnost a zdatnost katolických učitelů.
— Ale právě tak jako dovedou náboženské školy vštěpovati vědomosti, tak dove
dou působiti také na vůli svých chovanců, t. j. vychovávati k mravnosti, neboť
v katolických školách spojuje se vždy výuka s výchovou. —

Náboženská škola působí jednotně na vývoj rozumový .i mravní, veškeré
vyučování a výchova děje se pod zorným uhlem Kristových zásaď. — Všechny
předměty i světské směřují k Bohu. V přírodopisu poukazuje se na moudrost a
všemohoucnost Boží, v dějinách na prozřetelnost Boží a p. — Tak panuje stále
jednota mezi vírou a vědou.

Aby výchova srdce a vůle se zdarem se pěstovala, třeba míti na paměti,
že následkem hříchu dědičného jest vůle lidská více nakloněna ke zlému nežli
k dobrému a proto tato náchylnost ke zlému musí býti seslabována sebezapíráním
a oběti a pak musí býti stále k dobrému obrácena. — Ale, jak zkušenost učí, pouze
přirozené prostředky nedostačí, aby člověk se rozhodl vždy a za všech okol
ností jednati mravně, charakterně, tím méně, aby konal křesťanské ctnosti, k jichži
konání jest potřebí nadpřirozené pomoci. Z toho následuje, že toliko škola ná
boženská může vypěstovati mravní charaktery a to proto, že ona jediná podává
vůli mocné pohnutky k mravnímu jednání, ona jediná může diktovat člověku
odměnu za ctnost a trest za hřích. Jedině škola náboženská může říci žákovi:
Bůh tě všude vidí, zná i tvé nejtajnější myšlenky, zná tvé úmysly a bude tě je
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denkráte ze všeho spravedlivě souditi. — Ale náboženská škola vede žáka i k to
mu, aby užíval nadpřirozených prostředků, které ho podporují na cestě k mrav
nosti — jsou to hlavně modlitba, mše sv. a sv. přijímání. Slavný kardinál Mercier
zavedl na svých katolických ústavech jak pro studenty vysokoškolské, tak i
středoškolské častější sv. přijímání a doznal, že výsledky přesahovaly jeho
očekávání. Studenti pilněji se učili a byli mravů bezúhonných a čistých. Proto!
napomíná Komenský a j. m., aby výchova děla se duchem náboženským, „Spíše
bude se rostlinstvu ve všech dílech světa dařiti bez světla slunečního, než by;
mohla vzniknouti v srdci lidském ctnost bez náboženství“ dí Sailer. Proto také
mnozí, kteří se domnívali, že lze mravnost pěstovati tak zv. přirozenou mravo
vědou bez johledu na náboženství, přišli k poznání, že mravní život bez nábo
ženství na delší dobu udržeti melze. Snahy, postaviti mravnost na základnu
přirozené morálky, se posud nezdařily, neboť jeden myslitel vyvracuje druhého a
pak přirozená mravověda nemůže se měřiti s nadpřirozenou, poněvadž nemá
dostatečné autority a tedy ani závaznosti. Těch několik pořekadel o kráse a
vznešenosti ctnosti nebude dostatečnou oporou v pokušeních nespravedlivě se
obohatiti a nedovolených rozkoší užíti — a proto charaktery nevytvoří — to
může toliko víra v Boha vševědoucího, nejvýš spravedlivého S pomocí Boží,
kterou dosahujeme modlitbou, mší sv. a sv. svátostmi. Proto také nářek, že čím
více klesá vliv náboženství ve školách, tím více se vzmáhá nemravnost a zlo
činnost u mládeže a slyšeti varovné hlasy rozvážných mužů, aby náboženská
výchova byla do škol zavedena.

Konečně třeba připomenouti, že jedině náboženská výchova zajišťuje radost
a veselost dětského srdce, kdežto beznáboženská výchova ji, jak zkušenost učí,
ohrožuje. Pravou radost pocítí jedině duše od hříchu čistá, která je v milosti Boží,
kterí má pokojné svědomí, která jedině jest pramenem přirozené i nadpřirozené
radosti. Jedině z oka dítěte zbožného září nevinná radost. Naproti tomu mázoir
světový, který neuznává Boha zákonodárce a soudce, vede k smyslnosti a hří
chu a bohužel již u dětí 13 a 14letých vidíme často rozpustilost, ale žádnou nevin
nou radost.

Zbývá ještě zmíniti se o nadějích školy náboženské. Školu náboženskou musí
si křesťanský lid vybojovati a proto musí všech dovolených prostředků používati,
aby jí dosáhl, právě tak jako točinili katolíci v Belgii a Holandsku. — Jak si
má křesťanský lid počínati, pěkně podává njdp. biskup Karol Kmeťko ve vánočním
čísle „Lidových Listů“. — Tuto povinnost kladou na srdce všem katolíkům bis
kupové českoslov. ve svém všeobecném pastýřském listě ze dne 1. listopadu
1922, kde se praví: „Svatou povinností katolických rodičů, která je zavazuje
pod těžkým hříchem, z něhož by jim jednou bylo odpovídati před věčným Soud
cem, jesť, opatřiti svým dítkám školní výchovu na základě věrouky a mravouky
křesťansko-katolické.“

* *
*

„Národní osvobození“ přináší v čísle ze dne 1. ledna rozhovor s mi
nistrem školství drem Ivanem Dérerem, který dos'ovně uveřejňujeme:

Co soudíte, pane ministře, o požadavcích, které vyslovují
někteří členové římsko katolického episkopátu ve vánočním
čísle „Lidovýchlistů“?



Ročník XXXIII. KATECHETSKÝ VĚSTNÍK Strana 27.

(Především konstatuji, že neodpovídá skutečnosti, když se naše školství v čes
kých zemích a státní školství na Slovensku označuje jako bezvěrecké a jako „jistá
duševní záhuba pro dítě“. Kdyby převážná část našeho školství měla tento obraz,
nebyla by mohla vláda, jejíž jsem členem, vydat ve svém nástupním progra
movém prohlášení v parlamentě tak skvělé vysvědčení o kvalitách našeho repu
blikánského školství a nebyla by mohla většina parlamentu, a v ní i zástupcové
církevních světových názorů, toto prohlášení schváliti. Školství je velmi důležitý
a citlivý aparát a proto je třeba, aby činitelé, kteří mají odpovědné funkce,
chrániti se každého přehánění. Dále není možné, aby se škola stala rejdištěm:
politických bojů a agitace a aby školní děti byly v jakékoliv formě používány
k této agitaci. Jsou-li různé názory na snahu o úpravu školských věcí, mohou býti
tyto vybojovány a projednány, jen mimo půdu školní.

Jda o dva školské systémy, hlavně na poli národního školství. Jeden byl a je
v českých zemích, t. j. školství zemské čili státní, vydržované a řízené veřejno
právními korporacemi národního tělesa. Druhý systém byl v převážné míře na
Slovensku a Podkarpatské Rusi, t.j. školství, řízené a ovládané mimostátními
činiteli. Když Němci vyhráli válku 1870/1871 a sjednotili se v mohutnou říši,
říkalo se, že to byl výsledek práce německé školy a německých učitelů. [ národ
československý se sjednotil a vydobyl si státní samostatnost. Nemůže býti po
chybnosti o tom, že je to výsledek práce české národní školy. Školský systém
historických zemí, jehož podstatou bylo, že osudy národního školství dal doru
ky zemím, tedy korporacím celého národa, v kterých v té době zrcadlila se stát
nost národa, umožnil vychování generací, které provedly národní a státní osvo
bození. Na Slovensku a Podkarpatské Rusi neměly osudy školství v rukou fako
víto činitelé. Že to vedlo k systematickému odnárodňování Slováků, je dosta
tečně známo. Jen velmi demokratickému zřízení určité církve možno děkovati, že
slovenskost a slovenčina zůstaly tu a tam ve školství zachráněny. Jinak školský
systém, Slovensko ovládnuvší, podlehl úplně směru, který si vzal za úkol vy
hubit národnost Slováků. To jsou historická fakta, Představme si vývin věcí,
kdyby školství v historických zemích nebylo bývalo takové, jaké bylo, ale kdyby,
tam též byl převládal systém předpřevratového slovenského školství. Myslím
že by to nebylo vedlo k národní svobodě, jako se to stalo, ale k národní porobě,
jak to ukázal smutný příklad Slovenska a Podkarpatské Rusi přeď válkou. Při
dalším budování našeho republikánského školství a jeho organisace musíme se
postaviti v podstatě na systém, uplatňovaný v historických zemích. Tento systém
zachránil národ před zánikem a ten ho udrží i v budoucnosti. Vydobytím samo
staťného státu se ovšem poměry značně změnily a proto formy systému budou
v mnohém jiné. Ale zásadou musí být: škola je věcí národa a národ si nemůže
ji dát z rukou. Tu je třeba zdůrazniti potřebu demokratičnosti školní správy.
Není dobře myslitelno, abychom se při definitivní úpravě školské aďministrativy,
vzdali zásad, uplatněěných v tomto ohledu v zákoně čís. 292/1920.

Cosoudíte, pane ministře, o aktuálnosti unifikace školství
na Slovensku a Podkarpatské Rusi?

Považuji provedení unifikace slovenského národního školství, jehož správní
systém v jednotlivých obcích je velmi roztříštěný, za naléhavou potřebu. Tato
rozíříštěnost je jednou z hlavních příčin, pro které slovenské školství národní vzdor
desetileté úsilovné regenerační práci nemohlo dosuď dosáhnouti úrovně školství
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českých zemí. Problém Slovenska vyřešíme jen tehdy, když přivedeme jeho lid
kulturně, hospodářsky a sociálně na úroveň lidu českého. Jinak zdůrazňuji, že
touto unifikací není nijak dotčeno ani náboženské přesvědčení kohokolivěk a
ani neni omezeno vyučování náboženství. Jde o věc čistě správní povahy.

* *
*

Pan ministr Dérer, sociální demokrat, je proti náboženské škole katolické,
jak jinak ani býti nemůže. Proto považuje provedení unifikace slovenského ná
rodníhoškolství— totiž zrušení katolických škol slovenských —
za naléhavou potřebu. V demokratické republice však nerozhoduje jedinec, nýbrž
počet. Hlasy, odevzdané pro katolické strany na Slovensku,musí i sociálně
demokratický ministr školství respektovati! Chtějí-li páni socialisté kulturní boj,
dobrá, my se nelekáme a nelekneme! Boj vyburcuje ospalé katoílky a pak
uvidíme, kdo zvítězí!

Ar. Oliva:

Vyučování náboženství a výchova sociální.
(Dokončení.)

Jinak Spasitel, jenž má citlivé srdce pro bídu a bolesti lidské. Kamkoli
přišel, přinášeli k němu chromé, churavé, ubohé. Přicházeli za ním s plnou
idůvěrov pracující a lopotící se a všichni u něho nalezli porozumění, sílil je,
těšil je, pomáhal jim, mnohé uzdravil. I pro hříšníky měl srdce citlivé, byl
nazýván přítelem hříšníků. Kdyby dnes viděli kněze v těch kruzích často se
pohybovati, mnozí by na něho ukazovali a obviňovali ho. Ježíš je přítelem
hříšníků, celníků, lichvářů a vykořisťovatelů. Není jejich přítelem. proto, že by
snad schvaloval jejich činy, že by, souhlasil s jejich jednáním. Proto je jejich
přítelem, že ví, že i v jejich srdcích dobro dosuď nevyhaslo, ví, že duše jejich
ještě bojuje, že je tu ještě touha býti dobrým, ví, že tu je ještě více dobré
vůle, než při farisejské samospravedlnosti.

Ježíš a dizoložnice! Fariseové a zákoníci přivádějí k němu tu ubohou ženu.
„Mistře, tuto ženu jsme dopadli v cizoložství při činu samém, v zákoně pak
Mojžíš nám přikázal takové kamenovati.“ Farisejská samospravedlnost necitelně
odsuzuje, bez milosrdenství zavrhuje a žádá krutý trest. „Co tedy, pravíš ty?“
Ježíš shýbnuv se až dolů, psal prstem na zemi. Pak se zveďnul a řekl: Kdo
z vás je bez hříchu, vrz první na ni kámen! A opět shýbnuv se až dolů, psal
na zemi. Oni však uslyševše to, vycházeli jeden po druhém.“ Samospravedliví
a na své zdánlivé ctnosti pyšní fariseové jsou prohlédnuti, odsouzeni. I zůstal
pám Ježíš se ženou. I pozvedl se a řekl: „Ženo, kde jsou ti, kteří žalovali
na tebe? Nikdo tě neodsoudil? A ona řekla: Nikdo, Pane'!“ A z úst Spasitelových
zaznívají památná slova: „Ani já tě neodsoudím, jdi a nehřeš více!“ Ježíš Ví,
že v této ženě ještě neumřel lidský. cit, dobro. Kdo ví, jaká zloba lidská ji vehnala
na tuto cestu! Kdo ví, jak bojovala než k hříchu svolila! Láska Spasitelova,
která chápala tuto ženu a rozuměla jí, nalezla v její duši to, co bylo božské:
Jdi a nehřeš více!

Kéž bychom měli aspoň jiskřičku tohoto duševního porozumění pro lidi,
jejich bídu, jejich boje, jejich bolesti, jak mnohálidská duše byla by zachráněna!
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Hroznou jest mnohdy životní bída, srdce dojímající hříšnost. Smutné obrazy
vystupují před námi. Jedno dítě jest obklopeno láskou a dobrotou, jiné odstrčeno,
neví, co jest láska rodičů, nenají se, obklopeno jest nemravností, jest sváděn'o,
žije v dábelském přímo prostředí. Jest tisíce lidí zoufalých, tisíce pohrdajících
lidmii i Bohem, kteří snad nikdy v životě nezaslechli slova lásky, jimž bída,
starost a neštěstí věsí se na paty. Nemáme jim přinášeti vstříc porozumění?
Lásku a dobrotu? Nemají na ně právo jako lidé? Nemáme k nim mluviti jako
lidé k lidem? Jako bratří k bratřím? Jako děti boží k dětem božím?

Kdesi seděl v žaláři bohaprázdný člověk. Neměl důvěry k lidem ani lásky.
Místní kněz ho navštívil. Byl úplně zatvrzelým, o lítosti a polepšení nechtěl
(ani slyšeti Kdo se ho táže, jak se to stalo, že přišel až! sem. Slova jeho.
prozrazují lidské porozumění, mluví z nich bratrsky cítící srdce. Ubožák začíná
mluvit. Vypravuje o smutném mládí, jak byl odstrčen, vypravuje o chybných
cestách, na které ho uvedly bída a utrpení. Po prvé nalezl někoho, kdo měl
pro něho citlivé srdce. Srdce otvírá se srdci. Porozumění zachránilo duši.

Učme mládež rozuměti lidem, s lidmi cítiti, s lidmi i žíti.
Bible, kniha o Bohu, lidech a národech, dává nám nahlédnouti v rozmanitý život
duševní. Biblické osoby nebyly chladné a mrtvé, nenosili je jako sochy na jeviště
života. Zahloubejme se do jejich duševního života a užasneme, jaký tu je bohatý
život. Učme mládež s biblickými osobami milovati, doufati, trpěti, bojovati,
radovati se a jásati. Byli to lidé jako my. Osvětliti jejich duševní život —
znamená rozuměti lidem. Co bychom dělali a jak myslilt v jejich postavení;
to jest často kouzelná hůlka, která se dotýká jejich života duševního. Přispívá
to k tomu, že tím lépe rozumíme lidem dneška, že mládeži skýtáme jasný
pohled na ně a připravujeme pro ně citlivé srdce. Pak snadno ve styku s lidmi
dostaví se i porozumění. Mluva od srdce k srdci více působí pro smír a více
sociálně působí, než několik stovek s hrdým gestem. Máme dosti sociálních
zákonů, ale málo sociálně cítících srdcí. Sociální zákony i často roztrpěují, chybí-li
duch pravého sociálního cítění.

4. Náboženské vyučování nemá jen buditi porozumění pro
lidský život a lidskou bídu, má a musí mládež také nabáďati a
vésti aby toto sociální cítění ukazovala účinnou láskou k
bližnímu.

Vzorem jest Spasitel. Probíráme zázraky. Jeiich prvním účelem jest udržovati
a budit! víru v příchod Mesiáše a jeho království. Zázraky jsou také činy, ve služ
bě lásky. k bližnímu. Jak úchvatně tolíčí Spasitel v podobenství o milosrdném
Samaritánu! Kněz a levita, úřední zástupci náboženství a lásky k bližnímu,
ho pomiunli. Samaritán koná milosrdný skutek. Netáže se, kdo zraněný jest,
proč tak lehkomyslně se vydal ma cestu sám s takovým bohatstvím a s takovou
okázalostí. Vidí bídu, největší bídu, musí tedy ihned pomoci. Velí mu tak láska,
která samozřejmě jde cestou, kde bída volá o pomoc.

V náboženském vyučování naskýtá se široké pole podporovati toto sociální
jednání pravé lásky k bližnímu. Vzájemný styk v rodině, vespolečnosti, neštěstí,
charitativm spolky — co tu příležitostí prokazovati milosrdné skuťky! Jest to
duch bratrství, jenž učinil křesťanství velikým. Kéž by ten duch i nás učinil ve
likými! Kéž by tato bratrská povinnost byla vepsána do srdce každého křesťana
jako neodbytná povinnost křesťanská! Před soud boží musíme všichni. Buďe
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rozhodovati láska k bližnímu. To jest slovo Spasitele. Vštípíme-li tuto lásku do
srdce mládeže, vychovali jsme ji sociálně.

Co platí o sociálních kázáních platí i o sociální výcho:jvě.
Žádní přeplňování náboženského vyučování učenými rozpravami o socialismu.
Škola beztak stala se „služkou pro všecko“ a proto ozývají se zcela vážně hlasy:
Nechíx. nás učiti! Nebudeme ani my žactvo přetěžovati věcmi zbytečnými.

Účelem článku jest buditi u dětí sociálního ducha a sociální cítění. Pozorujeme-li
přítomné poměry jasným okem a citlivým srdcem, studujeme-li sociální poměry
životní, pak i s pravým duchem bratrství přikročíme k jejich řešení. Buďme apo
štoly bratrského ducha v životě i ve škole! Kéž tento duch naplní celý náš národ!
Kéž se k nám vrátí mír a smír! Kéž jsme skutečně národem bratří!

[osef Kobosil:
Vychování a vyučování v Jednotě českobratrské.

(Doplněk k Dějinám vychovatelství, str. 132 a n.)

(Pokračování.)

V hl. XXIX. (Proč na vyzdvižení a založení v celé zemi takových škol ihned,
bezodkladně mysliti sluší?). Ach, přemilí Čechové! Námť jest, nám na tyto věci
nad jiné národy, mysliti, protože předešlých let nad jiné špatněji (!) školami opa
tření byvše, mimo jiné národy v stínu jsme stáli (!), a skrze to u cizích v pohrdá
ní a posměchu byli, i úštipky rozličné snášeli, a ne bez příčiny. (!) Nebo jsme
žáaných slavných scribentů, kteříž by lucubracími svými svět osvěcovati pomá
hali, neměli; ale ani k domácím potřebám lidí dosti nebylo, k legacím a úřaďům.
v poltii i církvi. Protož, přišla-li jaká potřeba, k cizím jsme se obraceli, je do
země vábili, penězi přeplacovali s svou a celého národa hanbou, nýbrž škodou.
Nebo cizí se mezi námi osazovali, sebe a ne nás vzdělávali, nás i jazyk máš
zastěňovali, nýbrž tlačili. Naši mezitím vtipové (při mnohých nad cizí oněchno
jaďrnější) zavozovali se do marností, lhostejnosti, bujností, zahálek a meřádů roz
ličných, že vzpomenouti na to, čím panstvo naše, rytířstvo naše, městský
i sedlský lid náš čas trávívali; hrůza mne podjímá. — A tím co způsobeno? To,
co vidíme. Přišly, na nás hlavy rozum nosící, Hišpáni, Vlaši i jiní; přemudrovali
nás, potlačili nás, protože jsme byli jako onen čas Jerusalém, holí a podpor svých,
to jest reků udatných, mužů válečných, soudců a proroků, mudrců a rádců vtip
ných a výmluvných, nemající (Iz. 3, 1). A kdyby Hospodin zástupů nebyl odjinuď
zavolal udatných reků svých, kteréž sobě jako vypulerovanéstřely byl přihotovil
a v toulu svém složil, byli bychom v potlačení a pošlapání svém zůstali na vě
ky. (Str. 293. ve vydání z r. 1892, Novák, Kober). Str. 295: „Vidíme, jak hluboko.
do svých smrdutých močidel Antikrist nás a vlasti naší mládež byl potáhl a po
hříži, že lidsky nebylo spomožení žádného.“ (! Str. 296: „„Naprzněna jsou
nebezpečně a napáchla mrzutě Antikristovými ohavnostmi nevinné mládeže srdce;
(") potřeba je solenniter z toho vyvoditi, aby v nich nešťastní ti kořenové udušení
byli, a aby k jiným potom ani puchu, smradu toho nepřicházelo, zhájiti Tak za
jisté skrze školy (?) první křesťanská reformací dobře šla, tak i druhá z Anti
kriství za Lutera a Filipa. Tak se Antikrist zase téhož grifu chytil skrze jesuitská
školy; (!) tak tedy i ostatkové Antikristových podešlých ohavností nejinak snáze
vykořeněni býti mohou...
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V hl. XXX. (Napomenutí všech stavů země k oblíbení rady této a k živosii
horlivé při věci této). Neohldejte se na nákladíček nějaký. Rozpomeňte se, jaklé
jste příklady, slepě horlivé štědrosti vídali na modlářství... Pohleďte na samy
třeba jesuitské školy! Co se tu nedávalo, co nesypalo, jen, aby novověrec neb
chytrák jeden za druhým učiněn býti mohl! Měli hle svůdcové světa, zkázcové
mládeže, zrádcové obcí a měst takové štěstí, že pod zámyslem mládeže cvičení
hrady vyzdvihovali, (!) zboží a statky hltali, ode všech ještě k tomu čest a
pochvalu měli; (!) Nastavěli oni pro Antikristovy mezky paláců (! takových,
a my pro Kristovy beránky jesliček vyzdvihnouti moci nebudeme? Rozpomeňte
se také, jaká jste po ty časy těžká břemena vystáli, jaké daně a kontribuci ty
ranům a modlářům svým a dítek svých vrahům dávati museli.“ (Str. 306.)

Navržení krátké o obnovení škol v království českém(zr.
1632). Vydáno při Didaktice (české) 1849. Školy: 1. mateřská (do 6 let), 2. obecné
české (6—12), 3. latinské (12—18), 4. akademia (18—24) Methodus dobrý. XL.:
nebude nesnadné, protože 1. čtyry toliko hodiny za den Ssučením se stráví,
ráno dvě a odpoledne dvě; ostatek doma ku pracem' a posluhování rodičům,
aneb sic k cvičení jakémukoli jinému zanechá se, 2. a nebudou ani v tu hodinu
přes moc hnání, protože se nikdy víc nevezme, než co preceptor za jedné
čtvrt hodiny dokonale nejen předložiti, ale i vysvětliti a k vyrozumění plnému
podati moci bude; druhé čtvrt hodiny budou to sami repetovati, psáti a v tom
se cvičiti způsobem hry a na koncertací jedni s druhými; naposledy přijda zase
preceptor examinovati to bude. Tak každou hodinu maličko třeba přidaje, jen
když bude najisto a pořád, jistý, stálý, mocný a veliký bude prospěch.

XIV. aby v jedné klassí nebyl než jeden preceptor přes celý rok každou
hodinu sám všecko při všech dělající, tak jako jediné slunce

XV. — Vyšetříny již jsou k tomu cesty, aby jak snadno slunce celé
zemi světla a tepla,.. mízy, a síly dávati stačuje, tak snadně preceptor, by
na sta bylo v klassí, všechněm sloužiti mohl, nýbrž aby mu to nie téže nepři
cházelo se dvěma neb třemi sty, pracovati, nežli jako se dvěma neb třemi
pacholaty, aby všecko se všechněmi pracoval... aby po něm ihned všecko
vypovídati, psáti, dělati se cvičili Načež, jak to býti má, také již grifové
neomylní vyhledání jsou.

Vrchnost může napomoci: 1. Oddáním na školy. důchodů jesuitských a klá
šterních, když ty věci bez toho pobožným oumyslem oď pobožných předků
obětovány. byvše, jinam než na pobožné předsevzetí, slávě Boží, vzrostu církve,
vzdělání vlasti napomáhající obráceny býti nemají.

1 Nad školou obecní inspektorem bude správce církevní každý v městě;
městečku a vsech. Nad školou latinskou děkan kraje. Nad akademií pak biskup
(byl-li by, neb administrátor) a zvolení k tomu ze stavů vyšších scholarchae
neb defensores. (Str. 371. ve vydání z r. 1892, Novák — Kober.).

Haggaeus Redivivus, to jest křesťanskýchvrchností,kněžíPáně a všeho
pobožného lidu z antikristského babylonského zajetí a rozptýlení navrátilý'ch
k živé a vroucí pokáním svatým horlivosti a k horlivému vzdělání a znovu
spořádání domu božího (jenž jest církev) horlivé a vroucí jménem božím na
por.enouti. 1632. (Veš. sp. J. A. K. sv. XVII), str. 159. Jméno Komenského
se ve spise nikde nevyskytuje, vůbec o spisovateli není tam nic podáno!
To s2 srovnívá se způsobem u Komenského obvyklým, kterýž u děl, jichž
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sepsání aneb uveřejnění mu od synodu církve jeho bylo svěřeno, jména svého
nikdy neuvádí. Není tedy spis určen uzšímu kruhu příslušníků Jednoty, nýbrž
Komenský a skrze něho Jednota, jež spis chtěla oficielním způsobem vydati,
měla převzíti vedení (! vládů?) jednotné organisace evangelické církve v Če
chách, jež se právě tehdy, ukazovala nutnou... V posledních kapitolách (23—27)
napomenutí k různým stavům, jež svým dílemse mají účastniti této obmovyj(?)
evangelické církve v Čechách. Tu však návrhy Komenského nevztahují se jennařádcírkevní,alei politický© Hag.Red.nebylposvémsepsánítištěn,
a pokud nyní známo, zachoval se v jediném rukopise městské knihovny Ži
tavské, kde byl objeven Můllerem r. 1892. Tiskem vydán byl po prvé s úvodem
vydavatelovým (Můllerovým) v Praze, nákladem Comenia, evangelické matice
Komenského 1893.

V kap. 15. (Že učení pravé všechněm v církvi známé býti má). „Potřebí
take bude mládež vyučovati katechismu pilně, jak rodičové doma, tak i kněží
jednot v týmdni všecku mládež svolajíc examinovati, a čeho se ještě domácímu
Cvičení nedostává, doplňovati. Bude i vrchnostem potřebí k tomu, aby, se tak
dálo dohlídati. (Véš. sp. J. A. Kom. sv. XVII., str. 204).

Snad byla tato povinnost kněží všude řádně plněna a nebo byla podřadného
významu, neboť výtka nedbalosti v této věci není mezi těmi výtkami kně
žím, které se uvádějí v kap. 25. (Napomenutí kněžím, jak se v povin
nostech svých obnoviti mají), str. 237 a n.:

Předně zajisté nejedni jste, ježto jste (se) ne pro ten cíl k službě Kristu
dávali a církvi, pro který jste povinni byli (totiž ...) ale úmyslem cizím, totiž
pro opatření těla. A tak vám úřad kněžský jen byl za obchoď a živnost, a tak
jste byli nájemníci stáda Božího, jinak nemilující, než pro tuk a vlnu. Protož kde

vás nevolal žádný, běželi jste, což jest nájemníků znamení...
2. Podobné tomu jest, že jste někteří (i z upřímných) přílišného v církvi

pohodlí a lhostejnosti hledali zapomínajíce, že nyní povolání jste ku pracím,
postům, bděním, k vyšetřování na pravo i na levo.

3. Protož proklaté budiž svatokupectví některých z vás, že jste všech
církevních služeb jen za čižbu ku placení měšců užívali....

4. Někteří jste sic lakomí byli skrbností, hospodářstvím příliš pilným, lichvami,
a jinak sobě nahánějíce a domy, vinice, rolí, luky, dvory skupujíce..

5. Někteří nejen kochání, ale i pochvaly hledávali, aby slovo měli, že jsou
dobří hospodáři, vinaři, štěpaři, koníři, kuchmistři neb také političtí a dvořáci.
(str. 240).

6. K tomu neduh byl obecný, že jste řídcí důstojnost povolání svého
rozvažujíce, deklamatorstvím toliko (totiž řečňováním neb kázáním) povinnosti
své kněžské odbývali, ježto, co-liž slavnějšího a velebnějšího povolání naše
sebou nese, jmenovitě, abyste angelé Boží v církvi a náměstkové Kristovi
byli... (241).

7. Z toho šlo, že se dílo kazatele na větším díle jalově konalo, a to dvojím
způsobem:

Někteří kázání lecčíms odbývali, leda se hodina vyřečňovala, buď nechtíce,
we we

než eo buď slina k ústům přinesla (pravda se mluviti musí), buď z nějakých
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škaret uchytilo, tref se komu z přítomných neb netref, vynášelo se, an často
sám. neví, co mluví, a k čemu jest to, což mluví, ovšem posluchači (str. 242).

8. Někteří jste na kázáních jen disputovali, ježto vás Kristus neposlal kázati
hádek...

9, Někteří jste víc ceremonií než pravdy hledali a v nich sebe i lid (sic
ku pověrám schopný) zdržovali...

10. Někteří jste byli v práci povolání svého leniví, totiž v kazatelství, (')
kde jste uležeti mohli, činili jste to, jedním obyčejem za týden kázáním lidu
odbývajíce, a i kde nešporních a jiných kázání žádali, nejinak než převětšováním
platu jste přivolovali... (245).

11. Někteří (veliký vás díl) byli jste nedbalí strážcové svatyně Boží, všecko
čisté i nečisté, tam pouštějíce... zlí šaťfáři tajgmstvích Božích...

12. Nýbrž někteří jste pochlebníci byli, v hříších lidu lahodili, zvláště vyšším
pro kus chleba a hrst ječmene, polštáříky kladouce pod lokty lidské, aby tím
bezpečněji v hříších leželi;

13. Což opět někteří konati chtíce, neuměli jste konati, proto že jako
panujíce nad svědomím lidským mocí, násilím, křikem, proklínáním a tak vášněmi
tělesnými, k čemu se vám vidělo, doháněti jste chtěli...

14. Mnozí jste sami byli nepříkladní, bujní, nezdrželiví, nestřídmí, ožralci,
svárliví, bitci... (str. 246.) — Tedy žádné výtky o nedbalosti ve vyučování
a výchově mládeže! (Pokračování.)

J. O.:

K výkladu mše svaté.

Každý časopis katechetický ne jednou, ale jistě vícekráte přinesl příspěvky.
k výkladu mše sv. pro děti školy obecné a měšťanské. Posud však nenašel se
výklad schopnostem těchto dětí tak přiměřený, aby jej živě pamatovaly, a hlavně —
dle něho se v kostele při mši sv. řídily. Řád mešní má tolik částí, že obyčejnému
dítěti těžko se pořadí jejich náležitě pamatuje. A přece jak je na výsost důležito,
aby sil dítě odneslo ze školy náležitý názor o mši Sv.

Uvedenými slovy nemíním nikterak ve čtenáři vzbuditi mínění, že bych snad
v následujícím chtěl podati takový žádoucí nový výklad. Proč? Myslím, že takový
výklad, resp. návod mohl by podati jenom zvláštní, za tím účelem svolaný sjezd
katechetů a kněží z duchovní správy. a to tímto způsobem: musili by aspoň
4 kněží, o nichž známo, že mají v tomto oboru delší zkušenosti, přednésti stručné
elaboráty, jak si takový návod představují; tyto 4 elaboráty by, sloužily jako
základna k podrobné debatě. Debatu samu by musil říditi dobrý praktik, aby
se příliš neuchylovala od vlastního thematu, a body všeobecně za správné
uznané musily by se přesně formulovati a zapsati jako konečný výsledek.

Formulace tato by byla pro vyšší věk obecné školy (respekt. pro třídy
měšťanky) čili pro 3. stupeň (12—14 let). Pro nižší věky musily by se z té
formulace vyjmouti věci nejpodstatnější ale při tom zároveň nejlehčí k pamatování
pro stupeň 1. (6—8 let), a pak poněkud rozšířenější pro stupeň střední čili 2.
(pro leta 9—11).

Než v našich poměrech k takovému sjezdu a k takové debatě dojde, třeba,
aby se dále snášel přípravný materiál k výkladu mše sv. Čím více odůvodněných
názorů a h'edisek se vyskytne, tím přesnější a lepší bude konečný stručný
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výklad. V tomto úmyslu píši následující řádky, tedy jako materiál pro vědecký
názor o podstatě (jádru) mše sv. Jak by se obsah a forma toho, co zde násle
duje,daly říci dětem 3. stupně, to je docelazvláštní úkol pro sebe,
který zde řešiti není nijak mým cílem. Snad se k němu dostanu někdy jindy.

I.

postupovati tak, že se vezme zřetel, jak tento předmět, jev vznikl (povstal) a
jak s2 při tom projevila jeho vlastní podstata (jádro).

Liturgie mše sv. vyrostla z ducha Starého zákona, Kristem Pánem ú
čelně doplněného a povznešeného!

Duch Starého zákona (duch hebrejský) jest:
1) rázu rhytmického (£.zv. parallelismus membrorum. Zvláště

v Žalmích je zcela patrný tento parallelismus: táž myšlenka jest provedena 2 velice
podobnými, avšak přece dostatečně různými větami (kratšími [2 slova] nebo
delšími [více slov]).

2. rázu dramatického: druhá část parallelismuje buď opakem první
části, nebo vzmocněním první části a pod. více způsobů.

Žalmy se zpívaly hlavně při obětích, nejen v chrámě, ale i v domácnostech
při jedění beránka velkonočního — byly také hlavně K obětem skládány
(jsou ovšem i žalmy pro společné putování...). Tímto způsobem duch žalmů
pronikl všechny lepší vrstvy národa israel.

Kristus Pán nepřišelStarý zákon,lépe řečeno,dobrého jeho ducha,
zrušit, nýbrž ještě zdokonalit a povznést — naplnit, naplnit věcně i formálně
(v podobě parallelismu).

Myslím, že i při poslední večeři tak učinil. Proměnilzvlášť
chléb ve své tělo, proměnil zvlášťvíno ve svou krev. Tu máme parallelismus
a to reální, věcný: tělo lidské a krev lidská velice blízko se stýkají, a při tom
přece jsou dostatečně různy, od sebe odlišeny. V této dvojí proměně
je zároveň projádřena podstata (jádro) toho, co Kristus Pán činil při po
slední večeři. Tím ukázal na svou smrt na kříži a její význam pro všechny lidi. —

A když přikázal sv. apošťolům: to čiňte na mou památku, přikázal jim opa
kovatl z poslední večeře nejen její podstatu (jádro), nýbrž i hlavní úkony
ostatní, které proměně (parallelismu reálnímu) předcházely a po ní následo
valy! To apoštolé a jejich nástupci činili a činí tak dosud tímto pořadím: oběto
vání — díkůčinění (preface) — proměna. To je první část parallelismu
formálního čili dějového. A druhá část parallelismu formálního? oběto
vání? (druhé) — otčenáš — přijímání. Přehledně sestaveno vypadá to takto:

obětování!..... díkůčinění (preface)..... proměna.
obětování?..... otčenáš přijímání
První část tohoto formálního čili dějového parallelismu je každému sama

sebou jasná. Ne tak druhá část, proto ji zde stručně vysvětlím.
Druhým obětováním (obětování?) míním to, co je obsaženo hned po pro

měně čili pozdvihování v modlitbách Unde et memores..., Supra guae..., Sup
plices te rogamus... Zde se nám zvláště jasně ukazuje význam těla a krve Páně.
Na 'tento význam těla a krve Páně ukázal pěkně Guibert z Nogentu, žijící
v období ranné scholastiky!): „Tělo Páně poskytuje nám, čeho potřebujeme,09)dr. Jos.GeiselmannvTheolog.Ouartalschrift1929,292.
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abychom osvobodili své tělo od potíží přírody, krev Páně však — na místo jeho
duše a jako sídlo duše zvolená — má očistiti nitra naší vlastní duše. Tutový
kupnou funkci těla a krve Páně vyvozuje Ouibert ze slov ustanovení Páně a
jmenovitě z různého rozsahu formule o těle a formule o krvi Páně. Formule
o krvi převládá nad formulí o těle Páně. Kdežto při těle je pouze řečeno: totoť
jest tělo mé, které za vás vydáno bude (1. Kor. 11, 24), při čemž prolo
ženž označená slova jsou přídavkem Pavlovým, je formule o krvi mnohem
obšírnější. Důvodem toho může býti pouze to, aby se poukázalo na význačný
význam krve, která je dána pro výkupnou funkci duše lidské. Duše je pramenem
hříchu, tělo (nehledě k dědičnému hříchu) je bez svobodné vůle duše bez
hříšné.“ — Toto tělo a krev Páně se v oněch 3 modlitbách po proměně obětují
a toto obětování je sice parallelní k obětování v 1. části (k obětování!), ale je
mnohem vznešenější, protože se děje rukama anděla na vznešeném oltáři v nebi

"před obličejem Božím.*)
O tčen«. S možno dobře nazvati díkůčiněním druhým, tudíž parallelou k díků

činění prvnímu čili prefaci v 1. části celého parallelismu, jinak řečeno preface a
otčenáš si korrespondují. Preface v původním tvaru obsahovala líčení stvoření,
vedení národa israelského a život Páně, otčenáš je téhož obsahu, ale povznešeného!
do sféry naší mysle a naší duše, otče náš je více vnitřnější, procítěnější než
preface.

Přijímání možno nazvati druhou proměnou: při přijímání tělo a krev Pánš
se spojují s duší a tělem člověka a tak tvoří zvláštní jakýsi druh nové proměny,
smím-li to tak nazvati proměny mystické. —

Př! první části celého formálního čili dějového parallelismu je vrcholem
proměna čili pozdvihování. Význam proměny s tohoto hlediska pěkně líčí
vzpomenutý Guibert takto*): „Eucharistie nemá jen symbolický, nýbrž reální,
hříchy shlazující a milost dávající význam. To naznačuje pojmenování kalicha
jakožto ka'icha nové a věčné smlouvy, a tím nutně je označena hříchy shla
zující a milost dávající funkce eucharistie. K tomu rovněž ukazuje její označení
jakožto mysterium fidei, čímž se nechce říci nic jiného, než že je tu skryto to
nejvznešenější celé naší víry a to proto, že kalich chová v sobě jen božské, vy
koupení z hříchů.“ (Pokračování.)

RŮZNÉ ZPRÁVY A LITERATURA.

Fr.Košák,opravduzasloužilýkatecheta© Přejememuzesrdcezdravíkdalšípráci
obě. škol, slavil dne 12. února své šede
sátiny. Není to přeháněním, řekneme-li, že
hodně a hodně pracoval a že by jeho pří
kladu měli si povšimnouti ti, kteří sice
hodně kritisují, ale za to práci se vyhý
bají, kde a jak mohou. Uvážíme-li velmi
svízelnou práci katechety, uvážíme-li, kolik
literárně pracoval, že byl redaktorem Vlasti
a Vychovatele, musíme se opravdu podi
viti jeho mravenčí píli. Vedle spousty člán
ků paeďagogických a katech. napsal velmi
pěkné díio: Dějiny české katechetiky. Ko
šák dal podnět k první katech. výstavě v
Plzni a k prvnímu katech. kursu tamtéž.
Koiik času poiřeboval na pročtení pramenů
ku svým Dějinám, kolik knihoven navštívil!

2) týž L. c. 77.
9) I. c. 78.

a těšíme se, že se s ním setkáme zase
na stránkách Vychovatele a Věstníku!

Na valné hromadě katechetského spolku
v Praze dne 1. února bylo přítomno 20
členů! Zprávy funkcionářů schváleny, vy
stupující členové výboru znovu zvoleni Ss
předsedou Bendou. Holdu mládeže sv. Vác
lavu zúčastnilo se 14.600 dětí a mládeže.
— Všichni nelibě jsme nesli, že ohlášený
sjezd katechetů byl odvolán. Výmluva na
nedostatek přihlášených nestačí, měl býti
napřed oznámen program se jmény řeč
níků. Tak měli býti požádáni na př. Dr.
Musil, Kubíček, Dr. Cibulka, Dr. Hrudka,
Dr. Vašica. Kdyby někdo z nich nemohl,
máme celou řadu odborníků, které bychom
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si přáli vyslechnouti. Pan biskup Dr. Ant.
Podlaha, ač velmi zaneprázdněn, byl by
jistě velmi zajímavě upoutal pozornost pře
mnohých. Nikdo z nás neměl tušení, že
pan biskup dal akademickému malíři Ru
dlovi malovati biblické obrazy, z nichž
14 již hotovo, 18 ještě objednáno. Víme,
jak jest tento veliký mecenáš umění pře
tížen starostmi, upozorňujeme jednotlivce,
aby podporovali podniky pana biskupa, jenž
staví katedrály fysické i duševní. Jeho byt
je hotovým církevním museem. — Zprávy
se rozesílaly v počtu 250 výtisků, dosud
zaplatilo jen 105 odběratelů. Kolega Dvo
řák navrhuje, aby se dále nevydávaly, od
počátku před vydáním varoval, když máme
Vychovatele a Věstník. Hypeřprodukce tis
ku, tříštění sil, rozptýlenost místo sjedno
cování, výdaje na zbytečnosti, a nedosta
tek peněz na věci potřebnější — brzdí
činnost spolkovou. — Zástupce Ordinariátu
pan kanovník Dr. Eltschkner vyslechl stes
ky katechetů, odpovídal ochotně a pře
svědčivé na různé dotazy, doporučil širší
komité pro uspořádání katechetického mu
sea, jak o to žádal kolega Dvořák z Mni
chovic. Pan kanovník má číslo telefonu
373.83, používejte k rychlým informacím v
záležitostech školských. — Přítomní vděč
ně vzpomínají daru zesnulého pana kanov
níka Dra Hanuše, základ to ke katech. mu
seu. Cenné sbírky opatruje zatím Dr. Kauc
ký. — Většinu knihovny Hanušovy převzal
klášter Emauský, zbývající knihy paedago
gické, nemá-li jich knihovna katechetská,
zakoupí spolek pro tuto knihovnu. — Prof.
Josef Hronek jest ochoten spolupracovati
pro zřízení paedagogického semináře, čí
tárny, vzorkovny a půjčovny pomůcek k
vyučování náboženství. Fr. Dvořák, z Mni
chovic.

Sdělení: V atelieru Majorově na Smí
chově jsou ochotni malovati obrazy k cír
kevním dějinám. Přání svá sdělujte pode
psanému. — P. Ráček připravuje druhé vy
dání Dějin. — Bohoslovci v pražském semi
náři oslaví letos stoletou památku založení
české knihovny seminární. — Kněz Fr. Jos.
Řezáč, budovatel českého školství v Praze
a organisátor českého učitelstva, je neznám
a zapomenut. Zemře! 25. XII. 1879. Důklad
ný životopis jest od V. Kredby v kalen
dáři učitel. 1881. — Abecedně seřaděná
sbírka sv. patronů křestních a k biřmování
nám pomůže u žáků pěstovati úctu k je
jich životním vzorům. — Stručné, účelům
školním vyhovující, jsou životopisy někte
rých světců v Modlitbách pro děti od Ar.
Olivy. — Mělo by se pamatovati, aby cen
né knihovny kněžské při úmrtí kněží do
staly se do povolaných rukou. — Knihku
pec G. Francl má zpozůstalosti Cellerino
vy pěkné a laciné obrázky. — Fr. Dvořák.

Dotazy. Kdo máte v Pastýři duchovním
r. 1886 doporučené Důsseldorfské obrazy?
Co o nich dnes soudíte? — Kdo má pol
ské obrazy, o nichž psal Slavíček v loň
ském Sursum? — Kdo ví o biblických obra
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zech Aleše Pařízka, které nejsou dnes ni
kde k spatření? — Výstava charity po
skytla mnoho látky k apologii církevní
činnosti na poli lidumilství. Kdo nám o
tom napíše do Vychovatele? Kde jsou vý
stavní diagramy charity? — Kolegu Pil
bauera prosím, by mi podal zprávu 0 ka
binetu náboženských pomůcek Msgra Jana
Wolfa. Fr. Dvořák.

Do musea katech. darovali: G. Francl 13
knih, B. Stýblo 4, T. J. Jiroušek dvě knihy.

Řeholnice doktorem. Sestra Terezie z řá
du sv. Voršily v Kutné Hoře, učitelka uči
telského ústavu tamtéž, byla prohlášena na
Karlově universitě v Praze doktorkou pří
rodních věd.

Podle statistiky bylo ve škol. roce 1928
až 29 v Čechách na obecných a občan
ských školách s českým jazykem vyučo
vacím z 1000 žáků 684 řím. katolíků, 48
čsbr., 135 čsl., 5 israel., 5 jiného vyznání,
123 bez vyznání. — V zemi moravskoslez
ské 856 řím. katolíků, 35 čsbr., 9 ev.
augsbur. vyznání, 61 čsl., 5 israel., 4 jiného
vyznání, 27 bez vyznání.

Doc. Dr. Stloukal promluvil nad rakví
býv. senátora Dra Brabce za zednáře. Ně
které listy tuto skutečnost konstatovaly,
jiné ne. Proč?

Netaktním je, uvádějí-li některé lidovecké
orgány církevní zprávy až na konci listu
za sportovní a radiovou hlídkou. Je také
jistě nevhodné, ohlašují-li. pohřby těch, kte
ří se dávají spálit, i když zmínku o kre
matoři vynechají. Mnohý jde na pohřeb —
a je pak nemile překvapen.

Svatý Otec odsoudil barbarství sovětů
proti náboženskému přesvědčení ruského
lidu. Dávno-li tomu, kdy i kněz-poslanec
se přimlouval za uznání sovětů de jure?

Moc Vatikánu v Evropě na každý způsob
zůstane veliká, ať se Evropa spojí či ni
koli. Žádný člověk v Evropě nemá takovou
morální autoritu, která by se jen poněkud
mohla přirovnati ke vlivu papežství. Pa
pežova rozhodující autorita může míti pro
upevnění a ochranu míru evropského roz
hodující význam. Mnohé spory mezi různými
katolickými státy může jen on urovnati,
spory, jež by žádná světská moc rozřešit
nemohla. Je zcela zřejmo, že Vatikán by
mnohem snáze smířil Polsko s Litvou, nežli
Společnost národů. (R. N. Coudenhove-Ka
lergi.)

Ústřední sociální pojišťovna má jmění dvě
miliardy a 250 milionů Kč.

Českoslovanská záložna v Praze II. roz
dala z ryzího zisku za rok 1929 katolickým
spolkům, ústavům a podnikům 18 tisíc Kč,
z toho na stavbu kostelů 3.250 Kč. Podpo
rou této záložny podporují se katolické
podniky,

Podle „Hvězdy“ (vydavatel a redaktor dp.
Karel Jeřábek, katecheta v Líšni u Brna)
nesměl Ndp. biskup Dr. Ant. Podlaha na
nátlak zednářů při slavném otevření dómu
svatovítského býti v biskupském taláru.



Věstník katechetský.
Příloha „Vychovatele“ k XLV. ročníku.

Redaktor: AR. OLIVA.

ČÍSLO A. DUBEN 1930. ROČNÍK XLIV.

J. O.:

K výkladu mše svaté.
(Dokončení!)

Při druhé části celého formálního čili dějového parállelismu je vrčholem
přijímání. Význam přijímání výše naznačen výrazem druhá proměna, mystická
proměna, a bude v následujícím odstavci více ještě vysvětlen.

První 1 druhá část celého formálního čili dějového parallelismu dďohro
miady spojenya ve svém celku (ve všech svých 6 členech) zároveň uvažo
ványpůsobí velice dramaticky, jak hned nastíním.

1 Považme, jak stoupá děj: při obětováníprvním (obětování!)docela
obyčejné věci se přinášejí na oltář; jsou pečlivě připraveny, ale přece jen oby
čejné: chléb, víno, voda. — Nad nimi se říkají modlitby díkůčinění (preface),
děj pokračuje v ten způsob, že se naznačuje, že tyto obyčejné věci se vybraly;
(vyvolily) k něčemu lepšímu, vznešenějšímu než k obyčejnému požívání. — Děj
pokračuje rychleji a vznešeněji a nadsmyslově: z chleba se stává tělo Páně (tělo
Boha-člověka), z vína krev Páně (krev Boha-člověka Vykupitele z hříchů).—

Každý by očekával, že bude následovati zvláštní oslavení těla a krve Páně,
jako bylo při oslavení Kristově v jeho z mrtvýchvstání. Děje se něco neoče
kávaného, překvapujícího a tím děj zvlášť vzmocňujícího: tělo a krev Páně
obětují se za lidi (viz výše význam těla a krve Páně a význam jejich oběto
vání — obětováníž), obětují se jaksi objektivně, lidem ještě jaksi jsou vzdálenější,
ale hned při otčenáši přibližují se hodně do sféry života lidského, stávají se,
smím-í tak říci, ve zvláštním smyslu (vzhledem |k lidem) subjektivnějšími, až
při přijímání přicházejí přímo do duše lidské, do subjektů lidských, přestávají
býti objektivně — viditelně v tomto světě. — Napohleď děje se tu stále sestu
pování dolů, jakoby ubývání významu, ale je to sestupování dramaticky účinné,
neboť opravdu i tu je stálé stoupání vzhůru, vzmocňování, totiž vstoupání, vzmoc
ňování lásky Kristovy k lidem. Při přijímáníta láska dosahuje vrcholu:
když miloval své, až do smrti je miloval a důkaz své lásky při přijímání (při po
slední večeři) jim podal! Je-li v první řadě formálního parallelismu (od obětování!
přes prefaci k proměně) naznačeno vstoupání, vzmocňování lásky Kristovy.
k Bohu ve formě bezpodmíněné poslušnosti Otce nebeského, je v druhé řadě
formálního parallelismu (od obětování? přes otčenáš k přijímání) naznačeno, jak
výše dolíčeno, vstoupání, vzmocňování lásky Kristovy k bližnímu. A zde jsme
na vrcholu své úvahy; vidíme, jak hlavní jádro čili podstata mše sv. a její
děj jsou mistrovsky sestrojeny: z ducha Starého zákona, z ducha žal
movéhoparallelismu, vyrůstámšesv. k nepřekonatelnému paralle
lismu dvou přikázání lásky křesťanské v Novém zákoně.
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2. Považme, co tu je zúčastněnoosob a v jakémpěkném seřazení:
při krásných hymnech prefací představuje se celý velerozsáhlý chór andělů;
jsou tu zvláště jmenovány, jednotlivé kůry andělské ve více variacích a k nim
přidávají se ku chválení Boha hlasy, pozemčanů, je tu tedy parallelismus andělůa
pozemčanů, chválících a velebících Boha za stvoření a vykoupení světa, a tento
paralelismus osob je universální, nepřehledný, jak na nebi, tak na zemi, univer
sální chvála všech stvořených osobností.

Tento universální nebeský a pozemský chór se pak jaksi rozčleňuje v dalším
průběhu mešního děje v menší homogenní skupiny, které všechny jsou učlánko
vány ve formě parallelismu, jak myní podrobněji ukážu.

V modlitbě Te igitur obětují se Bohu Otci skrze Ježíše Krista dary ma
oltáři přítomné za církev, papeže, biskupa a všechny věřící: toto obětování
je jaksi objektivné — na to přijde memento za živé: to je obětování jaksi sub
jektivní, totiž za osoby, knězi milé, jemu dobře činící... a s ním v kostele
přítomné. Zmíněných osob při obětování objektivním a subjektivním je celá
řada a tvoří ve svém celku první část parallelismu osob a to osob živých.
Druhou část parallelismu osob uvádí modlitba Communicantes, ve které se děje
zmínka o P. Marii, apoštolech a mučednících (celkem o 26 osobách nebeské
slávy požívajících) a © všech svatých vůbec. Druhá část parallelismu osob
zmiňuje se tedy o osobách oslavených. Vylíčenýparallelismusosob při
chází před proměnou a obsahuje církev zde na zemi a církev v nebi

Parallelismus osob přichází ještě jednou, a to po proměně. Děje se tak
v modlitbách Supra dguae... a Supplices... Tu se děje zmínka o Abelovi,
Abrahamovi, Melchisedechovi a o andělu božím, nesoucím obět na oltář ne.
beský. Je tu analogie k obětování za církev, papeže, biskupa a všechny věřící
(viz výše), tedy obětování objektivní, jen že se tu děje zmínka o obětnících
mrtvých, minulých a %o proslavených — ina to přijde memento za mrtvé: to
je obětování jaksi subjektivní, totiž za osoby zemřelé knězi milé, jemu za života
svého dobře činící. Zase je zmíněných osob celá řada a tvoří ve svém celku
první část parallelismu osob a 10 osob zemřelých. Druhou část paralle
lismu osob uvádí modlitba Nobis guogue peccatoribus, ve které se děje zmínka
o 1 apoštolu a 14 mučednících slávy nebeské požívajících a o všech svatých vůbec.
Druhá část parallelismu osob zmiňuje se tedy o osobách oslavených.
Terto druhý parallelismus obsahuje církev v očistci a církev v nebi.

Obojí tento parallelismus osob (před proměnou a po proměně) v zájemném
svémpoměrutvoříjedenvelikýaesthetický parallelis mus kánonumešního.
Každá osoba zvlášt v kánonu zmíněná svým životem, svými ctnostmi a svou
nebeskou slávou, tvoří celek zvláštní krásy. Ale i skupiny celkové (na příkl
apoštolů, mučedníků, mučednic) nabývají svým seskupením nové krásy a celky
universální (živých, zemřelých, oslavených) vyvrcholují tu krásu do rozměrí
netušených.A tu jsme zase na vrcholu své úvahy po stránce osob
vidíme, jak hlavní jádro čili podstata mše sv. a její děj má mistrovsky pro
vedené seskupení čili seřazení osob: z ducha Starého zákona, z duché
parallelismu, vyrůstámšesv. k nepřekonatelnému parallelismi
aesthetickému, k seřazení živých, zemřelých i oslavených do 2 skupir
(1 před proměnou,1 po proměně),obě skupiny plasticky sestavené
kolem středu — proměny — kde Bůh-člověk ve spojení s Otcem a Du
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chem sv. spojuje všechny ty osoby v jeden nevýslovně harmonický celek
a kde týž Bůh-člověk, Syn boží, všechny ty osoby velice slavnost
ním způsobem přivádí — v tom okamžiku, kde zástupce Kristův, kněz
drží tělo Páně a krev Páně v kalichu současně — k Bohu Otci a Duchu
svatému, aby jim všechny ty osoby vzdaly čest a slávu (Per guem haec
omnia...). Není-liž to vše na výsost dramatické a při tom na výsost aesthe
tické:

Při prefaci poznali jsme, jak hlasy andělů v nebi a hlasy věřících na zemi
vzdávají chválu Bohu za stvoření a vykoupení všehomíru; po otčenáši v mod
litbě Libera nos je k tomu parallelismus: prosíme Pána Boha za odvrácení
všeho zla (ve světě) minulého, přítomného a budoucího a na přímluvu Panny
Marie, sv. Petra, Pavla, Ondřeje a všech svatých za pokoj trvalý. —

Toto jest výklad podstatné části mše sv.: všude je tu viděti ráz
porellelismu,zajisté to vrozemé dědictví ze Starého zákona.

Že tomu tak, vidímei ma nejstaršíchlitaniích církevních o všech
svatých. Pane, smiluj se nad námi, Kriste, sm. se n. n., Pane, sm. se n, n,
—. to je první část parallelismu, druhá část zní: Otče, s nebes Bože, smiluj
se nad námi, Synu, Vykupiteli světa, Bože, sm. se n. n., Duše sv., Bože, sm,
se n. n. — Jmenují se tu 3 božské osoby 2Zkrát,stejným pořadím, ale po druhé
se širším označením, do pro lidi každá z nich učinila. Je tu tedy úplná forma
správného parallelismu. A k němu, jakožto středu všeho, z jedné strany se
předvádějí v náležitém pořadí vyvolení Boží v nebesích, počínaje P. Marií a konče
úhrnně: všichni svaté a světice Boží — a z druhé strany stále se ozývá prosba
oroduj, orodujte za nás z úst věřících na zemi. A tito věřící pak přednášejídálasvézvláštníprosbysestálýmrefrainem© vysvoboďnás,Pane,nebotě
prosíme, uslyš nás. A končí se vše zase parallelismem o Beránku božím, jenž
snímá hříchy, světa. Jak každý vidí, máme tu hodně podobnou analogii k vý
kladu výše poďanému o mši svaté. — Litanie ke všem sv. jsou nejstarší
a officielně v církvi nejvíce užívané. To. jistě má svou příčinu. Příčinu tu vidím
v tom, že se i tu uplatnil duch Starého zákona, duch parallelismu, zvláště
při obětech a veřejných prosbách u mároda israelského užívaného a tím do
myslí všech Israelitů přímo vrytého.

wwwvs

zní: po výkladu vzniku a podstaty věci třeba vyložiti, jak se k tomu povahují
části vedlejší, později přidané. Zejména: mají-li podobný výraz a tak harmo
nicky se slučují s částí podstatnou, nebo mají-li ráz úplně odchylný a jsou
na újmu dojmu z hlavní části. — „Části hodně později přiďané, které
původně v ritu římském nebyly, musíme při své úvaze vynechati, na příkl.
Gloria, Credo, modlitby při obětování! vyjma secretu, některé modlitby před
přijímáním... Tyto modlitby jsou většinou pro soukromou pobožnost kněze a proto
se říkají zcela potichu.

I v částech vedlejších, později přidaných, vidíme více parallelismů.
Před podstatnou části mše sv., jak o ní byla řeč v oddílu a), předchází

část, zvaná přípravná, to je první část parallelismu, a za podstatnou
částí následuje část závěrečná, čili ukončení, to je druhá část parallelismu.
Jak jej nazvati? Mluví tu a jedná více člověk, než v části podstatné, kde
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mluví a jedná více Bůh; proto můžeme jej nazvati parallelismem re
flexmím: slova Písma a Tradice a výtvory zbožné mysle pozdějších poko
lení, jež tu přicházejí, mají vztah k části podstatné, jsou odrazem čili re
flexem toho, co se děje v části podstatné,

Jak je sestavena část přípravná? Analogickyjako část podstatná, tedy
ve formě parallelismu, totiž takto: introit — kyrie — orace

epištola — graduale — evangelium.
První část parallelismu je rázu jaksi obyčejnějšího, druhá část rázu slav

nějšího, neboť v ní jasněji a příměji mluví Pán Bůh sám skrze svatopisce při
epištole a při evangelium. Podrobnější zdůvodnění nemusím fu už podávati: kdo
pozorněji přečetl, co předcházelo, snadno sám si další úvahy rozvine,

Jak je sestavena část závěrečná? Také analogicky jako část pod
statná, tedy opět ve formě parallelismu, totiž takto: kommunio — posťkommunio

ite, missa est — požehnání kněze.
První část parallelismu je rázu slavnějšího (doznívá tu chvála Krista, Be

ránka božího, přítomného nyní mimo oltář v duších věřících), druhá část je rázu
více lidského, tedy postup opačný než v časti přípravné,ale vhodný k celku.
Celek totiž stále stoupá až do přijímání, pak pomalu klesá do sféry života
obyčejného věřících v kostele přítomných.

Část závěrečná je mnohem kratší části přípravné, tím věrně se zachovává
dramatický ráz celku. Drama při svém konci je úsečné a rychlejšího
spádu! —

Modlitby stupňové a poslední evangelium jsou části nejpozději přiďané a
k vlastnímu ritu mešnímu nepatří; modlitby stupňové říkal kněz při chůzi k
oltáři, poslední evangelium při chůzi od oltáře: uměl obojí z paměti, nepotřeboval
K tomu knihy jako k ostatnímu řádu mešnímu.

I.
Ukázal jsem v předešlé stati, jak mše sv. vyrostla ve svém celku z do

brého ducha Starého zákona tím způsobem, že Kristus ho nezrušil, nýbrž
ještě zdokonalil, povznesl — naplnil.

Toto naplnění chci v této stati jaksi demonstrovati aď oculos na jednání
Kristově při poslední večeři a to v jednání jeho při ustanovování nejsvětější
svétosti čili při ustanovování mše sv. jakožto oběti Nového zákona.

Thesí mou v této stati je ukázati, že Kristus Pán v tomto oddílu svého
jednání postupoval přesně dle řádu obětního ve Starém zákoně při obětích
krvavých, jinak a jasněji řečeno: Kristus Pán všechno, oo se konalo při obětích
krvavých,úkon za úkonemkonal v povznešeném způsobu a významu
při své oběti při poslední večeři, při proměně chleba a vína v tělo své a krev
Svou.

Prosím čtenáře, aby si zapamatoval, jak v dějepravě dle Písma sv. se vy

sl připomenul slova v missálu krátce před proměnou, slova začínající Oui pridie
guam pateretur... Text dějepravy a missálu právě naznačený, srovnám graficky
s pořadím úkonů při obětích krvavých užívaných.

1. zvíře jako oběť zabité leželo na při- 1. P. Ježíš vzal připravený na stole před
praveném místě a kněží je brali do sebou ležící chléb do svých svatých
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svých rukou za účasti levitů a obětu
jících věřících

. kněží obětní zvíře v rukou držené
pozdvihli na zápalnýoltář,

. kněží oběť na oltář zápalný pozdvi
ženou podpálili [to bylo vlastní obě
tování] a pak začali Boha chváliti
modlitbou, zpěvy a hudebními ná
stroji

. kněží oheň udržovali a tak promě
ňovali oběť v kouř, který vstupo
val vzhůru k Bohu

„ z některých obětí požívali (přijí
mali) obětující i kněží (při obět
mí hostině) maso obětovaného zví
řete, kteréžto maso se považovalo
za posvátné,

. krev zachytil kněz do kotlíku, natřel
jí rohy oltáře, vykropil proti oponě
velesvatyně a ostatní dle druhu oběti
bylo různé.
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a velebných rukou za účasti sva
tých apoštolů

„ P. Ježíš pozdvihl očí svých k Otci
svému mnebeskému všemohoucímu

„ P. Ježíš díky činil Otci svému [del
ším vznešeným hymnem čili modlit
bou chvály|

„ P. Ježíš žehnal chléb, lámal a dával
apoštolům řka: vezměte a jezte, totoť
jest tělo mé (kteréž za vás vydáno
bude) — proměnil chléb ve své
božské tělo, [aby tak tělo mohlo. býti
přijímáno|

„ P. Ježíš dal své svaté božské tě
lo, určené na smrt (obětované),
přiobětní hostiněpřijímati
sv. apoštolům

„ pak učinil vše od 1. až 5. s vínem
v kalichu a z něho proměněnou krví
svou*)

„ a slovy: to čiňte na mou památku
(nebo dle missálu: kolikrátkoli toto
činiti budete, na mou památku to či
niti budete) postaral se Kr. Pán o
to, aby jeho oběť a její obětní hosti
na trvala po všechny budoucí věky.

Z tohoto grafického znazornění vidíme zcela jasně a zřetelně 2 věci:
www

úkonem postupoval tak, jak si počínali při obětích krvavých, ale že vše pře
nesl do sféry neskonale vyšší, jak dále uvidíme.

2. jak a v čem Kristus Pán doplnil oběti Starého zákona.

Ze všeho pak je vidět, že Kristus Pán při poslední večeři vykonal oběť,
ale oběf novou, mnohem lepší a vznešenější než byly oběti Starého zákona:
ve Starém zákoně obětovali maso a krev zvířat, v Novém zákoně — v nové
úmluvě, která začala při poslední večeři, se obětuje tělo a krev J. Krista,
Syna božího. — Oběti Starého zákona v pozdější době se konaly pouze
na jednom místě, oběť Nového zákona dle proroctví. Malachiášova se koná
všude, proto rozkázal Kristus Pán všem sv. apoštolům: to čiňte na mou památku!
A omi tak činili společně v Jerusalémě a jednotlivě všude, kde rozšiřovali víru
Kristovu. —

*) o tom, že formule při proměně vína v krev Páně byla mnohem delší a (©
bylo toho příčinou, promluveno ve stati I,
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Co zde výše graficky, znázorněno, užil jsem právě tak při vyučování v mě
šťance a při tom jsem seznal, že to děti velice dobře pochopily a měly, jak
jseni se nejednou pak přesvědčil, jasný názor o tom, že Kristus Pán vykonal
při poslední večeři oběť novou, která se opakuje při mši sv., a v čem ta
novost záležela.

To mi dává naději, že i to, co jsem uvedl ve stati I. o mši sv., a.co na
první pohled zdá se pro děti neobyčejně nesnadné, při vhodné úpravě stane
se dobře srozumitelným a lehce chápatelným.

II.
V této třetí stati chci jen krátce se dotknouti zajímavého fakta ze řádu

mešního (ordo missae). Je jistě nápadno, že v řádu mešním neděje se nikde
výslovná zmínka o ďáblu a dědičném hříchu. V některých modlitbách jakési
nepřímé narážky zdají se býti, ale jen nepřímé, přímo nikde se nevyskytuje
jméno ďábla nebo jeho synonym ani jméno dědičného hříchu a jeho synoným.
Modlitby tý jsou: Hanc igitur... při proměně vína gui pro vobis fundetur...
v Agnus Dei... v novější modlitbě před přijímáním Domine Jesu Christe v pre
řaci a kříži a v prefaci velkonoční.

Je to snad jen náhoda, nebo úmyslně se tak děje? O náhodě jistě nemožno
tu mluvit, protože v době 1900 let jistě by se bylo na to přišlo. Musíme tedy
za to míti, že se to děje úmyslně. A v tomto názoru nás potvrzuje nahlédnutí
do rituálu, zvláště při křtu. Co je tu vymítání a zapuzování zlého ducha (exor
Cismů...), ustavičný boj s ďáblem, hříchém a stálá prosba k Bohu a svatým
za pomoc proti ďáblu a hříchu, tak možno charakterisovati obsah rituálu
a pontifikálu.

Jak si to máme správně vysvětliti? Jak vistihnouti vlastní základ, vlastní
příčinu tohoto různého uspořádání? V přítomné chvíli nemohu na to od
pověděti tak, jak důležitost věci vyžaduje, proto prozatím na to jen upozorňuji,
možná, že některý čtenář kněz bude moci dáti k tomu náležitě zdůvodněnou
odpověd.

Jak si to máme správně vysvětliti? Jak vystihnouti vlastní základ, vlastní
se tedy dle tohoto příkladu církve do výkladu o mši sv. dávati nic spiecielního
o ďáblu a dědičném hříchu, má se to nechati k učení o křtu resp. k učený
o významu smrti Páně, o významu vykoupení. Ale proti tomu ozval se zase
názor jiný: v rituálu při křtu je většinou zachováno to, co se dělo ve staré
církvi při křtu dospělých, ti dospělí © všem tom před svým křtem byli poučeni,
nemusila tedy při výkladu mše sv. o tom býti řeč, alé teď se křtí malé děti
a to je něco jiného. A napadlo mné dále: co tomu říkají katechese sv. Cyriia
Jerusal.? Neopomenu o této záhadě dále uvažovati. A co všemu tomu říká čtenář?

Ar. Oliva:
Promluva o I. sv. přijímání.

Svaté město Jerusalem bylo vyrváno z rukou nevěřících, místa, posvěcená
„krví Spasitele, byla opět zásluhou statečných křížáků v rukou křesťanů. Právě
se řadilo statečné vojsko, aby s rozžatými svícemi v rukou konalo průvoď svatým
městem. Statečný rytíř, jenž všude bojoval v prvních řadách, jenž také při útoku
první stanul na hradbách města, měl také jako první rozžati svou svíci od lampy
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u Božího hrobu. Chápeme, že při pomyšlení na tuto neobyčejně velikou čest
vstoupily rytíři slzy do očí, když poklekl, aby na místě, kde kdysi odpočívalo
tělo Spasitele, rozžal svou svíci. —

I my jsme byli dnes svěďky slavného průvodu. Nešli v průvodu vojáci,
kteří vybojovali Svatou zemi, byly to jen děti, které nedovedou mečem mávati.
A přece jsou iony hrdiny. I ony jsou hodny rozžati světlo na svatém hrobě,
přijmouti do svých čistých duší Spasitele, jenž jest světlo světa. Nač se tolik
těšlly, po čem tolik toužily, dnes se jim má splniti: Kristus, pramen mi
losti, přichází do jejich srdcí, aby je zahrnul svými nebeskými dary.

Když onen rytíř poklek]l, aby rozžal svíci svou na Božím hrobě, učinil
— city přemožen— slib, že toto svaté světlo bude opatrovati a donese je
do svého rodného města Florencie, aby s ním rožžal svíce na oitáři Panny
Marie a věčnou lampu. Byl to velmi těžký úkol. Přepadli ho lupiči, všecko jim
dal, aby mu nechali jeho světlo. Než si ulehl ku krátkému odpočinku, postavil
si světlo vedle sebe, často povstal a pozoroval světlo, aby mu nezhaslo. Při
veliké opiatrnosti se mu podařilo donésti svaté světlo do Florencie, do
svého města a své vlasti.

I vy, děti, máte nésti svaté světlo do vlasti. Touvlastíjest nebe
a světlem milost boží, která činí vaše srdce čisté a svaté. Zlý nepřítel chce vám
to světlo zhasnouti, lupiči chtějí vám ho uzmouti, nešlechetní lidé špatným pří
kladem vás sváděti, abyste na to světlo a svou vlast zapomínaly. I v srdcích
vašich povstanou bouře, aby to světlo zhasly. Opatrujte to světlo, chraňte je!
Raději všecko, jen ne světlo! V několika okamžicích budete slavnostně a radostně
prohlašovati: Odříkáme se zlého ducha — věříme v Boha trojjediného — slibu
jeme ve víře a podle víry s boží milostí žíti a zemříti. Tím vlastně říkáte: Chceme
svaté světlo uchovati, nedovolíme je zhasnouti, budeme je s největší pozorností
opatrovati, abychom je donesli do svaté vlasti nebeské! Nezapomínejte nikdy na
tyto svaté sliby, nedopuste, aby vám zhaslo toto svaté světlo! Aby vám ne
zhaslo, rozžehujte stále novou svíci, t. j. přicházejtečasto k lampě
božského Spasitele, přijímejte hodně často a důstojně Spasitele do svého srdce!
Toto svaté světlo bude mičiti nesvatý oheň zlých náklonností, bude vám dávati
ohnivou touhu a sílu k dobrému.

Onen rytíř po svém návratu do Florencie úplně se změnil, byl svět
cem. Rozumíme tomu: po celou cestu myslil jen na svaté světlo v ruce své.
Od tohoto viditelného světla zalétal duch jeho ke světlu jinému, k Spasiteli,
a tyto myšlenky učinily z něho světce.

Několik slov ještě vám, katoličtí rodičové! Snad si někdy naříkáte na sta
rosti, které vám děti působí. Nechtějí poslouchati, lhou, mají různé nezpůsoby:
Pečujte © to, aby duše jejich osvětlovalo světlo, které jim dnes po prvé duše
osvětluje, voďte je hodně často k svatému přijímání a přistupujte k svatému
přijímání s nimi! Podporujte dobré snahy učitelů náboženství a podporujte i
kněze, kdy je volají k častému svatému přijímání. Vězte, že není lepšího pro
středku k výchově dětí. Přivádějte je často k nejlepšímu příteli maličkých, ke
Kristu svátostnému. Tím vyzbrojíte děti silou s nebe, aby chránily a opatrovaly
svaté světlo a nedaly mu zhasnouti ani v bouřích životních.

I nám všem jednou po prvé zazářilo toto svaté světlo. Myšlenkami zalétáme
v minulost a slzy vstupují do očí při vzpomínce na ono veliké štěstí, které
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cítilo srdce. Snad se nám zalévají oči i slzami lítosti, že světlo, které nám tehdy
po prvé zazářilo, zhaslo v bouřích života. Je-li tomu tak, pak nechť toto svaté
světlo znovu zazáří v duši naší, aby zaplašilo tmu a rozehřálo ledová srdce a
svým milým leskem znovu probudilo život a radost. A pak opatrujme to svaté
světlo úzkostlivě, aby je nezhasla žádná bouře. Chraňme i my to svaté světlo,
abychom je donesli do domu Otce nebeského, a v oďměnu za to zářilo a svítilo
nám ve vlasti nadzemské světlo věčné. (Podle Tib. Burgera).

Josef Kobosil:
Vychování a vyučování v Jednotě českobratrské,

(Doplněk k Dějinám vychovatelství, str. 132 a n.)
(Dokončení.)

Řád politický zahrnovalma 3. místě obnovení škol a bibliotek
(na 1. obnovení úřadů osobami hodnými, 2. práv psaných, 4. špitálů, řádu o
žebrácích, též řádů o sirotcích, chudých, 5. řádu o mincí, 6. řádu strany, šatstva
vedle rozdílů stavů, 7. bezpečnosti silnic a v hospodách řádů, též o zločincích)
(str. 259.).

Závěr, ke kterému se dospěje, uváží-li se nepřeďpojatě, co dosud známe o
školství bratrském, jest: Komenský cenil výše školství jinde, než v Čechách,
českobratrské a utrakvistické, ale jesuitské vyjímaje. Pro vyšší školy brali se u
čitelé z ciziny a přece ještě na vyšší vzdělání posílali Čeští bratři schopné
mladíky do ciziny. Schopné mladíky z exulantů brali v přátelské cizině za učitele,
aby jim poskytli zaměstnání. Když Komenskému Janua (ne Informatorium ani Di
daktika) zjednala slávu a důvěru, že by dovedl zreformovati školství, byl zván
do Švédska, a do Uher, ale úkolu toho podiímal se Komenský z pohnutek ne vy
chovatelských, nýbrž politických, aby získal pomoc pro návrat do Čech a vládu
v Čechách la vzdal se ho, jakmile církevně-politické naděje poklesly. Co psal
Komenský ve prospěch vzdělání, mláďeže, psal jako bohoslovec, t. j. za cílem
náboženskomravním. Ego guae pro juventute scripti, non ut paedagogus
scripti, sed ut theologus... Ab hoc demum aberasse scopo turpe foret... (Pro
latimatate Januae Lapologia, d 3).?)

Nábožensko-mravní vzdělání lidu a ovšem i mládeže bylo hlavní záležitostí
a snahou v Jednotě bratrské od počátku až do konce, od Řehoře až do Komenského.
O pomůcky k tomu potřebné bylo záhy pečováno. Pro náboženské vyučo
vání dětí, k němuž také kmotři při křtu byli zavazování (jako u katolíků), sloužil
katechismus „otázky dětí“, který již před Lukášem k tomu účelu byl vydán a spo
číval na starších husitských podáních z doby před vznikem Jednoty bratří,
Užívalose ho snad též pro první vyučování nově obrácených, kteří
právě tak jako děti, patřili do třídy začátečníků, takže označení „dětí“ se tu užívá
nejen ve fysickém, nýbrž iv duchovním smyslu. Pomocí druhého katechismu,
který měl původně titul „Otázky mládenců“, byly děti, když dosáhly 12. roku,
(dle Luk. 2, 42) připravovány na následující „přijetí“. Toto pozůstávalo, jak
jde z jmenovaného katechismu a z agendy v návodech pro kněze, ze tří liturgicky
v celek spojených úkonů: slibu věrnosti rukoudáním, potvrzení skládáním rukou
jako známky přijetí do církve a přijetí k večeři Páně. Zde se vyskytující „po
tvrzení“ jako doplněk dětského křtu není stejnoznačné s biřmováním, neboť
katechismus výslovně praví, že u dětí v Jednotě narozených a křtěných je dvojí
potvrzení skládáním rukou, jedno při přijetí, druhé „k potvrzení rytiřství víry

20) Dr. J. Hendrich, Příspěvky ke studiu Komenského, str. 12.
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a k naději blažené koruny, dojíti“ s poukazem na otázky o biřmování. Proto
musí ono potvrzení býti považováno za nejstarší evangelickou konfirmaci.*)

V r. 1501 nebo 1502 uveřejnil Lukáš také katechismus „Otázky dětinské“.
Jest za to míti, že již v „předcházejících desetiletích toho druhu dětské otázky
po způsobu Roudnického a Palackého katechismu byly mezi Bratřími rukopisně
rozšířeny a užívány. Lukáš je tedy asi po prvé tiskem uveřejnil.?*) Otázky dě
tinské jsou v dvojím ohledu dějinného významu: jednou pro poměr Bratří k Val
denským, ježto jeden ve valdenském dialektu sepsaný katechismus s těmito otáz
kami je v zřejmé souvislosti. Můller má za pravděpodobnější, že Valdénští sepsali
na základě a s použitím „Dětinských otázek“ poměrně samostatný Katechismus,
v němž jednotlivé v „Dětských otázkách“ scházející nauky z jiných bratrských
spisů doplnili. To se stalo asi v souvislosti s italskou cestou Lukáše 1498. —
Jiný dějinný význam „Dětinských otázek“ záleží v tom, že jejich německý pře
klad došel v Německu na počátku lutherské reformace dosti velikého rozšíření a
hrál roli ve styku s Luthrem. — Pro kněžské žáky v konviktech napsal Lukáš
kompendium praktické theologie, jež obsahovalo veškeré učení Bratří ve formě
otázek a odpovědí. Hlavní předmět jejich studia tvořila Bible a spisy bratrské,
z nichž zvláště Zprávy kněžské, obsahující kromě theologie též kusy agendy a
usnesení synod.?*)

O způsobu života kněžského dorostu se píše: Jakmile ráno se rozbřesklo,
bylo zazvoněno a pacholata spolu s čeledí vstávala a oblekše se modlení první
konala; hodinu pak se učila; po hoďině shromáždilo se všecko obyvatelstvo
bratrského domu, muži i ženské, pozpívali zbožně, správce přečetl kus Písma,
učinil výklad a po modlitbě rozešli se každý po své práci, hoši ovšem do školy,
a ze školy do díla hmotného podle své schopnosti vybraného, aby každý učil se
hned z mládí zvykati pracem, aby na světě darmo chleba nejedl. Po skrovném
obědě před polednem, při němž říkány žalmy i části Písma, nastala zase ruční
i školní práce až do hodiny nešporní, kdy odříkána modlitba. Po střídmé večeři
i zněvů žalmů, jakmile se setmělo, šlo se spat. Správce zavřel dům a klíče schoval.
Žáci nesměli ani sami vycházeti, ani listů psáti nebo přijímati, ani v nějaké
světské věci se plésti. Když pachole dospělo v mládence, ďovedeno na synodu
starších, vyzkoušeno ze základních vědomostí, katechismu a epištol a podáním
ruky s'íbilo poslušnost. Tím stal se jinoch podjáhnem či akolutou. Pak studoval
teprve bohosloví, cvičil se ve kázáních, byl správei sboru k posluze a učil
v „nízké škole“ děti počátkům vědomostí. Mimo to vzdělával se v latině, četl
starověké klasiky (?) a nejnadanější jinochové posíláni na obecný náklad do cizi
nv () na university protestantské, do Wittemberka, Heidelberka +jinam. Po ně
jaké době slavnostně vysvěcen na jahná a nejméně po 3 letech, často však
značně .pozděii, (stal se knězem po zevrubném zkoumání a šetření a slavné
ordinaci. Pakbyl „dvojí cti hodný“, jeďné v učení. druhé ve slově Božím, a taktéž
pravidelně oslovován.?£)

Z Komenského spisů jsou to zvláště Informatorium a Didaktika, v nichž
požadavky v příčině nábožensko-mravní výchovy a vyučování jsou podány dů
kladně a důrazně.

Informatorium školy mateřské vydáno nejprveněmeckyv Lešně
1633, potom latinsky Schola infantiae pro Uhry. Česky vydáno podle rukopisu
získaného z Lešna pro museum pražské 1858 od Gindelyho, potom častěji (1884

21) Můller, Geschichte d. B. Briider, str. 481.
22) v uv. sp., str. 296.
23) v uv. sp., str. 504.
4) Jan Čeněk: O Jednotě Bratrské, str, 35,
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v úpravě Kořínkově vydal Urbánek, 1913 vydání české, latinské a německé
souběžně, Veš. sp. Kom. IV. (vyd. ÚSJUM.).

V kap. II. Nač Bůh rodičům dítky svěřil? K čemu je vésti mají... napřed
pobožnost, potom mravy, naposledy umění literní.

V kap. IV. V čem mládež hneď od narození svého pomaličku cvičena a do
šesti let věku svého vycvičena býti má... Pobožnosti základové tak daleko v šesti
letech přivedeny, býti mohou, aby vědělo: že Bůh jest;, a že všudypřítomen jsa,
na všecko se dívá; a že kdo jeho poslouchá, tomu on pokrm, nápoj, oděv a
všecko dává; kdo neposlouchá, že ho zabije: protož, že se ho náleží báti a
jemu se vždycky modliti a milovati ho jako nejvyššího Otce, a činiti, co on
v přikázáních svých poroučí atd.

V kap. X. Jak v pobožnost mládež zavoditi... Skutečné jich v pobožnost
zavozování můž se začíti tam někdy. v druhém roku, když se rozoumek zjevovati
počíní... však povlovně a tiše jako ze hry. — Předně tedy, když se starší
modlí, aby zvykaly tiše seděti neb státi, ručičky také spíti a pokojně držetk...
Druhé, aby. z úst jejich hned se začínala chvála Boží, učiti je klekati na kolénka,
skládati ručičky, hleděti vzhůru, a říkati modlitbu nejprv kratší tuto: Beránku
Boží, Kriste Ježíši, smiluj se nad námi, amen. A když se té za měsíc neb dva
naučí, potom modlitbě Páně: však ne pojednou celé, než po malých částkách
tak, že se musí na něm dvě nebtři léta učiti, a ještě třebas pořádně uměti
nebude... Třetí, můž mu také již někdy ukázáno býti do nebe, že tam Pán Bůh
jest, aby. porozumívalo, proč se v modlitbě vzhůru hledí... V třetím! roku může
se přivzíti modlitbička tato: Milý pane Bože, račiž mi to dáti, abych se tebe bál
(neb bála), tatíčka a matičky poslouchal(-la) a tobě se líbil(-la);, dejž mi Ducha
svého svatého, kterýž by mne učil a osvěcoval, pro Ježíše Krista, Syna svého
milého, amen. A zatím hned přistoupiti k víře obecné křesťanské, tak aby, jí
dříve roku toho dokonale naučeny, byly (jeden článek víry za měsíc). Rovněž
tu již čas bude při všelijaké příčině o Pánu Bohu jim mluviti, aby vždycky
o něm zmínky slyšíce vždycky ho nejvíc na pozoru míti a vedle toho. jeho se báti
i milovati zvykaly Když se více naučí, zavésti je do Desatera přikázání...
asi po týdnech... V pátém roku k cvičení pobožnosti ať se přivezme modlitba
nejprv večerní, potom ranní, při večerním a ranním modlení s nimi ji říkajíc. Též
veršíčky. některé (v pátém a šestém létě), po modlení ať se s nimi zpívají.. .2)
Místo katechismu (v čtvrtém asi věku začnouc mohou se dítkám některé kratičkilé
otázky s kratičkými na ně odpověďmi předkládati. Neboť byť ne každé ještě,
co ta věc sama v sobě nese, chápalo, vždy, však aby se jim to v mysli otíralo ia
v paměti vázlo, slušné jest; protože i květ nežli se rozvine, v pupenci nejprv
zavinutý se tvoří a tak utvořený ven leze. Na příklad, takové by; otázečky
býti mohly:

1. Kdo tebe stvořil?
2. Kdo tě vykoupil?
3. Kdo tě posvětil?
4, Kde jest Pán Bůh?
5. Co tam dělá?
6. Co Pán Bůh říká, když ho neposlouchá? aneb neposlouchá táty a mámy?

Zabije ho.
7. Co jest to Pána Boha poslouchati? (Každý den se modliti a dobrým býti.).
8. Jak ty se každý den modlíš?
9. Co jest to dobrým býti?

2%)Ve vydání Kořínkově 1884 u Urbánka str. 48,
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Didaktika velká, obecné umění učiti všecky všemu. Český
překlad od J. Šmahy 1883, nový od Aug. Krejčího.

V kap. XXVIII. (Idea školy, mateřské, do 6. r.): Konečně v náboženství a
zbožnosti šestileté děti mlohou býti dovedeny k tomu, aby znaly z paměti
hlavní věci z katechismu, základy, svého křesťanství, a pokud dovoluje jejich
věk, aby začínaly také jim rozuměti a je skutečně prováděti. Musí totiž zvykati,
jsouce naplněny citem k božstvu, všude viděti přítomného Boha, báti se ho
jakožto nejspravedlivějšího mstitele zlých a proto nepáchati nic zlého; a zase
naopak milovati jej, ctíti, vzývati, velebiti atd. jakožto nejlaskavějšího odměnitele
dobrých, oď něho milosrdenství očekávati v životě i ve smrti a proto neopo
míjeti nic dobrého, o čem vidí, že se mu líbí, a tak žíti jaksi před zrakem
Božím a (jak praví Písmo) choditi s Bohem.

V kap. XXIX. (Idea školy, v níž se vyučuje jazykem mateřským, 6—12 r.
VI. Učili se nazpaměť většině žalmů a svatých písní, kterých se užívá v kostele
každého místa... VII. Ať znají dokonale mimo katechismus vypravování a zna
menité průpovědi celého Písma sv. tak, aby. je mohli říkati z paměti... VII.
Nauku o mravích, shrnutou v pravidla a objasněnou příklady podle chápavosti
věku, lať mají v paměti, jí rozumějí a .začínají prováděti ji skutkem... 8. Il.
Pro každou třídu buďtež určeny zvláštní knížky, které by vyčerpávaly všecko
učivo dotyčné třídy 15. III. V ranních tedy hodinách učitel přečte a znova
zase přečte, ani všichni budou poslouchati, úkol té hodiny a vyloží co nejsro
zumitelněji, bude-li měco potřebovati výkladu, takže to budou mlusiti pochopiti.
Potom je bude volati po řadě, aby to zase čtli, a zatím, co jeden bude čísti
jasně a zřetelně, ostatní budou se dívati do svých knížek a potichu čísti s ním.
A bude-li se to díti půl hodiny, meb i déle, nadanější budou se pokoušeti opako
vati beze čtení a konečně i méně nadaní. Neboť ty. úkoly musí býti kratičké,
přiměřené době jedné hodiny a chápavosti dětského ducha. IV. To upevní se
ještě více v hodinách odpoledních, v kterých, jak si přejeme, nemá býti probí
ráno nic nového, nýbrž pouze opakováno totéž, a to jednak opisováním týchž
knížek tištěných, jednak závoděním, kdo rychleji si zapamatoval než jiný.

V kap. XXX. (Plán školy. latinské, od 12—18 r.). XIII. Konečně si přejeme,
aby. z nich byli theologové, kteří by nejen znali základy své víry, nýbrž jich
také mohli hájiti z Písem...

Jest zřejmo,že všecko vychování mládeže (i všechen život lidu)
mělo státi pod zorným úhlem věčnosti. Výslovněto bylo podáno v hl.
XXIV.: Co nejpřednější jest, napřed jíti má! Nejpřednější pak jest to, conej
přednějšímu našemu cíli, věčnému totiž s Bohem spojení, nejpředněji napomáhá,
jenž jest pobožnost. Nebo Písmo dí, že proroctví přestanou, jazykové utichnou,
umění v mic přijde, ale Láska zůstane na věky (1. Kor. 18.). Co tedy k věč
nosti patří nejhlouběji a za základ všemu jinému kladeno býti má. —

Jest tomu 300 leť, co Komenský ukládal tyto myšlenky o vzdělání mládeže,
jež byly majetkem celé Jednoty českých bratří, do spisů. Bude se toho vzpo
mínati, bude se také podle toho jednati? Komenský Redivivus, po 300 letech,
nebyl by snad již odpůrcem Koperníkovým ani Cartesiovým?, nebyl by snadani
údem Jednoty bratrské, s míž se nakonec vnitřně, rozcházel, ač pevně držel
víru v nadpřirozené zjevování Boží (,vnitřní světlo“), ale plul by. s proudem
„moderní vědy, t.j. chaosu a přerodu ve všem, relativismu a subjekfivismu,
jako volnomyslitelský horlitel pro školu beznáboženskou a odpůrce školy nábo
ženské?
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RŮZNÉ ZPRÁVY A LITERATURA.Chrámovédružstvootevřelo| umělecké
síně v Praze II. ve Spálené ulici č. 15.
Přátelé umění s povděkem uvítají tento
podnik, kde při návštěvě Prahy naleznou,
co potřebují pro kostel a pro výzdobu
křesť.příbytků i k vyučování nábo
ženství. Ke 4. dubnu t. r. připravuje se
na oslavu 70. narozenin mistra Vosmíka
výstava jeho děl; pro příští období máme
slíbené obrazy Rudlovy, zvláště serie
biblické, dosud neznámé širším kruhům. Do
prázdnin jistě budeme zásobeni realiemi
biblickými přímoz Palestiny od Jeru
salémského faráře Kohouta O. S. F., Čecha.
Bližší sdělí P. Urban O. S. F. Fr. Dvořák.

Pobožnost křížové cesty za zemřelé kněze
a osoby duchovních řádů. Napsal P. KL
Minařík, O. F. M. 89, 22 str., Kč 1.50.
Svaté a spasitelné jest za mrtvé se modliti,
tím více pak za zemřelé kněze a osoby
duch. řádů. Krásným skutkem jest Křížová
cesta, kterou pro spásu jejich duší věnu
jeme. Taková dostává se nám z pera
P. Klem. Minaříka O. F. M. Prostá a
dojemná slova nabádají k jímavé pobožnosti
i povzbuzují k aktu lásky za zemř. kněze
a osoby duchovní. Vydal G. Francl, Praha
I., Melantrichova.

Chcete vědět co je nového ve světě na
poli věd technických, přírodních, lékařství,
zemědělství, atd. atd., aniž byste musili
pročítati ohromné množství novin a Časo
pisů? Předplaťte si časopis Argus, který
přináší stručné výtahy populárně vědeckých
článků, seřazených dle různých oborů. Vy
žádejte si číslo na ukázku. Předplatné na
>ůLroku Kč 18. Administrace Smíchov,
Smetanova 2. Je to nezbytná revue pro
každého inteligenta.

Katechetský kurs ua Velehradě bude po
žátkem prázdnin. Směrnice kursu: Pomoc
níci katechetovi.

Duchoveustvo podporovalo horlivě Dě
lictví svatojánské — dnes podíly mnohých
skol leží ve skladišti ladem, nikdo se o ně
nehlásí!

Římský missál v českém překladě P.
schallera O. S. B., vypravený péčí bisku
aa Dra. Podlahy, jest rozprodán. Fr. Dv.

Následování Krista v překladu biskupa
Jra. Sedláka jest rozprodáno — 4. vydá
lí v zlepšené úpravě s obrazy Fůhricho
rými vyjde v nejbližších dnech. Fr. Dv.

Rev. P. Žižka O. S. B. z Chicaga daro
ral katech. museu bednu čes. katol. amer.
cnih, obrazů a fotografií, které zaslal do
výstavy kultury v Brně a do svatováclav
ké výstavy v Praze. Fr. Dv.

Čeští katolíci v Americe vydají pro své
koly čítanky pro 1.—3. tř. a český děje
is i v anglické řeči. Fr. Dv.

„Dominica“ čili po jednom kázání na
šecky neděle roku církevního, je kniha po
ném soudu jedna z nejlepších, která z
ukou zkušeného homiletika vdp. p. faráře

Františka Malého vyšla. Kázání jsou po
pulární, praktická i moderní. Jsou to ta
nejlepší z nejlepších. Z 'obsahu jich zní
víc než slova. Tichý mír zbožné věřícíduše,srdcerozumějícísrdci,živé| Boží
slovo upřímné, živý chléb každému, kdo
touží po osvěžení a posile. Kazatelé sáhnou
po této knize zcela určitě nejen proto, že by
jim byla vhodnou pomůckou, ale i proto,
že by jim otvírala nové přístupné cesty
k srdci posluchačů, na nichž by i oni
neomylně našli svůj vlastní úspěch. Kniha
velké osmerky v pěkné úpravě stojí Kč
24-——včetně poštovného a zasílá ji Cyrillo
Methodějské knihkupectví Gustav Francl v
Praze I. 536.

Ruská bída bez Boha, projev kardinála
Falhaubera v překladě V. Vajse, přináší
zajímavé obrázky, které jsou dokumentem
zvěrstev ruských hrůzovládců. Vydalo knih
kupectví a nakladatelství Kropáč a Ku
charský, Praha II, Konviktská 5, jako
1. číslo sbírky „Poznáním k pravdě“. Cena
1 Kč.Nejkrásnějšívzorkřesťanského| života.
Arnošt Oliva. (Sbírka časových ká
zání, roč. I. sešit 1.) Tiskem a nákladem
Družstva Vlast, velká 89 str. 104, Kč 12.80.
Družstvo Vlast počalo vydávati časová ká
zání, jichž první svazek právě máme před
sebou. Jsou to kázání, která zpracoval
Arn. Oliva. V předmluvě uvedeno, že Ma

mu, jenž kvete a přináší ovoce po celý
rok a zvláště v měsíci květnu. Náš lid
velmi rád navštěvuje májové pobožnosti,
proto bude tato praktická pomůcka jistěkaždémukazatelivítána,třeba© bychom
sbírek toho druhu měli slušný počet. Žel,
že většina jich jest už staršího data, a náš
lid chce vždy něco nového jako kazatel, aby
neopakoval 1o, co posluchači už slyšeli.
Promluv jest S úvodní řečí celkem 32
a ve všech jest případně Matka Boží lí
čena jako nejkrásnější vzor křesťanského
života. Mocně působí promluva poslední,
v níž kazatel se obrací ke všem stavům;
k matkám a dětem, k manželkám a otcům
rodin, jež ubezpečuje, že Matku Boží a
Pannu všech panen nevzývali po celý máj
nadarmo. Pro každého má kus útěchy:
aby na nebeskou královnu nezapomněli v
celém životě a zvláště v jeho poslední
chvíli. Mluva je prostá, pro lid jako stvo
řena. Duch, jenž těmito promluvami vane,
jest nelíčeně srdečný, prozrazujíci věrného
ctitele mariánského. Tam, kde více kněží
se v májových promluvách střídá, snadno
se dle této sbírky o ně rozdělí. Jsou všecky
přiměřeně snadné jak k pamatování, tak
jako pomůcka k vlastnímu zpracování, což
je velikou výhodou po stránce praktické. To
jsou také důvody, proč vřele na tutosbírku
upozorňujeme, doporučujíce ji Co nejvře
leji. Prof. J. Košnář.



Věstník katechetsk
Příloha „Vychovatele“ k XLV. ročníku.

Redaktor: AR. OLIVA.

ČÍSLO 5. KVĚTEN 1930. ROČNÍK XLIV.

Dr.Josef Beran (Praha):
Rozvrh učiva podle nového katechismu Kubíčkova.

Sestavili V. Kubíček a Fr. Rubeš.

Myslím, že je zbýtečno zvlášť odporučovati knihy Kubíčkovy. Ta okolnost,
že jsou brzo rozebrány, je neilepším jejich doporučováním. Ovšem platí to hlavně
o Moravě. U nás v Čechách se různost názorů více uplatňuje. Snad příčinou
toho jsou poněkud jiné poměry v Čechách než na Moravě, jak vzhledem ke školním
dětem, tak vzhledem k učitelstvu. Proto nebude na škodu upozorniti na přednosti
právě vydaného Rozvrhu učiva.

1. Rozvrhem učiva dostalo se katechetům příručky, které již dávno postrádali.
Osnovy učiva náboženského, pokud byly dříve vydány, jsou vesměs rozebrány,
Také mevyhovovaly již zmíněným poměrům ve školách. Vím, jaké potíže měli
laičtí učitelé náboženství. Proto vydání nových osnov přiměřených novým poměrům
školním i čistě po stránce zevní, nutno opravdu s radostí vítati. A i když někde
nebude možno zavésti katechismus Kubíčkův, k hěmuž je v Rozvrhu přihlíženo,
přece i tak budou tyto nové osnovy po mnohé stránce vélmi prospěšné, zejména
proto, že přihlížejí k tomu, aby vyučování náboženství bylo praktické, pro život,
jak se doporučuje v zásadách vychovatelských a vyučovatelských. Heslo „tvořivá
škola“ má mnoho cenného ve svém jádru, a je dobře, když i při vyučování ná
boženství se přihlíží k němu. A to činí Kubíček ve svých knihách, to prakticky
provádí i ve svých osnovách. Stačí poukázati na jeho využití významu církevního
roku (zdůrazňuji: systematicky prováděné) a na jeho „praktická cvičení“ bych
řekl, udávaná v podtitulcích v záhlaví osnov pro jednotlivé třídy. (Srv. úvod str.
9—11, a dále.)

2. Druhou velkou předností v ohledu diďaktickém, je metodický návod, jak
přizpůsobiti osnovy jednotlivých tříď na školách ménětřídních. Většina katechetů
z duchovní správy a laických učitelů náboženství vyučuje na venkovských školácn
ménětřídních. Kdo učil na takové jednotřídce neb dvojtřídce, ví dobře, jak je vy
učování náboženství těžké. Má po celých 8 let v jedné třídě řadu týchž dětí, rozdíl
věkový je právě také výplní oněch osmi let. školní docházky; není tak snadné
všechny děti při hodině zaměstnati a při tom zájem jejich udržeti, aniž by stálým
opakováním látky téže předmět sám nezevšedněl. To je uznáváno iv kruzích
učitelských. A několika výnosy ministerstva školství bylo zdůrazňováno, že při vý
cviku kandidátů učitelství třeba značnou měrou pamatovati na praktická cvičení
metodická ve třídách, v nichž je spojeno více školních roků dohromady. Ostatně
na některých místech i při školách vícetřídních bylo nutno pro malý počet žáků
chodících do náboženství stáhnouti 2 i více tříd dohromady. I pro takové vyučování
bude Rozvrh učiva vhodným návodem.

3. Pravda, jak v učebnicích Kubíčkových, tak v Řozvrhu učiva vlastní a SY
stematické vyučování katechismu je posunuto co 6. školního roku. Dalo by se o
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tom zásadně hodně disputovati, ale Kubíček iv tom hleděl české učebnice
náboženské „modernisovati“ ve smyslu nových metod katechetických, všeobecně
užívaných v Německu, v Rakousku +%jinde. I zde nutno spatřiti odezvu soudo
bých reforem školských. Všeobecná snaha využitkovati při vyučování co nejvíde
samočinnosti a tvořivosti dětí vedla reformátory k tomu, že jim vyučování, jak
zjednodušenou metodou, tak snížením cíle vyučovacího usnadňovali. Místo věc
ného učení na třetím stupni školním položena prvouka (na školách městských a kde
jsou děti vyspělejší, je to nadbytečné po 3 školní roky piplati se S prvoukou)
a metodika ve třídě elementární zredukována téměř na způsob „vyučování“ v
mateřských školách. (Nejhůře tyto reformy odnesla 2. tř. zejména ma školách

we Wee

row
brati starý zákon a opakovati celý nový.) Zjednodušení metod a snížení cíle vy
učovacího tedy zapůsobilo ima reformování metoď vyučovacích v náboženství,
a knihy Kubíčkovy plně přihlížejí k těmto moderním snahám. Opakuji, zásadně
by se dalo o té věci mnoho debatovati, ale pro praksi nutno snahu tuto vítati a
to: A) Z důvodu vnitřního — žactvo, kterému je. vyučování ostatních předmětů
podáváno snažší metodou, na něž při jiných předmětech nejsou kladeny velké
požadavky, které tedy v ostatních předmětechsi zvyká pohoďlnějším způso
bem se učiti — tím netvrdím, že by to bylo správné; jsou tak děti málo připra
vovány na drsný způsob skutečnosti životní — cítilo by při vyučování nábožen
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co do metody, tak co do cíle vyučovacího; a je dobře, když budou katecheti míti
i zde určité směrnice, které je udrží v přípustných mezích a jimiž budou ujchrá
nění nebezpečí neujasněného tápání. Současné poměry ve školách vyžadují sní
žení požadavků na mládež — před soudem dějin se jednou budou zoďpovíďati,
kdo to zavinili — a vzoremtakového sníženého normálu může býti Rozvrh učiva
Kubíčkem a Burešem vydány.

4. Neméně významnou předností, třeba ji uvádím na posledním místě, je, že
Kubíček, při vší své praktické znalosti a zkušenostech katechetických nevystupuje
ve svých knihách jako neomylný autokrat. Uznává jiné možnosti, ie ocnofen.
přihlížeti k jiným názorům, ba žádá za věcnou diskusi a výměnu názorů. Jak to
jinde činil i v Rozvrhu píše (str. 10.): „Osnovy i podrobné rozvrhy takto zde
upravené nejsou zatím úřední, nýbrž jen soukromýmnávrhem,aby odborná
veřejnost o nich uvažovala, zdali a pokud se hodí k praktickému užívání. Podle
názorů soukromě sdělených neb v oďborných listech uveřejněných, dal by se ča
sem sestavit návrh, jenž by se předložil k úřednímu schválení a zavedení.“

Není mně možno, abych sám v praksi vyzkoušel uvedený Rozvrh. A proto úče
lem těchto řádek je povzbuditi dpp. spolubratry v Čechách, by tak učinili ve
smyslu dalších slov autorových (str. 10.): „K použití v praksi je každý z předlo
žených rozvrhů vlastně jen nárysem, kterýžto třeba si doplnit, leckde snad pře
řadit, individuálně pro dané poměry si přizpůsobit — slovem „usvojit“, aby to
byl můj rozvrh, vypoťtený pro tento můj rok, přistřižený mému působišti,
mé mynější třídě. Jen takto, s vodítkem vlastního osobního rozvrhu, jenž se každo
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ročně podle nabytých zkušeností poznovu upraví, se pracuje radostně a — předpo
kládaje milost Boží — úspěšně.“ Jsou také hodně pravdivá slova jeho závěrečná:
„Ukaž mi svůj podrobný rozvrh látky, a povím fi,jaký jsi kat.e
cheta.“

Observator:

Nový katechismus,
Italské moviny přinášejí zprávu, že bývalý státní sekretář kardinál Pietro

Gasparri právě dokončil nesnadnou a důležitou práci, totiž katechismus. Práci ne
snadnou; vždyť se jedná o knihu pro mládež, které má býti přístupna. Celá kato
lická mravouka, věrouka, nauka o svátostech atd., má býti soustředěna v malé
příručce pro děti; má s přesností bohovědnou v krátkých, jednoduchých větách
obsahovati pravdy obtížné tak, aby je chápaly i děti. Práce, která působila obtíže
velikým učencům a vzpruhovala mnohé, velmi mnohé muže ve všech stoletíců.
Práce důležitá, neb tato knížka má býti „Vademecum“ tolika duší dětských, má

k církvi a k Pánu Ježíši. Co iiž tu bylo pokusů!
Po celá staletí plnil tuto povinnost katechismus Kanisiův, a v Italii hlavně

Bellarminův. Pius X. r. 1906 uveřejnil pro Řím nový katechismus, rozdělený na
dvě části: „Krátký katechismus pro děti“, „Větší“ pro vyšší třídy. „Krátký ka
techirmus je velmi dobrý; „větší“ jest méně zdařilý.

Již na vatikánském koncilu žádali mnozí biskupové a jod té doby spolky,
katechetů velmi často jednotný katechismus pro celou církev. Za Pia X. naléhali
přergnozí biskupové, aby konečně věc se rozhodla; proto tento veliký papež r.
1912 nařídil vydati: „Katechismus křesťanské nauky“ a výtah z něho: „První
pravdy nauky křesťanské“. Od r. 1914 užívá se v Italii a ve mnohých jiných
diecésich tohoto katechismu. Ale výsledky zklamaly. Tekst hlavně výtahu je obtíž
ný; mnoho stížností biskupův a katechetů bylo podáno papeži, kterého malý ka
techismus zklamal. I v samé Italii některé diecése tohoto katechismu zanechaly,
iakož iv cizině. Proto vykonán nový postup a pokus. Za Benedikta XV. při
pravována látka a pokusné teksty, nový katechismus měl býti dle systému okruhů.

Zi nynějšího papeže pokus obnoven a doplněn. Práce svěřena světovému
kanonistovi kardinálu Gasparrimu. Volba nemohla býti šťastnější, neb kardinál
oviádá dokonale látku. Žádal o součinnost neivyhlášenější katechety, profesory,
katech. komise, theol. fakulty. Z posudků a rad a návrhů vybráno to nejlepší.

První schéma bylo hotovo r. 1924 a dáno k posouzení katechetům; druhý
návrh r. 1927 posouzen byl katol. ústavy -a theologickými fakultami; třetí defi
nitivní r. 1929 posuzoval generální inspektor salesiánských škol a nejlepší ka

návrhů upraven definitivní tekst. Tedy přesně odborná práce.
Práce je skončena; záleží na svatém Otci, kdy buďe uveřejněna. Tekst je la

tinský, který bude přeložen do všech iazyků. Dle posledních zpráv bude pone
cháno na vůli biskupům, aby zavedli nový katechismus; všeobecně prý nařízen
nebude. Znalci odboroví, kteří měli tekst v rukou, tvrdí, že jistě se všeobecně
zavede pro veliké přednosti a iasnost; těžko prý i nějlepší německé katechismy
S nín: budou závoditi.
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Nový katechismus má tři části a sice:
1. Katechismus pro první svaté přijímání. Konečně tedy jasné znění, co mají

věděti děti, přistupující po prvé k stolu Páně.
2. Katechismus pro děti; jest krátký, přesný a prostý.
3. Katechismus pro dospělé; pro vyšší třídy a faráře, konající s dospělými

křesťanské cvičení.

K němu přidán latinsky dodatek pro klerus pode jménem „Testimonia“. Ob
sahulie výnosy církevních sněmův a papežů, jejich instrukce a přiléhavé teksty.
svatých Otců seřaděné dle odpovědí katechismu — vše velmi prakticky uspořá
dáno.

Znalec jeden tvrdí, že katecheti mohou s důvěrou očekávati nový katechis
mus, který odstraní mnohé, ano velmi mnohé ze stávajících obtíží katechetistické
ho vyučování. Obtíže a nesnáze, které působí každá změna, budou nahraženy,
'asností a snadnosti nového tekstu.

Jan Valerian:

Nové hledisko na českou a světovou reformaci,
V „Křesťanské Revui“, v čísle věnovaném k 80. narozeninám Masarykovým,

uveřejnilprof. dr. Eman. Rádl velice nabádavou stať poď názvejy
„z Masarykovy filosofie děiin““ na str. 167—171.Článek stojí opravdu
za to, abychom si ho více všimli. Učiním to tak, že hlavní jeho myšlenky uvedu
zde doslovně a na konecje čtenáři předvedu graficky ve zvláštním přehledu.

„V Masarykově filosofii má základní význam reformace. Vrcholem a vzořem
češství ie mu česká reformace, Hus, Chelčický, Čeští bratří; světodějným obra
tem ie mu reformační hnutí, počátek to novodobé filosofie vědy a politiky.
Na tute českou a světovou reformaci prý navazuje naše národní probuzení;
katolictví je v koncích, protože nepochopuje tento světodějný převrat.

Proti tomuto programu Masarykovu se ozývala u nás skepse... veřejnost
naše tohoto učení Masarykova nepřijala; za to však protestanté naši se ho ucho
pili a užívali ho k důkazu, jak oni jsou moderní, vědečtí, čeští, realističtí. Myslím
však, že dnes už naši protestanští spisovatelé nedrží toto učení se starou jisto
tou... něco se ve světě změnilo, co komplikuje vztah protestantství k onomu
učení o reformačním základu našeho novodobého života. Kde je obtíž?

Pokusím se nesnáz objasnit... pojem „reformace“ je tu vzat příliš široko.
Obecně se pokládá Descartes za zahajovatele novodobé filosofie... Pochybová
ní, kritičnost, nedůvěra ke scholastice, tyto znaky novodobého hnutí myšlenkového,
byly právě Descartem zahájeny. Ale Descartes nebyl, jak známo, muž reformace;
byl to katolík, vychovaný jesuity a dokonce se aktivně účastnil protireformace...
Totéž platí o Galileim. Byl sice odsouzen inkvisicí; ale... byl katolík, myslil ka
tolicky, zajímal se o osudy. katolictví, jeho smýšlení by bylo lze mnohem spíše
nazvat „renesančním“ než reformačním. Ale Galilei je jistě zakladatelem novodobé
vědy, hlavní autoritou těch, kteří uvěřili v moc přírodních zákonů.

Ale ani ve světě nekatolickém není jinak... Reformací přece máme rozumět
náboženskou reformaci; jďk může být náboženským reformátorem Hobbes, an
glický filosof z oné doby, atheista?
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Obtíž vzroste, jestliže se pokusíme do této společnosti průkopníků na
šeho novodobého názoru světového zařadit naše české reformátory, Husa, Chel
čičkého, Komenského. Moderní svět je založen na filosofii, přírodovědě, smyslu, pro
tento pozemský svět. Není možno tvrdit, že by tento (pozemský) svět byl zájmem
našich reformátorů. Vždyťještě Komenský odsoudil Descarta i Galileiho... čeští re
formátoři stojí blíže náboženským reformátorům Lutherovi a Kalvínovi. Slovem re
formace označujeme hnutí (náboženské) vzbuzené těmito muži. Je možná jejich
učení snad pokládat za předzvěst novodobého názoru světového? Je pravda,
že takové přesvědčení bylo rozšířeno v 19. století, hlavně vlivem německých
theologů protestantských. Ti... rádi ukazovali na to, jak nová doba, kritická, indi
vidualistická, protitheologická, souvisí s odbojem Luthera a Kalvína proti kato
lickému dogmatismu. Zvláště vliv Schleiermachera... velmi působil na přesvěd
čení, že protestantství je duchovně příbuzné modernímu pokroku, vědě a kritické
Tilosofii.

Čím dáb tím víc se však ukazuje, že toto pojetí náboženské reformace nebylo.
správné. Lutherovi nešlo o tento (pozemský) svět; jeho otázka byla, jak mohu
býti spasen před Bohem?. reformátoři, i čeští reformátoři... byli vzdálenější
oď nové doby než středověk, který, zvláště v druhém období, měl příliš mnoho
smyslu pro otázky tohoto světa... v jakém vztahu je usilování Luthera a Kalvína
k zakladatelům nové filosofie a vědy? Můžeme pokládat Hobbesa... deisty, New
fona, Humea za pokračovatele Luthera a Kalvína?

Tato otázka musí být řešena při úvaze o Masarykově učení © významu
reformace, neboť Masaryk do reformace počítá jak Luthera, tak tyto bojovníky za
moderní světový názor.

©Reformace Lutherova a Kalvínova se podstatně ší od„reformace““, z níž po
vstala moderní věda. Jsou to dva velmi různé pokusy řešit krisi doby,
pokusy, které teprve později byly slučovány na úkor reformace náboženské. Luther
a Kalvín jsou v první řadělidé věřící... Bůh je všechno, a člověk bídný červ... Pro
Descarta, Locka, Newtona je Bůh v první řadě přírodní silou, předmětem pro
filosofování, nikoli předmětem víry důraz na přírodě, nikoli na Bohu.

I budeproto třebakritičtěji pojmout reformaci. Myslím,že prvním
úkolem při tom bude, nedat se svést protikladem renesance a reformace. Renesance
má menší význam než se jí přičítá...

Po renesancipřicházínové hnutí v zemích katolických i prote
stantských, které je už konstruktivní, filosofické,vědecké, kritické, ale hnutí,
které nelze nazvat reformačním v náboženském smyslu slova... Galilei, Descartes,
Bacon, Hobbes, Locke, Hume,deisté jsou proti kažďé theologii, katolické
jako protestantské... Jejich poslední autoritou jest příroda, zjevy, zkušenost...

Do rámce tohoto vzniku nové doby... nepatří ani česká reformaceani
Luther, ami Kalvín, neboť pro ně všechny je Bůh jistý a příroda nejistá
Dnes čím dále tím více proniká tento rozpor mezi reformací náboženskou a novo
dobým objevem přírody.

Kterou reformaci má Masaryk na mysli, Lutherovu a Kalvínovu či vě
deckou a filosofickou? Masaryk mezi nimi nedělá rozdílu, ale v praksi je pro
něho Luther a Kalvín jen počátkem reformace filosofické a vědecké. Na tuto
reformaci klade důraz hlavní; ta je pro něho vlastním dílem novověku. Odtud
klade Masaryk takový důraz na „humanitníideály“, které nejsou ideály
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reformace náboženské, nýbrž jsou, jak to Masaryksám vyciťuje,vý
sledkem nové filosofie, zdůrazňující přírodu. Hle, jak světsky,
beze všeho pomyslu na náboženskou reformaci Masarykvyjadřuje
svůj problém: „Z Dobrovského mluví k nám Descartes, otec moderní filosofie,
idee Leibnicovy a jeho humanitárních následovníků, zejména Herdera — ukázal
jsem, Že z nich zároveň se k nám hlásí naši reformátoři a Bratří; Kollár podává
nám i Rousseaua i Friesa; Kant a směry jeho zastoupení jsou Palackým...
To je tedy úkol každého z nás, kdo žíti chce duchovně, kdo pokračovat chce
v duchu naší reformace, kdo tudíž překonat chce její nedostatky a ovšem nedo
statky naší protireformace“ (Jan Hus 72.).

Všude najdeme u Masaryka zdůrazňovanou kritičnost, filosofičnost, pokroko
vost, smysl pro politiku, reformu státu a ovšem humanitu, jako myšlenku moderní,
což jsou jistě důsledky moderního názoru světového,ale nikoli reformace
náboženské.

Je-li spojení nové vědy a reformace omylem, co s refo.rmací?"To je dnes
problém předně každého protestanta; to je i problém filosofie českých a filoso
tickýchdějinvůbec.Volit reformaci znamená volit proti moderní
přírodovědě.

Jestliže reformace není přímým ideovým předchůdcem novodobého názoru
světového, pak ani Hus ani Bratří nejsou jeho přímými zakladateli, neboť i
jejich zájem byl v Bohu, nikoli ve světě. Potom postavení protestanstváí
v českém životě musí být revidováno, odloučenood kultu nové filosofie.
—Potom však i navazovánínašich buditelů na reformacinelze tak jeďno
duše chápat, jak to činil Masaryk. Naší buďditelé navazovali na staré české
dějiny, chápajíce je v duchu své doby osvícensky; tím si zastírali jejic
pravou podstatu. Masaryk navazovalna tyto dějiny i na reformaci, pokra
čuje v onom osvícenském pojetí, ovšem prohloubeném.

Tuto je náš nový úkol: navazovat na českou minulost náboženskou, ale
pochopit, že rozpor mezi ní anámi je hluboký a že jejprohlubuje
moderní věda a filosofie. Navazovat na českou náboženskouminulost
znamená, provést znova kritiku nové filosofie ve jménu reformace.“

Graficky přehledně sestavené myšlenky Rádlovy právě uvedené vyhlížejí takto:
cizíi česká minulost náboženská:

2 pokusy řešit krisi tehdejší doby

reformace náboženská:
1. Hus, Bratří .
2. Luther, Kalvín důraz na Bohu

reformace moderní vědy
a filosofie

(moderní světový názor)

1. zakladatelé její katolíci: !Descartes, Galilei,
2. pokračovatelé lidé protiná

boženští nebo protestanští:
Hobbes, Newton, Hume.

důrazna přírodě
(i u Masaryka).
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našenynějšídoba:

hlubokýrozpormezireformací| chce-linašedobanavazovatnačeskouminulost
náboženskoua námi,a prohlu- náboženskou,bujejejstálemodernívědaa© musíprovéstikritikunovéfilosofievejménu

filosofie, náboženské reformace.
volit náboženskou reformaci, znamená však vo
lit proti moderní přírodovědě!
potom postavení protestantství v českém životě
musí být revidováno, odloučeno od kultu nové
filosofie,

Potom však i navazování našich buditelů na nábož. reformaci nelze tak
jednoduše chápat, jak to činil Masaryk.

Naš: buditelé navazovali na staré české dějiny, chápajíce je v duchu své do
byosvícens ky; tímsi zastírali pravou jejich podstatu.

Přidávám sám: naši učitelé — naši žurnalisté — naši táboroví řečníci — náš
katolický dějepis:

jak daleko ještě mají k správnému rozpoznání těchto sou
vislostí.

D. Ský:

, Z knih a časopisů.
Některá nová hlediska na evangelium sv. Lukáše podává P. Hugo Bévenof,

mnich opatství Weingarten, v Theologische Ouartalschrift 1929, 438—447. Z nich
zde uvádím aspoň toto:

„Pavel věnoval celý svůj život k překlenutí nesnází, které působily sice ob
rácení, ale příliš konservativní Židé věřícím z pohanů. Z velké centrály v Antiochii
procestoval Pavel země a působil slovem i skutkem. Sv. Lukáš přitovaryšil se k ně
mu ia podporoval jej kázáním i písmem. Z horoucí lásky ke Kristu seznámili se
důkladně s jednotlivostmi života Páně, s jeho podobenstvími. Mezi nimi bylo. více,
jež zvláště jasně osvětlovala svět objímající lásku Spasitelovu; tato jistě měli již ve
vážnosti „starší v Antiochil““.K tomu měl Lukáš dosti času, aby dále pátral, v těch
2 letech, jež musil Pavel ztráviti ve vězení v Antiochii... Přišed do Říma, musil
apoštol Pavel znova asi 2 léta v (dosti volném) vězení ztráviti... To byla jistě
tvrdá zkouška pro činného apoštola; něco z té hořkosti proti starým soukmenov
cům cítíme ve Skutcích apoštolských a ve 3. evangelium. Židé (tak tam stojí) jsou
stálí štváči a pronásledovatelé Krista a jeho věrných. Je příznačno, že Lukáš
v čelo veřejné činnosti Páně umísťuje jeho kázání v Nazaretě — po němž Židé
jej již tenkráte hleděli zabíti (4, 16—30). Kristus zvěstoval dle Isaláše „rok spasení
Pána“ — avšak marně; nadarmo jdou jeho napomenutí, jeho zázraky. Židé neusta
nou, dokuď nezabijou Krista, Štěpána, Jakuba; nyní pronásledují dále apoštoly.
a zvláště sv. Pavla. Ještě v Římě chce jim Pavel kázati, ale s tak malým výsled
kem, že Pavel a Lukáš ukončují Skutky apoštolské s jiným citátem z Isaiáše,
v němž Pavel Židy veřejně kárá, že „mají uši a nechtějí slyšet.“
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V Římě seznal sv. Lukáš velice pravděpodobně druhého knížete apoštolů sv.
Petra. Tento vždycky nejraději mluvil aramejsky; jeho znalost řečtiny byla vždy
skrovnější. Přece však kázával v Římě řecky, poněvadž se tam řečtina vždy více
upevňovala (až asi do r. 200 p. Kr.), Sv. Marek právě tenkráte jádro kázání
Petrových shrnul ve svém evangeliu. V něm nalézáme poměrně málo řečí a podo
benství Páně, ale hodně jednání — mnoho rysů je tu živě ze života zachyceno.
Petr byl vždy mužem činu.

A tu je důležito, dobře si všimnouti, že sv. Lukáš téměř celé evangelium
Markovo dle látky a zpracování přejal do svého evangelia. Ukazuje tedy všechnu
úctu k Petrovu podání. Zřídka ruší pořad událostí, jak je podává Marek, a vkládá
namnoze své zvláštní zprávy jednoduše do pořadí Markova, přihlížeje ovšem
při tom ku svým ostatním pramenům... Jeho evangelium podává námjisté
„plus“ proti Matoušovi a Markovi. Jeho evangelium chce býti skutečnými dě
jinami, odpovídajícími požadavkům hellenistické literatury. Tím vzdělaný svět
stane se přístupnější radostnému poselství Kristovu. Vysoká úloha, jejížto zá
važnosti Lukáš byl si vědom! Tak udává šestkrát dobu vystoupení Jana Křtitele
a přepracovává své protříbené prameny jistou rukou. Podobenství jemu „vlastní“
jsou často zvláště krásně vypilována... Dějiny utrpení Páně jsou u Lukáše po
měrně nejbohatší a nejkrásněji propracované mezi synoptiky.

Odkud vzal Lukáš své „zvláštní“ zprávy, které nejsou ani u Matouše ani u
Marka?

V krásném parallelismu vypravuje Lukáš o zvěstování narození Jana
Křtitele a pak Spasitele; o zázračné události při navštívení P. Marie; o narození
Jana Křtitelea Spasitele a jich vzrůstu v duchu a milosti. S jemným crescendo
směřuje vše ku zjevení Spasitele; nejdříve ústy andělů, pak skrze Marii, Zacha:
riáše, Simeona a Annu; konečně sebezjevením Ježíše ve 12 letech v chrámě. —
A pramen pro to? Sv. Lukáš jej jistě označuje, když praví: „Maria zachovávala
všechna ta slova (t. j. hebrejsky: všechny ty události) v srdci svém.“ Od ní
zvěděl je Lukáš buď přímo nebo skrze někoho, jenž byl důvěrně s P. Marií.
Jestliže Harnack došel k výsledku, že zpráva Lukášova v konečně řadě bude
asi spočívati na výpovědích P. Marie, stanul tím jednoduše na starém. katolickém
stanovisku.

Co máme však souditi o 5 hymnech: Sláva na výsostech, Velebí duše má,
Požehnaný P. Bůh israelský, Nyní propouštíš Pane a Pozdravení Alžbětině?
Delitzsch pokládá Pozdravení za píseň a přeložil je rhytmicky zpět do hebrejšti
ny. Nehledě k tomu, patří ostatní hymny k nejkrásnějším částem katolické litur
gie. Církev bude je vždy zpívati — jde jen o to, zdali již př ed napsáním evan
gelia Lukášova nebyly při křesťanské bohoslužbě užívány? V tomto případě by
byl Lukáš užil zvláštníholiturgického pramene; — a vzhledemK radosti
[sraele, jaká se v těchto messiánských částích zjevuje, přišla by přímo v úvahu
liturgie Jerusalémská. Matouš a Marek nepodávajínám žádné takové
básnické výlevy duše. Jsou tedy charakteristikem lukášovských — a připojme
hned — pavlinských spisů. Neboť i Pavel zachoval nám 1 hymnus (1 Tim. 3,16);
a napomíná věřící stále k užívání hymnů a písní. Kdybychom neměli spisů Lu
kášových a Pavlových, nic bychom nevěděli o liturgickém životě doby apoštolské
vyjma ustanovení eucharistie. Při denním lámání chleba, o němž píše Lukáš,
zpívali asi písně — a jistě i přednášeli čtení (z Písma), jak činili Židé v syna



Ročník XXXIII. KATECHETSKÝ VĚSTNÍK Strana 57.

goze. Jenže nyní thema stává se messiášským, přímo křesťanským. Lámání
chleba slavností pamětní (památkovou), četlo se tedy o Kristu, o jeho slovech
a skutcích...

Je tedy docela možno, že tyto písně (hymny) ukazují na jeden pramen Lu
kášových zvláštních zpráv, totiž na pramen liturgický. Jak skvostně messiášské
je vzkříšení mládence Naimského. A jásající závěrečné volání: „Prorok veliký
povstal mezi námi a Bůh navštívil lid svůj!“

Zvláštní podobenství Lukášova, zejména ve prospěch pohanů svědčící, jistě
od zapomenutí zachránili Hellenisté, což ukazuje dosti jasně na Antiochii, jakožto
místo, kde se s nimi Lukáš seznámil...

Zvláštní části Lukášovy, které má jen on sám (německy zv. Sondergut) jsou
tyto:

Kapit. 1. a 2: dějiny dětství,
7, 11517: mládenec Naimský,

9, 51—18, 14: vyslání a návrat 70 učedníků; milosrdný Samaritán;
Marie a Marta; bohatec a Lazar; 10 malomocných; ne
spravedlivý soudce,

19, 1—10: Zacheus,
23, 6—16: Ježíš před Herodesem,
26—32: cesta kříže; ženy jerusalémské,
40—43: kající lofr,
24, 13—53: zprávy o vzkříšení Páně; učedníci jdoucí do Emmaus;

nanebevstoupení Páně.
„Správný náhled na Vulgaiu. Dle díla dr. Friedricha Siummera:. Einfůhrung

in die lateinische Bibel, 1928 a referátu o něm v Theolog. Ouartalschrift 1929,
477—9. Ani v hebrejském ani v řeckém původním tekstu, a:e v latinském překladu
působilo Písmo sv. na Západ (evropský). Všechny ostatní staré překlady v kultur
ně. dějinném významu zůstávají za latinskou biblí. Latinská bible však je pře
kladem. Proto pronikavé studium původního tekstu není zbytečným. Nesmíme
však klásti na roveň výrazy „Latinská bible“ a „Vulgata“. Neboť před Vulgatou
byly nejméně 2 latinské překlady: Afra (v Africe) a Itala (v Italii). Překlad
sv. Jeronýma (Vulgata) nebyl dosuď předstižen. Avšak jen znenáhla a za velkého
odporu probil se tekst Jeronýmský. Teprve za Řehoře Velkého platil za stejně
oprávněný. A teprve do 13. století vžilo se označení „vulgata editio“. Smysl
Tridentského dekretu o Vulgatě je tento: dekret obhajuje historické právo Vul
gaty proti novějším překladům. Označením Vulgaty za „authentickou““ má býti ve
věcech víry a mravů vyzdvižena jakožto průkazná mezi všemi latinskými pře
klady, aniž by tím Septuaginta řecká nebo původní hebrejský tekst nebo u No
vého zákona původní řecký tekst byl zavržen nebo zapovězen.

Pro vychování dospělých veřejně činaých. Vychování dětí a dorostu jenom
tehdy se zdaří, když se současně dbá o náležité vychování těch, kteří je vedou.
Zvláště je dobré vychování potřebné osobám veřejně činným, jako jsou politi
kové, diplomati, vůdcové stran, žurnatisté, učitelé, kněží a p.
Všem těmto osobám hodí se velice dobře spisy, které oceňuje prof. dr. Otto.
Schilling v Theologische Ouartalschrift 1929, 500—505. Jádro jeho vývodů zde
podávám:
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Prof. dr. Joh. Peter Steffes ve spise Religion und Politik, 1929,
právem vyzdvihuje pro křesťansko-sociální myšlení důležité rozlišování mezi a b
solutním á relativním přirozeným právem. Pod stejnýmnázvem
vydal spis též prof. dr. Leopold Kopler, 1929. Vývody jeho mají zvláštní
význam proto, že zásady křesťanské tradice, jak je zvláště projádřil papež Lev
XIII. jsou položeny všude za záklaď. Cenný a výborně informující spis proře
sora Koplera nemůže dosti důrazně býti doporučen katolickým kruhům a ne v
poslední řadě kněžstvu ku svědomitému, pečlivému studiu, neboť iv kněžstvu
panují hodně v oboru sociálně-ethických a politicko-ethických otázek velice po
divné a částečně velice spletené názory, jež namnoze jsou následkem pohodlnosti
a neomluvitelné nevědomosti.

Od prof. dr. Ludwiga D. Pesla vyšly v roce 1929dva spisy: Kirche und
Bodenreform a pak Gemeinde, Grundrente unď Bodenreform.
Autor je profesorem státních věd a národního hospodářství na universitě ve
Wůrzburgu. O prvním spise referent mezi jiným píše: Vzhledem ku zmatku panu
jicímu právě v otázkách, jež se týkají soukromého majeťku, a vzhledem k dilettan-.
tismu, S jakým četní protestanští a katoličtí theologové o takových otázkách jed
nají, dlužno jen vítati, když odborník v oboru národohospodářském a právnijckém
se staví proti přehnanostem socialistickým, každou socialistickou pozemkovou re
formu zavrhuje a otevřeně a zmužile se zasazuje o dobré právo majetku a sou
kromého pozemkového majetku. Při tom naprosto nemá úmysl nedbati požaďav
ků, jež vznikají vzhledem k obecnému dobru, rozhodně zdůrazňuje nutnost syste
matických nařízení o osídlování, při čemž se Pesl sám vynikajícím způsobem prak
tický zúčastnil, a rovněž tak uznává naléhavost a bezodkladnost rozluštění otáz
ky bytové... Musíme uznati, že základní pojetí Peslovo souhlasí s naukou
křesťanskétradice o majetku a se zdravou sociální filosofií. Skutečnětaké autor bez
obalu vyznává, že papež Lev XIII. v oboru sociálních otázek platí mu za autoritu,
což tím příjemněji působí, čím více jistí katoličtí „sociologové“ si zvykají, jednati
o nauce velkého sociálního papeže ne jako o směrodatném sociálním programu,
nýbrž jako o překonaném mebo předstihnutém stanovisku. — O druhém spise
uvádím z referátu zmíněného aspoň toto: především uvádí se souhlasemslova.
Peslova: „Soukromý majetek je a zůstane základem rozumného hospodářství, a
proto musíme o jeho udržení zasaditi se všemi silami, pro pravý soukromý ma
jetek, ne pro zdánlivý majetek, načež praví: veden jsa touto rozumnou zása
dou, jež je v souhlase s křesťanskou tradicí a zkušenostmi dějin, jedná autor,
spisovatel četných zdařilých spisů o otázkách tohoto oboru, věcněa jasněo.
následujících thematech: cena městských parcel, městská pozemková renta, co roz
umí Damaschke pozemkovou rentou, přírůstek ceny a zdanění, návrh zákona o
rodinných bydlištích (návrh zákona o pozemkové reformě). Zvláště kritika tohoto ná
vrhu zákona o pozemkové reformě je úplně oprávněná a naprosto přesvědčující. Ne
můžeme dosti důtklivě odporučiti theologovi každému, aby studoval takové spisy.
věcně a odborně orientující o hospodářských otázkách, jen tak se theolog obrní proti
tomu, aby se nedal chytnouti zdánlivým leskem jistých reformmích plánů a re-.
formních ideí, které, i když na první pohled se zdají býti nezávadnými a v
souhlase s křesťanskou tradicí, v pravdě znamenají podporu socialismu. Proto se
musí profesorovi Peslovi přičísti za zvláštní zásluhu, že mužně a rozhodně,



Ročník XXXIII. KATECHETSKÝ VĚSTNÍK Strana 59.

vyzbrojen jsa odbornými vědomostmi, staví se proti zřejmým i zakrytým sociali
stickým pokusům.

Jako pochválil zde referent dr. Pesla, Že mužně a rozhodně se staví proti
snahám socialismu, odstraniti soukromý majetek, právě tak chválí dr. Koplera
z téže příčiny těmito slovy: velice třeba vítati, že spisovatel určitě a rozhodně
se staví proti socialismu, aniž by se v nejmenším dal mýliti jistými zástupci
křesťanské myšlenky, kteří sami více nebo méně silně jsou ovládáni socialismem. —

Proč tyto vývody uveřejňujeme ve „Vychovateli““? Důvod je velice snadný.
Výchova náboženská, o miž „Vychovatel“ usiluje, nemůže se dařiti, kde jsou
poměry výše označené neurovnané, rozhárané. Je tedy svatou a velkou povin
ností těch, kteří se lidu katolickému nabízejí za vůdce ve veřejných politických
otázkách, aby konali svědomitě svou povinnost. Pak i vychovatelé budou moci
konati také svou povinnost.

Proč žádali Židé, aby hrob Páně byl ostřihán stráží po 3 dny? Odpověď
na tuto otázku národopisně velice zajímavou podává dle Theologische Revue 1930,
17—18, dr, Emil Ferystedďt ve svém spise Altchristliche Totengedáchtnistage
und ihre Beziehung zum Jenseitsglauben unď Totenkultus der Antike, 1928. Dle
cit. referátu uvádím zde něco více o této zajímavé věci. — Již v antickém kultu
zemřelých měly význačnou roli 3., 7., 9., 30. a 40. den po úmrtí. Autor shledává
kořeny tohoto zvyku v parsismu, tak zejména pro 3. den v lidové židovsko-pars
ské víře, že duše zůstává u mrtvoly po 3 dny [zde tedy je odpověď na žádost
Zidů výše uvedenou|, pro 9. den v očistné oběti, jakou stanovil parsismus pro.
desátý den po smrti. Zajímavou je ve spise „kapitola o fysiologickém vysvětlení
těchto památkových dnů, jak v 6. století vysvětlení to poďává Jan Lydus
(De mentibus IV. 26) a pak jeden tekst uveřejněný oď K. Krumbachera; oba spi
sy jsou vedeny myšlenkou, ž2 jak při vzniku, tak při rozpadu lidského těla hrají
zvláštní roli 3., 9. a 40. den. — Další otázkou, kterou autor projednává, je, jak
došlo k utvoření římského systému památkového3., 7. a 30. dne, (jak to máme
dosuď v missálu) a systému řeckého, jenž se drží 3., 9. a 40. dne. Pro vzník
řeckého systému rozřešil tuto otázku duchaplně Frant. Cumont poukazem na ba
bylonskou astrologii, dle níž měsíc má největší vliv 3., 7. a 40. dne. V církvi
palestinské tento starý orientální systém 3., 7. a 40. dne ještě v 6. století převládal.
V církvi Antiochenské proplítaly se dva kulturní Kruhy: hellenský a syrsko-orien
tální. To proplítání zanechalo stopy i ve vzpomínce na mrtvé. Jestliže. Apoštolské
konstituce (VIII. 42), zmiňují se o vzpomínkách 3., 9. a 40. dne, pak vzpomínka
9. dne vzešla ze zvyku řecko-antického, pro vzpomínku 3. dne stejně asi byly
směrodatnými vlivy řecko-paroské a syrsko-orientální, 40. den dá se vysvětliti
stykem se semitsko-babylonským orientem. Z Antiochie slavení .3., 9. a 40. dne
bylo převzato do liturgie v Cařihradě a usadilo se trvale v řecké bohoslužbě. Tím
se tedy vysvětluje žádost Židů (Mt. 27, 62—66), aby hrob Páně byl ostříhán do 3.
dne, ale i zamýšlené pomazání Páně (Mk. 16, 1) a také některé jednotlivosti v pe
rikopě o vzkříšení Lazara.

« Bodnět k pronástedování křesťznů za Dlokletiana dle nejnovějšího bádání dal
zeř jeho Galerius. (Theolog. Revue 1930, 19.).

Odpusťky ke konci středověku [částečné vysvětlení ke vzniku reformace|. Ve
lice zdařilé pojednání o tom, pokud se týká Slezska, podal (dl2 Theolog.
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Revue 1930, 22—23), Arnošt Laslowski ve spisu Beitráge zur Geschichte des
spátmittelalterlichen Ablaszwesens, 1929. Bádal o tom neunaveně po více let a
výsledek je tento: poďrobné obrázky o odpustcích neukazují jen světlé stránky
církevního a lidového života v oněchstoletích, nýbrž autor musí tu a tam bolno
myslná mluvifi oširoce rozloženém „„odpustkovém švindiu“ (str. 7. a n., 40 n., 74).
Ale právě bezohledným odkrytím těchto stinných stránek se ukazuje, jak ideálně
myšlené, náboženské zřízení odpustků nátlakem a zneužitím čistě světských
mocí a úřadů bylo znehodnoceno a sníženo k vysloveně politickému finančnímu
pramenu. — (Pokračování.)

RŮZNÉ ZPRÁVY A LITERATURA.

O pronásledování křesťanů za Decia často
se píše, že velká ovětšina křesťanů zů
stala Kristu a církvi věrná. Prof. theolog.
dr. K. Bihlmeyer o tom píše v Theologische
Guartalschrift 1929, 486: Bohužel, že ta
kový názor není správný, dle dokumentů
spíše opak je pravda, aspoň o městech.

Ve spisech o Srdci Páně často se pře
hlíží, že první dogmaticky určité zjevení
o Srdci Páně měla Mechthilda, a že vůbec
úcta Srdci Páně vzdávaná od obou Mecht
hild a Gertrudy proti pozdější úctě ve
Francii vzniklé byla zcela primerní, ori
ginální a v nejlepším smyslu i národní;
proto spisovatel Wilhelm Schleussner usi
luje o to, aby tato německá prvotní, úcta
misto „nasládlé cizozemské pobožnosti“
mnohých ženských kongregací v německých
zemích byla opět více pěstována. (Dr. K.BihlmayervTheologische© Auartalschrift
1929, 489).

O farních poměrech ve středověku píše
prof. dr Jos. Lóhr v Theologische Ouartal
schrift 1929, 510: „při množství kněží v
pozdním středověku a nadměrné nabídce
duchovních sil téměř každé obročí, když
vlastní obročník byl vzdálen, bylo spra
vováno zvláštním zástupcem. I když někdo
platil desátek z více obročí, byli na každém
z těchto obročí zástupci. — Jak odjinud
známo, právě tyto poměry mnoho přispěly
ke vzniku husitismu, reformace a pod. jevů
dějinných. —Vykoupení(Erlósung)jenázev| velice
živě, nebojácně a pravdivě psané knihy
R. Kleina (1929, stran 190, vydáno u Kósel
Pusteta). Vycházeje z přesvědčení, že náš
západoevropský vývoj cílí k rozhodnutí
mezi vírou a newěrou, snaží se ve světle
bedlivého prozkoumání naší nynější svě
tové situace ukázati cestu „vykoupení“ z ní.
Jeho, soud o dosavadních prostředcích a
methodách duchovní správy prozrazuje ne
jen střízlivého, prozíravého pozorovatele,
který se nedá zaslepiti pathosem a leskem
zevnějších projevů (jak u spolků, mani
festací a pod. jevů nejčastěji bývá), nýbrž
i vyškoleného theologa, jenž zkouší cír
kevní jevy především na jejich dogmatické

a historické souvislosti, a — ne v poslední
řadě — muže apoštolské lásky, jenž meč
kritiky chce vésti jedině ve službě „vykou
pení“ (Prof. dr. K. Adam v Theologische
Ouartalschrift 1929, 515-6).

Jak dlouho bude stát trpěti a platiti
bolševické učitele a profesory, tak dlouho.
bude míti co činiti s bolševickou zpustlou
mládeží. (Říšská stráž.)

Sekretář hlavní lože zednářské v Římě
L. Castellazo prohlásil: Civilní manželství
odcizuje církvi rodinu; bezkonfesijní škola
dorůstající generaci; spalování mrtvol jí
vyrve poslední náboženský vliv.

Zednářských spolků je 28.638 se 4,411.000
členy.

Banky vykazují obrovské čisté zisky —
Živnobanka na př. 48 mil. Kč. — Kolik dají
na dobročinné účele, a kolik na účele
katolickékdyž tam i katolíci ukládají
své úspory?

Museu katech. v Praze darovali: p. ře
ditel musea Plzeňského 23fotografií
sbírek musejních, vdp. arciděkan Msgr. J.
Pauly album fotografií basiliky sv. Vác
lava na Smíchově; fotografie sousoší Vosmí
kova ze St. Boleslavě: Sv. čeští pějí: Tě
Boha chválíme; 94 obrazů svatých, řed.
Dr. Fiala: Průvodce národopisným mu
seem — firma Slavík ©%Lóbeal ilustr.
katalog svatých obrazů, pí. Klapšťová
velkou fotografii poutníků Lurdských. Ka
techeta Kunz: 33 obrazů Výstavy děl
Vosmíkových r. 1924. Fr. Dvořák.

Měsíc máj. Cyklus 31 promluv k poctě
Panny Marie. Napsal X. M. Mroviňski, T.
J., přeložil Frant. Šebestík, 89 187 stran,
poštou Kč 1650. Vydalo Cyrillo-Methoděj
ské knihkupectví Gustav Francl v Praze I.
Nový zajímavý cyklus v první části seobíráslávouPannyMarie,druhá| část
představuje Pannu Marii jako zrcadlo nej
krásnějších ctností a ve třetí líčí velikou
lásku P. Marie k nám, jakož i velikou
moc u Boha. Sloh je prostý a jasný, pro
mluvy lehko možno memorovati. Překlad
je svědomitý a na některých místech se
zřetelem k českým poměrům upravený.
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Pastýřský list pražského arcibiskupa.
Již několikráte jednaly pastýřské listy o školní otázce. Důležitost věci

vyžaduje povinností a práva věřících často připamatovati.
V tomtolistěbudižhistorický vývoj školství a jeho hybné síly,

křesťanstvíprospěšné neb zkázonosné, k našemu orientování připomenuty.
Všeobecná školní výchova, pro všecky závazná, nebyla ani starokulturním

Řekům a Římanům známa, tím méně nekulturním, stěhujícím se národům.
Teprve křesťanství zavedlo všeobecnou školní výchovu,

v důsledku své nauky o člověku, stvořeném k obrazu Božímu, rozumem a svo=
bodnou vůlí nadďaném.

K uskutečnění tohoto požadavku přiměl křesťany příkaz Páně k Apoštolům:
„Učtevšeckynárody... To je dvojí hybná síla veškerého křesťan
skéhovývoješkolství a začátek všeobecného, závaz ného vzdě
lání lidu.

První, historickyzjištěné školy byly zároveň s farním systémem
zavedenyv jižníItaliiv polovici prvního tisíciletí po Kr. — V západo
střední Evropě byly v VII. stol. Kariem Vel. všem duchovním správcům naří
zeny a papežem Řehořem IX. bylo to nařízení do círk. dekretálů převzato.
Několik papežů zákon ten potvrdilo a v Lateránské synodě (1179) bylo nařízeno,
aby i dítky chuďé byly bezplatně při kathedrálách,kollegiátníchkapi
tolách, ve farních a klášterníchškoláchvychovávány.

Když k tomuto západoevropskému kulturnímu kruhu byly přičleněny i Čechy,
byly školy dle Palackého již v 13. a 14. stol. dle farností organisovány. Pražská
diccése měla přeď Husitskými válkami 640 farních š.k.o.l.

V dalším rozvoji povstaly církevní školy střeďní a na jejich základě Uni
versity. O rozkvětu obojího druhu škol svědčí jejich počet a počet jeiich žáků.
Každé větší město:na západěstřední Evropy mělo svou střední školu a počet žactva
býval 800—1200, dokonce 1500—2200; školy ty byly přístupny bezplatně i chu
dým.

Před začátkem ft.zv. reformace čítala Evropa 66 universit,
z nichž patřilo k střední Evropě 16, počítaje i naší pražskou Karlovu.

Mezinárodní jejich ráz se jevil v mezinárodní návštěvě scholárů i mistrů z ce
lého kulturního světa a počet jich býval 10.000 až 18.000.

Po tak slibném rozkvětu školství nastal

v 16.století žalostný jeho úpadek.
Sám Luther to doznává o školách vyšších i nižších; císař Ferdinand I.

píše sněmu Tridentskému, že „ve všech gymnasiích Německa jest sotva tolik
studující mládeže, kolik jí bylo dříve v jednotlivých školách.“
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Ale i po reformaci zůstala ve skutečnosti škola nábožen
skou.

Protestantismus zásadně vydal školu státu, ale ve skutečnosti zákonem se
trvačnosti tradice křesťanské nauky zůstal věroučný podklaď výchovy školní i
právní poměr školy k církvi v celku aspoň dočasně zachován. Též dokument
Westřálského míru po 30leté válce považuje školu za věc církevní (res adnexa
liberi religionis exercitii). Ještě Říšský recess (1803) zaručuje katolíkům i pro
testentům jejich školní fondy. Nejpřednější representanti právnické vědy. jsou
téhož názoru. Jádro školní výchovyo účinném motivu mravní závaz
nosti vykládá křesťanská škola ze zjevené víry. S vírou v Boha Stvořitele
je nerozlučněspojenavíra v Boha zákonodárce, jakožto nejvyšší
účinný motiv mravní závaznosti. Tím, že je člověkschopen poznati
pravdu o Bohu a jeho zákonu, je obrazem Boha, neskončené to pravdy a svatosti.
Oboje jest člověkuvrozeno, třeba jen vývoje a neznásilňovat pravdu o
Bohu „veritatem non detinere in injustitia““ (Řím. 1, 18). O tento vývoj se postaral
Bůh sám přirozeným a positivním zjevením ve St. i N. Zákoně. Komu ani St.
ani N. Zákon není znám — „pohané, kteří nemají zákona““, praví sv. Pavel (Řím. II.
14) a přirozeným způsobemčiní to, co zákon předpisuje... „jsou sami sobě záko
nem,neboťukazují,že dílo (obsah) zákona jest vštťípeno v srdcích je
jich...“ Proto jsou všeobecné zásady mravnosti, závislé na Bohu, společným
údělem přesvědčení lidstva (Sensus communis).

Protoiodvozují všichni kulturní nároďové, anolimnekulturní
vždy a všuďe tyto zásady z vůle Boží, nikoliv z lidských zvyků
neb darwinisticko-Spencer-ového vývoje člověka, jak tvrdí hlasatelé „laické mravo
uky“.

Vedletobotopositivního důvodumravnosti, odvozenéz vůle Boží,
jest vnitřní toho důkaz.

Jako první příčina (prima causa eřficiens)veškerých věcí (omnis
esse) může býti jen bezpříčinný Bůh svou neskončenou inteligencí a vše
mohoucí.vůlí,tak i poslední princip (motiv)veškeré absolutní mrav
ní závaznosti může být jen Bůh, jakožto poslední cíl člověka (Bůh prvo
příčina všeho co jest a 00 býti má). Kdo popírá Boha, hledí jej marně na
hradit hmotou neb člověkem. Nemá-li hlas svědomí svou ozvěnu v nebesích, za
nikne překřičen hlasy rozpoutaných vášní.

Při pohledu na vývoj školy pod vlivem katol. církve, dlužno zdůrazniti
dvě velké události: Předně, že od 5. až k 16. stol. veškerá
evropská kultura, nejen její nábožensko-mravnísložka,spočívá navě
roučném a mravoučném základě křesťanství (Guizot)a za druhé,
že katolická církev obdržela Božské poslání k světovému uči
telskému úřadu národů a tudíž i k výchově dítek, které na křtu
sv. z lůna svého zrodila. Tisíciistým vývojem školství poď vlivem katol. církve
a tímto Božským posláním nabyla církev mezadatelného práva obzvláště na
„duch:a““ křesťanské školy, aby veškerá výuka a výchova dítek soustředěně
směřovalyk poslednímu cíli věčné spásy člověka a v ničem tomu
nepřekážely.

Škola podléhá ve všemostatnímvývoji a tudížproměně času; jen
tento směr č. „duše““ školní správy je nezměnitelná. Materielní prostředky zaří
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zení a vydržování školy, cíl občanského vzdělání v ní dosažitelného a jiné potřeby
občanského života stanoví a provádí stát. Rodiče jsou vlastně pány výchovy
svých dětí a za ně Bohu zodpovědni.

Jest proto zahanbující nevědomosti, anebo hříšnou zlomyslností tato dvě
historická fakta neuznávati a veškeré historické i Božské právo církve na školu
popírati — jak toho žádá odluka školy od církve.

Úplnou odluku školy oď církve (laicisacíškoly)zavedly zása
dy francouzské revoluce z r. 1789.

Danton-ovo prohlášení v konventu: „Děti patří dříve republice než rodičům“
vzal terroristický jeho soudruh Robespierre za podklad svého zákona o státním
monopolu školy: „Jedině vlast má právo vychovávat své syny.“

Po desíti letech nákladného budování státní „laické školy“ prohlásil Napo
leonovi jeho ministr školství Portalis: „Výsledek školního vyučování od desíti
let rovná se nule; neníť vyučování bez výchovy a není výchovy bez náboženství.
Státnický duch Napoleonův mařídil, aby se školní výchova zase vrátila ke svým
přirozeným kořenům, k náboženství katolické církve.

Ale Danton-ovo a Robespierre-ovo hesto o beznáboženské škole převzaly
tajné zednářské společnosti a ve francouzském národě začalo třídění duchů o škotu
na dva tábory. Jeden tvořili, jménem t. zv. „vědy““,materialističtí filosofové, druhý
tábor tvořili jménem křesťanské víry, katolický lid a klerus, vedeni svými
biskupy a inteligentními laiky.

Juristickou logiku těchto obhájců svobody svědomí vydatně podporovaly zaru
čemé zprávy téměř z veškerých departementů o mravním úpadku škol laických,
kdežto trpěné zbytky. škol (konfessionelních) náboženských prospívaly.

Revoluce červencová (1830) a únorová (1848) otevřely přeď očima ustrašené
společnosti propasť komunistického socialismu i v učitelstvu, čítajícím 40.000 athei
stických a socialistických členů, takže sám ministr Thiers (r. 1850) náboženskou
školu zase zavedl.

Ale již r. 1882. třetí revoluce k laické škole se zase vrátila. Stát vynakládal.
štědře prostředky finanční a „filosofové“ duševní, aby. školy náboženské byly
odstraněny a beznáboženské zavedeny. Bohužel žešířící se nevěra i jiné evrop
ské státy k nássedování Francie v školní otázce přiměla. Více než její vítězné
zbraně 18. století ujařmily evropské národy tyto idee a ujařmují je podnes.
Apoštolát tohoto odkřesťanění lidstva školou si přivlastnily t. zv. „ethické
společnosti“, v Americe vzniklé a odtud po celé Evropě rozšířené. Blízkou
svou příbuznost se spolky zednářskými a socialistickými otevřeně přiznávají. Velké
učitelské spolky, u nás 10.000 organisovaných, uzavřely, s jinými atheistickými
spolky „mezinárodní svaz“ na rozvoj a odboj pro náhradu křesťanství
moderním pohanstvím.

Pokrok negace od 16. stol. je důsledný. Čisté evangelium „pokračuje“ přes
racionalismus (Religion der reinen Vernunft) a materialismus a přechází k bol
ševismu. Nemá-li zaniknout veškerá tisíciletá kultura V novém barbarství, musí
lidstvo v nynější kritické době obrátit.

Svůi osudný omyl, který neuznávají nevěrci v zásadách, měli by uznati
v jejich důsledcích. Sám Kristus podává toto spolehlivé kriterium slovy: „Po
ovoci poznáte strom.“
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Nuže, odborní znalci, peďagogové a kulturní historikové, zjišťují stati
sticky tento úpadek statků duševních i hmotnýc. hhbeznábožen
ské školy:

Volíme svědectví především z Francie; neboť tam vznikla laická škola,
nejvíce se rozmohla a měla dosti času, aby její ovoce uzrálo. Nuže, s jakými
výsledky? Vizme nejprve stav hodnot duševních. Když byla škola laická r.
1882 opět zavedena, opakovaly se nářky. i liberálních poslanců (Guillot, Du
ray-Constansa j.) na nevázanost a zločinnost školní mládeže,tak že
„i malá děvčata ztratila veškerý stud“. A. Fouillé, známý francouzský filosof,
praví:Mravouka bez Boha stává se ethikou egoismu a utili
tarismu. Sám Ed. Hartman svědčí: „Bez Boha je nemožno stanovit poslední
princip absolutnímravní závaznosti“ — Zločinci, soudy odsouzení, se
vymlouvají na výchovu beznáboženské školy a současnástati
stika mladistvých zločinců i souďeové sami to potvrzují.

Ale i fysické zdraví národaa patřičnývzrůst populace laická
škola poďdkopává; ve 20 letech vykazuje úřední statistika úpadek porodů
skoroo 10 proc.a samovraždy dětí, dříve neznámé, se rok od ro
ku množí. Ve dvou letech 1889—1891 bylo v Paříži 40.000 chlapců a 13.000
děvčat, mladších než 16 let, odsouzeno a to pro těžké zločiny i pro vraždy
rodičů.

Na základě velkého množství odsouzených mladistvých zločinců stěžoval si ve
řejně známý nár. oekonom Paul Leroy-Beaulieu na laickou morálku, řka:
Od 15 let vzal směr výchovy chlapcůa děvčatobrať, který zna
mená skutečnou samovraždu národa. Výchovata směřujek šplhal
ství a požitkářství. Jeden z nejvýznamnějšíchpeďagogů, Payotť, praví:
„Laická škola se odvrátila odďBoha a katolické církve a ne
má, čím to nahradit. Kde nevede Bůh mravnost, vedou ji vášně, sobectví,
meron a smyslnost, ženouce člověka do propasti.“ Je-li taková škola závaznou
pro všecky, je to mesnesitelnéznásilňování svědomí. Nechť si zařídí
nevěrci školy nevěrecké, ale ať nenutí dítky věřících křesťanů je navštěvovati. Sou
těž obou dokáže, které jsou lepší, které vychovávají charakterní občany a které
nebezpečné zločince.

Uprostřed světového boje o školu jedná se o zachování duševních statků
kultury celého tisíciletí. Proto nesmí žádný křesťan zůstati nečinným. Katoličtí
poslanci nechť se spojí k soustředěné obraně proti nepříteli, který je sou
středěn v „mezinárodním svazu všech nevěreckých spolků“. Katolický lid nechť
utvoří nerozbornou oporu poslanců ve velké organisaci katolických rodičů, mezi
něž patří a se též hlásí i mnozí rodiče všech politických stran, nechtějíca
vydati své děti, aby. byly znásilňovány ve svědomí rdousícím je molochem
bezbožecké školy. Vychází-li veškerá zákonná moc bezprostředně z lidu, nechť
tentoliď, s volebnímlístkemv ruce, hlasem milionovýmzvolá: Dítky naše jsou
krev naše, zodpovědnost za ně před Bohem jest naše; peníze
na školy jsou daně naše, proto chceme, aby byly též školy
naše, pro katolické dítky —školy katolické.

K této obraně věřícím žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.
V Praze, v neděli Septuagesima 1930.

+František, arcibiskup.



Ročník XXXII. KATECHETSKÝ VĚSTNÍK Strana 65.

Ar. Oliva: .
Katechese a obnova rodin,

Dnešní rodina musí překonávati veliké obtíže. Jejímu vnitřnímu i zevnější
mu rozvoji staví se do cesty obrovské překážky. Nejvíce jí škodí, že její kořen je
nemocen. Rodinu ovládá duch času, chybí jí síla dáti dětem zdravý základ pro bu
doucnost, nedovede pěstovati správnou rodinnou kulturu a radost. Náboženská
výchova a katechese musí přispěti ku pomoci, musí

1. do duše dětské položiti pevný a zdravý základ, na němž rodina má se
budovati,

2. k této výstavbě děti nabádati,
3. skrze děti rodinnou kulturu pěstovati a zušlechťovati.

1.

Bůt. vybudoval křesťanskou rodinu na trojím základě. Jsou to základní vlast
nosti manželství: jedinost, nerozlučitelnost, plodnost. Domácí krb, v němž tyto
tři základní opory se viklají, trpí otřesy, ukazuje trhliny. Dům musí státi na
pevném základě, tři základní pilíře manželství musí býti položeny hluboko do
srdce dětí.

a) Musí tedy katechese pracovati pro myšlenku jednoty a svornosti.
Základní idea: Nejsi tu sám pro sebe. Při rozvádění této idee musí
myšlenka iednoty v srdei dětí zapustiti kořeny. Nezůstanete malými dětmi, nejste
na světě sami pro sebe, iste pro společnost. Tato myšlenka je zvláště důležitou
pro jedináčky, jichž je dnes v rodinách hodně. Nestačí jen přednášeti, nutno
děti vésti tak, aby tu myšlenku chápaly, aby na ně působila. Jak je krásné
pozorovati hru více dětí; každé chce hru oživiti a zpestřiti; není jim dlouhá
chvíle. Jak je krásně u domácího. krbu, když rodiče a děti v lásce a svornosti
se scházejí, jak smutně a nepříjemně, dostaví-li se nesvornost a každý sedí stra
nou. Nutno jest vzájemně se doplňovati. To činí sourozenci. Nejsou všichni
steiné povahy. Bratři a sestry mají své zvláštnosti, mají je i rodiče, ale všichni
se vzájemně doplňují. To je vůle boží. Není dobře člověku býti samotnému.
Bůh chce, aby lidé žili v rodinách. Lidé, kteří nezakládají rodin, nalézají jinde
své doplnění, jinde je dávají a přijímají. Tak jest u kněží a řeholníků, umělců,
badatelů a mnohých, kteří celý život zasvěcují službě bližních.

Této myšlenky použije se při každé vhodné příležitosti k poukazu, že musíme
žíti v rodině, ve společnosti a že je tu nutna jednota a svornost. Tím klademe,
základ proti strachu z manželství, vštěpujeme myšlenku, že člověk od přiroze
nosti je povinen žíti pro jiné a proto má zakládati rodiny.

b) Katechesemusí pracovatipro myšlenkuplodnosti. Základní idea:
Jsi na světě, abys přinášel oběti. S výchovou k obětavosti klademe základ pro
plodnost manželství. Strach před dětmi je ve velmi mnohých případech stra
chera před obětmi. Rozkazem obětí nevynutíme, nutno tedy pracovatti v tom
směru, aby děti velikostoběti a radost z obětí cítily poukazemna štěstí matky,
která pracuje a stará se pro děti, na raďostné sebevědomí otce, který
nezná únavy v práci pro rodinu, na šlechetnou duši dítěte, které přináší
oběti pro sourozence, na velikost, která se ukazuje každým věrným plněním
povinností doma i ve škole. Bůh! požaduje ducha oběti. Pohleďme jen na kříž.
Posledním a největším činem Kristovým byla oběť na kříži. Z této oběti vychází
všecko požehnání. Kněz uděluje požehnání znamením kříže, rodiče, udělujíce
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dětem požehnání, dělají jim křížek na čele. Čím více smyslu pro oběti, tím více
isme křesťany. Člověk sobecký, jenž myslí jen na své já, není podoben Kristu.
Prakticky snažíme se dítě přivésti k tomu, aby hned nenaříkalo, musí-li něco
vytrpěti, nevymlouvalo se, je-li vyplnění povinností trochu těžším. Dnešní vý
chova má velikou vadu: příliš mnohoslevuje a zchoulostivluje,
Jen mimochodem budiž tu poznamenáno mínění jistého pana faráře, že bychom
více měli psáti a kázati o výchově rodičů než dětí.

c) Velikou obětí pro manžele je merozlučitelnost manželského svazku. Nutno
tedy mladé lidi pro tuto myšlenku zvlášť důkladně vychovávati. Základní
idea: Jsi tu, abys přemáhal odpor. Vše živoucí musí přemáhati odpor. Strom
musí svými kořeny přemáhati odpor země, kmenem a větvemi odporovati bou
řím a vichrům. Jen tak roste. Opírajíce se o tuto pravdu, vyložíme, že nerozlu
čitelnost manželství není přikázánímcírkevním, nýbrž rozumným a nutným
příkazem božím: nutným proštěstí rodiny,zvláštěženya dětí, ale i proštěstí
jednotlivců, neboť neroz'učitelnost manželství nutí k vážnému zkoumání přeď manžel
stvím, k vyťrvání v manželství a umožňuie manželům plnou vzájemnou důvěru.
I tu je velmi důležito pobádati dítě tyto základní poučky prakticky usku
tečňovati. Má mysliti, uvažovati, zkoumati než jedná, tedy přemáhati lehko
myslnost; má vytrvati v učení, práci, hře, při čtení, sportu, nepodávati se vrto
chům a chvilkovým náladám. Má se ukazovati důvěryhodným a spolehlivým
v plnění povinností, ve slibech, v přátelství. Výmluva, že na to zapomnělo,
nemůže uspokojiti a býti přijatelnou.

Musíme s dnešními dětmi, přirozeně s náležitou šetrností a velmi opatrně,
promlouvati io smutném faktu, že v mnohých manželstvích dostavují se trpká
zklamání a spolužití není absolutně možným. Děti musí jasně věděti, co je sňa
tek občanský, co je soudnírozluka a rozvod, kdyjsou a nejsoupřípust
ny, musí věděti, že nový sňatek rozvedených je cizoložstvím, bylo-li první
manželství platným, že jsou i případy, kdy zcela nevinně rozvedený pro zákon
boží musí se zříci nového sňatku, iako mučedníci pro víru zřekli se majetku i ži
vota a dosudzříkaíí.

Tyto myšlenky musíme dětem naočkovati podobně iako jim socialismus ne
zahladitelně do srdce vštěpuje třídní nenávist.

2.

| Dnešní rodina ie neschopna vytvářeti charaktery a vštěpovati dětem tyto
tři základní vlastnosti manželství. Náboženská výchova musí doplňovati tam, kde
rodina zklamala. Výchova a sebevýchova mládeže musí směřovati k založení
rodinného života. Tomu cíli slouží výklad božích přikázání, zvláště 4., 5.
a 6.

Zachovávati přikázání je vůlí a přikazem božím. Dnes nutno jíti do hloubky a
ukázati, proč to Bůh chce. Dítě musí pochopiti, že je to vůlí boží, abych dobro,
které ve mně iest, rozvinoval. V rodině, ve které žiji, mám se učiti a cvičiti v tom,
čeho budu ve vlastním životě rodinném potřebovati. Někdy ie těžko vycházeti s ro
diči a sourozenci; nedaří-li se to, nejsem schopen žíti ve vlastní rodině. Musím
se tedy v domě oťcovském učiti úctě k autoritě (4. přikázání), jiným
rozuměti (5. př.),sebe ovládati (6. př.).

a) Ctíti autoritu. Dítě musí samo přijíti k přesvědčení, že autorita
je nutností. Jak by to vypadalo ve škole bez rozvrhu, osnovy a pořádku,
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iak by to vypadalo doma, v dílně, v obchodě, továrně, kdyby chtěli všichni
poroučeti a nikdo poslouchati. Jak krásně to ide všude tam, kde vládne
pořádek! Připomínámhru a sport. Jak často závisí dobrý výsledek jedině
na pořádku. Připomínám pošty, dráhy, továrny. Kolik domácností hyne nepořádkem!
Je tedyvaším vlastním zájmem a má pro váš život velikou důl!e
žito.st, zachováváte-li pořádek ve škole, doma, ve hře, sportu, učení, ve všem. Čím
větší respekt k těm, kteří isou zodpovědní za pořádek, tím více prospíváte sami
sobě. Jde-li při sportu a hře o cenu, dávaií všichni zvláště dobrý pozor na vůdce.
Tu nikdo nemyslí: to činiti musím, nýbrž to, co se požaduje, učiniti mohu. Patřím
k nim a pomáhám fím k vítězství. Podobně nutno i doma mysliti: mohu to, mo;e
vůle je tak pevná a tak ochotná, že to dokáži. Člověk bezohledný, neposlušný
a odbojný je tvorem ubohým, podobá se stromu, který přináší nejedlé plody.
Rodinný krb je noviciátem pro pozdější život ve vlastní rodině a domácnosti.

b) Druhým rozuměti. Nestačí doma jen na oko se podrobovati. Musíme
se snažiti porozuměti všem, kteří jsou v našem okolí, tedy rodičům i sourozen
cům i osobám služebným nebo příbuzným. Přesvědčíme se, že v mnohých věcech
jeden smýšlí tak, jiný onak, jeden chce to, druhý ono. Učíme se lidem rozumět,
hledíme-li si uvědomiti, proč tak různě smýšlejí a různé věci chtějí; vmysleme se
v jejich postavení, pozorujme je, přemýšlejme, mluvme s nimi, a přesvědčíme se,
že v nich je přece něco dobrého. Navažme na to dobré a snažme se doplniti to
dobrem, které v nás iest. Děvče musí se učiti chlapce zušlechtiti, chlapec musí
viděti svou čest v rytířském chování k děvčeti. Tak vychováváme k společné
úctě a pro rodinný život.

c) Sebe ovládati. V pátém přikázání chce nám Bůh pomoci, abychom
dobře vycházeli s jinými, v šestém, abychom ovládali sami sebe. Šestým přikázáním
chrání pramen života, který je v nás. Máš život, abys ho chránil pro sebe a rozvi
noval, ale také proto, abys život jiným dal. Máš tedy o život svůj pečovati,
živiti ho, posilovati a chrániti jako svatý poklad před škodlivými vlivy: alkoholem,

nemravnosti.

Tři myšlenky mohou mládež zvlášť nadchnouti užívati všech prostředků k
věrnému zachování čistoty:

1. Máš zodpovědnost za jiné. V mladém těle je síla, která později
pudí k založení vlastní rodiny. Nemáš žíti jen pro sebe, jsi tu i pro jiné, pro
ně máš pracovati, iným život dáti. Plýtváš-li silami k tomu potřebnými, prohře
šuješ se proti sobě a proti potomstvu. To, co Bůh ti svěřil jako svaté dědictví,
abys zase dal budoucímu pokolení, promarňovati nemáš a nesmíš v nemravnosti
pro svou zálibu jako neužitečný služebník, který zakopal svůj talent. Požehnání,
které čistota přináší, ukáže se na tvých dětech. Jak to zodpovíš před věčným
soudcem, připravuješ-li potomky o toto požehnání!

2. Musíš ctíti sám se be. Člověk nemravný pociťujesvou méněcennost.
Člověk čistý má úctu sám k sobě. Jen čistý člověk je schopen ve své rodině
býti správným zástupcem božím. Tělo tvé má sloužiti velikým a svatým účelům,
měi tedy k němu vždy, svatou úctu. Tuto úctu k tělu dávej zvlášť najevo před
každým děvčetem. Děvče patří k pohlaví Matky boží. Pro ni máš děvče ctíti a
nikdy se k němu příliš nepřibližovati. S úctou a obdivem vzpomínáme velikých
rytířů a hrdinů minulosti. Ve svatém biřmování stal isi se rytířem Kristovým!
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ochraňuj úzkostlivě tuto rytířskou důstojnost, neposkvrň nikdy rytířský štít své
duše nemravností.

3. Musíš býti věrný m člověkem. Každýmpohrdáš, kdo je nevěrným.
Šesté boží přikázání je velikým přikázáním věrnosti. Proto je základem rodiny.
Kdo toto přikázání přeď manželstvím přestupuje, nebude ho zachovávati ani v
manželství. Těžko se ve věku dospělém odvyká tomu, čemu jsme v mládí přivykli.
Čistota je zvláštní věrností k Bohu; proto zavazuje církev všecky kněze a řehol
níky slibem čistoty. Nečistotou porušuje člověk tuto věrnost více než jinými hří
chy. Nemravný člověk nemá Boha rád, netěší ho víra, modlitba, nechce přijímati
svaté svátosti. Je nevěrným Bohu, ztrácí pomalu víru, stává se lIhosteiným,
nevěrcem.

Není vždy snadno zachovatl čistotu, ale v tom právě se ukazuje pravá věr
nost, že člověkpro ni dovede přinášeti i oběti. Mládež miluje věrnost, oče
kává věrnost a ráda pěie o věrnosti. Zachovávej tedy věrnost jako dobrý a silný
člověk.

8.

Škola, t. j. náboženská výchova ve škole, nedosáhne při vší námaze. a nej
lepší snaze svého cíle bez podpory rodiny. Musíme tedy ne příležitostně, nýbrž
systematicky pracovati na povznesení rodinné kultury v do
mácnostech. Proč nerada večer a v neděli dlí mláďež doma? Ponejvíce
v odpověď slyšíme, že doma ie jí dlouhá chvíle.

Pokusme se skrze děti rodinnou pospolitost zvroucněti, ukažme, jak je to
krásné,pracuje-li rodina společně, společně se raduje, společ
ně pěstuje náboženské cítění.

a) V rodinách selských a řemeslnickýchna venkově pracuje se společ
ně, ale v rodinách městských a velkoměstských tomu tak není, jeden je zaměst
nán tu, druhý iinde. Rodinný krb, má-li tu býti štěstí, musí společně pracovati.
Musíme dětem všťěpovati zájem pro pomoc v domácnosti. Děv
če mí pomáhati při vaření, úklidu, zabývati se ručními pracemi. Upozorníme mat
ky, aby. nechaly dívky samostatně pracovati, přeptáváme se dívek, jakou práci
a jak ji konají, budíme v nich zájem pro čistotu v domácnosti, pochválíme je za
pořádek při návštěvě domácnosti atd.

Zájem chlapců budíme pro práce v domácnosti v jiném směru, na př. zhoto
vovati jesličky, vyřezávati, zřizovati radio atd. Zainteresujeme-li děti v mládí pro
zdržování se doma, podporujeme rodinný život, děti se s rodiči radí, roďičům
pomáhají, učí se šetrnosti, přivykají práci, snaží se rodičům dělati radost, pospo
litost domácí se utvrzuje.

b) Nutnou je i společná radost. Upozorníme,jak je krásně doma o
vánocích, jak ošklivé je opouštěti v ty dny. domov Za svou zábavou, jak mají
slaviti imeniny rodičů, sourozenců, jak se mohou krásně doma pobaviti zpěvem,
hrou, předčíťáním dobrých knih, vypravováním. Velmi by maše rodiny získaly
vypravováním krásných pohádek, společnou hrou, společnou zábavou, společnými
vycházkami. To byly také nejlepší prostředky proti biografům, tancovačkám, špi
navé četbě a jiným nebezpečím.

c) Nutnoi zdůrazniti,iak pravé náboženství rodiny zušlechťu
te. Dítě chápe, že zvláštní požehnání spočívá na jeho prvním svatém přijímání,

idou-li s ním ke stolu Páně rodiče i sourozenci; že svatba v duchu církve podobá
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se svatbě v Káni, mají tedy oddavky býti při mši svaté a členové rodiny mají
přistupovati k svatému přijímání Se snoubenci. Pohřeb má býti s náležitou úctou,
mše svaté mají se zúčastniti všichni členové rodiny. Dítě to všecko velmi dobře
chápe. Nutno zdůrazniti,že je to zlozvyk a nápodobení jinověrců a
nevěrců, konají-li se oddavky odpoledne — beze mše svaté! Nutno upozorniti
na církevní zákaz spalování mrtvol a matre.s.ty z toho plynoucí.
Když jsem jistého katolíka inteligenta upozornil, proč dál spálitl svého otce,
ví-li, že církev spalování zakazuje a trestá, byl zjevně překvapen, že mu nic
takového není známo. Je to důsledek špatného vyučování ve škole a špatného
poučování na kazatelně i tiskem. Moc se káže, ale málo poučuje, nekáže se po
dle potřeby času a lidu. O vyučování ve škole raději pomlčím! — A kolik příleži
tosti k společným pobožnostem dává církevní rok. Jak je krásné, konají-li v ro
dinách společné modlitby! Není-li tomu tak, snažme se dítě nadchnouti, aby se
doma nahlas uctivě modlilo a svým příkladem dobře působilo. Katecheta upozorní
děti, jak dítě dobře činí, je-li doma ve všem poslušné, vidí-li ve svých sourozen
cích obraz Kristův, chová-li se ke všem s patřičnou úctou.

Práce vé směru uvedeném je prací těžkou, ale vděčnou. S dětmi vycho
váváme i rodiny, klademe základy pro obnovu rodin v duchu křesťanském.
(Podle Katech. Blátter.)

E, R. Kolář:

Věřím v Ducha svatého.
Nástin katechese.

I. Kdo jest Duch svatý? Ot. 177—180.
Které jsou hlavní svátky církevního roku? Co nám připomínají svátky vánoč

ní? — co svátky velikonoční? — co svátky svatodušní? O Duchu svatém jeďná
zvláště 8. článek víry. Jak zní 8. článek víry? — Katecheta vypravuje z biblické
dějepravy o seslání Ducha svatého a dá některému dítěti zopakovati.*)

1. Kdy poslal Ježíš Kristus své církvi Ducha svatého?
Apoštolové se na seslání Ducha svatého připravovali, Ducha svatého očekávali.

Proroci již v Starém zákoněseslání Ducha svatého předpověděli (Isaiáš, Ezechiel).
Svatý Petr v druhém kázání svém odvolává se na proroka Joele. — Pán Ježíš
před svým mnanebevstoupením přikázal apoštolům, aby zůstali v Jerusalemě a
očekévali tu Ducha svatého. „A já pošlu na vás toho, jehož Otec můj zaslíbik,
vy však zůstaňte ve městě, dokavád nebudete opatření mocí s výsosti“ (Lk. 24,
49). Otec zaslíbil Ducha svatého již skrze proroky (Joel 3, 1—3; Is. 44, 3;
Ezechiel 36, 25—29). Mocí s výsostí, t. j. dokavád nebudete obdaření mocí a silou
a dary Ducha svatého, kterého jsem vám ohlašoval (Lk. 24, 49; Jan 7, 37—38;
14, 16; 15, 26).

Kde se zdržovali apoštolové po nanebevstoupení Páně? Ve večeřadle jeru
salemském trvali jednomyslně na modlitbě. A když přišel den letnic, byli všichni
pohromadě na jeďnom místě. Den letnic byl den padesátý po velikonocích, či
desátý po nanebevstoupení Páně. Co se stalo desátého dne po nanebevstoupení Pá

*) Upozorňuji na velmi pěkné katechese děkana Jakuba Bernbecka: Katechesen fiir
die Oberstufe, 3 svazky. Vydány u Kósela a Pusteta v Mnichově 1926.
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ně? — V jaké podobě se ukázal Duch svatý při křtu Pána Ježíše? V jaké podobě
ukázal se Duch svatý o letnicích? Proč se ukázal Duch svatý v podobě ohně?
Aby naznačil účinky, které u nich způsobí! Jako oheň předměty osvěcuje, železo
zoceluje, zlato čistí a věci zahřívá, tak Duch svatý rozum apoštolů osvítil, vůli
posilnil, duše očistil a posvětil, srdce vroucí láskou k Bohu rozehřál. A proč se
ukázal Duch svatý v podobě jazyků? Že jim uděluje dar iazykův a výmluvnosti
a tak připravuje je k úřadu apoštolskému! Co přikázal Spasitel apoštolům před
svým nanebevstoupením? Učiti všecky národy! Měli-li evangelium kázati všem
národům, nutně potřebovali dar jazykův.

Kdo jest Duch svatý?
Kdo poslal apoštolům Ducha svatého? — Kdo poslal na svět Syna božího?

Jak se jmenují tři božské osoby jedním slovem? Jak se jmenuje první božská oso
ba? druhá? třetí? Kolikátá osoba v trojici jest Duch svatý? Kdy jmenoval Spasitel
všecky tři božské osoby? „Jdouce do celého světa, učte všecky národy, křtíce
je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“ Z těchto slov můžeme usuzovati,
že všecky tři božské osoby mají stejnou přirozenost a stejné vlastnosti. To Spa
šitel jasněji prohlašuje v evangeliu Janově: „Jsou zajisté tři, kteří vydávají svě
dectví na nebi, Otec, Slovo a Duch svatý; a tito tři jedno jsou.“ — Modlímese:
A Slovo tělem učiněno jest. Slovo je druhá božská osoba — Ježíš Kristus — boho
člověk. Jedno jsou, mají stejnou přirozenost a stejné vlastnosti, jsou jeden toliko
Bůh. Otec je pravý Bůh, Syn je pravý Bůh, Duch svatý je pravý Bůh. To praví
sv. Petr, když domlouvá Ananiášovi: „Ananiáši, proč pokoušel ďábel srdce tvé,
abys selhal Duchu svatému? Neselhal jsi lidem, nýbrž Bohu.“ Při mši svaté
modli se kněz v Credo: A (věřím) v Ducha svatého, Pána a oživovatele, jenž z
Otce a Syna vychází, jenž s Otcem a Synem je zároveň uctíván a oslavován. —
Je-li Duca svatý uctíván a oslavován zároveň s Oteem a Synem, jest s nimi i
stejné podstaty, je pravým Bohem.

Kdo jest teďy Duch svatý? Třetí božská osoba — pravý Bůh! Je-li
Duch svatý pravý Bůh, jaké má vlastnosti? — Tytéž jako Otec a Syn!

Pán Ježíš těšil apoštoly: A já prositi budu Otce a jiného Utěšitele dá
vám... Utěšitel pak Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém... Kým
nazývá Kristus Ducha svatého?

Kdo jest ťeďy Duch svatý? — Utěšitel,kterého...
Kdo nás stvořil? Kdo nás vykoupil? Duch svatý nás posvěcuje. Otec je

stvořitelem, Syn vykupitelem, Duch svatý posvětitelem. Jak zpívají andělé v nebi?
Svatý, svatý, svatý. Všecky tři božské osoby mají stejné vlastnosti: Otec je sva
tý, Syn je svatý, Duch je svatý. Proč jen třetí osobu jmenujeme „svatým““Duchem?
Protože jejím“ hlavním působením je posvěcování duší. Jako ze slunce vychází
teplo, tak vychází z Ducha svatého svatost. Jako slunce — samé světlo a samý
žár — osvěcuje a zahřívá zemi a vše, co na ní je, tak Duchsvatý — samá láska
a samá svatost — posvěcuje lidské duše. Toto posvěcování děje se boží mi
lostí.

Kdo jest Duch svatý? 1. Třetí božská osoba, 2. pravý Bůh, 3. Utěšitel...
Proč se jmenuje třetí božská osobaDuch ysvatý“?
Čím by byla země naše bez slunce? Pouští! Čím je slunce zemí, tím je Duch

svatý (duší. I v naší duši, jež je boží zahradou a božím polem, má to rašiti, růsti
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a kvésti. Život duši ďává oživovatel Duch svatý. Chceme-li míti jeho milost, světlo
a život, musíme jako apoštolové o Ducha svatého prositi, vroucně a stále pro
sit. Modleme se rádi k Duchu svatému a prosme často: Přijď, Duchu svatý

*

I. Účinky Ducha svatého. Ot.181—183.
Čím je slunce zemi, tím je Duch svatý lidem. Co působí slunce na zemi?

Osvětluje ji, zahřívá ji, podporuje život a vzrůst! Jak působil Duch svatý v apo
štolech, jak působí v církvi a v nás?

1. Jak působil Duch svatý v apoštolech?
a) Říkáme: svatý Petr, svatý Jan, atd. Byli apoštosové již přeď sesláním Du

cha svatého všichni svatými? Ještě před nanebevstoupením Páně se přeli, a
jak často žárlili jeden na druhého! Petr v nádvoří Kaifášově třikráte zapřel svého
Pána a Mistra. — Poseslání Ducha svatého by:i docela jiní, hořeli láskou k Bohu;
nebylo mezi nimi žárlivosti milovali se vespolek. Kdo tu změnu v nich způ
sobil? Duchsvatý apoštoly posvětil.

Jak působil Duch svatý v apoštoiech? 1. Posvětil je.
b) Spasitel často apoštoly káral. Nemohli pochopiti, že musí trpěti. Jak

dlouho to trvalo, než se vzdali myšlenky, na pozemské království Mesiášovo.
Ještě přeď svým utrpením pravil jim Spasitel: „Tak dlouhý čas jsem s vámi, a ne
poznali jste mnel“ Před nanebevstoupením tázali se ho: „Pane, v tomto-li čase
obnovíš království pro Israelity?“ Docela jinak bylo tomu o letnicích! Jaký roz
um a jakou jasnost ukazuje řeč Petrova! Kdo tu změnu způsobil? Duch svatý:
os vítil rozum apoštolů.

Jak působil Duch svatý v apoštolech? 1. Posvětil. je, 2. osvítil je.
c) Když Ježíš ubíral se do Jerusaléma řekl Tomáš: Pojďme i my, ať zemře

me s ním. Pane, s tebou jsem ochoten i do žaláře i na smrtjíti, ujišťovat Petr
Pána na cestě k hořeOlivetské. A jak se zachovali? Apoštolové zbaběle Krista
opustili, i po zmrtvýchvstání Páně byli uzavření ve večeřadle jerusaiemském ze
strachu před židy. A jaká obrovská změna po seslání Ducha svatého! Bez bázně
vycházejí z večeřadla, Petr předstupuje před zástupy a činí jim výčitky, že
ukřižovali nevinného Krista, nabádá je, aby se dali pokřtíti A už neustávají.
hlásati Krista ukřižovaného. Byli zmrskáni, žalářováni, ale měli radost, že byli
hodní učinění trpěti pohanu a bití pro jméno Ježíšovo. Jakou smrtí umírali
apoštolové? Kdo je sílil v těch utrpeních. Duch svatý je sílil!

Jak působil Duch svatý v apoštolech? 1. Posvětil je, 2. osvítil je, 3. posilnil je.
d) O letnicích bylo v Jerusalemě mnoho židů z různých zemí. Ti všichni ve

lice se divili, že slyší apoštoly mluviti svou řečí. Ještě více se divili když
Petr a Jan při vchodu do chrámu uzdravili chromého žebráka. „Skrze ruce apo
štolů dělo se v. lidu mnoho zázraků a divů. Duch svatý totiž dal jim dar
rozličnými jazyky mluviti a zázraky činiti. „Kdyžpak přijďeonen
Duch pravdy, naučí vás všeliké pravdě.“ Duch svatý je neomylný, dal tedy
apoštolům i dar neomylnosti při hlásání učení Kristova.

Co způsobil Duch svatý v apoštolech? Dal jim: 1. dar jazyků, 2. dar zázraků,
3. dar neomylnosti.

Jak působil Duch svatý v apošťolech? a, b, c, d.
2. Jak působí Důch svatý v církvi?
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a) Kdo mluvil ústy svatého Petra o letnicích? Tak mluví i dnes Duch svatý
ústy církve učící, proto je církev ve věcech víry a mravů neomylnou. „A já budu
prositi Otce a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstával na věky, Ducha
pravdy.“ „Vidělo se totiž Duchu svatému i nám.“ Utěšitel, Duch pravdy, stále
církev učí. í

Jak působí Duch svatý v církvi? 1. Učí ji.
b) Duch svatý řídí církev skrze představené. Podle slov sv. Pavla je

to Duch svatý, jenž představené církvi dosazuje. Při odchodu z Miletu praví
k biskupům: „Mějte pozor na sebe i na všecko stádce, ve kterém Duch svatý
ustanovil vás biskupy, abyste spravovali církev boží.“

Jak působí Duch svatý v církvi? 1. Učíji, 2. řídíji.
ec) Kristus Pán získal nám svým utrpením a svou smrtí veliké milosti. Tyto

milosti rozdává nám Duch svatý skrze církev ve svatých svátostech, které nám
církev uděluje. Proto přeď ustanovením svátosti pokání řekl Spasitel apoštolům:
„Přijměte Ducha svatého...“

Jak působí Duch svatý v církvi? 1. Učí ji, 2. řídí ji, 3. rozdává
skrze ni své milosti.

3. Jak působí Duch svatý v nás?
a) Jako posvětilapoštoly, tak posvěcujei nás milostí posvěcující. Kdy

jste dostali milost posvěcující? — Posvěcuijící milostí stává se Duch svatý
sladkým hostem duše, s Otcem a Synem přebývá v naší duši, činí tělo naše svým
chrámem. Nevíteliž, že chrám boží jste, a že Duch boží přebývá ve vás? Skrze Du
cha svatého stáváme se dítkami božími. A poněvadž jste syny, Bůh poslal Ducha
Syna svého v srdce naše, jenž volá: „Abba, Otče!

Jak v nás působí Duch svatý?
b) Duch svatý apoštolům stále pomáhal: osvěcoval jich rozum, k dobrému

pobádal vůli tak, že stále zůstávali v lásce boží a svůj apoštolský úřaď svědomitě
vykonávali.I nám pomáhá Duchsvatý milostí pomáhající. Kdo nás pobízí
k dobrému? Kdo varuje před hříchem? Kdo chrání v pokušení?

Jak působí Duch svatý v nás?
c) Apoštolům a pokřtěným dávál Duch svatý své dary. Tyto dary dává i

nám, aby nám pomáhaly jeho vnuknutí dbáti, ochotně vůli boží plnitl a tak v
ctnostech prospívati.

Jak působí Duch svatý v nás?
1. Duch svatý církev učí. Neomylné účení církve podává se při vyučování

svatému náboženství, v kázáních, v pastýřských listech biskupů. Čtěte si rádi
v katechismu, pozorně sledujte svaté učení, kázání, pastýřské listy. Nevšímejte
si zlomyslných lidí a jejich povídání.

2. Duch svatý řídí církev. Útoky na církev, biskupy, kněze, náboženství
nesmí vás zastrašiti. Církev nezahyne, neviditelný kormidelník, Duch svatý, církve
neopustí.

3. Křtemsvatýmstávámese chrámy, příbytky Ducha svatého. Ne
znesvěcujme tento příbytek těžkými hříchy! Zachovejme si vždy srdce čisté a
čistotné! V nečistém srdci nemůže Duch svatý bydleti. Duch svatý chce nám
pomáhati svou milostí a býti naším vůdcem, utíkejme se často k němu, volejme
ho ku pomoci zbožnou modlitbou, dbejme jeho vnuknutí. „Kteřížkoli duchem
božím vedeni bývají, tiť jsou synové boží.“
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IN.Dary Ducha svatého. Ot. 185.
Při křtu Pána Ježíše otevřelo se nebe a Duch svatý v podobě holubice

sestupoval a přicházel na něj. V tom okamžiku spinila s2 předpověď proroka
Isaiáše 11, 2: „A spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu,
duch rady a síly, duch umění a pobožnosti, a naplní jej duch bázně Hospo
dina.“ Které dary dostal Pán Ježíš? Které jsou dary Ducha svatého? Plnost
těchto darů dostal syn člověka. I my je dostáváme. K čemu je dostáváme?

1. Dar moudrosti. Apoštolové jednou řekli Pánu Ježíši: všecko jsme
opustili a šli za tebou, jakou dostaneme odměnu? Co dostali apoštolové na zemi?
—- Utrpení, kříže! — Dar moudrosti naučil je znáti jeďno potřebné: Boha po
znávati, jej milovati, jemu sloužiti a tak spasenu býti. Dar moudrosti pomáhá
nám poznávati jedno potřebné. K čemu nám pomáhá dar moudrosti?

2. Dar rozumu. Tento dar nám pomáhánáležitě rozuměti sva
tým pravdám.

K čemu nám pomáhá dar rozumu?
3. Dar rady. Když velerada zakazovala apoštolům hlásati Krista ukřižo

vaného, věděli hned, co mají činiti. Duch svatý darem rady jim přispěl, že volili
to, co se Bohu líbí. Dar rady pomáhá nám voliti vždy to, co se Bohu líbí.
Zvláště v pochybných a těžkých případech prosme Ducha svatého o dar rady,
prosme io sílu k vykonání toho, co se Bohu líbí.

K čemu nám pomáhá dar rady?
4. Dar síly. Jak slabí a bojácní byli apošto:ové před sesláním Ducha sva

tého, jak silní a srdnatí po seslání Ducha svatého! Vyzbrojeni silou s výsosti,
radovali se, že byli žalářováni a mrskáni pro jméno Ježíšovo. Všichni — kro
mě sv. Jana — zemřeli hroznou mučednickou smrtí. Dar síly pomáhá nám
víru svou neohroženě vyznávati a pro Krista trpě.ti. Prosmeo
dar síly, zvláště, je-li naše víra v nebezpečí a je-li ohrožena naše nevinnost.

K čemu nám pomáhá dar síly?
5. Dar umění. Kdo z apoštolů měl tento dar v míře největší? Sv. Pavel!

Jeho listy jsou vedle evangelií nejhlubšími prameny svatého umění. Dar umění
pomáhá nám svaté učení jasně chápati. Svaté učení obsahuje hluboké
pravdy, nutno stále přemýšleti, dobré knihy čísti, abychom pravý smysl jeho
poznali. Při tom nesmíme zapomínati na nejlepšího pomocníka, Ducha svatého, a
prositi ho o dar umění, abychom věděli, jak žíti podle vůle boží, neboť správně
žíti jest největším uměním.

K čemu nám pomáhá dar umění?
6. Dar pobožnosti. Apoštolové cítili se dětmi božími. Toho ducha dal

jim Duch svatý. Myšlenka: Bůh nás miluje, jsme jeho dětmi, naplňovala je
dětinnou láskou k Bohu a lidem a těšila v bídě a utrpeních. „Učenícivšak
byli naplnění radostí a Duchem svatým.“ Dar pobožnosti pomáhá nám Boha
dětinně milovati.

K čemu nám pomáhá dar pobožnosti?
7. Dar bázně boží. „I přicházela bázeň na každého. Přeď kým měli

první křesťané bázeň? Báli se trestajícího Boha, ale ještě větší úctu měli k ne
beskému Otci. Z úcty k Bohu varovali se všeho, co se Bohu nelíbilo. Dar bázně
boží pomáhá nám z úcty k Bohu všeho se varovati, Co se mu nelíbí.
Zvláště v pokušení prosme o fento dar.
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K čemu nám pomáhá bázeň boží.
Při udělování svátosti biřmování hoří zpravidla na oltáři sedm svící. Proč

právě sedm svící? — Před udělováním sv. biřmování vztahuje biskup ruce na
biřmovance a svolává na ně sedmero darů Ducha svatého. I na vás je bude svo
lávati, až jednou půjdete k svatému biřmování. Proste již dnes, proste denně
Ducha svatého o jeho dary! Vše se zopakuje a přípaďně doplní.

D. Ský:

Z knih a časopisů.

O poměru ascetiky a mystiky rozepisuje se P. Hieronymus Wilms O. P. v
v Theológische Revue 1930, 31—33, při kritice díla Otto Zimmermann S. J., Lehr
buch der Aszetik, 1929. Vývody jeho jsou přesvědčivé a velice jasně podány a
proto je zde uvádím: „V úvodě obrací autor svůj zřetel k tomu, aby tuto novou
vědu (ascetiku) určil v její podstatě na základě nějakého zvláštního formálního
předmětu a tak ji odlišil ode všech ostatních vědeckých odvětví. Důraz při tom
klade na rozdíl od morálky. Za tím účelem definuje ascetiku jako „theologickou
nauku, jak máme se snažiti o křesťanskou dokonalost... Dle svého převládajícího
rázu je to návod a ukazuje způsob (formu) toho snažení a cvičení, kdežto dogma
tika a morálka jí již objásnily většinu pojmů a podstatu (předměť) toho. snažení.“
Zdá se, že autor nepocítil obtíž vzhledem k vymezení ascetiky od mystiky,
neboť v $ 1. se o tom vůbec nezmiňuje. V přídavku však na 7 stránkách přináší
nástin mystiky. Definuje ji dle Poullaina takto: „mystika jako život je (konkrétně)
úhrn vyšších druhů modlitby, od modlitby klidu výše, vidění, proroctví a příbuz
ných jevů, nebo (abstraktně) úhrn nadpřirozených stavů a zážitků, jež se nedají
vysvětlují obyčejnými silami pozemkového života... Mystika jako theorie je theolo
gická větev vědy o těchto nadpřirozených stavech, tedy. nauka o žité, praktiko
vané mystice“ Uvedené pojmové určení mystiky je příliš úzké. Kdyby, jakuž
bylo navrženo, nauka o mystických původních jevech: viděních, proroctvích atd.
se nazvala charismatika a utvářila se ve zvláštní vědu, pak by (dle
autora Zimmermanna) pro mystiku nezbylo nic, než jen vyšší stupně modlitby,
přísně vzato jen vlité nazírání (kontemplace).

Obtíže, jaké autor při svém vymezení shledal, a jež částečně sám v přeďmluvě
uvádí a jež od jeho řádového bratra Bleiensteina (Zeitschrift fůr Asceze unď Mystik
IV. 328 n.) jsou dotčeny, měly jej přivésti k ďalšímu pojetí, dle něhož mystika
je nauka o veškerém duchovémživotě,pokud je účinkemDucha sv. z milosti
zvané gratia operans. Naprotitomu ascetika je naukao veškerém
duchovémživotě,pokud je výkonem (výsledkem)našeho vlastního rozváže
ného úsili (snažení) za účinkumilosti zvané gratia cooperans. Tím je zacho
váno jednotné pojetí všeho duchovního života, jak pro jeho jednotné vylíčení
(nastínění) P. Gisbert Menge O. F. M. (Friedensstadt II. 224) energicky vystupuje,
a při tom přece různý způsob úvah ospravedlňuje rozdělení ascetiky a mystiky.
Při tomto pojetí je obtíž, jež autoru při jednání o milosti vznikla, sama sebou
zdvižena; a vysvětlení mnohých heroických skutků našich svatých a blahoslave
ných, jež úplně se vymykají z rámce napodobitelnosti, podává se samo sebou,

*
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Jsou to totiž zvláštní účinky Ducha svatého, projevy milosti zv. gratia ope
rans, a patří tudíž do mystiky, právě tak jako vlité nazírání. Tím se také
ozřejmuje vlastní slovo autorovo, že milost Boží je A i Ž pro snažení o dokona
lost.

Při tomto pojetí neodejme se dílu žádná látka; neboť jako ascese musí se cvi
čiti (konati) až do posledního dechu a na všech stupních dokonalosti, tak i asce
tika objímá všechen duchovní život, ovšem poď vytčeným hlediskem. S ní paral
lelně jde mystika, jež rovněž tentýž veškerý duchovní život objímá pod vyšším
hlediskem tajemstvíplného řízení a vání Ducha svatého.“

Kapitalismus třeba správně posuzovati, zvláště knězi, jak ukazuje známý theo
log v Tubingách, prof. dr. Otto Schilling v Theolog. Revue 1930, 67. Píše: „Mnozí
naprosto zavrhují kapitalismus, přičítají mu vše zlé a nenechají na něm ani po
ctivé nítě. A přece nejnověji Pius XI. opětně konstatoval, že moderní hospodářský
život je od mnohých zneužíván v egoistickém smyslu, z čehož je světle patrné,
Že systému může seužívati tak nebo jinak, a že tedy není, jak četní sociální
reformátoři se domnívají, sám v sobě zavržitelný Někteří také prohlašují
práci ve smyslu sv. Tomáše dle přirozeného práva za jeďiný pramen majetku,
ačkoli sv. Tomáš ve svém učení o oprávněnosti zvláštního (soukromého) majetku
práci vůbec ani nejmenuje... Zdůvodnění majetku u sv. Tomáše pochází od
Aristotela.

Pozoruhodné výklady k českým náboženským dějnám podává dle Theolog.
Revue 1930, 70—71, 13. svazek L. Pastorova díla Geschichte der Pápste seit dem
Ausgang des Mittelalters, 1928—9. „Katolická restaurace mocně pokročila, když
třicetiletá válka se svými neblahými zmatky se uplatnila jako nejmocnější překáž
ka prot. ní... Vítězství ligistického a císařského vojska na Bílé Hoře zachránilo
katolickou církev na východě a na jihu Německa... Snaha Řehoře XV. směřovala
k tomu, pomoci katolíkům k úplnému vítězství. Císař Ferdinand II., bavorský
vévoda Maxmilian a Liga byli oď Řehoře XV. všemožně podporováni. Papež
ale také dovedl vítězství využíti ku prospěchu katolické věci ve všech směrech...
Opatrné politice papežově dále třeba vděčiti, že utvoření velké koalice, která
měla sahati od Dánska a Švédska až k Benátkám a od Francie až k Sedmihradům
a Cařihradu a jejíž hlavním úkolem bylo znovudosazení Bedřicha V., propadlého
říšškému achtu, v bývalou jeho kurfyřtskou hodnost, úplně ztroskotalo... Za
takového stavu věcí ani král Dánský ani protestanští stavové Saska Dolního
neodvážili se podniknouti válku ve prospěch sesazeného falckraběte Bedřicha...
Ačkoli Řehoř XV. panoval jen 2 leta a 5 měsíců, přece jeho jednotné a plánovité
jednání mocně podepřelo katolickou restauraci. Jistě nikdy ještě tak krátký
pontifikát nezanechal v dějinách tak hluboké stopy.

Měl-li Řehoř XV. samé úspěchy, měl jeho nástupce Urban VIII. (1623—44)
téměř jen neúspěchy. Ne neprávem jmenuje se jedním z nejnešťastnějších papežů.
Scházel mu široký rozhleď na politickou situaci a nedovedl jednotlivosti podříditi
jedinému cíli: katolické restauraci. K tomu pak ještě přistoupilo, že jakožto

světových, kardinála Richelieua, jenž řídil politiku francouzskou... Zdůvodněný
strach před španělskými Habsburgy s jejich státně církevní politikou a jejich obto
čením církevního státu byl příčinou, že papež obětoval velké zájmy katolické
restaurace zájmům církevního státu. Jako katoličtí Habsburgové sledovali ve pro
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spěch Španělska jen egoistické zájmy, tak to činil pro Francii způsobem mnohem
špatnějším kardinál Richelieu. Veliká tragika v osudu papeže spočívá právě
v tom,že katolické mocnosti, ba docela kardinál římské církve
rozhodujícím způsobem k tomu přispěli, že téměř stoleté zápolení, které za Ře
hoře XV. ještě tak skvěle si stálo, při rozhodnutí bylo pro katolickou věc ztrace
no. Avšak bezohledná mocenská politika Španělska a Francie, a slabost papeže
měly za následek nejen ztroskotání katolické restaurace v Německu, nýbrž ten
kráte byla sv. Stolice z centrálního postavení, jaké jí od středověku ještě zůstalo,
definiťivně zatlačena. Světové postavení papeže, reformací silně otřesené, jeho
kardinál Richelieu definitivně zničil, a místo toho učinil Francii první mocí
evropskou.“*)

© Zvláštní názor o knize Danielově přednáší prof. dr. Rieszler při kritice díla dr.
Jos. Goettsbergera: Das Buch Daniel, 1928, v Tbeologische Ouartalschriit 1929,
475—6. Jak známo, kniha Danielova zvláště na středních školách působila při vy
učování dosti nesnází. Proto zde uvádím něco z názoru Goettsbergera a Rieszlera.
Goettsberger má za to, že kniha; v nynější podobě vznikla znenáhla v delší době.
Prototřeba základní jádro knihy hledati zpět až v době Danielově. V tomto náhledu,
praví Rieszler, úplně s autorem souhlasím, jakož i v tom, že společná semitská
předloha byla sepsána aramejsky. Naproti tomu nesouhlasím s autorem, když
nechce přijmouti názor, jenž v knize složené z částí z různých dob vidí knihu
útěšnou pro Židy pronásledované v době makkabejské. Neprávem zavrhuje autor
tento názor! Základní myšlenka knihy, že Bůh pomoci může a chce, ovládá vy
pravování knihy Danielovy. „Bůh přichází vždy na pomoc svým věrným.“ Tím
přechází vypravovatel na mocného Nabukadnezara. Líčí jej v plném lesku, v ná
hlém pádu a v lítostiplném obratu. Jak zcela jinak zní výnos, v němž to vše ke
cti Boha israelského oznamuje všem národům, než edikt krále Antiocha, dle něhož
každý v jeho říši, i Žid, ku prospěchu jednotného národa řeckého má se vzdáti
náboženských svých zvyků. A přece jak mnohem dále dojdou Daniel a jeho
přátelé přísným zachováváním kmenových židovských zvyků! Jistě to zázračná
útěcha v době, v níž mohlo odepření požívání jistých pohanských pokrmů státi
Žida život (2 Mak. 6, 18)! A když Nabukadnezar výhružkou trestu ohněm chce
vynutiti klanění se zlatému obrazu, jak vysoko triumfují přátelé Danielovi, když se
jich plamen nesmí dotknouti, kdežto katy ztravuje! Klaněti se modlám nebo smrt!
Tedy ne teprve doba Antiochova staví Židy přeď tuto úzkostnou volbu. — Témuž
učí i vidění Danielova. Vláďa Boží je věčná. Co značí proti ní všechna časná moc?
Říše přicházejí, pokračují až k okamžiku Bohem určenému. Tu náhle přijde ve
liký obrat a Boží věčná říše začne (2, 44). Tento smysl světových dějin nemohou
tušiti ani nejmoudřejší z pohanů. Služebníku nejvyššího Boha je však odhalen.
Právě tak on čte záhadné písmo v paláci Belsazarově a oznamuje zločinnému
králi rozsudek nastávající smrti. Nevyplní se to právě tak na Anťiochovi a
ostatních nepřátelích národa židovského, kteří rovněž zločinně posvátné nádoby
Hospodinovy odvlékli (Mak. 1, 21.)? I nyní Bůh pomůže, jako pomohl v dobách
Danielových. Avšak palčivá netrpělivost Antiochem mučených a pronásledova
ných žádala si věděti, kdy přesně nastane obrat. Již jedenkráte dal Bůh svému

*) Poznámka pro naše časy: co tenkráte prováděl ve velkém kardinál jménem ka
tolického krále,to za našichdob v malémprovádějírůznímonsignoři a preláti
jménem katolických politických stran — to jedenkráte v historii bude jasně vidět!
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proroku, Danielovi, ve stejné době útisku, v době zajetí, zprávu o konci nepřátel
ského utiskování. Proto byly spojeny tyto záznamy s vypravováním knihy Da
nielovy, jelikož její tajůplné výroky vztahovali na přítomnou dobu a z toho se
snažili vyčísti odpověď na úzkostnou otázku: „jak dlouho ještě?“

O, Hora:

Hřích.

Moderní člověk nechce o hříchu slyšeti, neleká se ani hříchů smrtelných.
I mnozí katolíci nebojí se těžkého hříchu. Je to důsledek náboženské lhostejnosti,
pochybovačnosti a pohanského života i v rodinách křesťanských.

Povinností katolických vychovatelů je vštípiti dětem velikou bázeň přeď těž
kým hříchem a ošklivost k němu. Nutno zdůrazniti, že člověk ztrácí nebe,
umírá-li bez milosti boží, t. j. v těžkém hříchu. Nesmíme tu přestřelovati jako
onen kněz, který před každou zpovědí ukazoval dětem tíhu a následek těžkého
hříchu slovy: Jeden těžký hřích, mrtvice, smrt, zavržení. To byla chyba se stra
ny kněze, která budila falešnou představu, že Bůh sedí a číhá na hříšníka
jako kočka na myš, že po těžkém hříchu přiskočí, uchopí člověka a duše je v
pekle. Takových a podobných chyb se snadno uchráníme, dbáme-li při těžkém
hříchu přesně dogmatického učení, které souhlasí nejen s kasuistikou, nýbrž i
psychologií. Dogmaticky správné jest: Posvěcující milost ztrácíme každým těž
kým hříchem, tedy i jedním jediným těžkým hříchem. Je také dogmaticky správ
né, že lidé ve stavu těžkého hříchu umírající buďou na věčnosti potrestáni. To
je jasné a srozumitelné. Obtíž jest říci, kdy se člověk dopouští těžkého hříchu. Te
oreticky je to snadno, ate ani teoreticky to není snadno ve všech případech.
Prakticky jest to snad možno při hříších ze zvyku, ale je nem'ožno s jistotou to
říci při prvním těžkém hříchu. Nesmíme zapomínati, že smrtelný hřích znamená
ztrátu milosti posvěcující. Kdo může v jednotlivém případě říci, kdy tato ztráta
nastává? Nesmíme také zapomínati, že mezi trváním milosti posvěcující a její
„ztrátou jest obyčejně široké pole pochybností (dubia). Psychologicky uvažováno,
musíme říci, že člověk, jenž jest ve stavu milosti posvěcující a v tomto stavu
spáchá prvn: těžký hřích, t. j. ztrácí milost posvěcující, před tímto prvním těž
kým hříchem obyčejně koná více nebo mnoho skutků, které objektivně mohou
býti prohlášeny za těžké hříchy, ale subjektivně ještě jsou hříchy všedními
podle morálnětheologického axiomu: In dubio standum est pro guo stat praesum
ptio. Kdo posuď těžce nezhřešil, čili snaží se vyvarovati toho, co jest dle mo
rálky těžkým hříchem, pak také těžce nezhřešil, není-li si jist, zda jsou všecka
jeho konání prosta hříchu smrtelného. Z toho vyplývá, jak opatrným musí býti
-kněz při „jediném“ těžkém hříchu. Dejme tomu, že člověk ztratil milost po
Ssvěcující těžkým hříchem, kdo se odváží říci mu s jistotou, že Bůh nechal již
mnohé lidi nebo třebas i jen jeďnoho zemříti s „jediným““ těžkým hříchem. Ne
smíme při boží spravedlnosti zapomínati božího milosrdenství. Naopak zase jsou
mnozí křesťané, kteří se nemohou upamatovati, že by spáchali něco, co podle
kasuistiky je těžkým hříchem, a přece nemají milost posvěcující. Stačí připo
„menout těžké zanedbávání povinností K dětem se strany křesťanských vycho
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vatelů. Jak těžko dají se často tyto nebo jiné povinnosti kasuisticky řešiti! V ka
techesi nesmíme dětem těžký hřích ukazovati jen jako jednotlivé špatné žednání,
nýbrž musíme mluviti o stavu těžkého hříchu (status peccati). Člověk s těžkým
hříchem. nekráčí cestou k nebi, nýbrž jde cestou k peklu. Není ještě v pekle, ale
je na cestě k peklu. Přirozeně, že musíme v dětech buditi bázeň a ošklivost
k „jedinému“ těžkému hříchu, t. j. k prvnímu, který často rozhoduje. To se
může státi jen svědomitým chráněním dětí před těžkým hříchem s pomocí pro
středků milosti.

Dětť:mají si oškliviti i hřích všední. Při tom nesmíme přehlížeti, že je zvlášt
ním privilegiem milostí boží pro člověka, může-li se varovati každého. všedního:
hříchu, i nejmenšího poklesku. Toto privilegium uděluje Bůh velmi zřídka (raris
sims. Křesťan musí správně užívati milosti, která mu je k disposici, aby byl
co nejdokonalejším. Lehký hřích tomu zabraňuje. Musíme se teďy snažiti vští
piti dětem i bázeň přeď hříchem všedním. Při tom nesmíme přehlížeti velikého
rozdílu mezi hříchem těžkým a lehkým. Bylo by chybou, kdybychom při líčení
následků hříchů všeďního tak si počínali, jako si počínáme při líčení následků
hříchu těžkého. Názor, že trest v očistci líší se od trestu v pekle jen časem a
ne stupněm, nebo názory podobné, nejsou články víry. Při bázní před lehkým
hříchem padá velmi na váhu stupeň dokonalosti, kterého duše dosáhla. Duše
dokonalá bojí se lehkého hříchu více než méně dokonalá nebo nedokonalá. Ka
techeta musí pracně vychovávati děti k takové bázni přeď hříchem lehkým, i jen
jediným, jakou mají dokonalí křesťané. Všecky děti nedosáhnou nejvyššího stupně
dokonalosti, mnohé zůstanou velmi „nedokonalými“. Chybuje-li katecheta přílišným
zdůrazňováním „jediného““ těžkého hříchu ve špatné souvislosti, musí se tím více
při výchově dětí k dokonalosti chrániti neprozřetelných výroků, že všem dětem
je mcžno chrániti se „jediného“ všedního hříchu. Je-li první chyba dogmatickou
nekorektností, je druhá bludařstvím. Děti mají věděti, že všední hřích je často,
pokleskem, kterého mnozí nemohou se uchrániti .Hlavní věcí jest, aby člověk
šel cestou k nebi, nezůstával státi nebo nešel zpět.

Děti mají se všedního hříchu hlavně i proto chrániti, poněvadž může vésti
časem k hříchu těžkému. „Široká jest brána a prostranná cesta, která vede k
zahynutí, a mnoho jest těch, kteří vcházejí skrze ní. Jak těsná jest brána a
úzká cesta, která vede k životu, a málojest těch, kteří ji nalézají“ (Mt. 7, 13—14).
Představa obou cest chrání děti před falešným pojetím, že hřích těžký vyrůstá
z mnobých hříchů lehkých, vyjímaje případy, kdy materie tvoří morální jednotu,
která spadí poď jedno a totéž přikázání, na př. opětované malé krádeže. Člověk
s lehkými hříchy zůstává na úzké cestě k nebi, jeden jde kupředu, druhý zpět,
ale tuto cestu neopouští. Člověk s těžkým hříchem jde docela jinou cestou,
pestou prostrannou, která vede k zahynutí. Komu jsou oběti, které mu uklá
dají přikázání, příliš těžkými, vyhledává si, nedělá-li si mic z hříchu všed
ního, pohodlnější cestu, t. j. dopouští se hříchu těžkého. Katecheta nepře
hédne snadno podstatného rozdílu mezi hříchem těžkým a lehkým, nevidí-li už
napřeď v dětech samé těžké hříšníky a hříšníce. Všecky děti dostaly na křtu
svatém posvěcující milost boží, smíme tedy předpokládati, že většina dětí za
normálních poměrů má milost posvěcující. Tyto poměry umožňují katechetovi
chrániii děti přeď prvním těžkým hříchem, případně před „jediným““ bez ne
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bezpečí, že chybuje dogmaticky nebo psychologicky. Hlavním úkolem katechety
jest zachovati dětem milost posvěcující, t. j. chrániti je přeď prvním pádem do.
těžkého hříchu. (Podle Kat. Bl).

B. Bolehlav:

Golgota učitelskou katedrou,
Prací pro spásu duší zemdlený Spasitel, neodřekl přijati maličké, požehnati

jim a vtisknouti dojejich srdce znamení lásky. Tichá krajina Tiberias byla svěd-.
kem toho, jak Ježíš — božský Přítel dítek — dává světu a všem kulturám pří
klad absolutní vychovatelské lásky a moudrosti. A přece teprve Golgota stává se:
učitelskou katedrou celému světu.

Golgota, místo v blízkosti hluku hlavního města, viděla do chvíle, kdy Kristus.
sem vstoupil s křížem svým, mnohá utrpení a slyšela veliké nářky, neboť její
výšiny učinila soudící spravedlnost místem popravním. Podobala se tedy spíše.
soudcovskému trůnu než učitelské kateďře; šíříc kolem sebe hrůzu, nemohla klidně.
působiti na mysl a srdce jako ona místa, na nichž očekáváme rozmnožení vědo
mostí a vzdělání. Israeli i Římanům byla Golgota posledním místem k smrti
odsouzených největších zločinců.

Tak tomu bylo s tímto popravním místem Jerusalema do chvíle, kdy na
tuto horu nářků vystoupil Ježíš Kristus, Spasitel světa. Spasitel vystupuje na
Golgotu s křížem, aby se stal božským učitelem lidí; vystupuje na místo popravní.
aby je povýšil na katedru světa. Oď té chvíle je Golgota katedrou světa pro
všecko lidstvo, zvláště pro učitele učení Ježíšova.

Miuví-li Pán, mohou jeho slova býti jen slovy božskými a věčnými. Učí-li Spa
sitel, mizí všecka úzkost; nauka i metoda mají božské posvěcení a věčnou veli
kost, neboť učitelem je sám Bůh. Bůh vykonává svůj absolutní úřad učitelský.
Golgotská stolice učitelská zná svého božského učitele jen jako Ukřižovaného,
jenž umírá pro své učení a z (příkazu svého nebeského Otce. Týž Ježíš, který ma
ličkým láskyplně žehnal a mládenci dobrosrdečně radil, učí svět s kříže na.
Golgotě. Ukazuje se světu se všemi etnostmi a veškerým bohatstvím nejdokona
lejšího učitele: dobrotivost jeho je bezmezná, bezmezná i jeho trpělivost, velko
dušnost a věrnost, absolutní jest jeho spravedlnost; jeho vědění vševědoucností,
jeho moc všemohoucností; jeho příklad uchvacuje, je neodolatelný. Krutými hře
by probodli jeho žehnající ruce, jazyk žízní, zmožen bolestí a utrpením, srdce.
chce puknouti. Poslední úder srdce platí matce, svedenému a oklamanému lidu,
dokonání vykupitelského díla.

Boholidský učitel neučí jen úzký kruh těch, kteří jsou svěďky jeho smríi,
neučí jen svůj národ, jen křesťany a zbožné lidi: učí celý svět. Z jeho učení
vyrůstají kultury, jeho učení obnovuje tvářnost země. Kristovo učení kříže nedá
se zařaditi do „stupňů kultury“ ono kulturu tvoří, ono dává právo a smysl vše
mu, co se jmenuje kulturní čin, kultura duše, kultura vůbec. Na Golgotě zničeny
všecky kultury pohanské, Golgota jest i náhrobním kamenem Starého zákona.

Golgota je učitelskou katedrou všech fakult. Ještě nikdy nevyřkli soudci roz
sudek tak nehorázně chybný, nikdy nepřísahali svědci tak falešně a křivě jako,
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tehdy, když vynášen platný rozsudek smrti nad Ježíšem. Soudce i právníky
všech časů i národů učí Golgota o základech práva a © jejich povinnostech,
Žádné právo a žádný rozsudek bez řfundamentu božské autority a spravedlnosti.
Golgota je justiční vražda. A přece je Golgota vítězství, pokoření lidské falše,
důkaz lidské bezmocnosti proti Bohu a jeho Prozřetelnosti.

Nikdy nebylo lidské tělo tak krutě rozdrásáno jako tělo božského Beránka
obětního na dřevě kříže. Zneužívání těla, jeho schopností a údů, našlo tu dosti
učinění. Komu nechce býti tělo svatým, jsouce tvorem božím, ať uváží, jak tělo
lidské utrpením Kristovým našlo své posvěcení — i svou sílu v nemoci a bo
lestech. Muž bolesti na Golgotě je živým učením „o člověku“ z těla a duše, o
vzkříšení těla; jest živým vybídnutím a povzbuzením, abychom života šetřili
a nezasypávali jeho zdrojů. Kdo v životě a povolání, i ve skrytých bojích a
zápasech, tělu dobře nebo špatně odporuje, ať nezapomíná na trpícího Spasitele:
probodli jeho ruce i nohy, sčetli všecky kosti jeho. Učení muže bolesti přesvědčuje
každého, že tělo jest jen nástrojem ďuše, že tělo podobá se stříbrnému šálku
v ruce vznešené paní. Smrt je poslední viditelné odloučení těla od duše, o jejíž
věčnosti Golgota poučuje. Smrť je mezníkem lidského konání, Golgota přemo
žení.

Co je lidská mouďrost proti moudrosti kříže? Kde se nechápe moudrost
kříže, kde filosofie nestává se philosophia perennis, tam nechť člověk mlčí o
Bohu a božském díle. Jak malým je člověk poď křížem — a přece Pán pod kří
žem stává se obrem!

Sacra Theologia je na Golgotě ve svém nejsvětějším oboru. Golgota s umíra
jícím Vykupitelem a s vykupujícím umíráním Syna božího jest jejím obsahem.
Krvavou oběť podává nekrvavě dále z pokolení na pokolení. Zdá se, že božská
láska se vyčerpává. O tomto obětním Beránku a obětujícím knězi jest jen jedno
učení. Sám Spasitel je zvěstoval a na Golgotě svou krví zpečetil. Od té doby
může býti jen jediné učení. Golgota je učitelskou stolicí pro všecky svaté: na
Goigotě učí Pán všecky: poslušnost je božskou ctností a odevzďanost do boží
prozřetelnosti poslušností; Golgota poučuje každého mésti trpělivě své denní kříže.
Proto je místo ukřižování i místem, odkuď vytéká sedmero pramenů do. života i
světa, jejichž utrpení jsou přerozmanitá a nářky tisíceré. Není učení, není litur
gie, není svátostí bez věčného učení Slova tělem učiněného. Golgota je vykou
pení, nekrvavá Golgota centrem křesťanství, utrpení a vykoupení je duší božské
moudrosti. Golgota je učitelskou katedrou.

Řeč umírajícího Spasitele je zaznamenána v Písmu svatém sedmi slovy. Že
jeho umírání dotkne se celého světa, naznačoval obrazně již nápis naď hlavou
jeho. Obracel se na všecky kulturní kruhy. tehdejšího světa. Dnes je tento
věčný nápis I. N. R. I přeložen do všech řečí. Golgota je kazatelnou všech ná
rodů i řečí, anticipací století a tisíciletí,

Golgota mluvila slovy, mluvila znameními tak jímavými a jednoduchými, že jim
rozumí dítě všech věků a národů, a přece tak nevyčerpatelnými a bohatými božsky
lidskými vztahy, že žádný učenec nedomyslí jich až do konce. Veliký Tomáš
Akvinský mazval Ukřižovaného svým nejvyšším učitelem. Svatým znakem na
Golgotě byl kříž. Řečí církve je její liturgie; jejím absolutním symbolem kříž. Řeč
liturgie nedá se přeložiti do kulturních a starověkých jazyků; její zřetelnost
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nezná hranic jako církev: jejími hranicemi jsou hranice oblohy. Řeč Golgoty
pronikla do lidských příbytků, paláce královského i obydlí prostého občana, do
kaple, kostela i dómu, nesla se přes pole a horské stezky, pronikla do škol
i světničky dětské, do nemocnic i chorobinců, do soudních síní i ke hrobům.
Tvrdá řeč dulce lignum nemůže mikdy falešně býti přeložena. Řeč Golgoty je
řečí světovou. Učitelem jejím byl sám Pán.

Se všemi katedrami minulosti i budoucnosti chtěla míti Golgota jedno spo
lečné: zneuznání. Které učení častěji a s větší zlomyslností, lehkomyslností a
neporozuměním bylo tak zneuznáváno jako učení kříže? Kříž s Ukřižovaným
byl mnohým stejně ku pádu jako ku povstání. Jedďdněmznamením spásy, druhým
znamením pošetilosti! Jako jest učení o kříži a Ukřižovaném mocným a těžkým
pro všecky věky, tak jest mocným a tíživým zneuznání jeho pro věčnost. Toto:
zneuznání nemůže býti lidskou slabostí, může býti jen meliďskou zlomyslností.
Tak tomu chtěli Golgota a její božský učitel. Jest to, jakoby možnost zneuznání
náležela k podstatě každého učení, i božského učení, jakoby zneuznání bylo nut
nou tragikou učitele vystavovati sebe a své učení neporozumění. Z toho ne
chtěl vyjmouti umírající Spasitel ani sebe. Nechtěl z toho vyjmouti ani svůj kříž,
aby oběť, příklad a učení dokonale, absolutně, člověku lidsky byly blízké. Ne
chtěl snad Spasitel tímto způsobem mlčky odpykati všecky ony. skryté oběti
a zklamání, jež jsou údělem učení a úřadu učitelského ?

Největší tragika učitele golgotského spočívá v přímo neuvěřitelné skutečnosti,
že jeho žáci neshromáždili se u jeho katedry. Naopak! Z dvanácti devět jich
uprchlo, jeden, který byl nazván Petrem, t. j. skála, nejprve ho hájil mečem,
později zapřel, aby na konec utíkal za devíti druhými, jeden ho zradil, jediný
jen stál poď křížem: Jan, panic. Ostatní, massa, liď a vůdci byli hluší, ba více
ještě, byli zatvrzelí a zlomyslní. Kde bylo mysterium crucis bylo jejich mysterium
iniguitatis. Pro učení kříže není potřeby rozumu, ale víry a duševní síly. Golgotě
porozumějí jen ti, kteří rozumějí kříži, a jen tak, jak dovedou kříž objímati.

Žáky katedry golgotské jsou všichni národové. Učitel božskéhoučení nepočí
tal ma blízkou sklizeň. Století, světové bouře, světové dějiny a povstání zatemňu
jí učení kříže, zadržují hlas učitele, ale Golgota zůstává Golgotou. Křesťanství
stalo se náboženstvím světovým, evangelium zákoníkem kultur, počítání času ja
změna kultury mají svůj záklaď oď počátku křesťanství. Umírající Spasitel stává
se učitelem světa! Popravní místo Jerusalema činí katedrou světa. (Kat. Blátter).
Pracujme pro lidské duše — nesmrtelné a vykoupené golgotským Učitelem —
z lásky k těm duším, nečekajíce díků, odměny, uznání a vděčnosti! Učme je
lásce ke kříži, tím je učíme i lásce ke Spasiteli a Učiteli celého světa!

J. O.: .

Epická šíře při vyučování katechismu.
Pamatuji se ze svých školních let zcela živě dosud na některé články. Když:

jsem byl v Kutné Hoře ve 4. třídě obecné školy, vykládal nám třídní učitel
obšírně článek: O dobrých a zkažených jablkách. Dovodil, že dobré jablko
nezlepší nikdy jablka nahnilého, že však jablko nahnilé zkazí často ostatní jablka
dobrá. — Jako student 1. třídy gymnasijní četl jsem v čítánce článek: Pan
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Vajsnyt. Ve článku se vyprávělo, kterak jistý český člověk, jenž neznal než
češtinu, přišel do přímořského města v Holandsku, obdivoval některé věci a byl
by rád věděl, komu patří, i tázal se na to některých, jež potkal. Tázal se, komu
patří velkolepý dům, kolem něhož šel; tázaný odpověděl: vajsnyt, jako, že ne
rozumí, Čech však tomu rozuměl, že patří p. Vajsnytovi, a myslil si, jak je ten
pán bohatý. Šel dále k přístavu, uviděl tam veliké lodě, a zase se tázal kohosi
komu patří. Uslyšel touž odpověď, jako dříve: vajsnyt. Tu jeho obdiv naď bo
hatstvím p. Vajsnyta mocně stoupl. Šel dále a potkal pohřeb jistě nějakého:
bohatého člověka, soudě dle vší té nádhery pohřební. Opětně se táže, kdo je
ten zemřelý, a uslyší opětně vajsnyt. To ho mocně dojalo, sepnul ruce a pravil si:
pan Vajsnyt, co mu bylo platno, že má takový dům a tolik lodí, musil umříti
jako každý jiný. — Článek ten se mi tenkráte velice líbil. A podobných remi
niscencí mohl bych uvésti mnoho a mnoho.

Ale iz doby, dokud jsem byl ještě'u rodičů na vesnici, mohl bych vyprá
věti podobné případy. Strýc můj často vyprávěl, co slyšel jedenkráte při kázání
a vždy se nám tolíbilo. Jistý kněz tázal se veselého mladíka, jaké má plány, do
budoucnosti. Ten řekl: až dostuduji gymnasium, budu studovati práva. A co
potom“ tázal se kněz dále. Až vystuduji práva, vstoupím k některému advo
kátov' k docvičení. A co potom? táže se zase kněz. Potom se stanu sám advo
kátem. A co potom? dí zase kněz. A. tak to šlo stále dále, až konečně ho
přivedl kněz k tomu, že přijde jednou smrt — souď — věčnost.

Uvedené příklady mají býti dokladem, že obyčejní lidé a děti jejich myslí
a mluví v tak zvané epické šíři. Kdo dovede této vrozené jejich vlastnosti ná
Ježitě vyhověti, ten má na ně jistě vliv. Na tuto okolnost se dosti často zapomíná
při vyučování. — Obyčejným lidema jejich dětem je vzdáleno myšlení a mluvení
lyrické a spád dramatický, básnictví didaktické vůbec jim není sympatické. Ne
odporuje tomuto mému tvrzení fakt na pohled opáčný, že totiž lidé obyčejní
mocně jsou dojati kázáním o vdovách a sirotcích, kázáním při zvláštních pří
padech úmrtí — dojem tu vzniká vpravdě epickým líčením citů.

Z těchto předpokladů vyvádím důsledek, že i katechismus má býti stylisován
v epické šíři, chce-li býti opravdu knihou pro obyčejný věřící lid a hlavně
pro jeho děti. Jak si to představuji? Jednotlivé otázky katechismu v každém
důležitém oddílu jeho (v každé důležité partii jeho), mají býti tak sestaveny, aby
daly úhrnem jakýsi epický celek — celek ne příliš rozvláčný, ale přece epický,
jen stlumený (zkrácený) jaksi ohledem didaktickým (non mulfa, seď multum).

Opírám svůj názor (mimo vrozenou vlastnost lidí a dětí, výše dotčenou)
též o to,

že náboženství křesťanské jest náboženstvím vykoupení
= spočívá na určitých faktech dějin, nespočívá na logické abstrakci (jak to ie na
mnohých místech provedeno v dosavadních katechismech — což je hlavní pří
činou všech nářků na těžkost a nesrozumitelnost mnohých partií katechismu);

ospravedlnění člověka se také děje ne logickouabstrakcí,nýbrž
applikací u rčitých dějinných fakt (křtemod Krista Pána ustanove
nýr?..., pokánímv určité formě od Kr. P. ustanoveným a Tradicí církevní v urči
tých formách vykládaným);
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bohoslužba nám předvádí (zpřítomňuje)nejdůležitější dějin
ná fakta našeho náboženství (našeho vykoupení).O tom viz můj člá
nek: K výkladu mše svaté. Zde k němu přidávámpostránce methodické ně
kolik slov; malým dětem ozřejmí se hodně to, co se při mši sv. děje, když
se jim to epicky znázorní takto:

dokud je kalich zahalen na oltáři, připomíná se nám, jak P. Ježíš se modlil
za lidi a lidi učil... k tomu cf. výrazy: mše katechumenů— katecheta — kate
chismus; část přípravná — poučná; P. Ježíš ještě netrpěl —

jakmile se kalich odkryje, připomíná se nám, jak P. Ježíš za nás začal trpět
při poslední večeři a jak to jeho utrpení stále rostlo až do ieho smrti na kříži;
kalich znamená utrpení —

když se kalich zase přikryje, připomíná se nám, jak P. Ježíš byl oslaven
z mrtvých vstáním a na nebe vstoupením a mysi žádáme k němu jednou do nebe
přijíti.

Myslímsi, že zvláště vlastnosti Boží touto epickou šíří podané vnikly by
docela jinak do myslí dětí, než možno při postupu dosavadních katechismů. Rovněž
tak poslední věci člověka, křest (dějiny jeho jednotlivýchúkonů).

Ta epická šíře vněkterých partiích senajde, kdyžse z dějinného
vývoje vyjmou podstatné rysy: ty dovedně sestavené v otázky budou působiti
epicko-plasticky.

U větších dětí možnoepicko-plasticky zužitkovatiněkterápodoben
ství a příběhy Pánem Ježíšem vypravované. Uvádím příběh o milosrdném Samari
tánu, jak na něm možno znázornit účinky sv. zpovědi: Člověk jeden upadl mezi
lotry, kteří jej zranili a na polou mrtvého zanechali... dobrý to obrázek duše
zraněné lehkými a těžkými hříchy. Člověk byl při tom zbaven roucha a všeho,
co měl... duše je zbavena roucha milosti Boží a všech záslužných skutků. Sama
ritán jej očistil, jednu ránu za druhou pozorně a bedlivě prozkoumal, vymyl, dle po
třeby oleje a vína nalil, zabalil do bílého čistého plátna, při tom těšil raněného,
chladili horkost jeho, chránil jej před sluncem, obtížným hmyzem... duši při
zpovědi Božský Samaritán skrze kněze očisťuje (ránu za ránou...), sílí a potěšuje,
dává jí bílé roucho milosti Boží. Samaritán zavezl raněného, ale již ošetřeného
k hospodskému a ten měl oněj péči sám i služebníci jeho... duše přichází ku
Kristu (přijímá jej) a on má oni péči sám, andělé B. a svatí, někdy též hodná
rodiče, hodní lidé. — Co jsem uvedl, je ien skizza, rámec, epicko-plasticky vše
provedeno jistě musí podati duši dítěte živoucí názor o významu sv. zpovědi
(a sv. přijímání).

RŮZNÉ ZPRÁVY A LITERATURA.

ŠEDESÁTIN
dožili se naši odběratelé: J. M. Dr. KAREL KAŠPAR, biskup královéhradecký
a VÁCLAV OLIVA, farář v. v., Hrochův Týnec — dlouholetý náš spolupracovník.
Jejich činnost oceněna v různých listech. Redaktor přeje oběma zdraví a Boží

požehnání do dalších let!

Na schůzích kněží bylo by rozhodně s Je třeba více kázati o katolické rodině
větším užitkem projednávati otázky školské (a o životě v ní, o katolické výchově, jak to
než politické. Kdy se toho u nás dočkáme? tak důkladně žádá papež v okružním listě
(Rodina a škola č. 5.) o křesťanské výchově mládeže, třeba svolati
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katolické rodiče a zájemníky o katolickou
školu a založiti odbor Matice Cyrilometo
dějské a začíti v něm práci (Rodina a škola)
— (Čo dělá Sdružení katolických rodičů?
Co Matice Svatováclavská?

V čechách je na měšťanských školách
650% katolických dětí, ale jen 40% učitelů
náboženství římsko-katolického; na obec
ných školách katolických dětí 88%, ale
učitelů jen 4800! Na Moravě je dětí kato
lických 82 a 87%, ale učitelů jen 55 a
62%!

Katolických diecesí, arcidiecesí a apo
štolských administratur je na celém světě
1543, z toho je 1452 latinských a 91 uniat
ských (východní ritus). Katolíků je v Evro
pě 209 milionů, v Asii 16.5 mil., v Africe
5.3. mil, v Americe 110 mil, v Oceaniji
1.5 mil., celkem na celémsvětě 341.5milionů
z celkového počtu 2027 milionů obyvatelstva
země. Kněží má církev katolická .asi 320.000.

Dle výkazů, které podávají naše zemské
ústavy, stojí jeden ošetřovanec v ústavech,
které spravují světské síly, asi 20.000 Kč,
kdežto v ústavech, které spravují řádové
sestry, jen asi 6000 "Kč ročně. Z toho
jest patrno, že zájmem poplatnictva jest,
aby co nejvíce zemských ústavů bylo pod
správou ošetřovatelek řeholních.

7. mezinárodní akademický kongres mi
sijní bude se konati letos od 2. do12. září
v Lublani. Protektorem sjezdu je arcibiskup
dr. Bauer ze Záhřeba, předsedou příprav
ného výboru světicí biskup lublaňský dr.
Rožman a sekretářem prof. dr. Ehrlich.

Stav sjednocených církví východních. Ko
mise pro kodifikaci kanonického práva sjed
nocených církví východních, v jejímž čele
stojí kardinál Gasparri, sestavila statistiku
dnešního stavu těchto církví. Církve ty mají
6 patriarchátů, 83 diecésí, 35 arcibiskupů,
47 biskupů, 4 apoštolské vikáře, 8.448 kněží,
3.147 řeholníků, 6.305 far, 7014 kostelů, 24
seminářů, 7,733.304 věřících, 1997 škol, 4774
sil učitelských, 490 institucí Katolické akce
a 5.133 bratrstev.

Katolická universita v Nijmegen v Holand
sku měla 1. dubna 1930 495 studentů, z
toho 365 můžů a 94 žen. Ze 365 studentů
bylo 291 laiků, 21 světských a 53 řádových
kněží. Ze 94 studentek bylo 16 řeholnic. Na
theologické fakultě bylo 26 posluchačů, v
oddělení theologicko-sociálním 12, na prá
vech 179, w klasické filologii 83, v
holandské filologii 38, ve francouzské 26,
v německé 41, v anglické 16, v dějinách a
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historii umění 26, v psychologii 1 a ve
filosofii 11.

Německá kniha o manželském právu v
čsl. republice. Dr. Jan Schlenz, profesor
církevního práva při bohoslovecké fakultě
německé university pražské napsal knížku
„Das tschechoslovakische Ehegesetz“. (Zá
konodárství čsl, republiky o manželství.) 2
a 3. vydání. Náki. katol. knihkupectví„Volkswart“,Liberec,Birgsteingasse| 44.
Cena 10 Kč. Knížka je velmi vhodná pro
každého kněze, zvláště v duchovní správě.
Krátká rozsahem obsahuje veškeré před
pisy a základy přírodního, církevního a
státního práva o zasnoubení, manž. svazku,
smlouvě, o překážkách církevních i státních,
o platnosti, rozvodu a rozloučení manžel
ství. Připojeny jsou zákon ze dne22. květ
na 1919, s prováděcím nařízením z 27.
června t. r., a předpisy o opětném sňatku,
o licencích manželských, o manželství cizo
zemců, o nezvěstných vojínech atd.

Mají kolébky zůstati prázdné? Napsal J.
Plohowich přeložil V. Vajs, vydal Kropáč
a Kucharský v Praze I. Konviktská 5 jako
2. svazek „Poznáním k pravdě“. Cena 1
Kč. Vylíčeny hrůzy počínání oněch nešťast
níků, kteří se proviňují vraždou nezroze
ných. Co nemožno říci s kazatelen, říká
tato knížka všem manželům. Zaslouží bedli
vého povšimnutí všech, kteří milují svůj
národ a počítají s jeho budoucností.

K prvnímu sv. přijímání. — Edice Smíru
připravila naším prvokomunikantům dárek
nad jiné milý: životopis ANIČKY z Guigne.
Je to krátký, ale obsahem bohatý děj dí
těte, které se nedočkalo ani 11 let. Bylo
by si přáti, aby se tato kniha dostala do
rukou všech katolických vychovatelek a pře
devším všech duchovních správců mládeže.
Mohou z ní čerpati mnoho podnětů a krás
ných příkladů k oživení náboženského vyu
čování. V ní najdou praktické doklady pro
jednotlivá období rozvoje života milosti v
nezkažené dětské duši. Jak vysoko vystou
pila ta milá dívenka za tak krátkou dobu,
a tak potichu! Může nyní velmi blahodárně
působiti na dětské duše a je povznášeti.

Cena 10 Kč. Mimo to doporučujeme k
témuž účelu z téže edice tyto knihy: Kvě
tynejsv. Svátosti 8 Kč,Bílé květy
5.50Kč,Pán Bůh na návštěvě 450 Kč,
Dej mi srdce své 10 Kč.

Objednávky vyřizují Sestry Nep. Poč. P.
Marie v Přerově, Šířava 7.
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Dr. Lub, Petr:

Katechismus katolického náboženství,
vydaný. nákladem Matice cyrilometodějské v Olomouci 1929.

Jest již tomu třicet šest let, co schválen byl na valné schůzi biskupů rakouských
ve Vídni katechismus, dle něhož jest na většině českých škol obecných, měšťan
ských i středních dosud vyučováno. Přijetí, kterého se mu tehdy dostalo, nebylo
vlídné. Mezi katechety českými převládal názor, že starý pražský katechismus
byl daleko lepší, a katecheté vídeňští na svých výročních hromadách mluvívali o
něm velmi nepřívětivě. Byl jsem několikrát za českou sekci přítomen valným hro
madám vídeňského ústředí Spolku rakouských středoškolských profesorů kato
lickéhc náboženství a rok co rok býval jsem svědkem, jak jen veliká oblíbenost
vídeňského světícího biskupa Marschalla, schůzím za vídeňský Ordinariát vždy
přítomného, měla o to zásluhu, že usnesení Spolku žádajícího za nahrazení
biskupského katechismu jinou lepší učebnicí, bylo „na vhodnější dobu“ odklá
dáno. Opakována byla žádost ta každým rokem a nesnází, za nichž se jí biskup
Marschall ubraňoval, přibývalo od roku k roku takovou měrou, že jen světová
válka, jež znemožnila roční vídeňská sněmování, zachránila biskupský katechismus
při životě.

Výťky, jež mu byly činěny, byly různé. Každý katechismus zabývá se věro
ukou a mravoukou. Ježto oběma předmětům vyučuje se odděleně, takže věrouka
probírá se v jednom roce a mravouka ve druhém, bylo jistě vážným nedostatkem
biskupského katechismu, že nerozdělil si svoji látku do těchto dvou skupin a že
proplítal části věroučné s mravoučnými tak, že učitel náboženství musel v prvním
roce určité partie přeskakovati a ve druhém roce se k nim vraceti. Po apoštol
ském vyznání víry, části věroučné, následovala mravoučná část o modlitbě, o
přikázáních božích a církevních, aby vystřídána byla naukou o milosti a 0 svá
tostech do věrouky patřících; pojednání o hříchu, o ctnosti, jež následovalo, ná
leželo zase do mravouky; eschatologie, jíž katechismus končil, zavírala knihu
věroučně. Jest přirozeno, že takovéto zbytečné tříštění látky bylo na závadu
přehlednosti knihy a působilo učiteli i žactvu nesnáze, jichž lze se snadno do
hádati.

Také proti číslovaným otázkám a odpověděm, jak byla látka katechismu rozdě
lena, bylo pronášeno mnoho námitek uvážení hodných. A námitky ty. byly tím
oprávněnější, že otázky nebyly zhusta ani správně kladeny. Učitelem kateche
tiky byly jsme na fakultě upozorňováni, že otázka nikdy nesmí býti stylisována
tak, aby žák na ni mohl odpovídati pouhým hádáním, pouhým ano nebo ne.
Ale v biskupském katechismu čteme co chvíli: Můžeme-li také rozumem poznati
zjevene pravdy? Je-li víry k spasení třeba? Stačí-li jenom všeobecně věřiti (co
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Bůh zjevil? Stačí-li, abychom víru toliko znali a v srdci chovali? Je-li více než
jeden Bůh? Je-li každá božská osoba pravý Bůh? Zdali Bůh řídí a vede k dobrému
1 nehody a utrpení? Zdali všichni andělé zachovali milost boží? Zdali dostali
první lidé dary od Boha jim propůjčené toliko pro sebe? Zdali zůstali první
lidé dobrými a blaženými? Mohou-li pro zásluhy Kristovy všichni lidé dojíti spa:
sení? atd.

Neméně důtklivě byli jsme již na fakultě týmž učitelem povzbuzováni, aby
chom v zrcadle zpovědním nikdy nekladli otázek v 1. osobě, poněvadž by dítě
bylo sváděno k prostému jejich opisování, nýbrž v osobě druhé (nikoli byl-li
jsem líný? nýbrž byl-li jsi líný?) a spolu aby otázky ty kladeny byly způ
sobem, jenž vede dítě ke správné odpovědi. Tedy mikoli: „modlil-li jsem se
ráno, v poledne, večer?““ poněvadž by dítě k tomu logicky odpovídalo: „modlil jsem
se ráne, v poledne a večer“ a to není hřích, nýbrž: „nemodlil-li jsi se ráno,
v poledne, večer?“, aby dítěti byla správná odpověď takřka položena na jazyk.
Ale ačkoli od těch dob již uplynulo téměř půlstoletí, biskupský katechismus
ve svém zrcadle zpovědním na konci knihy přidaném stále se ještě ptá: Nepo
slouchal-li jsem rád řečí proti víře? Nezanedbával-li jsem denních modliteb? Ne
byl-li jsem k rodičům hrubým? Nelhal-li jsem? Nebyl-li jsem pyšný? V celém
zrcadle není jediné otázky, která by. byla správně položena.

Ale to všecko ještě nejsou výtky nejvážnější. Co zvláště způsobovalo zná
mou náladu a známé předsudky proti katechismu a co katechetovi, zvláště no
váčku, práci stěžovalo, byla přílišná schematičkost, scholastická abstraktnost a
nadmíra zbytečných definicí biskupského katechismu, jež žádaly od rozumu ta
kovou práci, že z ní srdce naprázdno vycházelo a jež nepřihlížejíce s dostatek
k dětské duši a jejím zvláštnostem, rozmnožovaly nebezpečenství mechanické
ho učení nazpamět.

Jistě, že bylo mnohem úrodnější — vypravovati dětem věčně krásné udá
losti z dětství Kristova a ze života Kristova a dáti st pak tato vypravování od
nich opakovati, nežli pozornost a pamět jejich zaměstnávati suchým výčtem událostí
hezky po pořádku očíslovaných: Narození Ježíše Krista zvěstovali: 1. anděl
pastýřům, 2. hvězda mudrcům, 3. mudrcové králi Herodovi a zákoníkům, 4. Duch
sv. starci Simeonovi a prorokyni Anně v Jerusalemě, 5. Simeon a Anna lidu
v chrámě. Nebo: Z dětství Ježíšova víme: 1. že byl osmého dne po svém naro
zení obřezán a Ježíš nazván, 2. že byl čtyřicátého dne v chrámě obětován,
3. že mudrci od východu se mu klaněli a zlato, kadidlo a myrrhu darem mu při
nesli, 4. že ušel úkladů Herodových útěkem do Egypfa a po smrti jeho že byl
přinesen do Nazareta.

Bylo opravdu třeba látku takovýmto způsobem škatulkovati? Ale s fím se
setkáváte skoro všude: Z mládí Ježíšova víme za prvé, za druhé; přípravou na
učitelský úřad Pána Ježíše bylo za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté. Nepři
padá-li vám, že takovýmto číslovaným výčtem jest všechna poesie s věci se
třena a Že se na ni všednost pouhého memorování ukládá? A což teprv, jde-li o
látku samu v sobě těžší, jejíž povaha žádá, aby byla žáku dovedně přiblížena a
usnadněna! Všimněte si na př. otázky: Kterak se dostalo ústní podání až na nás?
Odpověď zní: „1. ústním vyučováním a obřady svaté církve, 2. vyznáními víry,
jimiž svatá církev svou víru vyznávala, 3. výroky papežů a církevních sněmů,
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4. spisy církevních otců a církevními památkami.“ Aby žák tyto věci nemoroval
bez porozumění, bylo by hříchem na žáku páchaným. Ale chcete-li, aby je
žák vypočítával s porozuměním, nesmíte zapomínati, že žáku jest pojem církve
svaté, pojem vyznání (plurál) víry, pojem církevních sněmů, pojem církevních ot
ců, pojem církevních památek neznám. Všecky tyto pojmy musí býti vysvětleny.
Katecheta musí tu zasáhati do pojmů, jež soustavně vykládány jsou v knize až
mnohem později, musí zabočovati do jiných disciplin, seznamovati žáky s histo
rií prvotní církve, s jejími otci a učiteli, s jejími sněmy, s jejími uměleckými pa
mátkami a to všecko žáku, jehož obecné vzdělání má k ovládnutí těchto pojmů
ještě hodně daleko. Tušíte, co práce dá, co času zabere jediná taková otázka?
Je-li to nutno, co jiného zbývá? Arci. Ale jen je-li to nutno! Jde jistě o vědci,
jichž znalost nesmí býti nedoceňována. Ale jest třeba, aby byla získávána v této
zhuštěné a nesnadné formě? Na olomouckém katechismu se přesvědčíte, jak ne
jen zde, ale i ve mnohých jiných věcech, bylo lze tyto potíže obejíti a do duše
žákovy mnohem snáze proniknouti.

II.

Případy, v nichž jeví biskupský katechismus vídeňský velmi malé porozumění
dětské duši, jsou 1 iiné povahy. Přečtěte si sfati o podstatě boží, o tom, co jest
křesťansky milovati, o milosti, o křesťanské spravedlnosti a přiznáte mi pravdě
podobnost podezření, že autory vídeňského katechismu byli profesoři theolo
gických fakult, kteří své přednášky dogmatiky dospělým alumnům svědčící s ma
lými změnami umístili v katechismu. „Bůh jest sám od sebe bytost nejdokonalejší;
nepovstal a nedostal svých dokonalostí od žádné jiné bytosti; má všecky doko
nalosti v míře nejvyšší; křesťansky milovati jest Boha pro něho samého nade
všecko, sebe pak a bližního pro Boha milovati; milost jest vnitřní, nadpřirozený
dar, který nám Bůh pro zásluhy Ježíše Krista uděluje, bychom mohli dojíti spa
'sení; jmenuje se darem nadpřirozeným, protože jí člověk od přirozenosti ani
nezná, ani nabýti nemůže, aniž má vůbec na ni práva, nýbrž mu od Boha
nad jeho přirozenost udílena bývá, atd.

Přestanu na těchto ukázkách, svědčících, jakým způsobem mluví vídeňský
katechismus k desítiletým dětem. Kolik času spotřebuje a kolik dovednosti muší
tu osvědčiti katecheta, aby děti přes tento abstraktní suchopar přivedl a látku
tu jim srozumitelnou učinil. Nedovede-li toho, pak nastávají důvody, jež vyr
světlují zhusta slýchané stesky dospělých na nudu vykládaného katechismu si
vzpomínajících.

S abstraktní touto scholastikou úzce souvisí í otázka definic.
Ačkoliv jsem výměrům nikdy veliké váhy nepřikládal, mohu říci, že teprve

z olomouckého katechismu jsem poznal, jak děti nejčastěji nikterak na vědění
újmy neutrpí, budou-li definic a jejich memorování ušetřeny. Olomoucký. ka
teckismus většinou od nich upouští. Jde mu nade všecko o vysvětlení věci
způsobem dítěti, přístupným, a dosáhl-li toho, pak ví, že dítě, kdyby učiteli na defi
nici záleželo, samo by na ni hravě připadlo.

Nejlépe to doložím příkladem svátostí. Olomoucký katechismus nemá o nich
jediné definice. O svátostech v celku praví: Kristus Pán ustanovil svatá zna
mení, která člověku zjednávají milost. My tato svatá znamení jmenu'eme svá
tostmi.
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Zabývaje se pak svátostmi jednotlivě, začíná olomoucký katechismus prostě:
Ustanovil Kristus Pán. A vyloživ způsobemlehce přístupným,kde Kristus
Pán svátost ustanovil, udává pak, kterak se svátost uděluje a co působí. Ví-li dí
tě, že Kristus Pán ustanovil svatá znamení, jež člověku zjednávají milost, pak
právě zmíněný výklad olomouckého katechismu stačí k úplnému pochopení jedno
tlivých svátostí, i když žáku nebyla podána jejich definice: Křest. Svaté zna
mení, které Kristus Pán ustanovil, jest lití vody a slova: Křťím tě ve jménu Otce.
1 Syn“ i Ducha sv. Milost, již křest působí, jest tato: (Následuje výčet).

Představte si, kolik tím ubude zbytečné práce učiteli i dítěti, zvláště pová
žíte-li, jak veliká řada katechetů si na tom nemálo zakládá, že dítě definici bez
vaďdně odříkává. Znám katechety, kteří definice svatostí dávali dětem do ne
konečna opakovati hromadně a utěšovali se tím, že kdyby dítěti všecko z pa
měti vymizelo, že mu aspoň tyto definice znovu a znovu opakované zbudou.
Věru chudá kost!

Naveskrz definicím se vyhýbati není ovšem možno. Ale i tam, kde definice
musí býti podáma, olomoucký katechismus oživuje ji aspoň subjektivním pojetím,
Neptá se, co jest přísaha, co slib, nýbrž: co znamená slovo přísahám, slibuji?
Slovo „Přísahám“ znamená: beru Boha za svědka, že mluvím pravdu, nebo že
chci splniti, co slibuji. Slovo „slibuji Bohu“ znamená: dobrovolně se zavazujů
pod hříchem, že vykonám něco Bohu milého.

HI.

Biskupský katechismus vídeňský jest čtenářům znám. Proto nebude třeba jej
citovati, choeme-li se srovnánímpřesvědčiti, oč jej olomoucký katechismus v jed
notlivých případech předčí. Všimněte si na př., jak dětsky srozumitelně přistu
puje olomoucký katechismus k tomu, co je v katechismu biskupském shrnuto pod
článkem „křesťansky věřiti“, „Odjakživa se ptával člověk“, zahajuje olomoucký
katechismus stať nadepsanou Boží pravdy — Zjevení boží, „odkud jest
svět? K čemu žiji? Co bude se mnou po smrti? Jaký jest Bůh? — Na tyto otázky
nelze pouhým rozumem najíti jasné odpovědi: I zjevil to Bůh hned prvnímu
člověku. Později mluvil Bůh k lidem po tisíce leť mnohokrát a mnohými způ
soby. (Žid. 1, 1.) Pravdy Bohem zjevené slovou zjevení boží, pravdy boží neboli
svaté pravdy.

Svaté pravdy zjevil Bůh skrze patriarchy a proroky, p.o
sledně pak skrze Ježíše Krista a jeho apoštoly.

Písmo svaté. Co Bůh zjevil skrze patriarchy a proroky, zapisovali mužové
Ducher. svatým usvícení. Tak povstalo Písmo svaté Starého zákona. Obsa
huje knihy dějepisné (2), naučné (7) a prorocké (17).

Co Bůh zjevil skrze Ježíše Krista a jeho apoštoly, bylo nedlouho po smrti
Páně větším dílem také sepsáno. Sepsali to někteří apoštolové a jejich učeď
níci. Tak povstalo Písmo svaté Nového zákona. Nejdůležitější jsou v něm
čtyři knihy evangelia (podle sv. Matouše, Marka, Lukáše a Jana). Dále ob
sahuje Skutky apoštolské, listy, neboli epištoly apoštolů (21) a Zjevení svatého
Jana.

Wo wbve

Hlavní příběhyz Písma sv. jsou v knize Biblických dějin.
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Ústní podání. V Písmě svatém nejsou obsaženy veškeré pravdy zjevené
Jan 20. 30 a 21, 25.). Proč? Kristus učil jen ústně. Též apoštolům řekl: „Kažte
evandělium všemu stvoření“ (Marek 16, 15.). Toliko někteří apoštolé psali to, co
kázali, ale ne všechno. A tak zůstalo všelicos z učení apoštolů za jejich dob
nenapsáno a podávalo se věřícím jen ústně. Na příklad, že místo soboty se má
světiti neděle, že jest očistec, že svátostí jest sedmiero, že každý. člověk může
platně křtíti.

Zjevené pravdy, které apoštolé jen ústně podávali, ale nenapsali, slovou
ústní podání. Bloudil by. tudíž, kdo by ústní podání apoštolské zamítal. „Bratří,
zachovávejte podané nauky, kterým jste se naučili „ať skrze naši řeč anebo skrze
náš list! (2. Soluň. 2, 15.).

Zjevení boží jest obsaženo v Písmě svatém a v ústním po
dání.

„Jděte do celého světa a učte všechny národy učte je zachovávati vše
chno, co jsem přikázal vám.“ (Mat. 28, 19, 20.). Tím slovem Ježíš Kristus odevzdal
zjevené svaté pravdy apošťolům a jejich nástupcům, aby. je neporušené zacho
vali a všem lidem předkládali k věření. Nástupci apoštolů jsou biskupové apo
štolsky svěcení a s římským papežem sjednocení, nebo církev učící.

Zjevení boží nám předkládá církev katolická,
Jak je to vše prosté a srdečné, že? Neméně obratně počíná si olomoucký ka

techismus vykládaje pojem Boha,
„Každý dům jest od někoho vystavěn.“ (Žid. 3, 4.) Samo se nic neudělá, ne

pobne, neoživí. Kdo udělal slunce a měsíc, hvězdy a zemi? Kdo zeměkouli uvedl
v pohyb? Kdo všechno na zemi oživil a účelně spořádal? Jistotně kdosi živý,
rozumný, velemocný.

Tak soudí člověk zdravým rozumem. „Zpozdilí jsou všichni, kteří pozorují dílo a
nenalézají umělce. Neboť z velikosti a krásy tvorů lze seznati jejich stvořitele.“
(Moudr. 13, 1, 5.) Jen pošetilý říká si v duchu: „Není Boha.“ (Žalm 13, 1.)
„Nikdo nepopírá Boha, leč kdo si přeje, aby Boha nebylo.“ (Sr. Augustin.)
Závěr:

Kdo jest Bůh?
„Bůh jest Pán všeho světa a náš Otec nebeský“
Pravda, podstata boží jest tu podávána jen po stránce etiologické, iako pra

příčina světa, ale kusý tento pojem jest v mezích lidské schopnosti doplňován
s každou novou vlastností boží, po tomto výměru následující. Tím není nic po
kaženo; neboť člověk nemůže, jak víme, přirozenost boží jinak než v těchto
dílčích výhledech poznávati.

Ve článku O Bohu trojiediném se olomoucký katechismus rovněž vyhýbá
nesnadnémupojmupřirozenosti (na rozdíl od osoby) a zdůraznivjednotu
boží, pokračuje:Bůh jest ve třech osobách.

Mnoho jest v přírodě věcí, které isou tajemné i největšímu učenci: tajemství
přírody. Kterak jest Bůh trojjediný, nelze stvořeným rozumem pochopiti. Nepo
chopuji, ale věřím Ježíši Kristu, jenž to zievil. Tajemství víry.

Jak se jmenují tři božské osoby?
Tři božské osoby se jmenují: Otec, Syn a Duch svatý.
Anděl zvěstoval Panně Marii: „Budeš míti syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude
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to Syn Nejvyššího... Duch svatý sestoupí a zastíní tě.“ (Luk. 1, 31, 55.) Při
pokřtění Páně zjevil se Duch svatý v podobě holubičky a s nebe zazněl hlas:
„Tento jest Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo.“ (Mat. 3, 17.) Než vstoupil
do nebe, pravil Pán Ježíš apoštolům: „Učte všechny národy a křtěte je ve jmé
nu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mat. 28, 19.) Tři rozličné osoby, každá. z mich
je pravý Bůh, a přece Bůh toliko jeden jediný.

Bohu jednomu ve třech osobách říkáme trojjediný Bůh
anebc nejsvětější Trojice.

Svátek nejsvětější Trojice jest první neděli po slavnosti svatodušní. — Bohu
Otci máme děkovati za to, že nás stvořil, Bohu Synu za to, že nás vykou
pil, Bohu Duchu svatému za to, že nás posvětil. Sláva Otci i Synu i Duchu
svatému, jakož bylo na počátku i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.“
„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen; tak se žehnáme znamením kříže.““

Znamením kříže vyznáváme víru v Boha trojjediného a dovoláváme se
pomoci jeho. Proto se žehnáme při modlitbě, před prací, v nebezpečenství. Matka
žehná křížem na čele malé robátko, dokuď ještě neumí se modliti samo. Později
mn dělají rodiče křížek na čele, když se ponejprv chystá k sv. zpovědi nebo
ke stolu Páně a když se s ním loučí před odchodem do ciziny nebo v hodinu
smrti:„Požehnej a opatruj tě ode všeho zlého všemohoucí a ml
losrdný Bůh Otec, Syn a Duch svatý. Amen. Zvlášťúčinné jest zna
mení kříže, kropíme-li se svěcenou vodou. Zlý duch se bojí kříže. Nevěrci jsou
„nepřáteli kříže Kristova““. (Filip. 3, 18.) „V tomto znamení zvítězíš.“ —

Ve článku První lidé olomoucký kateschismus upouští od všeho rozlišování
darů přirozených, nadpřirozených a mimopřirozených a hned vchází in medias
res: „Přírodní věda učí, že kdysi nebylo lidí na zemi. Ale kde se vzal první člo
věk, o tom žádný učenec pouhým rozumem meví nic určitého. Určitě to zjevil
Bůh. Zjevení boží o tomje zaznamenáno v Písmě svatém. Z Písma 'svatého
víme o prvních dvou lidech, že oba je učinil Bůh, že se jmenoval Adam a Eva
a že bydleli v ráji.

První lidé v ráji byli svatí, blažení a tělesně nesmrtelní.
Jako nejvzácnější dar dostali oď Boha svatost neboli mi

lost posvěčující. Mimo to žili v ráji beze všeho utrpení a neměli umříti.
Ty zvláštní tři dary dostali první lidé od Boha pro sebe i pro své potomky.
Těch darů měli sobě i nám zasloužiti. K tomu jim Hospodin dal přikázání.

První lidé zhřešili tím, že neposlechli Pána Boha a jedli
ovoce se stromu zapověděného.

Nechtěli míti Boha nad sebou pánem a nevěřili mu. To byl hřích těžký, od
lidí po prvé spáchaný. Proto se mu říká „prvotný“.

Hříchemprvotným ztratili lidé svatost, rajskou blaženost
a tělesnou nesmrtelnost.

Od prvního člověka Adama pocházíme všichni. „Bůhučinilz
jednoho člověka veškeré pokolení lidské, aby přebývalo na celé zemi“ Sk. ap. 17,
26.) Adam je praotcem veškerého lidstva. Pozbude-li otec svěřeného statku, tratí
v něm to všechno i potomci jeho. Tak jsme v Adamovi všichni hřešili.“ (Řím.
5, 12.)

Každý člověk dědí po Adamovi hřích, utrpení a smrt.
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Dědičný hřích. Hřích po Adamovi zděděný se jmenuje „dědičný“.
Přichází tudíž každý člověk na svět s duší nesvatou. „Neblahým následkem dědič
ného hříchu jest, že „srdce lidské kloní se od mladosti k zlému“ (1. Mojž. 8, 21),
a rozum lidský jest náchylnějšík bludu a nepravdě. Jediná Panna Maria
zůstala uchráněna hříchu dědičného.

„Nejhorším následkem dědičného hříchu bylo, že se žádný
člověk nemohl dostati do nebe“

Sahám k těmto příkladům takřka namátkou a uvádím je doslova, aby čtenář
sám si učinil ponětí o novém duchu, jímž jest olomoucký katechismus psán. Sxoro
každá stránka láká mne k novým srovnáním, nechci však již unavovati. Jen dva
ještě doklady nemohu si odepříti, abych tu neuvedl. Jest to článek o církvi,
jejíž vznik a vzrůst v očích žákových přímo plasticky vyrůstá, a pak učení o mi
losti.

„Církev za dob apoštolských. Po seslání Duchasvatého začali apo
štolové působiti místo Pána Ježíše. Kázali evandělium a křtili ty, kdo uvěřili. Po
křtěné biřmovali. Sloužili mši svatou a podávali sv. přijímání. Ve svaté zpovědi
odpouštěl: hříchy. Nemocným udíleli poslední pomazání. Snoubence oddávali. Své

učedníky světili na kněze a některé z kněží na biskupy. Věřícím nařizovali, čeho
třeba k spasení. (Pokračování.)

Fr. Hanuš

Význam a užití obrazu v nauce náboženské.

iZkušený odborník, lublaňský katecheta A. Čadež měl 15. července 1914,
tedy na počátku světové války, na katechetském kursu v Pazině v Istrii referát
o obrazu ve službě náboženského vyučování. „Slovenski učitelj“ uveřejnil tuto;
přednášku v roč. XV. (1914, str. 225—231).

I. Význam obrazu v náboženském vyučování.

Známa jest základní vychovatelská zásada: „Nihil est in intellectu, guoc
non prius fuerit in sensu,““ dovozuje zmíněný spisovatel. Za novějšího hnutí kate
Chetského žádná věc se nezdůrazňovala tak důkladně, jako názornost při vyučo
vání; náboženské vyučování bez názornosti a bez názorných pomůcek je nedo
stačující, často mrtvé, poněvadž nevzbudí pozornosti a nepřivábí všech citů k
spolupráci. Vroucím slovem a živým vypravováním dovedeš sice přeď duševní
oči dítěte vykouzliti stavy, které výrazností následkem vytrvalé práce obrazotvor
nosti snad dokonce překonávají skutečný stav. Přesto však je pravidlo, že dobrý
názorný prostředek obyčejně více zmůže nežli slovo. Také v té příčině nám jest
Ježíš Kristus jako výtečný praktický vychovatel neilepším vzorem. Použil věcí v
přírodě, zvyků a obyčejů každodenního života, všeho, co bylo známo jeho po
sluchačům, aby tím znázornil nadpřirozené pravdy. Oď Ježíše učili se apoštolové
a katecheté starokřesťanských časů, kteří pilně používali různých názorných
prostředků, o čemž nám zvláště katakomby. živě svědčí. De Waal dovozuje
(Romea sacra, Mnichov 1905, str. 98): „Obrazy v katakombách jsou takřka kateWww

křesťanství.“
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Symboly, kterých užíváme ještě nyní a které značí buď náboženské pravdy, nebo
náboženskou poučku, nacházíme většinou již na stěnách katakomb a starých ba
silik. Mimo to jsou v katakombách nákresy, a obrazy, které představují události ze
Starého a Nového zákoma. Proto již v katakombách máme ilustrované události
Písma sv. a tedy také krátký ilustrovaný katechismus. Věřící stťarokřesťanských
časů neměli ještě psaných nebotištěných katechismů, aby se z nich učili, měli
však dostatečnou náhradu nejen v kázáních a církevních zpěvích, a především v
církevním umění.

Také dnes má obraz při náboženském vyučování ještě velkou cenu a úlohu.
Přepínati však nesmíme; než není-li jiného, jest uznati, že obraz jest velkou
pomůckou katechetovi. Obraz přispěje k tomu, aby. dítky iasně neb aspoň lépe
rozuměly, co jim katecheta vypravuje. Je pravda, že nadanější dítky za živého
výkladu a vysvětlování sice si učiní jakýsi obraz v duchu, ale ten je často ne
správný meb aspoň pochybený a mlhavý, zvláště u slabých dítek. Často však
malí posluchači si nepředstavují nic, a to tehdy, když výklad je mrtvý a nemá
následkem toho zájmu a pozornosti. Správný obraz rozežene všecky nesprávné
představy, podporuje pravé pochopení a budí také zájem.

Obraz pak působí i na city, dítek: oblažuje srdce, obměkčuje a nakloňuje vůli,
zvláště ponoří-li se děti úplně do věci, kterou obraz předvádí. Vídeňský katecheta
V. Pichler vypravuje, že ukázal jednou v třetí třídě obraz, který představuje
ranní modlitbu dítěte. Tu ihneď se ohlásil jeden ze žáků, řka: „Nyní se budu
také já pěkně modliti každéhorána.“

Co dítě nejen slyšelo, nýbrž i pozorovalo očima, zůstane zároveň s předse
vzetími, která tehdy, vznikla, delší čas a pevněji v paměti.

Že obraz při vyučování náboženství jest nejen prospěšný, nýbrž přímo po
třebný, v tom byli katecheté všech časů za jedno. Více však než dříve právě nyní
projevuje se rozhodný požadavek, aby byl také školní katechismus ilustrován.
Na vídeňském sjezdu pro. katechetiku byl bez odporu přijat návrh, aby nová
učebnice „Religionsbiichlein““, která byla určena pro první tři třídy, byla opa
třena také dobrými obrázky, aož se také velmi dobře osvědčilo. — Nedávno
zavedli ve frýburské a rottenburské diecési nový malý a střední katechismus
s obrázky. Namaloval je kněz A. Amrhein, který se v malířství vzdělal na aka
demii malířské ve Florencii Mnichově a Paříži.

Na otázku: „Zda má býti katechismus opatřen obrazy“ odpověděl biskup
dr. Keppker: „Nebudu uváděti důvodů pro a proti; avšak budoucnost dá za prav
du těm, kdo žádají a doporučují katechismus s obrazy. Je-li si přáti aby obrazy
byly pojaty do školské knihy, nechť tato výhoďa se neoďnímá katechismu, jenž má
pouze abstraktní obsah, jenž v krátkých slovech povídá tak velké a důležité prav
dy, jenž již dítěti ukládá povinnost, že musí mystiti. Kdo myslí a bojí se, Že by.
obraz mohl odejmouti cenu a čest katechismu, nemá pravého posouzení o ceně a
důstojnosti náboženského obrazu. A kdyby obrazy v katechismu měly aspoň
jediný dobrý výsledek, aby děti měly rády tuto knihu, pak iiž z tohoto důvodu
bychom měli býti pro ilustrované katechismy. Ovšem nesmí se státi katechismus —
knihou s obrazy; to by se nesrovnávalo se svatostí obsahu. Proto by se měla
přijmouti tato zásada: Nechť není žádného obrazu jen k okrase, jen pro zábavu,
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žádného obrazu, který bý nebyl v úzkém spojení se slovy a který by nevysvětloval
nauk a pravd katechismových.“

V. Pichler uveřejnil o ilustrovaných katechismech obšírnou rozpravu (Christ
lich-pádagogische Blátter, 1913 a 1914). Z ní vybíráme pouze věc, která je rázovitá
pro pustotu našich nynějších knih o nauce náboženské. Pichler tvrdí mimo iiné:
„Prohlédneme-li si krásné staré katechismy blahoslaveného Petra Kanisia, biskupa
Maltitze a Heldinga, kněze Michaela T. J. a jiných, potom však dnešní katechis
mus, zdá se, jako by u nás zuřila vichřice boje proti svatým obrazům, který za
nechal za sebou prázdontu i prostotu a zničil vše, co kdysi vykonalo procítěné
umění víry a svaté lásky; nedal odpuštění ani obrazu ukřižovaného Spasitele.
Náš katechismus nemá na sobě ani nejmenší náboženské známky. Kdo by neroz
uměl jazyku, ve kterém ie tištěn náš katechismus, nevěděl by, že má nábožen
skou knihu před sebou... I nejšpaťněiší početnice má něco zajímavého na vnějšku,
avšak kniha, která zprostředkuje dětem náboženskou znalost, je studená, chlad
ná, bez podnětu, leč, mají-li dítky tolik úcty a lásky k svaté víře, že něco té úcty
zbude také na knihu. Než počet takových žáků a žákyň je čím dále tím 'menší...
Bylo by vyzvěděti, kdo v první řadě nutil, aby obrazy zmizely. z Katechismů;
snad zamračení jansenisté?... Beze vší pochyby ti, kteří to zavinili, připravili
děti o mnoho vznešené, milé a svaté radosti a také o výborný prostředek,
který by dopomohl, aby mládež jasněji chápala náboženské nauky, zachovala je
lépe v paměti a nabyla mohutných podnětů ke krásnému životu podie víry. Kdy
bychom připustili, aby tento nedostatek se nám vytýkal i nadále, působilo by, to
tím škodlivěji, čím více se podniká pro zdařilé vybavení jiných knih a pro ná
zornost jiných předmětů. Tento nedostatek našich katechismů byl již často ká
rán, proto skoro všecka novější vydání katechismů více méně isou opatřena obráz
ky a mnázornými pomůckami.

Spisovatel upozorňuje, že mezi rakouskými národy v té věci vynikají Češi,
kteří již roku 1911 opatřili st „Veliký katechismus katolického náboženství“.
Obrázky redigoval dr. Podlaha v Praze. Katechismus byl vydán ve školním
knihoskladu. K tomu podotýká upravovatel této stati, že jest ien litovati, že tento
zdařilý pokus znázorniti náboženské vyučování neujal se všeobecně a že kate
chismus ilustrovaný nebyl zaveden všeobecně do naších škol.

Stoupenci nejnovější soustavy na školním poli, přátelé tak zvané „pracovní
školy“ považují i znázornění obrazy (při světských předmětech) za nedostatečné
a neúplné; tvrdí totiž, že dítě si může učiniti jasné a správné představy pouze
tehdy, spolupracují-li všecky smysly a nejen zrak i sluch, poněvadž žádný smysl
nemůže nahraditi úplně jiného. Názory a představy dítěte jsou fím jasnější a
pevnější, tím výraznější, čím více smyslů spolupracovalo. A právě v tomto poža
davku je vyjádřen základ pracovní školy, která by se měla podle možnosti
uplatniti také při náboženském vyučování. Při vyučování křesťanského náboženství
jest ovšem nejmocnějším učebným prostředkem jasný, srozumitelný výklad, upra
vený podle chápavosti dětské, který by získal v obrazu, v názornině mocnou opo
ru. To pak je skoro jediná pomůcka, jejíž důležitosti bohužel tak málo si vážíme.

O významu obrazů pro vyučování školní a zvláště náboženské je snad každý
přesvědčen. Právě proto je třeba odsouditi, že na našich školách ie tak málo pomů
cek, kterých by katecheta mohl používati. Výmluva, že obrazy a sbírky pro katechet
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ský obor jsou příliš drahé, by měla oprávnění jen tehdy, kdyby na učebné po
můcky, kterých používají světští učitelé, nebyly vydávány ohromné částky.

Také není oprávněna stížnost, že náboženských názornin není mnoho na
výběr. Není jich nedostatek, jest jen třeba je vyhledati, objednati a užívati.

INechťse dotknu jen krátce otázky, jaké mají býti obrazy, abych jich směl a
mohl užívati ve škole. Dvě věci přicházejí na uváženou: za prvé věc, předmět,
jejž obraz představuje, za druhé způsob, jak je obraz proveden. Mám za to, že pro
nás je na prvním místě směrodatné, co představuje obraz; neboť názorniny, jichž.
používá katecheta, mají nejdříve účel vytvořiti v duši dítěte správné a jasné před
stavy. Katecheta bude žádati takových obrazů, které jsou způsobilé, aby jej pod
porovaly individuelně, věcně a také metodicky. Vyhovuje-li obraz také uměleckým
a krasocitným požadavkům, je tím lépe. Je srozumitelné, že nikdo nebude sahati
po špatných a bezcenných názorninách, které by snad ještě urážely krasocitný cit
dětí.

Prof. Rudolf Pesch dme 16. dubna 1914 na katechetském kursu vypočetl
požadavky a podmínky dobrých obrazů:

a) Obraz musí představiti pravý okamžik, bod v události nebo příběhu, který

loval Leonardo da Vinci, je zajisté velké umělecké dílo; pro biblické vyučování
však potřebujeme ohlavně ustanovení nejsv. svátosti oltářní, nikoli však výjevu,
když Ježíš předpověděl, že ho Jidáš zradí.

b) Provedení musí býti věcně správné, t. j. biblické obrazy musí vyhovovati
slovům Písma sv., ale i náboženskému smýšlení katolického lidu; a také nesmějí
býti ani zeměpisně ani dějepisně chybné.

c) Katecheta musí především se starati, aby používal jen mravně důstojných
a bezvadných obrazů. Někteří umělci nemají zvláštního jemnocitu.

d) S pedagogického stanoviska se žádá, aby obrazy byly vytvořeny přiměřeně
chápavosti školní mládeže, aby byly jednoduché a dětské.

Vyhověti všem těmto požadavkům nebude lehké. Jen umělec z boží vůle může
něco podobného vykonati. Jako takového označuje profesor Resch umělce Schu
machera, jehož sbírka obsahuje 60 biblických uměleckých obrazů ve velikosti
46X71 cm. Vyšla v nakladatelství Isaria v Mnichově. Kritikové prohlašují Schu
macherovu sbírku za nejlepší, co jich je nyní k použití.

II. Mebodické použití obrazu.

Kterak používati obrazu při náboženském vyučování, případně na kterém stup
ni v katechesi máme užíti obrazu, názorniny? Nemáme tu na mysli pouze biblic
kých obrazů, nýbrž také obrazy a názorniny, kterých používáme při věrouče a
liturgice.

Nedávno jsme měli o této otázce, o které se dosud málo rozprávělo v kate
chetskéliteratuře, krátký rozhovor v Lublani. Bylo slyšetl různé názory. Rozhodný
je podle mého mínění v této otázce hlavně předmět (katechismus, biblická dějepra
va, liturgika), někdy jakost a velikost obrazu, jindy vyšší nebo nižší oddělení, ško
la a p.

V pedagogickém sborníku (Lexikon der Pádagogik, náklad Herderův ve Frý
burce, 1913, svazek I., str. 510) našel jsem návod, který se silně shoduje s proje
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veným názorem. Zní:
„Tam, kde obraz má vzbuditi náladu pro didaktickou práci, náleží na stupeň

přípravy, kde je přímo názorným nebo reprodukčním prostředkem pro věc sku
tečně viděnou, má své místo na stupni výkladu. Je-li obraz jen ilustrující, podporu
jící obrazotvornost, jako při použití v biblickém vyučování, jest ho použíti při
shrnuti učiva, kde zároveň podporuje líčení učitelovo pro naivní dítě. Obrazy,
které jsou předváděny hlavně pro své krásocitné působení, jest nejlépe předvésti
na konci naučné práce, abychom pak dali žáku příležitost, aby se klidně prohloubil
do výkladu.“

Toto rozdělení se mi nezdá nepřiměřené. Pozoruje se pak hned, že toto rozdě
lení se vztahuje na jakost obrazů la na jakost výkladů. Vizme, co radí:

a) Má-li obraz účel, aby, vzbudil v dětech náladu pro výklad a učení, nechť
jest obraz ukázán hned na začátku, při přípravě na katechesi. Podle mého úsudku
má toto pravidlo platnost pro obrazy, kterých používám při katechismu. Než —
někdo namítne, že k tomu účelu nelze dostati přiměřených obrazů a učebných po
můcek. Toho bych upozornil na krásné, výborné dílo „Katechismus v obrazích““
(„Catéchisme en images“, Maison de la bonne presse, Paris, Rue Bayarď 5).
Obsahuje ma 70 velkých foliových ilustrací pro celý katechismus, kterých kate
cheta velmi dobře může s úspěchem použíti.

Obrazem, jejž ukáži, vzbudím u dětí zájem a pozornost; uvedu je do nálady,
jíž slov) katechetovo nedosáhne tak snadno. Vykládám-li na př. 12. článek apoštol
ského vyznání víry, povím nejdříve, co chci vysvětliti, potom pak ihned ukáži velký
obraz zmíněné sbírky, který představuje štěstí a radost nebešťanů; zároveň pak při
stavím mimoto ještě obraz, který ukazuje muka zavrženců. Děti jsou velmi zaujaty
a sebraně sledují nastávající výklad.

b) Je-li obraz pouze názorninou nebo reprodukcí toho, co děti již viděli na př.
v kostele, má přiměřené místo na druhém stupni katechese — při podání nové lát
ky. Toto pravidlo má p*atnost pro obrazy, kterých používám při liturgickém vy
učování.

c) Vysvětluje-li pak obraz pouze předmět katechese, jako opora obrazivosti,
k čemuž jsou určeny obrazy z Písma sv., pak vezmu obraz do ruky, při třetím
dílu katechese, při sdružení, při psychologickém prohloubení. Při biblické katechesi
bych tedy používal obrazu potom, když jsem vyložil událost.

Co se tuto požaduje, je tím více oprávněno, poněvadž jen málokterý obraz
může biblickou jednotu zhodnotiti a obsáhnouti, poněvadž představuje obyčejně

d) Obrazy pak, které předvádíme pro estetický užitek a vliv, by bylo ukázati
teprve na. konci naučné části. Mluví-li katecheta na př. o kráse čistoty, bude s pro
spěcher při závěru katechese ukázati umělecký obraz přečisté Panny, sv. Aloisa
a jiných světců čistoty. Vykládá-li a doporučuje-li pobožnost k nejsv. Srdci Ježíšo
vu, nechť při závěru oživí výklad přiměřeným obrazem.

Přesto však, zdůrazňujeme-li všude potřebu a důležitost vývojové analyse
(mnichovské nebo psychologické metody), hleďme vložiti také obraz při nábo
ženském vyučování, pokud možno, do okruhu pravidel označené metody. Pravidla
psychologické metody mi ukáží čas a způsob, kdy a jak mi obraz poslouží nejlépe.

Začnu katechesi tím, že uvedu dítky školní do přiměřené nálady. Psycho.2
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gická metoda žádá nejdříve, abych napověděl, o čem budu hovořiti, co chct vy
světliti (udání cíle). Při té příležitosti se ukáže zároveň obraz, který uvede dítky
na jeviště, středisko toho, co bude následovati v prvém, hlavním díle katechese:
v podání (Darbietung).

Pozornost dětí byla vzbuzena poněkud již ohlášením cíle, ještě více pak obra
zem; dychtivě očekávají, aby se dověděly něco více o obsahu obrazové názorniny,
Ve výkladu katecheta, pokud je možno a přípustné, opírá se o obsah obrazu,
Ten pak se nazývá praktickým a vzorným, obsahuje-li jednotný názor, neboť
jednotnost je významným požadavkem psychologické metody. K znázornění po
slouží pěkná a pravdivá povídka, událost, srovnání, příběh z dětského života,
ještě více však obraz, jejž vysvětluješ při výkladu. Základ toho, co obraz předsta
vuje, vysvětlíš tedy při prvním hlavním díle katechese, při podání. Názorný výklad
jest největšího významu pro dobrý výsledek katechese. Kdo vybéře k podání
v katechesi přípravné příklady, naváže také děti na předmět, že se jim bude
zdáti, že vidí vše přeď sebou opravdu; má-li na pomocještě dobrý obraz, zda si
můžeme mysliti, že děti zůstanou bez zájmu a bez prospěšného výsledku?

Další stupeň v katechesi vyžaduje vysvětlení podaného a vyvození nauky:
Vysvěťlení bude tím lehčí, čím lepší je obraz. Při vysvětlení upozorníš na zvlášt
nosti, které lze spatřiti na obrazu. Co účinkuje lépe na vůli, můžeš ponechati k zá
věru, k použití v praktickém životě.

Obrazy tedy nikterak nemají za účel, aby byly mládeži jen k zábavě a obve
selení; proto nestačí, aby, děti je pouze pronlédly, nýbrž musí se do nich pro
hloubi“ Neumí-li katecheta s obrazem nic jiného počíti, než že jej pověsí na ta
buli nebo na stěnu, dosáhne jen většinou toho, že děti budou ieště více roztržité.
v některých školách jsou vyvěšeny obrazy celý rok na stěnách nebo chodbách —
spíše k okrase než pro praksi nebo výchovu. Tento zvyk nevyhovuje ani správ
nému použití obrazů a nemůže se doporučovati ani s hmotného stanoviska, poně
vadž obrazy se rakto rychle poškodí.

Dokazoval-li jsem s počátku velkou důwežitost obrazů pro katechesi, nechtěl
jsem přepínati, neboť ani obrazy. nečiní ovšem zázraků, i když jsou sebe doko
nalejší a umělejší. O tom pak jsme, doufám, všichni přesvědčeni, že dobré obrazy
mají první místo mezi přirozenými pomůckami, jichž katecheta používá ve škole.

Observator

Svatý kardinál Robert Bellarmin T, J.
1 Jubilejní slavnosti padesátiletého kněžství svatého Otce Pia XI. měly zvláštní
lesk prohlášením několika osob za blahoslavené a svaté. Tak mezi blahoslavené
byla zařazena 8. června 1930 služebnice boží, Pavla Frasinetti z Italie, zaklaďatel
kaa nové kongregace sester svaté Doroty, a 15. června ctihodný Konráď z Parz
ham v Bavorsku, vrátný kapucínského kláštera v Altoetingu. Cti oltáře se dostalo
22. června dvěma blahoslaveným, a to: španělské řeholnici Kateřině Thomasové,
nar. 1. května 1531 ve Valdemasu. Řeholnice, mystická duše, vůdkyně a ředitelka
duší, nazvaná Piem XI. „krásným obrazem svatosti“. Druhou světicí jest Lucia
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Filippini z Italie, nar. 13. ledna 1672 v Targuinii, apoštolka a horlitelka; zaklada
telka řehole „zbožných učitelek filipinek“.

Řáď tovaryšstva Ježíšova měl palmu vítězství při svatořečení dne 29. června
na svátek sv. apoštolů. Petra a Pavla. Vždyť mezi novými světci jest 8 mučední
ků americko-kanadských z řádu tohoto vešezasloužilého s Janem de Brebeuf v če
le, kteří r. 1049 byli zavražděni od domorodců pro misijní činnost., Řád je
suitský obdržel též nového světce, kardinála Roberta Bellarmina. Řád menších
bratří pak dostal nového světce Theofila de Corte, narozeného na Korsice dne
30. říjn 1676, který vynikal jako neúnavný horlitel pro spásu duší. Mezi novými
světci zaujímá první místo kardinál Robert Bellarmin.

Žák svatého Ignáce.
Robert Bellarmin narodil se v Montepuiciano v Italii dne 4. října 1542 z pá

tricijské roďiny. Jeho matka byla sestra papeže Marcela II. Proživ dětství a jinoš
ství v otcovském domě, dovedl si uchovati v nebezpečných letech jinošských
křestní nevinnost. V osmnáctém roku vstoupil do noviciátu řádu tov. Ježíšova.
Po vykonaném noviciátu oddal se studiu.

Vynikajícíučenec.
S oblibou a nadšením studoval Bellarmin podle pravidel zakladatele sv. Ignáce.

Jeho neobyčejná inteligence byla brzy patrná. 22 let vyučoval filosofii ve Flo
rencii a Mondově. Když studoval bohosloví v Padově, obdržel rozkaz generála
řádu, svatého Františka Borgiáše, aby se odebral do Lovaně v Belgii. V univer
sitním kostele lovaňském, zasvěceném sv. Michaleu archandělu, působil jako ka
zatel, mocně potíraje protestanty. Biskup. Jansenius ho posvětil v Gandu na
kněze. Bellarmin pak byl profesorem, prvním jesuitou na universitě lovaňské.
Jeho úspěchy. jako kazatele a profesora byly meobyčejné. Přílišnou námahou
zeslabi. však své zdraví a byl povolán zpět do Italie.

Kladivo na každý blud.
Sotva se Bellarmin zotavil, začal na proslavené jesuitské „Římské koleji“ kurs

o rozporech víry od roku 1577 až 1588. V té době začíná své gigantické dílo:
„Disputationes de controversiis fidei““.Dílo přineslo mu název „kladivo na každý
blud“ V něm pojednává o všech palčivých a sporných otázkách své doby, opíraje
se o sv. Tomáše. Obhajuje nadšeně primát svatého Petra, vysvětluje původ světské
moci, právo národů atď. Hlavní věcí jest mu ovšem obhajoba katolického dog
matu a mravouky. Ovládaje úplně spisy Lutera, Melanchtona, Kalvína a Theodora
Bezy, osvětluje sporné body, uvádí na pravou míru výrazy, cituje svaté otce
s takovou zručností a logikou, že mu přísluší název „původce positivní theologie“

Účinek.

„Disputationes Bellarmini“ jsou strašnou zbraní proti protestantům. Byly to:
pravé bomby, ničící jejich sofistiku. Jsou význačné tím, že jsou psány nesrovna
telným klidem. Nikde posměchu, kyselosti, úštipků; jsou psány „velikým nepříte
lem bludů, nikoliv osob““. Dílo bylo vytištěno několikráte nákladem výtisků na
tehdejší dobu přímo pohádkovým. Užitek a prospěch z něho byl nesmírný,
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Vévoda Vilém Bavorský napsal Bellarminovi: „Ach, kdybys věděl, kolik synů jsi
zplodil pro Pána Boha'“ Protestanté zuřili; nemohouce věčně vyvrátiti důkazů
obávaného jesuity, utekli se k útokům osobním a založili „Collegium Antibellar
mianum“. Alžběta Anglická zakázala ve své říši tuto knihu a založila zvláštní
stolici universitní na vyvrácení disput.

Jiné úkoly Bellarminovy.
R. 1590 poslal papež Sixtus V. Bellarmina do Francie, aby doprovázel legáta

kard. Gaetaniho jako právník. Po návratu do Italie ustanovil ho P. Acguaviva za
zpovědníka na Římské koleji, kde tehdy studoval sv. Alois Gonzaga. Po nějakém
čase nastoupil na úřad provinciála v Neapoli. Proslavený Kardinál Baronius radil
Klementu VIII., aby povolal Bellarmina do Říma. Stalo se tak; učenec Bellarmin
stal se papežským theologem.

Skladatel katechismu.
Papež uložil Bellarminovi, aby sepsal kafechismus. Práce nebyla snadná. Svou

novou formou — odpovědí k otázkám — byl skutečným překvapením. Světec
složil „Malý katechismus““, mající 14 stránek a obsahující nejdůležitější co má
dítě z náboženství věděti. Po něm následoval „Velký katechismus““, čítající 312
otázek a odpovědí, doložených výroky sv. Otců. Oba katechismy vynikají pře
hledností a velikou jasností.

Kardinál.
Ač nepřátelé vynaložili všechen vliv, aby se Bellarminovi, nedostalo purpuru,

nedal se Klement VIII. odvrátiti oď svého úmyslu. Papež chtěl, aby štít katoli
cismu a perla tovaryšstva Ježíšova stal se kardinálem, „protože, co do vědy
nikdo se mu nevyrovná v celé církvi“. Jako sv. Bernard neohroženě mluvil a
radil papeži Eugeniovi IV., tak jednal i nový kardinál. Podal papeži memoranďum,
týkající se volby biskupů.

Arcibiskup v Capu€.
Klement VIII. jmenoval kardinála Bellarmina arcibiskupem v Capue, kde jako

vzorný pastýř působil tři léta, dávaje svému duchovenstvu zářný příklad neko
nečné lásky. a neúnavné horlivosti. Shromažďoval v dómě otrhance, sirotky, opuště
né a vysvětloval jim katechismus. Z Capuy dvakráte odejel do Říma r. 1605
k volbě dvou papežů, neboť Lev XI. vládl jen 27 dní. Jeho nástupce Pavel V.
sl podržel Bellarmina v Římě. Bellarmin neznal kompromisů: pravda jest jen jedna
— ia té on byl neúnavným obhájcem. Vilém Bacley ve Francil napadl autoritu pa
pežovu; Bellařmin odpovídá tak důkladným traktátem, že pařížský parlament
kázal knihu spáliti. Druhé knihy, napsané proti anglickému Rogerovi, Widring
tonovi, nedovolil Pavel V. vydati, aby se vyhnul obtížím s Francií.

Světec.

Ač kardinál Bellarmin byl nesmírně zaměstnán, nezapomínal na hlavní věc,
spásu své duše. Ano, to bylo jeho první starostí. Výstup na cestě duchovníhJ
života byl jeho životním úkonem; odtud vroucí zbožnost, neporušená nevinnost,
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život spojení s Bohem. Na sklonku svého života sestavil pět knížek asketických,
(z michž poslední má název: „O umění dobré smrti.“ Bellarmin se připravoval na
dobrou smrt. Opustiv svůj úřad v kongregacích, odebral se do noviciátu sv. Ondře
je Upadl do nemoci a mnoho trpěl až dne 17. září 1621 svatě zemřel. Spolubratří
oblekli mrtvolu do jediné purpurové kleriky, kterou měl a kterou mu před 22
lety daroval papež.

Chvalořeč Pia XL

Pius XI. oslavil velikého světce těmito slovy:

„Život bezúhonný, život vybrané čistoty nejen v pravém smyslu toho slova,
nýbrz i v celém rozsahu pojmu. Co to značí? Nedostatek každé poskvrny, dokonalá
nevinnost, jíž vidíme Boha; nevinnost tak dokonalá, že vydrží i nejpronikavější
pohled, hledající sebe menší dobrovolnou nedokonalost.

K této čistotě se druží velikolepá odloučenost ode všech sťatků tohoto světa,
která dospěla až k úplnému zbavení všeho, až k dokonalému zřeknutí se, až
k marnotratnosti, vše dávající a ničeho si nenechávající. Když kardinál Bellarmin
zemřel, měl jen jeden prostý kříž a dobrý svatý Otec mu vypravil pohřeb. K ide
ální čistotě a k naprostému zřeknutí se všeho, se druží pohrdání svou velikostí,
sebou samým; tak se pohružoval do myšlenky veliké zodpovědnosti své duše
před Bohem, tak byl přesvědčen o nicotě života přítomného a o jediné ceně věčné
budoucnosti.“

Oslava.

Dne 12. května 1930 sestoupil Pius XI. do basiliky svatého Petra, aby uctil
blahoslaveného kard. Bellarmina. V den sv. apoštolů Petra a Pavla sám vykonal
obtížný úřad kanonisační, který se skládá ze tři částí: z průvodu, z obřadů sva
tořečení a ze slavné mše sv. k poctě nového světce. Za přítomnosti ohromného
množství lidu, poutníků z Kanady, Capuy, Montepulciana a Korsiky, příbuzných
nových světců, diplomatického sboru, mnohých biskupův a kardinálů, vykonal
Pius XI. všechny obřady, trvající skoro 5 hodin.

Slavnostníosvětlení.
Velikolepé osvětlení basiliky sv. Petra v den svatořečení nemá sobě rovna

a nelze docíliti lepšího výsledku jiným způsobem. V 8 hodin 350 mužů za vedení
sampietrinů, sboru vyškolených mužů, pečujících o výzdobu a osvětlení chrámu
sv. Petra, rozsvítilo 5000 lanternonů, druhu to bílých lampionů, čímž byly osvětle
ny obrysy velikolepého velechrámu. O něco později, asi v 9 hodin, bylo rozžato
900 pochodní a asi 3000 padellinů, talířů naplněných hořlavinami. Tak nesmírná
basilika se stává hymnem světla, které se vznáší k nebesům, ozařujíc při tom
věčné město...
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Theolofgus guidam:

Jak se obráží učení katolické o víře a mravech
v životě katolíků ?

Po stránce ďogmatické katolíci i obyčejní svou víru dosti znají a jí se hodně
drží, ale po stránce morální v životě hodně pokulhávají. Jak si to máme správně
vysvětlit? Napadlo mě, že apoštolské vyznání víry (věřím v Boha) dobře a při tom
náležitě stručně zachytilo víru dogmatickou hmeďdna počátku církve a tím Vy
tvořilo základ (basis) pro všechen další vývoj víry. Pro morálku nemáme nic
analogické, a to je příčinou, že morálně katolíci i obyčejní nejsou tak vyspělí jako
dogmaticky. — Rovněž stránka liturgická je celkem ve svém významu poznávána
dobře i od obyčejných křesťanů — hlavní význam mše sv., hlavní význam svá
tostí i obyčejný katolík, který aspoň trochu se o to snaží, celkem správně po
znává. — Nejinak je se stránkou právní: učení o postavení hierarchie, o podřa
zenosti a nadřazenosti v církvi a p. i obyčejný katolík dosti dobře chápe a dle
toho s! počíná.

Jenom po stránce morální mnoho se nedostává a za příčinu toho považuji,
že nemáme stručného, ale při tom relativně úplného symbolu morálního, jenž by.
byl pendantem k symbolu dogmatickému. — Ve vývoji církevním se to jaksi cítilo,
jak ukazují různé pokusy čili náběhy k takovému symbolu morálnímu; jmenuji
z mich aspoň tyto:

v nejstarší církvi učení o dvojí cestě (jedna k životu, jedna zavržení): bylo to
však zpracováno hodně dle podobných příruček židovských a to mělo následek,
že specifická křesťanská morálka nebyla v tom dostatečně projádřena, a proto
tento pokus zapadl, —

přejímaly se více méně názory Starého zákona, najmě desatero; to bylo již
úplnější,ale přece jen nevystihovalo dobře stručně celý život mravní křesťanů,
proto i desatero nemůže se postaviti jako penďant k symbolu apoštolskému, —

proto se desatero doplňovalo přikázáními církevními; toto stanovisko je lepší,
ale přece ještě úplně nevyhovuje, i proto, že církevní přikázání v různých ze
mích různě se formulují, a o modlifbě na př. (fak důležité v životě nábož.!) ani
v 10 ani v 5 není zmínky.

Pomáhali si tedy věřící různě, je však s podivem, že nepropracovali to, co ie
hlavním přikázáním Nového zákona, přikázáním nový m, a co by tedy nejspíše
mohle vésti k morálnímusymbolu,totiž učení o 2 přikázáních lásky
a s ltímspojenéučení oposledním souďu a dvojím věčném oddělení.
Tím Kristus Pán ukončil své veřejné učení, to je cíl a vrchol jeho morálky, to
ho vedlo k smrti a všemu dalšímu, a jistě chtěl a chce, aby to i bylo cestou:
za ním pro všechny jeho vyvolené.

[Myslím tedy, dojde-li jednou k symbolu morálnímu, dojde k němu na základě
právě naznačeném. A myslím, že se nemýlím, když řeknu, že právě naše časy
se k takové formulaci schylují. Soudím tak z 2 okolností.

V posledním čísle „Vychovatele“ byl článek, že sv. Otec má již v rukou nástin
katechismu pro delou církev. V tom katechismu bude jistě podáno vše, co oby
čejní věřící pro svůj morální život mají vědět azachovávat, bude tam tedy ma
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Fr. Košák:

Nová biblická dějeprava Antonína Špale.
Málokterá kniha dočkala se tolikera vydání, schválena byla tolika biskupy

— hned po vydání 63, — a sotva která byla tak dlouhoučebnicí na školách
národních a přeložena byla do tolika jazyků, jako „Biblický dějepis Starého. a,
Nového zákona pro školy národní“ Ignáce Schustra, faráře rottenburské diecése,
vyšlý v německém jazyku r. 1848.

Při vyučování náboženském Písmo svaté jést základem, na němž vykláďá
církev sv. pravdy, víry, a učení své, aby. „otevřely. se oči jejich a poznali hoa za
hořelo srdce jejich“. Ve školách obecných, měšťanských a i středních jakostará
nit vleče se celým náboženským vyučováním Biblická dě jeprava, která
vypravuje stručně a v dějinné souvislosti, co Písmo sv., nebo-li bible podává.
obšírně“ Na katechetovi se žádá, aby při vyučování vycházel a poukazoval
k biblickým dějinám, které „jsou pramenem pravdy, příkladem k povzbuzení
mravů, výstrahou zla, živoucím obrazem Boha lásky, lásky k Bohu a bližnímu,“
„Nemalá úloha vykázána biblické dějepravě vyučování katechismu. Vyučování
katechismu, oživené příklady z biblické dějepravy, zachovává upoutanou pozor
nost k předmětu, vzbuzuje zálubů k předmětu, ba více, vůli jímá pro pravdu a
srdce citem naplňuje.

Počátky biblické dějepravy u nás možno sledovati od dob tereziánských
reforem ve školství. Po různých pokusech pevně zakotvil zmíněný „Biblický dě
jepis“ Ignáce Schustra v zemích českých v překladěFrantiška Srdínka.
Tento překlad vyšel prvně r. 1863 a od té doby, stále se přetiskuje, vydává a ie
učebnou knihou na školách našich. Zatím všeobecně zvítězil názor, zastávaný
u nás již katechetou movodvorským J. Javornickým (+ 1847), který od doby
znamenitého něm. pedagoga Bernarda Jindřicha Overberga, (T 1826), který od doby
uznával, že biblické příběhy mají býti podávány ve vecné souvislosti a slovy
biblickými tak, když dítě dospěje, aby. v neděli a o svátcích v perikopách' slý
chalo z úst kazatelových slova jemu ze školy známá a aby. čtouc v Písměsv.,
taktéž se potkávalo se známými slovy a větami. Protože však Schuster ve svém
Biblickém dějepise se neřídil zásadami těmi přesně a řeč jeho nebyla snadná a
jednoduchá a roku 1894 v zemích rakouských vydán byl nový jednotný katechis
mus, vypsal roku 1898 rakouský episkopát cenu na nejlepší zpracování biblických
dějin. Požadavky zněly.: „jednoduchý sloh, přiléhající pokuď možno k tekstu Písma
sv., krátké věty a souhlas se stavbou katechismu nového.“ Měla tedy, biblická
dějeprava obsahovati „všechny příběhy i teksty, kterých užívá katechismus, aby,
vé všem se navzájem doplňovaly.“ Vyšla nová biblická dějeprava, ale neujala se.
Činěny drobné pokusy, ale ve škole byl katecheta dále odkázán na překlady, z něm
činy. Čím dále tím více ukazovala se potřeba, aby. sestavena byla a vydána byla
biblická dějeprava, provanutá duchem českým, slohem, úpra
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vou vhodná pro české děti, dějeprava, ze které by memorování
nebylo obtížné, která by vyhovovala jak po stránce jazykové
a metodické, tak i zvýšeným požadavkům doby. Ačkolivbyly uči
něny i tu různé pokusy, přece nedošlo k vydání nové dějepravy, zpracované pro
české dítě, ani nemohlodojíti, dokud jsme neměli řádně upraveného českého tekstu
Písma sv. a perikop podle něho vydaných. Teprve když v „Dědictví svatojanském“
vyšel český tekst Písma sv. (Dr. Jana Hejčla a Dr. Jana Sýkory) a tamtéž vyšly
i perikopy, bylo možno doufati, že na základě tom dojde k zpracování nové
české biblické dějepravy pro děti.

(Když roku 1927 vyšlo objemné dílo z péra biblisty Ant. Spaleho „Kniha
poutníkova““, napsáno bylo ve Vychovateli (1929, str. 66): „Zdá se nám, že ka
techeta Špale byl by u nás nejpovolaněiší a nejzpůsobilejší, aby nám na základě
této své knihy vydal dobrou českou biblickou dějepravu pro mládež.“ A přání
vyslovené po třech letech se splnilo. Autor odhodlal se napsati českým dětem
biblickou učebnici, používaje k tomu svých odborných vědomostí biblických i
dlouholeté činnosti katechetické. Letos před prázdninami vyšla: „Biblická děje
prava pro národní školy. Napsal AnfonínŠpale. S 48 obrázky Marie Urba
nové-Zahradmické. V. 8, 192 stran, 1 barev. obrázek, vázaná
Kč 15.—.V Praze 1930. Nakladatel A. Neubert, knihkupec. Knihu
vytiskla Českoslovanská akciová tiskárna v Praze na pěkném silném papíře tro
jim zřetelným, jasným tiskem. Schváleno ministerstvemškolství a národní osvěty
výnosem ze dne 4. května 1929, čís. 56443/29-[ a nejdůst. arcib. ordinariátejm
v Praze dne 18. května 1928, čís. 5991. Určena jest pro střední a vyšší stupeň
národní školy, t. j. pro 4. a 5. třídu školy, obecné a pro celou školu měšťanskou.
Protože však i při vyučování náboženském na nižším stupni nutno vyučovati
podle této učebnice, jsou články příslušné k tomuto vyučování označeny v obsahu
hvězdičkou, při tom ponecháno katechetovi, aby si je metodicky, upravil. Odli
šení tekstu Písma sv. a výkladu naznačeno tiskem. Toť první pohled na Špalovu
původní českou biblickou dějepravu, která vyznačuje se i tím, že je v ní první
pokus i o původní české obrázky.

Úvod, který, jak patrno, podle tisku, určen jest pro vyšší stupeň, se za
číná větou z dosavadního katechismu — jiného úředního dosud nemáme — o
Písmu sv., alé upravenou a správně -česky vyjádřenou. Uveden jest výčet knih
Starého i Nového zákona, zmínka učiněna o překladech Písma sv. (sv. Cyril a
Metoděj), a nejnověji že vydáno po česku Dědictvím svatojánským. Úvod se končí
větou: Biblřcekádějeprava vypravuje stručně a v dějinné souvislosti, co: bible
podává obšírně. Již v úvodě patrno, jak zcela správně a melodický autor postupuje.

Špalova Biblická dějeprava, práce zkušeného katechety, je mnohem kratší
mež dosavadní, má celkem 192 stran (Schuster-Srdínko 216 str.) a hlavní učivo
je na 177 stranách, Starý zákon jest obsažen na 94 str., Nový na 83, úvod 6 str.,
na 8 stranách vzadu je obsah s letopočty a rozdělením.

Dnes, kdy pokrokový učitel snaží se již na nejnižším stupni, vykládaje o
původu světa i člověka, o rozšíření lidstva a zalidnění světa, vzbuditi v dítku
pochybnosti o tom, co vypravuje bible, nutno i v bibl. dějepravě postupovati apo
logeticky a nebáti se tu uplatniti nové poznatky vědy biblické i má
platnost heslo: „Výsledky vědeckého badání do našich škol.“ A proto dobře učinil
Špale, že do výkladu rozlišujícím tiskem přijal výsledky nového badání, církví
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schváleného a ukázal na př. při stvoření světa, že svět nabyl nynější podoby své
v dobách, neznámojak dlouhých, zákony přírodními, Stvořitelem danými. Podob
ným apologetickým článkem, dobře zařazeným, je na str. 12: „Rozptýlení lidstva“
a pod. Možno by bylo ina další mnohé ukázati, abychom doložili, že Špalova
Dějepravavyhovuje zvýšeným požadavkům doby. Článkyjsou tak
upraveny,zvlášťv novémzákoně,—že doslovně přiléhají k perikopám
a zároveň tak, že dá se jim poměrně snadno učiti. Dějepravatedy i po
stránce učené vyhovuje, ale i po stránce jazykové a metodické. Vždyť lze na jed
notlivé věty Biblické dějepravy. lehce se dotazovati, jako na pamětné věty kterého
koliv movějšího katechismu, s nimiž věrně se srovnává, a v tom překonává Špa
lova dějeprava všechny ostatní dosavadní biblické učebnice i v tom, že přesně
se řídí novým tekstem Písma sv., jak podle překladuHejčlova,tak £
Sýkorova.

Sympatickoustává se tato dějepravai tím, že má většinoui první původní
české obrázky, které působí milým dojmem a namnoze i novotou pojetí
(svatý stánek, narození Páně). Jak významnéje na př. zobrazení křtu Páněv řece
Jordánu. Obrázky představují výjevy, děje biblické, jako v učebnicích starších:
obrázky, které se velmi dobře hodí pro žáky škol národních. Malířka Marie Urba
nová-Zahradnická, jak na první pohled lze pozorovati, měla přeď sebou starší
vzory,ale nekopírovalaprostě,nýbrž dodávala obrazům svérázu a do
vedla vybrati ze vzorů obrazy, které mají hluboký význam, ale i takové, ve kte
rých se dítě setkává s představami, jak je víďalo doma o vánocích i v kostele, a
takové, které dobře doplňují představu dětskou (na př. zalovení ryb). I po této
stránce jeví se dějeprava původním celkem. Zdá-li se některý obrázek méně
dokonalým, uvažme, že je to první pokus a že méně dokonalý v dalším vydání
může býti nahrazen dokonalejším.

Po čem tak dlouho bylo voláno, toho jsme se dočkali: máme biblickou
dějepravu v původním českém zpracování, vyhovující jazy
kově, věcně i metodicky, s původními českými obrázky!

Nyní třeba ji zavésti a v praksi zkoušeti a používati, a najde-li se tu a tam
něco, co by třeba bylo opraviti nebo doplniti, jistě se tak stane, aby kniha vyho
vovalavšeobecně.Doufejme, že kniha Špalova, která toho opravdu
zasluhuje, brzo bude definitivně zavedena a katecheténebudou
dále muceni trápiti se dějepravou přeloženou z němčiny.

Dr. Lub. Petr:

Katechismus katolického náboženstíví,
vydaný. nákladem Matice cyrilometodějské v Olomouci 1929.

Tak působili apoštolové zprvu v Jerusalemě, později v celé Palestině a
konečně mezi pohany. Všichni pokřtění s apoštoly dohromady pod vrchní správou
sv. Petra apoštola se jmenovali obec věřících neboli „církev““. Tak to chtěl a za
řídil před svým odchodem se světa Ježíš Kristus; on církev založil.“

Aby představu církve dětem přiblížil, olomoucký katechismus správně postu
puje pak od toho, co je dětem známější, oď pojmu užšího k širšímu, od farnosti
k diecési a od diecése k církvi:
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„Farnost. O naše spasení pečuje duchovní správce biskupem ustanovený,
říká se mu farář. My jsme jeho farníci, patříme k farní osadě, neboli farmosti.
Faráři pomáhá v duchovní správě kaplan, a kde je více škol, katecheta.
Jménem biskupovým dozírá na několik farností děkan (vikář).

Diecése skládá se z určitého počtu vikariátních obvodů. Vrchním pastýřem jest
v diecéri biskup, ustanovený papežem. Mimo správu diecése přísluší mu zvlášť
udělovati svaté biřmování a svěcení kněžsva, světiti kostely a oleje pro svaté
obřady. Pro své věřící posílá „pastýřské listy“. Poradním jeho sborem jest
konsistoř. Předníbiskupv zemislove arcibiskup.

Církev. Všechny,diecése na celé zemi řídí a spravuje jako nejvyšší pastýř
duchovní římský papež (papa = otec). Slove tak, protože jako otec pečuje o
spasení veliké rodiny katolických křesťanů, a proto máme k němu Ilnouti s úctou,
láskou a poslušností jako děti k otci svému. Říká se mu svatý Otec, protože!
jest zástupcem Krista Pána. Čestným odznakem papežovým jest tiara neboli troj
koruna a klíče ve státním znaku; papežský prapor je barvy zlatostříbrné.

Papežskýmsídlem v Římě jest palác Vatikán. Papežský úřad slove sva
tá Stolice, papežský vyslanec nuncius. Časem svolává papež všecky biskupy
k důležité poradě na církevní sněm. Pravidelnějest poradním sborem papežo
vým 70 kardinálů. Po smrti papeže mají kardinálové právo zvoliti papeže
nového. Na potřeby nejvyšší správy církevní přispívajívěřící svatopetrským
halířem.

„Tam, kde stojí církve týmě“
atd. (následuje 1. sloka hymny papežské).
Bylo-li vídeňskému katechismu biskupskému vytýkáno, že jest příliš vědecký

a málo duši dětské uzpůsoben, býval na doklad toho na prvním místě uváděn
článek O milosti. Zajímalo mne tudíž, jak se tohoto, jistě nikoli snadného
úkolu zhostil katechismus olomoucký. Mohu hned říci, že zdařile, protože dětsky
prostě:

„Do nebe se dostane jen, kdoje svatý. Svatým se státi nemůže nikdovlastní
silou. Bůh nejvýš dobrotivý a milosrdný je však ochoten nás posvětiti, protože
nás nevýslovně miluje. Když Bůh někoho pro nebe posvětí nebo mu osvícením
a posiloudo nebe pomáhá,jest to oď Boha nepovinné a pro člověka
nezasloužené dobrodiní, neboli milost boží.

Takovou milost boží dostali od Ducha svatého pro sebe a pro všechny své po
tomky první lidé. Prvotným hříchem však pozbyli milosti boží sobě i nám. Všem
lidem zasloužil milost boží poznavu Ježíš Kristus svou smrtí na kříži. Duch svatý
milost boží rozdává neboli rozděluje. (1. Kor. 12, 11.)

Milost boží pro nebe tak potřebná, že se nikdo bez ní do ne
be nedostane.

iČlověk slabý nic nezmůže, když mu Pán Bůh nepomůže. Nedovede ani prstem
pohnouti bez pomoci Boha všemohoucího. „V něm živi jsme, hýbáme se a trvá
me““ (Sk. ap. 27, 28.). Tak v oboru pozemském.

V oboru spasení věčného nejsme dostatečni ani v Pána Ježíše uvěřit (1. Kor.
12, 3), tím méně pak sami se hříchu zbavit a pro nebe se posvětit. Pán Ježíš řekl:
„Beze mne (totižbez boží milosti)nic nemůžete. Nikdo nepřichází
k Otci leč jen skrze mne“ (Jan 15, 5. — 14, 6.) — Svou milost udělujenám
Duch svatý zvláště, když přijímáme svátosti a když se modlíme.
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Milost pomocná. Duch svatý mně osvěcuje a povzbuzuje hlasem svě
domí, napomenutím rodičů, slovem božím, dobrou knihou, dobrým příkladem
blížního, výstražnou příhodou. — Co mi při tom dobrého napadne a k čemu poci
ťuji chuť „— k tomu mi Duch svatý dává sílu. „Duch svatý pomáhá naší slabosti.“
(Řím. 8, 26.) „Bůh jest to, jenž působí ve vás i ctění i konání. (Filip. 2, 13.)
„Pracoval jsem, ale nikoli já, nýbrž milost boží se mnou“ píše sv. Pavel a do
dává: „Vše mohu skrze toho, kterýž měposiluje.““ (1. Kor. 15, 10.)

Milost pomocná pomáhá nám tak, že nás osvěcuje, povzbu
zuje a posiluje, abychom dobré konali a zlého se varovali.

„Pojď za mnou“ uslyšel celník Levi, a z celníka stal se apoštol Matouš: totéž
slovo, řečené k bohatému jinochovi, zůstalo bez účinku. (Mat. 9, 9. — 19, 21.)
Proč? — (Oběma lotrům nabízel milost Duch svatý, když umírali blízko Pána;
jeden se obrátil, druhý zatvrzelec zůstal ve hříchu. Proč? — Každému dostává
se za živa na zemi pomocné milosti, kolik potřebuje k spasení, ale každému
milost boží nepomůže.

Milost pomocná pomáhá jen tomu, kdo ji ochotně přijímá a
s ní věrně spolupůsobí.

Nadarmo pomáhá Duch svatý tomu,kdo jeho milostiodpírá. „Jerusa
léme, Jerusaleme! Kolikrát jsem svolával děti tvé jako volá slepice pod křídla
kuřátka svá. Ale tys nechtěl!“ (Mat. 23, 27.) „Stále se protivíte Duchu svatému“
vytýkal zatvrzelým židům jáhen Štěpán. (Sk. ap. 7, 51.) Míti k spasitelnému
napomínánísrdce zatvrzelé,jest hřích proti Duchu svatému. „Milostíboží
jsem 10, Go jsém, a milost jeho nebyla u mne marna. (1. Kor. 15, 10.)

(Pokračování.)

Fr. Košák:

Spolek laických učitelů náboženství,
Nedostatek kněží a zvlášť katechetů na školách byl příčinou, že církevní

úřady ustanovují k vyučování náboženství výpomocné učitele náboženství. Zákon
ze dne 24. června 1926 č. 104 Sb. z. a n. rozeznává zvláštní učitele náboženství
buď definitivnínebo zatímní a učitele výpomocné, kteří jsou buď kva
lifikovaní neb nekvalifikovaní ($ 2 a 3, zák. 104). Kvalifikovaným
výpomocným učitelem ve smyslu zákona č. 104, je ten, který má studijní kvalifikaci,
předepsanou pro. ustanovení v příslušné školní službě, t. j., který prokazuje speciální
formální způsobilost vyučovati tomuto předmětu. (Srovn. nález Nejvyššího správ
ního souďu ze dne 26. února 1930, č. 3183/30). Aby této. formální "způsobilosti
bylo možno dosíci, zavedeny, byly, t. zv. katechetské kursy pro laické vyučování
náboženství, která vydávají vysvědčení o fakové způsobilosti.

Po letošním III. kursu, ukončeném v květnu, několik snaživých absolvova
ných kursistů s dovolením církevním začalo pracovati o založení organi
sace k hájení zájmů výpomocných laických učitelů nábožen
ství. Dílo se podařilo a vypracovány. stanovy, zvolen zatímní výbor, který hned
na začátku svolal pracovní konferenci, která měla velmi zdařilýprůběh.
Aby prvotní nadšení nezmátlo, uznáno hned na počátku, že je zapotřebí dob
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rého organisačního pojítka, vlastního listu. A takovýmpojítkem,
které by všechny v jedno pojilo, má se státi oběžník, zatím na stroji psaný
(120 výtisků), který by přinášel rady, pokyny, zprávy © stavovských záleži
tostech a do něhož by všichni přispívali, jenž „by. byl zvonem znějícím“.

Tato snaha výpomocných učitelů náboženství zaslouží nejen pochvaly, ale
l Širší pozornosti a proto přinášíme výňatek ze stanov, které zadány byly ke
schválení, a krátký referát o první pracovní konferenci, konané ve dnech 28. a 29.
června 1930 v ústavě Milosrdných sester v Praze-Karlíně, Vítkova 23.

Výňatek ze stanov přijatých na ustavující valné hromadě:
S 3 Účelem spolku jest: a) pečovati o duchovní potřeby členstva,

b) vzdělávati a šířiti vědomosti členů a to jak v oboru vychovatelském, tak i
v katechetském zvláště, c) vydávati příslušné spisy a pomůcky, d) přispívati ra
dou, hlavně mladším členům, e) starati se o hmotné zájmy členstva.

S 4. Prostředďky k dosažení účelu jsou: a) společnéa domácí pobož
nosti a duchovní cvičení, jež se konají každoročně, b) přednášky a rozpravy, jak
v oboru vychovatelském, tak i katechetském, c) půjčování spisů do oborů těchto
spadajících, d) spolková knihovna a čítárna, e) pořádati každoročně sjezd, spoje
ný s pracovní konferencí, f) zakládání odborů v jednotlivých diecésích.

S 6. Členové spolku jsou: a) zakládající. Zakládajícímčlenem spolku
se stávé každý, kdo složí do spolkové pokladny jednou pro vždy, 200 Kč; b) činní.
Činným členem může býti každý učitel katol. náboženství ve škole působící,
plat.-I. do spolkové pokladny roční příspěvek, valnou hromadou stanovený; c) při
spívající. Přispívajícím členem může býti každý učitel náboženství, nepůsobí-li
dosud na škole, nebo přestal-li působiti — Každý upřímný přítel katolického
školství, platí-li valnou hromadou sfťanovený roční příspěvek.

S 9. Práva členů jsou: a) Bráti účast na spolkových pobožnostecha
veškerých podnicích; b) ve schůzích spolk. činiti návrhy, zůčastňovati se rozho
vorů a hlasovati; c) navštěvovati v určité dny spolk. čítárnu a vypůjčovati si
knihy ze spolkové knihovny, d) čimiti dotazy do oboru školství a do práv
učitelů katolického náboženství spadající. c) Veškeré členstvo může voliti, avšak
jen činní členové mohou býti voleni do výboru.

S 10. Povinnosti činných členů jsou: a) Účastenstvíbráti na: du
chovních cvičeních, spolkem každý rok pořádaných. Nekonají-li se spolkové du
chovní cvičení, zúčastniti se jiných; b) nejméně jeďnou v měsíci přijmouti svá
tost pokání a svátost oltářní; c) pečovati o sebevzdělání a dbáti cti svého stavu
a povinností svého úřadu.

Odpoledne dne 28. června předseda příprav. výboru Frant. Lilich zahájil
pracovní kohferenci o 3. hodině za účasti 35 členů a po vzývání Ducha sv. měl
první přednášku PhDr. Jan Urban O. S, F. na téma: Katolická akce. Poukázav
na dnešní stav, kdy co bylo dříve přestupkem, dnes může býti ctností, co bylo
přečinem, dnes se netrestá, co bylo zločinem, vraždou, dnes se promíjí, zdů
razňuje, že je třeba spolupráce laiků na kněžském poslání. K odborným pomoc
níkům knězovým náleží laický učitel náboženství. Jemu je svěřena péče o děti,
má zachraňovati hlavně duše dětí. Jaká velká důvěra církve svaté! Vašima rukama
má procházeti dílo boží a budoucnost církve. Jak dítky budou věrny, ve víře, jak
silny v pokušeních, jak pevné ve ctnosti, záleží na vás. Jak byl by učitel bez
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mocen bez Boha. Má přípravovati duše na svaté svátosti, aby dítě dovedlo litovati
svých hříchů —postačí, aby se naučilo jen formulce lítosti! Učitel náboženství
má dítě napájeti mízou stromu života. Z bytosti učitelovy, musí vyzařovati ctnosti,
příklady táhnoucí,

DruhoupřednáškumělDr. Fr. Krus T. J.na téma:,Prácena periferii/“
Líčí bídu mravní, nedostatek kostelů, zanedbané děti, lásku k nim. Jest nutno za
milovati se do svého povolání. Nebezpečí nebylo by, tak hrozné, kdyby. nebyl u
nás takový mravní rozklad. — Navečer měl přednášku prof. Vojt. Průša,
ředitel ústavu učitelek u sv. Anny: „Svatý farář Arský“ se světelnými
obrazy. Vykládá jeho život a v tomto světci vzor katechety, plného věrné, otcovské
lásky k dětem.

V neděli 29. června byla o 7. hod. ranní sloužena kanovníkem Dr. Ant. Eltschk
nerem mše sv. v kapli svatováclavské u sv. Víta, při níž byli členové u sv. přijí
mání. O půl 10. byla pak formální ustavující valná hromada, ustanoveno založiti
vlastní organisaci, čteny stanovy, zvolen výbor. Odpol. o 3. hod. pokračoval
Dr. Jan Urbanm O. S. F. ve své přednášce zdůrazňoval, že učitel náboženství
má s? raditi s farářem a býti jeho pomocníkem. Pracovati v besídkách, ve ve
dení kůru, zpěvu, dozoru při bohoslužbách. Dobře se hodí pro muže i výpomoc
při psaní matrik. Má využíti času a pomáhati všemi způsoby. Má se dále vzdělá
vati. Přednášející poukazuje na různé,spisy, které doporučuje ke studiu. — P.
Frant. Krus ve druhé přednášce mluví na téma: „Duchovní život“
Doporučuje exercicie, modlitbu, varovati se hříchu, roziímati a často »řijímati
sv. svátosti, následovati Pána nejen do káně Galilejské, ale ina Golgotu. —
Třetí přednáškuměl kons. rada Ant. Benda na téma: „Jak vyučo
vati.““ Začal: „Tak z poesie do prósy.“ Mluví ve prospěch snah učitelů nábo
ženství o založení spolku a pak vykládá, jak si počínati po obdržení kanonické.
mise. První krok — jíti k náboženskému inspektorovi, představiti se mu, vy
žádati st od něho osnovy a říditi se podle jeho pokynů. Druhý krok — představiti
se řediteli, správci školy, sebevědomě, ale s jemností. Žádati sestavení hodin, ve
třídě seznámiti se s „učiteli a býti s nimi v uhlazeném poměru, vytí vlků odstra
niti. Úřeďní knihy a výkazy. podpisovati s úředním titulem a plným jménem.
Látka učebná budiž zapsána jen v knize, kde je náboženství vyučováno, a nebudiž
vpisována do jiných rubrik. Látku psáti přesně podle osnovy. Neužívati zkratek
na př. P. J. křtěn v Jordánu (vypadá to jako P. Josef) atď. Nikdy nepsaťi „opa
kováno“, „pokračováno“. Při opakování uveďte opakovanou láťku. Nebojte se
dáti třeba i pětku, když spravedlivě klasifikujete. V knihách nemažte! Kdo žádá
za osvobození oď náboženských hodin mezi rokem, musí choditi až do dne
osvobození. Nechodí-li, může býti klasifikován pětkou z náboženství a trojkou
z mravů, připadne-li do té doby klasifikace. Na začátku roku opatřiti sl seznam
žactva. Trvá dosti dlouho, než si děti v první třídě zvyknou. Napsati si přehled
dětí, jména jejich rodičů, bydliště, po případě zaměstnání otce, matky. Nekřičeti
na děti a nenadávati! Zavésti si ve třídě kázeň! Od první třídy již záleží na
vybudování kázně. Nechati dětí samotných vycházeti ze školy. Látku dětem
podati vhodně. Básník se rodí, leč katecheta se vytvořuje učením. Pořádnou pří
pravu na každou hodinu, učebnici vždy po ruce. Bez řádné přípravy marné úsilí.
Nespoléhati na pamě! dětí! Proto jest učitel náboženství ve škole, aby se v dě
tech zrodila víra a poskytlo se jim toho, čeho potřebují. Dobře 'si prohlédnocíi
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obraz do nejmenších podrobností, neseme-li jej do vyučovací hodiny. V první
třídě mějmle kříž, obraz Panny Marie a anděla strážce, zvláště s počátku.
V první hodině zavésti s dětmi přátelskou rozmluvu, uvítati je s vlídnou tváří. —
Mluviti o Ježíši, příteli dítek. — Které modlitbě se nemůže dítko naučiti ve
škole, požádati o pomoc rodičů, buď ústně nebo písemně. V druhé tříděje krásná
látka, evangelium. Těžké vyučování ve třetí třídě. — Probrati látku a ještě
přípravu na první svaté přijímání. K prvnímu sv. přijímání jest příprava krásná
a lehká. Děti se snadno dají nadchnouti pro Ježíše. Za to příprava na sv. zpověď
je těžká. Celý život jest uložen v první sv. zpovědi. Jest nutno, aby dítě znalo
základní pravdy. Před sv. přijímáním poslati pozvání rodičům dětí navštívenkou.
Na začátku školního roku věnovati hodinu docházce do kostela, v němž bude
sloužena mše sv. Cvičiti kostelní písně. Po ukončení svého proslovu rozdali před
nášející přítomným osnovy. Potom prohlíželi účastníci výstavku knih, obrázků a
učebných pomůcek, které zapůjčila knihkupectví Cyrilometoděiské, V. Kotrby a
Lad. Kuncíře.

Za následujícího rozhovoru zavítal dr. Ant. Eltschkner, který tlumočit
pozdrav a požehnání J. M. nejdůst. pana arcibiskupa a o 7. hod. v kapli domácí
zakončil tuto konferenci kázáním o rozmachu církve, o poslušnsoti k církvi a
vzájemné pomoci.

Po děkovné pobožnosti k nejsv. Srdei Páně zákončen svátostným požehná
ním tento pracovní kurs výpomocných učitelů náboženství a hlouček nadšených
pracovníků rozešel se do svých domovů, aby se každý z nich připravoval na
činnost další na vinici Páně, jak poznali, velmi důležitou a zodpovědnou. Práci
upřímné a poctivé nechť žehná Bůh!

Katechetský kurs na Velehradě.
„Spolek katechetů arcidiecése olomoucké pod ochranousv.

Cyrila a Metoděje“ na Moravě, jehož zdařilé kursy katechetické od války
světové na Velehradě pořádané shromažďují tam četné katechety iak z Moravy,
a Slezska, tak i z Čech a Slovenska, aby se povzbudili, poučili a posílili ve svém
dnes tak obtížném povolání, konal ve dnech 30. června, 1. a 2. července 1930
další kurs, jehož směrnicí bylo: „Pomocníci katechetovií“. Při sestavení
této zprávy používáme referátu z „Našince“ č. 151 r. 1930.

Je radostno: viděti v předvečer dvoudenního katechetického kursu 92 účastníků
na místě posvěceném památkou sv. věrozvěstů. Radostno tím více, že tak se nej
tépe vyvracejí zaujaté útoky, skalních pokrokářů, jako by učitelé náboženství, t. j.
xatecheté, nehledali nových cest, nesnažili se najíti nových poznatků vychovatelské
vědy a prakse. Můžeme býti hrdi na vykonané dílo našich katechetů.

Každý ví, jaké postavení má náboženská výuka a výchova ve škole. Kolik ie
těch „nestranných“ vychovatelů, kteří by se neotřeli o to, čemu učí katecheta —
oředevším na církev mají spadeno — a jak konečně naše školské zákonodárství
se chová k náboženství katolickému! Stydno a bolestno mluviti! Katecheta sám
těžko probije ledový příkrov nepochopení, nepřízně, nepřátelství, potřebuje po
moci. Šťastně si tedy katecheté zvolili základní myšlenku letošního kursu —
volili dříve, než byl vydán Dérerův výnos o rodičovských sdruženích — myš
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lenku o pomocnicích katechetových. Kdoa jak pomůžekatechetovipo
světiti a v účinné víře posíliti a utvrditi dětské duše?

Účastníci sjezdu se shromáždili v pondělí 30. června k 6. hodině večerní v kapli
sv. Cyrila a průvodem šli do velehradské basiliky, kde bylo vzývání Ducha sv.,
pobožnost za trpící Rusko a sv. požehnání. V královské kapli vzpomenul předseda
Katechetického spolku kons. rada Jos. Hanák usměvavé dobroty, obětavé a,
neúmorné, opravdu otcovské lásky + arcibiskupa dra A. C. Stojana. K věnci
z květin přiložili shromáždění duchovní kytičku, tak milou Stojanovi: píseň „Od
počiňte v pokoji“ a Otčenáš.

Ve Slovanském sále zahájil kurs předseda J. Hanák z Bzence. Krátce
vzpomenul významu velehradských katech. kursů, z nichž se pocelé vlasti šířily
nové myšlenky a nové směry v náboženském vychovatelství. V dnešních dobách
je kursu fím více potřebí, neboť náboženská výchova a výuka jest jedině bezpečnou
hrází proti dravým vlnám vášní, jež ohrožují všechno blaho jednotlivců a národa.
Katecheta potřebuje v obtížné práci pomocníků. Katechetský kurs má poučiti, kde
pomocníky majíti, jak je získati a jak jich užíti aby náboženská hodina byla ve
všem na plné výši. Srdečně přivítal účastníky z moravských diecésí a hosty
z Polska, ze Slovenska, zl Čech, dále pak univ. docenty radu V. Kubíčka a radu
J. Staňka. Hosté pak za uvítání poděkovali.

Odeslány byly pozdravné telegramy, sv. Otci, presidentu Masarykovi a arci
biskupům a biskupům dru Prečanovi, dru Kupkovi, dru Kordačovi, dru Kašparovi,
dru Bártovi, dru Jantauschovi, dru Kmeťkovi a prelátu dru Šrámkovi.

Přečteny pozdravné přípisy, biskupů, spolků a význačných jednotlivců.
V úterý započalo pracovní jednání. První referát P. Karla Jeřábka z Líšně

mocníci katechetovi“. Jistě bude na prospěchstručně vybrati hlavnímyš
Jenky:

Práce katechetova je více výchovná než vyučující. Její cíl? „Aby. život měli
a hojněji měli.““Prací katechetovou tvoří Bůh v dětské duši svůj chrám. Velikým
zlem a překážkouje náboženská Ihosteinost v rodinách a hlavně strach z nad
přirozena. Dvě, tři katechese o milosti nestačí, je třeba naučiti dítě žíti v mi
Josti boží, vážiti milost boží z pramenů.

Prvním je modlitba; vedle modlitby vázané (obvyklé formule modlitby) je
velmi důležitá modlitba volná a té se má dítě též naučiti. Mši sv. nutno postaviti
na první místo v životě dítěte. Žádná slavnost nemůže se vyrovnat! ani tiché
mši sv. Dítě ať dovede modliti se mši svatou.

Nesmírným výchovným pomocníkem je sv. přijímání a sv. zpověď. Svátosti a
jejich rané a časté užívání dosud není všude pochopeno tak, jak věc vyžaduje.
Vždyť podmínky, stanovené kodexem, mohou býti u dítěte již v mateřské škole;
proto posvátná příprava má začíti již v I. třídě. Katecheta musí se ptáti, kdy
je dítě schopno přiimouti svátosti, a podle toho upraviti i svou povinnost. Když
na to přijde, musí i dříve než o velikonocích v témž roce vésti dítě k soukromému
sv. přijímání, nejvhodněji o vánocích, aby „Ježíšek skutečně přišel do srdíčka“

V dětském věku rostou chyby a zlé náklonnosti. Lékem i pomocí pro cvik
ve ctnosti je sv. zpověď, třebaže u dítěte je více ze zbožnosti než z nutnosti.
Přiměti dítě, aby se těšilo na sv. zpověď a rádo zpytovalo svědomí, znamená Žža
jistiti rozvoj dítěte v činného křesťana.
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V debatě bylo poukázáno na význam náboženské školy. pro duchovní život
dítěte. Působivou ilustrací jest Amerika, kde rozvoj katolického školství začíná
zavedením častého a raného přijímání svátostí.

Po této přednášce byli přivítáni katecheté z Těšínska, vedení P. Tylečkem
z Frýdku; přicházejí z horké půdy a z ohrožených míst, aby na Velehradě nabrali
nové síly a nové lásky,...

Poučným a nemálo zajímavým byl referát docenta rady V. Kubíčka z Loš
tic „Jak užívati náboženských učebnic“; mluvilo novémkatechismu,
jenž má býti docibilior i discibilior; stál mnoho práce, mnoho obtíží bylo pře
konati a jest jen děkovati moravským ordináriům dru L. Prečanovi a dru J. Kup
kovi, že dílo bylo uskutečněno. Co je v novém katechismu zbytečné? „Zbytečná
mystika“, t.j. poznámkové učivo! Nejlépe by sice bylo, kdyby mohla býti pro
každou třídu vlastní kniha, ale dokud toho není, je nutno, aby katechismus padl
žákovi 10letému i dorůstající mládeži; to jest možné jen poznámkovým učivem.

Co mu chybí? Ilustrace budou, církevní rok již je připojen a zrcadlo zpovědní?
„Mysliti bolí!“ Každý má zrcadlo ve svém svědomí a konečně část „Plň zákon
Doží“ je nejlepším zrcadlem zpovědním.

Učebnice sama jest jen cestou k hoře, na horu vede za ruku katecheta; a
£terak? Nom multa — seď multum a varovati se hlavního hříchu katechetů, učení
nazpamět. Zlý svět neučí nazpamět, jen ukazuje, láká, vábí. Pouhé a neustálé
arání a setí je extrém, memorování ubíjí rozum i obrazivost a hlavně vůlí s ci
bovým životem. Proto nový katechismus má jen 237 pamětných vět.

Hlavně nutno žáďati po dítěti života — toť tvořivá škola náboženská. Ro
Jina i škola vypřahají v náboženském životě a proto stojí katecheta sám a sám;
nusí účetně využíti živelního pudu počinnosti v dětské duši.

Odpoledne se konala valná hromada Katechetickéhospolku, řízená před
sedou kons. radou Hanákem. Ze zpráv poznáváme, jak činný je Katech. spolek,
3č málo se o tom mluví, v revisi učebnic, v úpravě kancionálu, jak dbá o prestiž
náboženského vyučování zřízením katechetického musea a knihovny. Kéž jen by,
šichni byli členy, spolku a kéž sourodé spolky by. pracovaly v nejužší jed
rotě!

Při zahájení odpoledníhojednání přivítal předseda kursu zástupce arcibisku
Jovi biskupa Stavěla, zemského inspektora náboženství, polské delegáty a
xstatní účastníky.

Velmizajímavýbyl referát L. Rečka z Opavy „Jak využíti názoru
»řlvyučování náboženství“

Obstraktní formy mepřejdou u dítěte v život, dítě musí míti obraz, cosi kon
eretního. Čím zkonkrétniti? Užívati názoru slovního, využíti při katechesi plně
>ísma sv. a podložiti všechno učení biblickým příběhem. Nejúčinnější jest názor
„brazem, jenž má význam náboženský, umělecký a výchovný. Obraz vyhovuje.
rejvíc požadavkům přirozenosti. Církev od nejprvnějších dob kreslila na stěnách
nrámu, kreslila liturgií a melodjí posvátného zpěvu. Využíti dobře biblických i
náboženských obrazů a tím se upevní poznatky v duši dítěte. Velmi doporučuje do
taždé třídy kalendář náboženský. Vzácným pomocníkem je křída, diagram a
'še, co zobrazuje myšlenku. Prosí všech katechetů a duchovních, aby, zachytili
La papír myšlenky, náměty a obrázky a poslali jé katechetickému spolku, aby
e mohl rozšířiti a snad i uskutečniti.
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Referát P. Alf. Glosa z Prostějova měl hodně obtížné téma: „Jak
učiniti učitele a žáky pomocníky katechetovými?“ Učitelstěží
bude více než jen negativním pomocníkem, ale i pro negativní pomociest si jej
získati pravou společenskou ušlechtilostí, skutečnou inteligencí srdce, ač není ře
čemo,že by katecheta měl ustoupiti od své povinnosti náboženského vůdcea ochrán
ce dětí. Hledati styčných bodů a těch je přece ve škole velmi mnoho, ať iiž v ná
rodní a umělecké výchově, neb i v jiných směrech. Děti ie třeba si získati indi
viduálně, poznati také mentalituí třídy, vrátiti se do dětské duše a sestoupiťi k ní,
státi se dobrým starším bratrem. Corda tacta sonabunt! Využíti všech prostředků
výchovných. Velmi dobře působí moudře volená dramatisace, opravdová snaha
otevříti Písmo sv.

Středeční program započat byl přednáškou mosgra dra Aug. Štancla
z Hranic: „Jak rodina může pracovati v náboženské výchově“.
Řeč velmi hodnotná. Rodina prožívá krisi, a jelikož je nejdůležitějším výchovným
činitelem, jest její úpadek mejvíce cítiti v náboženské výchově. Již před narozením
rodiče vytvořují duši dítěte. Od prvního zásvitu rozumu dítěte mají klásti základy
náboženského života, vésti děti k oltáři, ke svátostem. Jest ovšem na duchovních
správcích, aby v rodičích budili smysl pro křesťanskou výchovu, naučili je vycho
vávati. Rodinné pobožnosti, knihy a časopisy, o výchově, kázání a vše musí v tom
knězi pomáhati. Jedině rodina může paralysovati veliké nebezpečí neutrálních:
škol, ovšem jen rodina katolicky činná.

Rodičovským sdružením se nemají katolíci vyhýbati, ať tam jde buď kněz sám
nebo dobrý katolík a tam rovněž uplatňuje práva katolického dítěte a katolických
rodičů.

Prof. dr. Siara informuje o polském zřízení rad rodičů a chválí ie; tedy i
u nás by mohly, přinést dobro.

Informativníreferát prof. Vlasatého z Trenčína „Jak se spolky
mohou státi pomocníky katechetovými“; živěa prakticky,podal,jak
na Slovensku se využívá spolků na doplnění výchovy. Spolky dobře vedené učí
„mládež i dospělé společenským ctnostem, k dobru využívají volného času a při tom
každý spolek učí ctnostem stavovským. Andělský spolek pro školní drobotinu,
Garda božského Srdce Páně pro odrostlejší mládež nižších tříd (vzácné výsledky
u studentů a starších žáků), Sdruženie mužov B. S. P. pro vyšší třídy, středních
škol a pro muže. Mezi ženami výborně pracují Mariánské družiny. Vedlé ná
boženských spolků mohou dobře prospěti Orel a skauting, škoda jen, že maří
málo žactva a dorostu, ač právě na nich závisí budoucnost.

Jednatel P. Mlčoch čte Večeřůvreferát „Jak mohou katechetu
podporovati dětské besídky“. Dítě je třeba chránití před ulicí a před
špatnou společností, proti nebezpečné zábavě je nutno postaviti zábavu poučnou,
zdravou, radostnou, a dětskou. Odpolední besídku, připojenou k sv. požehnání,
lze začínati otázkami náboženskými, arciť nutno se varovati neplodného morali
sování. Vzácně poslouží dobře vedené loutkové divadélko, projekční přístroji,
občas pohoštění, odměna. Děti se učí duchu modlitby, kázni; dozor je nutný.
Ovoce nedá na sebe dlouho čekati.

Volání po obrodě zpěvu vůbec nutí také pamatovat na obrodu zpěvu církev
ního. Proto dobřezapůsobilkratší referát V. Zapletala z Kroměříže „O cír
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kevním zpěvu.“ Nestačí ptáti se „Byl jsi v kostele?“ Ptejme se: „Co jsi dělal
při mši sv.?“ A je to pravda. Není málo hudebního sluchu, ale málo hudební kul
tury; zde může katecheta za pomoci varhaníka vésti Cyrilskou školku a v ní učit
děti dobrému církevnímu zpěvu. O významu není nutno zvláště mluviti. Lidská
povaha a nařízení papežů o liturgickém zpěvu mluví dosti jasně.

Přikursubylavýstavka katechetické literatury a katechetic
kých pomůcek starších i nejnovějších.Veliké pozornosti se těšily sbírky býva
lého katechety v Kardašově Řečici, os. děkana a konsist. rady Frant. Dvo
řáka, t. č. v Mnichovicích u Prahy. Při ranních mších sv. byly. hluboké promluvy;
v kostele velehraďském rektora P. Kabeše o sv. Augustinu. Doby jídel a
volného času bylo využito k vzájemnému poznání a k družné zábavě.

Jistě, jak řekl při závěru kursu předseda rada Hanák, byli všichni účastníci
spokojeni se vším. Vrátí se všichni domů obohacení a doma budou realisovati,
Poděkoval všem pracovníkům na kursu a všem účastníkům Kursu, jmenovitě.
Polákům, kteří zvou katechety z Československa na chystaný kongres slovan
ských katechetů.

A co my v Čechách? Těšili jsme se na kurs v jubilejním roce svatováclav
ském, chystali se k nám Poláci, Chorvati a Slovinci a kursu nebylo! Byla to pro
nás veliká škoda a snad i zahanbení! F. K.

RŮZNÉ ZPRÁVY A LITERATURA.

Katechismus. Počátkem nového školního
roku byl zaveden na Moravě katechis
mus Kubíčkův ve II. vydání v úpravě
podle návrhů brněnských odborníků. —
V Rakousku návrh Katechismu J. Strassera
byl přepracován a je hotov, bude ilustro
ván (28 kolorovaných obrázků Schumache
rových), má 326 otázek, hojně vysvětlivek a
bude míti asi 200 stran. Je rozdělen na
čtyři části: o víře, naději, lásce a milosti.
Vpředu bude úvodní list rakouských bisku
pů, jako na př. v katechismu rottenburském.
Katecheté. rakouští vydávají učebnice nábo
ženské pro 3. a 4. třídu střední školy:
„Království boží“, a „Katolický názor svě
tový“ pro 8. třídu škol středních. — V Ně
mecku mají také nový katechismus. Roku
1925 vydal katechismus přepracovaný na
základě Lindenova tekstu, P. Tom. Món
nicha T. J. (viz Vychovatel 1925, str. 92
a n.; tam jsou i ukázky z něho). Byla epi
skopátem určena doba na zkoušku, a když
v každé třídě byly probrány jeho tři části a
podroben kritice, zavádí se nyní v Německu
kromě diecése rottenburské a frýburské,
které mají své vlastní katechismy, jako
jednotný katechismus. Má 286 otázek, což
se zdá některým málo. (Dříve měl 433
otázek; starý rakouský měl 877, nový má
326 otázek a Kubíčkův katechismus má
237 otázek.)

Katechetické pomůcky vydává redakce
„Hvězdy“ v Lišnici u Brna. Na začátku
roku bývá zvykem, že katolické děti jej za
počínajípřijetím sv. svátostí. Opa
kuje se proto ve škole látka osvátosti
pokání a svátosti oltářní. K takovému opa
kování nejlépe se hodí knížečka: „Co mávěděti každé katolické dítě?“ Na
20 stranách malého formátu obsahuje po
učení o pravdách základních, o milosti a sv.
svátostech, všechno v krátkých lehoučkých
otázkách a odpovědích, že i malé dítě lehko
se na sv. svátosti připraví. Cena této nej
levnější přípravy při zásilce aspoň 50
výtisků 28 Kč, 100 výtisků 50 Kč is po
štovným. Do kostela nechť si dítě vezme
modlitebníknížečku„Ježíškovi do ná
ruče““. Rozešlo se jí již na 16.000 výtis
ků. což svědčí o její oblibě. Obsahuje mod
litby ke sv. zpovědi a k sv. přijímání
pro děti. Cena 1 Kč, 30 výtisků 27 Kč,
50 výtisků 45 Kč, 100 výtisků pouze 80 Kč.
Knížka je vázaná. Možno také dostati s při
vázanou přípravou za 1 Kč 50 hal., 10 vý
tisků 13 Kč, 50 výtisků 65 Kč, 100 vý
tisků 112 Kč. Upozorňujeme i na Spis o
sv. přijímánídětí: „Chléb života a du
še dítěte“ 12 Kč, a na praktickou pří
ručku pro katechetu: „Jak připravím
malé dítě na první sv. zpověď a
první sv. přijímání?“ 3 Kč 50 hal.
poštou.
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Dr. Lub, Petr:

Katechismus katolického náboženství,
vydaný. nákladem Matice cyrilometodějské v Olomouci 1929.

(Dokončení.)

„Ejhle, stojím přede dveřmi a tluku. (Zjev.3, 20.) Ochotněotevřeli
Duchu svatému apoštolé: opustili všechno a šli za Pánem. (Luk. 5, 11.) Otevřel
Zacheus a přijal Pána s 'radostí. (Luk. 19, 6.) Otevřel Šavel: „Co chceš, Pane,
abych učinil?“ (Sk. ap. 9, 6) — Otvíráš Duchu svatému ty? — Dnes,
uslyšíte-li hlas jeho, nezatvrzujte srdce svého!“ Žalm 94, 8.) „Poslechnu, co mi
řekne Hospodin Bůh.“ (Žalm 84, 9.)

Činy naše, prosíme, Pane, vnuknutím svým předcházej a
pomocí svou provázej, aby všechny naše modlitby a práce
tebou vždy se počínaly a tebou počaty dokonánybyly.

Milost posvěcující.
Nedá se za živa na zemi pochopiti a tím méně pověděti, jak vzácný jest před

Bohem člověk v posvěcující milosti. Na křtu sv. posvětil ho Duch svatý tak, že se
stal dítkem božím, a to dítkem Bohu nevýslovně milým.

V milosti posvěcující jest syn a dcera boží „miláčkem božím“
(Řím. 1, 7.) a má právo na nebe. „Jsme děti boží. Jsme-li však dětmi, tedy
1 dědici božími.“ (Řím. 8, 16.) V nebi jej budeme viděti, „tváří v tvář“. (1. Kor.
13, 12.) — Dokud jest svatý člověk na zemi, žije pro nebe: podobá se živé
ratolesti na vinném kmeni Páně a může nésti „ovoce mnohé““. (Jan 15, 5.) Co
vykoná dobrého, zapisuje se mu do „knihy života“ (Filip. 4, 3.): zasluhuje si
tím nebeskou odměnu. Tak si den ze dne skládá „poklad v nebi“. (Mat. 6, 20.)

Milost posvěcující nás posvěcuje tak, že nás činí miláčky
božími, dědici věčné blaženosti a schopnými zásluh pro nebe.

Nejvzácnější dar boží. „K perle drahocenné“přirovnáváposvěcujícími
lost Spasitel. (Mat. 13, 4, 5.) Jindy nazývá ji „rouchem svatebním“ (Mat. 22, 12.)
Hned na úsvitě života nabyli jsme toho daru božího svatým křtem. Bohu díky, zaň!
Blaze duši, dokud tuší, že v ní láska boží dlí, v jasném zdroji -víry svojí dokud
inebe zrcadlí! — Svatí v nebi se vyobrazují, se světelnou září kolem hlavy. Co to
znamená ?

„Miláčkové, rosťte v milosti“ (2. Petr 3. 17, 18.)Posvěcující
milosti přibývá každým skutkem dobrým. Dobrýmskutkemjest.zvlá
ště slyšeti pobožně mši sv. a přijímati svátosti, jmenovitě svátost olťářní. Duše
jest potom krásnější, Bohu milejší a má tudíž právo na vyšší stupeň nebeské bla
ženosti. Proto, „kdo je svatý, posvěť se ještě!“ (Ziev. 22, 11.) Všedním hří
chem se roucho svatební jakoby poskvrňuje.
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Milosti posvěcující se pozbývá těžkým hříchem.
Marnotratný syn“ — člověk ve hříchu těžkém. Utratil lásku boží,

zbývá mu jen milosrdenství a dobrota Otce nebeského, jenž „slunci svému velí
vycházeti na dobré i na zlé a dešť dává na hodné i nehodné. (Mat. 5, 45.) —
Utratil život pro nebe: je pro nebe jako mrtev, podobá se suché ra
tolesti na vinném kmeni Páně (Jan 15, 4, 6.). Může nésti ovoce pro život věčný?
— Utratil právo na nebeskou blaženost, pozbylroucha svatebního..
Kdyby tak umřel, byl by na věky, ztracen, zatracen (Mat. 22, 13.). — "lež a viz
jak zlé a hořké jest, opustiti Hospodina Boha svého“ (Jer. 2, 19.)“

IV.

Tím, že nauka o posledních věcech člověka umístěna byla docela případně
do 9.—12. článku apoštolského vyznání víry (svatých obcování, těla vzkříšení a
život věčný) a že nauka o modlitbě jako prostředku, jímž si milost boží vyprošuje
me, připojena byla k učení o milosti a o svátostech, podařilo se olomouckému ka
techismu rozvrhnouti látku ve dvě části od sebe oddělené a po sobějdoucí, v část.
věroučnou a část mravoučnou.

Část mravoučná nezdá se asi již v té míře zdařilou jako část víře učící.
Ne proto, že obsahuje jen třetinu knihy, ani proto ne, že má látku roztříštěnější;
neboť neřadí-li všechny hříchy a všechny ctnosti v určité, ustálené skupiny a.
zabývá-li se jimi někdy i jednotlivě a na různých místech, kde se k tomu vhodná
příležitost naskytá (na př. v V. přikázání doporučuje tichost, varuje před hmě
vem, závistí, promlouvá o úmyslné vraždě a pohoršení); lze se vždy ještě. ptáti,,
není-li v tom určitá výhoda: Při hříších a ctnostech jednotlivě a porůznu umístěr
ných, lze účinněji na rozum, vůli i cit působiti než při hromadných skupinách
jejich, kde po sobě jdoucí povzbuzování trpí přílišnou nakupeností a snadnobudí
zdání, že memorováním skupin bylo úče.u seskupení dosti učiněno.

Ne tedy proto, ale pro jinou příčinu. Mravoučná část pracována jest iiž leckde
s menš. dbalostí slohovou i věčnou. Za příklad stůj zde třeba odstavec z I. při
kázání božího:

Svatou víru opouští: 1. kdoje nábožensky lhostejný: prývíra
„jako víra““; každé náboženství jest steině dobré; — 2. kdo nevěří vlastní
vinou, co je článkem víry; kdo více článků zavrhuje, sloveé nevěrec; nejhorší
nevěrec je neznaboh; — 3. kdo hlásá bludy proti svaté víře: bludař, kacíř;
kdo odpadne (správně odpadá) neboli vystoupí (správně vystupuje) z církve.“
Pouhá náznakovost jest tu na úkor přesnosti (kdo hlásá bludy proti svaté víře:
„bludař““, „kacíř““) ina úkor slohové propracovanosti.

Větší vážnosti by si bylo přáti v pojednání o hlavních hříších v otázae 227,
stránka 144. Předně mevím, proč autor přestává na výkladě, čím se tyto hříchy:
jeviti začínají a proč pomíjí výklad jejich podstaty, a po druhé nevím, proč
autor tu upouští od poukazu k příkladům biblickým a přestává na mluvě, jež není
vážnosti látky přiměřena. Myslím, že souhlasiti bude se mmou, kdo si přečte
tyto řádky: „Lakomství se začíná jeviti s počátku jako hřích neveliký, když.
někdo baží po věci jen, aby ji měl; říkává „něco za něco, nic za nic““; nerad
půjčuje a dává; přílišně spoří a skoupě vydává na potřeby. — Smilstvo jeví se.
s počátku jako všední, hřích u dětí, když nejsou stydlivé.“ (To shledávám.
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velmi neopatrným.) — „„Nestřídmost začíná býti hříchem, když někdo. je mlsný,
v jídle nedočkavý nebo hltavý: „oči by jedly, a huba již nemůže“ ; ví, že lihoviny
jsou pro mladé jedem, a přec po nich baží. Len ost začíná býti hříchem, když
někdo by rád a nechce se mu. (Přísl. 13, 4), nevstává ráno na první zavolání,
do kostela a do školy se loudá, úkoly, práci a modlitbu odbývá ledajak a odďává se
zahálce.““

není dost se všech stran osvětleno a účinek výstrahy přeď jeho přestupováním
pohnutkami nadpřirozenými i přirozenými dost podepřen.

Za to ke chvále knihy budiž zdůrazněno, že všímá si důležitých otázek, jež
biskupský katechismus vídeňský ještě mlčením pomíjel, protože tehdy neměly
otázky ty snad ještě oné časovosti, pro kterou dnes jejich uvážení stává se na
Jléhavým.

Po dětsku a přece s velikou silou průkaznou vykládá olomoucký katechismus,
proč člověk nemůže pocházeti ze zvířete: „Zvíře, „němá tvář“ nemá rozumu ani
svobodné vůle“ praví se v něm v článku: Jsem člověk, obraz boží.
ÁStr. 13); „zhyne-li, přestává životní síla jeho navždy. Z nerostu se nemůže
přirozenou silou státi rostlina, ani z rostliny zvíře, ani ze zvířete člověk. Co není
možno dnes, nebylo možno ani před věky. Pravá věda neví nic o tom, že by člo
věk byl povstal ze zvířete. Domnívati se to, bylo by proti svaté víře.“

Ve sťati o posledních věcech člověka, tam, kde mluví o smrti a její nutnosti,
připojuje nový katechismus článek, nadepsaný: Tělo do hrobu přísluší.
Vedle miohých věcí připomínky hodných, vykládá olomoucký katechismus žá
kům názcr církve na spalování mrtvých:

„Zesnulému se zvoní umíráčkem. Nač? — Mrtvé tělo bylo stánkem nesmrtelné
duše, posvěceno svátostmi a určeno k slavnému vzkříšení. Proto zasluhuje naší
úcty. Tělo svátečně oděné položí se do rakve. Kterak? — U rakve hoří svíce,
jako by pobízela k modlitbě: „A světlo věčné ať mu svítí“

Pohřeb církevní se koná se svatými obřady. Kněz kropí zesnulého svě
cenou vodou; říká při tom: „Rosou nebeskou kéž občerství duši tvou Bůh
Otec, Syn a Duch svatý.“ Rosou nebeskou jest boží smilování. — Jménem ze
snulého zpívá se kající žalm: „Smiluj se nade mnou, Bože!“ — Hořící svíce
neseme při pohřbu na znamení, že přejeme zesnulému světlo věčné blaženosti. —
Jako vonný dým z kadidla má zesrdce stoupati k nebi naše přímluvnámod
Jitba. — Nejvzácnějšíobřadpohřebníjest zádušní mše sv. Zbožně zůčast
niti se pohřbu je skutek milosrdný vůči pozůstalým a vůči
zesnulému.

Hrob. Mrtvé tělo katolického křesťana se pohřbívá v zemi. Tam se rozkládá
v prach, způsobem ne násilným a ne viditelným, nýbrž přirozeně a skrytě.
"Takový rozklad nejlépe vyhovuje lidskému citu živých. Tak byli pochováni Kri
stus, Panna Maria a první křesťané. Při tom zůstala církev dodnes a zakazuje
přísně svým členům pohřeb spálením, poněvadž je to způsob pohanský.
Neposlechnouti toho zákazu by znamenalo, chtít umříti ve hříchu. Takovým se
odpírá po smrti církevní doprovod.

Hřbitov, „svaté pole“. Za prvních dob křesťanských se pochováválo tam,
kde se věřící scházeli na služby boží. Později se pohřbívalo kolem kostela. Věřící
toužili i po smrti být co nejblíže oltáři. A živí chtěli své zesnulé stále míti na
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očích, aby na ně při službách božích pamatovali. Právo na pohřbení v posvě
cené části hřbitova přísluší jen tomu, kdo zemře jako řádný katolík. Každý
hřbitov je místo úctyhodné, zejména „ie-li posvěcen i církevně. Byl by to hřích,
rušiti tam povinný klid anebo svévolně hroby poškozovati.“

Proč církev trvá na bohoslužebném jazyku latinském, vysvětluje nový
katechismus takto:

„Obřadní řeč mešní je téměř u všech národů katolických většinou
latinská; latina jest jazyk mrtvý a zároveň světový. Při mši svaté utužuje se tím
jednota svaté církve obecné, katolík může kdekoli na světě při mši svaté cítiti
se jako doma, a v krajinách jazykově smíšených se tím předchází sporům. —
Ostatně. se může každý ze své modlitební knihy v řeči mateřské mši svatou spo
lečně s knězem modliti.

Včasným doplňkem biskupského katechismu jest článek: Manželství ne
platné.

„Manželství katolíka jest před Bohem neplatné: 1. když
bylo uzavřeno jen před úřadďemsvětským; — 2. když bylo uza
vřeno před duchovním nekatolickým; — když bylo uzavřeno
předduchovnímnekatolickým; —když bylo uzavřeno církevně
sice,alesneprominutelnou překážkou.

Překážkou platného manželství jest zvláště: manželství
smrtí nerozloučené, vyšší svěcení kněžské, nekřesťanské ná
boženství, švakrovství a blízké příbuzenství pokrevní nebo
duchovní.

Duchovní příbuženství jest mezi pokřtěnými a jejich kmotry. Z velmi důle
žitých příčin může církev některou z těchto překážek prominouti (dispens).

Sňatkem vědomě neplatným dopustil by se katolický křesťan hříchu, z něhož
by nemohl býti rozhřešen, dokud ho nenapraví. Kdyby umřel bez pokání, nemá
práva na církevní pohřeb. Rovněž tak, kdyby. katolík církevně oddaný připustil,
aby děti jeho byly vychovány v bludné víře.

Úvodem do části mravoučné nový katechismus nahrazuje citelný nedostatek
biskupského katechismu, jenž jediným slovem nikde nezmiňuje se o svědomí
a jeho významu.

„Jak žíti, abychom došli spasení, stanovil Bůh, náš nejvyšší Pán, svým
zákonem. Zákon boží poznáváme z hlasu svědomí, z desatera božích přikázání
a z evangelia.

Hlas svědomí. Při každém jednání ozývá se nám v duši jakoby hlas:
toto je spravedlivé, ono je nespravedlivé; toto je počestné, ono je nepočestné; toto
je dobré, onoje zlé; toto se smí, ono se nesmí. Tak nám rozum připomíná zákon
boží. Tento hlas rozumu slove svědomí. Svědomí před činem pobízí nebo varu
je, po činu chválí nebo vyčítá, blaží nebo mučí. „Červ jejich neumírá“ pravil
Kristus Pán o zavržených v pekle. (Marek 9, 43.)

Nesmíme jednati proti svědomí, protože svědomínám hlásá vůli
neboli zákon boží. „Všechno, co mení z přesvědčení, hříchem jest“ (Řím 14.
23.)

Pečuj o správné svědomí! Rozum se časem mýlí, a tak i svědomí
bývá bludné. Svědomí se vzdělává učením náboženství, životem podle víry a sv.
zpovědí. Člověk útlého svědomí chrání se i hříchů malých a snaží se konat i
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malé povinnosti. Je dobře s fím, o kom se říká: „Je svědomitý“ ; zle však, řekne-li
se: „Nemá svědomí! Kterak ho asi pozbyl?“

Správně vsunuje nový katechismus mezi hříchy proti úctě boží zanedbá
vání modlitby. V hadačství a kouzelnictví vhodně zmiňuje se o spiritismu,
jenž v dnešních hlavách víc než kdy jindy straší.

Spiritismus. Zvláště zlý jest hřích, když někdo se pokouší vyvolávati du
chy, aby zjevili skryté věci nebo způsobili něco zázraku podobného. Z dopuštění
božího by se to mohlostáti pomocí zlého ducha, jenž může přeludemanebo sku
tečně všelicos způsobiti, co lidské síly převyšuje. Většinou však vznikají úkazy
spiritistické podvodem pořadatelů a lehkověrností nebo sebeklamem účastníků.
Návštěva spiritistických besed působívá těžké poruchy duševní a podrývá svatou
víru. Proto církev zapovídá věřícím účastniti se jich.

V době uměle očkovaného internacionalismu, antimilitarismu a pseudohuma
nity, jež přehlíží bídu poctivého člověka, ale rozplývá se účastí k zločinci, jest
na místě promlouvati v katechismu io lásce K vlasti i povinnosti obrany její.

Nový katechismus činí to takto:
Láska k vlasti. Více než jiné smíme a máme milovati ty, kdo nám jsou

bližší věrou, dobrodiním anebo rodem: rodiče, sourozence, příbuzné, členy vlast
ního národa. Úctu dej cizině, lásku vlasti! Zářivé vzory, zejména: Mojžíš, Jeremiáš,
Juda Makkabi, Kristus Pán, sv. Pavel, sv. Václav, blahosl. Anežka Přemyslovna,
sv. Panna Orleánská.

Kdo miluje svůj národ, hlásí se k němu, váží si mateřské řeči, otcovské
půdy a národních zvyků i památek. Hledí poznati dějiny svého národa a hájí
spravedlivě práv jeho, přispívá na jeho potřeby a modlí se zaň. „Synáčkové,
nemilujme slovem, ani jazykem, nýbrž skutkem a vpravdě“
(1. Jan 3, 18.)“

A v přikázání pátém doplňuje: „Právem usmrcuje vrchnost nenapravitelného
zločince“ (Řím. 13, 4.), napadený útočníka ve spravedlivé obraně vlastního ži
vota a vojín ve válce nepřítele. Odpovědnost před Bohemmese, kdo válku způso
bil. I vojín může a má býti svatý. (Tři setníci v Písmě sv. Nového zákona. Sv.
Šebestián. Sv. Jiří. Sv. kníže Václav.) Vojínovi do boje povolanému žehná rodná
matka i matka církev. Proč?

V.

Systém číslovaných otázek a odpovědí olomoucký katechismus podržuje také,
ale v jiném způsobu a v jiné míře: ne tak, že by záležel jen z otázek a odpovědí
jako katechismus biskupský, nýbrž tak, že otázka a odpověď jsou v olomouckém
katechismu plodem, jehož uzrání všechen článek připravuje. Ukázkou uvedu tu
třeba článek z exhatologie o nebi:

„Do nebe se dostali za odměnu svatí andělé. S Kristem vstoupily do nebe duše
svatých z předpeklí. Hned po smrti přichází do nebe duše toho, kdo zemřel
neposkvrněný v křestní nevinnosti, anebo kdo na zemi časné tresty za své hříchy
buď vytrpěl anebo dobrými skutky nahradil. Duše jiných v Pánu zesnulých při
cházejído nebe přesočistec.V soudný den se dostanou všichni svatí
do nebe i s tělem.

77.Kdo přijde do nebe?
Do nebe přijde, kdo zemře v boží milosti a nemá co trpěti za hříchy.
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V Písmě svatém o uebi. Pán Ježíš: že hodný a věrný služebník vejde
v radost Pána svého (Mat. 25, 21.); že je tam jakoby večeře veliká, při které
Pán bude sám posluhovati (Luk. 14, 61.) a že blaženost nebeská bude trvati
věčně. (Jan 16, 22.)

Sv. Jan Evangelista: „Ejhle, stánek boží s lidmi a on, Bůh, přebývati
Boha „tváří v tvář““. (1. Kor. 13, 12.) Říkáme, že jim v nebi svítí „světlo věčné“
ani bolesti, neboť první věci pominuly.“ (Zjev. 21, 3, 4.)

Sv. Pavel: „Oko nikdy nevidělo, ani ucho meslyšelo, ani na srdce lidské
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. (1. Kor. 2, 9.) Svatí tam vidí
Boha „tváří v tvář““. (1. Kor. 13, 12.) Říkáme, že jim v nebi svítí „světlo věčné“?.
Čím kdobyl za živa světější, tím budev nebi blaženější. Neboť
„Kdo bohatě seje, bohatě také žnouti bude““. (2. Kor. 9, 6.)

78. Co blaží svaté v nebi?
Svaté v nebi blaží patření ua Boha a pokoj věčný.
Pozdvihni se duše z prachu, zaleť k rajským končinám!„Radujte

se a plesejte, neboť vaše odplata je hojná v nebesích.“ (Mat. 5, 12.) „,Ó, jak se
těším, až poslechnu lahodné slovo: vejdi v radost Pána svého! To mi zasvitne
krásný, blažený den, jenž nebude míti večera.“ Tak umíral sv. Augustin r. 429.
„Uvidíme se opět“ psal krátce před smrtí sv. Alois své matce a skonával se slo
vy žalmu (121, 1.): „Zaradoval jsem se, když mi řečeno bylo: Půjdeme do domu
božího“ (+ 1591). Mohu se tak těšiti já?

„Abys mysle naše k nebeským žádostem
pozdvihmouti ráčil, tě prosíme, uslyš nás.«
Z ukázky této již sdostatek vyplývá, že katechismus olomoucký nebude lze

zkoušeti po způsobu katechismu biskupského. A proto také olomoucký katechismus
byl napsán. Po přání, vysloveném jednomyslně a velmi důrazně říšskoněmeckými
katechety, aby katechismus nebyl suchou, životu vzdálenou vědeckou knihou,
nýbrž aby přihlížel k životu, k okolnostem, v michž mládež žije a ke zvlášt
nostem dětské duše, slovem, aby prolínal život, osomoucký katechismus sub
jektivisuje nauky svoje, zasouvá do nich dětský zájem a snaží se v mládeži
vzbuditi dojem, že v otázkách a odpověděch řešen jest vlastní případ žákův.
Nejen z věrouky a mravouky, ale i z ostatních disciplin, z výkladu Písma, litur
gie, církevního práva, dějin vybíráno jest vše, co má vztah k životu a co může
na žák“ povzbudivě působiti.

Neodkazuje se k těmto poznáním poď čarou, nýbrž používá se jich ve článku
samém jako vhodných pomůček k podchycení a vzdělání duše.

Z této snahy vznikla řada úrodných podnětů, jež tvoří nejpěknější stránky
knihy. Jen několik jich ještě nakonec uvedu:

Řeki Sion: „Opustil mě Hospodin a Pán zapomněl na mne.“ Bůh odpovídá:
„Což se může zapomenouti matka nad svým robátkem? A byť i ona se zapomněla,
já nezapomenu se nad tebou. (Is. 49, 14.) Pán Bůh dobrotivě pamatuje, i když
utrpením navštěvuje.“ (Str. 10.)

„Přijď království tvé.“ S Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého Kristus Pán
jako Bůh-člověk žije a kraluje na věky věkův. To nám připomíná svátek
Ježíše Krista Krále v poslední neděli říjnovou.Mnozí bohužel říkají: ,„Ne
chceme, aby tento kraloval nad námi.“ (Luk. 19, 14) Lajcký, neboli světský.
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apoštolát pracuje pro království Kristovo příkladem, modlitbou, slovem, tiskem;
almužnou. Kterak mohu pracovati já?*“ (str. 24.)

„Aby všichni jedno byli“ (Jan 17, 21.), modlil se Pán Ježíš při po
slední večeři. Od starodávna snažili se papežové přivésti všechny rozkolné a
zbloudilé křesťany,k jednotě svaté víry v pravé církvi (Unie-jednota). O. sjednocení
národů slovanskýchpracuje zvláště apoštolát sv. Cyrila a Metoděje
se sídlem na Velehradě. Tam se konají na ten účel světové sjezdy unionistické“
(str. 31.).

„Na smrt je připraven, kdožijev posvěcující milosti. „Odnáhlé
a nenadálé smrti vysvoboď más, Pane'“ Proč se tak modlíme? Leč ani náhlá
smrt není věčným zlem pro toho, kdo je aspoň bez hříchu těžkého. — Vzácným
je dobrodiním, může-li kdo zemříti svátostně zaopatřenmn. Tak se umírá
doslovně „s Pánem Bohem““. — Spořádej dům svůj, neboť umřeš (4. Král. 20,
1.) Opatrný spořádá zavčas pozemské záležitosti své pro případ smrti. Poslední
vůle neboli závěť se pořizuje ústně nebo písemně.“ (str. 38.)

„Našemu kostelu říkáme „dům boží“, protože od jeho posvěcení v něm sídlí
Kristus, Syn boží, ve svátosti Oltářní. „Domem božím stal se chrám, Ježíš s nebe
sestoupil.““ Co dobrého ti zde prokázal? Co prokazuje? Co míní prokázati? Vzpo
minej a přemýšlej! „Čím odplatím se Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
(Žalm 115, 12.) Pán odpovídá:

„Přicházej ochotně! Mistr je zde a volá tě“ (Jan 11, 28.). „Pojďte ke
mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím““ (Mat. 11, 28.).
I když není povinen, přichází hodný věřící, jak může, aspoň na chvíli —
na povinné pak služby boží po každé a včas.

„Chovej se uctivě! Svaté je místo, na kterém stojíš“ (2. Mojž. 3, 5.).
„Hospodin je tu, a já jsem nevěděl“ (1. Mojž. 28, 16.). Je pěkným zvykem pozdraviti
Pána Ježíše i cestou mimo kostel. Kolem kostela má býti posvátný klid. Mějte
v úctě mou svatyni (3. Mojž. 19, 30.).

Když přijdu do kostela, požehnámse u kropenkysvěcenouvodou. Před
svatostánkem pokleknu na pravé koleno. Na svém místě se pomodlím: „Bože, bud
milostiv mně hříšnému'!“ — Než odejdu z kostela, rozloučím se s Pánem:
„Ježíši, tobě žiji, Ježíši, tobě umírám, Ježíši, tvůj jsem živ i mrtev. Amen.“

Vděčně pamatuj! Ve Starém zákoně bylo nařízeno, že každý dospělý
muž má odváděti ročně na potřeby svatyně stříbrný peníz. Bůh slíbil, že ten
peníz bude mu každého dárce připomínati a pro duši jeho svolávati boží milosr
denství. (2. Mojž. 30, 12—16.). I Pán Ježíš platil tu daň chrámovou (Mat. 17,
2, 6. a pochválil dar chudobné vdovy. (Marek 12, 44.)

Na potřeby kostelní se sbírá v den sváteční při službách božích. Mimo to
věnují hodní věřící svíce, mešní roucho, kalich; ochotně přispívají na nové zvo
ny, na stavbu, na obnovu kostela. Rádi by, aby jména jejich byla zapsána v nebe
sích (Luk. 10, 20.)... (str. 59.).

Láká mne ještě tu uvésti pěkné myšlenky v článku Můj den sváteční
(str. 113.), o volbě stavu, o povinnosti stavu, práci (str. 139.) a poslední stať „Buď
s Pánem Bohem“, (str. 151.), ale nechci již svůj článek nadmíru prodlužovati,

Rozumí se samo sebou, že zkušený katecheta dovedl podobnými myšlenkami
i nauky biskupského katechismu oživovati. Ale zde, v katechismu olomouckém, má
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každý učitel náboženství, i laický, i nováček, bezpečný návod, jak si počínati,
i hojnost myšlenek, jichž může se zdarem použíti.

Nepodléhá pochybě, že způsob náboženské výuky, jak ji provádí katechismus
olomoucký, jest lepší, protože působivější a účinnější. Bude to nejspolehlivější
prostředek vzíti katechismu odium nezáživné a dětskému chápání málo přístupné
knihy. Bylo by ovšem bláhové se domnívati, že tento první pokus, jejž olomoucký
katechismus zahajuje, dostupuje již hned vrchu dokonalosti. Ale tvoří spolehlivý
základ, na němž může býti dále se zdarem budováno na veliký náboženský
i mravný prospěch žactva.

A aby mi nebylo nerozuměno: odstraňovati zkoušení v náboženství by zna
menalo zeslabovati zájem' a pozommost žactva. I žák chce býti hodiny, činněj
zúčastněn. Ale nebude to zkouška s notýskem v ruce jen pro známku, nýbrž zkouš
ka, jejíž jediným cílem bude přesvědčiti se, zda a pokud žák přednášené nauce
porozuměl, poznatky, její si osvojil a dedukce pro své smýšlení, a jednání z nich
vyvodil.

Olomoucký katechismus, jenž se zdarem se pokouší o novou, životnější a prak
tičtější metodu náboženského vyučování, předčí touto nemálo cennou snahou
katechismy dosavaďní a zaslouží si, aby, jak na školách národních a občan
ských, tak ina středních mu dána byla přednost. Pěkná úprava a mírná cena
(vázaný Kč 7.20) doporučuje ho i po této stránce.

Prof. Jan Novák

Jak upraviti katechismus ?
Z prakse do prakse,

Otázka nové úpravy katechismu jakožto učebnice, je pro naši dobu velice
naléhavá, protoje i hojně o ní psáno, abychom zase neobdrželi katechismu dobrého,
snad pro mladé theology jako compendium theologiae dogmaticae et moralis, ale
málo vhodného pro chápavost žáků a prostého lidu. Chci proto také něco ze své
zkušenosti jako starý katecheta sděliti a naznačiti, co bych považoval při úpravě
učebnic pro žáky vyspělejší, hlavně pak učebnic pro školy měšťanské a nižší
střední školy za praktické.

Zároveň však, a to ještě více mám na zřeteli mladé kněze se skrovnou ještě
vlastní praksí a laické katechety, jimž snad leccos z této rozpravy bude k užitku.
Z toho důvodu také o některých věcech promlouvám obšírněji, aby hlouběji do

Prvním požadavkem každé učebnice a tím více učebnice náboženství — učeb
nice to života mravního — musí býti její srozumitelnost. Nestačí,aby žák
jen memoroval určité pravdy náboženské, ale aby je také chápal, ježto jen tehdy,
bude se učiti se zájmem a jen tehdy také jeho vůle, která je výkonným orgánem
rozumu, bude posilována a povzbuzována, aby se pak pravdami těmi i ve svém
jednání řídil. Toť přece konečný cíl náboženství, jímž je podmíněno lidské štěstí.
Je proto nanejvýš třeba, aby i vyučování náboženství podřídilo se moderním
metodám praktičnosti a názornosti toho, co se v učebnici žactvu podává. Vždyť
náboženství je dáno ze života božího pro život lidský, upravujíc člověku cestu
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k. trvalémuštěstí; proto je nutno, aby abstraktní stalo se názorným duši
žáků a pochopitelný m, poněvadž jen tak a tehdy mladý rozum, jsa podepřen
pozorovací mohutností u mládeže, zvláště vyvinutou, pochopí nutnost toho, že
každý musí podle zásad učení Kristova žíti a jeďnati, má-li býti šťasten.

Z tohoto důvodu tedy je nutno abstraktní pojmy pokud možnonejvíce realiso
vati a přizpůsobiti dnešnímu způsobu vyjadřování, pokud by to ovšem nebylo na
újmu dogmatické stránce. Je-li kde, pak právě zde mají platit slova kardinála
Faulhabera: „Vyjadřuj se mluvou své doby.

A tu na prvémmístě k srozumitelnosti katechismu jako učebnice patří správné
porozumění,ustálené terminologii náboženské, která se liší oď živého
jazyka. S tou — myslím — musejí býti žáci nejdříve dobře obeznámeni a význam
jednotlivých ustálených výrazů náboženských dobře chápati (jako: věřiti, spasiti,
vykoupiti, dobro, hřích, ctnost, svatost, milost boží), poněvadž se pojmy, těmi.
v učebnici i ve výkladu stále operuje. Neuvědomují-lisi žáci o ka mžitě správné
ho významu těchto slov v našem způsobu mluvy, stává se výklad i dosah jednotli
vých pravď mlhavým, nesrozumitelným a proto i nezajímavým. Žák učí se jen
pro známku, aby měl ve škole i doma pokoj. To je u něho jediný důvod a cil.
Předmě. stane se mu nesympatickým, učení jemu protivné, poněvadž je pouhým
mechanickým memorováním a odříkáváním něčeho, čeho nechápe, a výsledek? —
Odnáší si nechuť k náboženství ze školy i do života, což bývá pro Katolicismus:
1 pro život takového žáka neblahé.

Tím naprosto není řečeno, že by se ustálená ona terminologie měla odstra
niti a náhraditi výrazy dnešního způsobu mluvy. Něco podobného je nemožné,
poněvadž živý jazyk časem podléhá, ve svém vývinu stálým změnám, a to mnohdy
změnám tak podstatným, že mnohé slovo za delší doby nabývá významu zcela.
odlišného, než mělo původně. Tím do věrouky i mravouky vnikaly by během.
času zmatky a bludy. Z toho důvodu ustálena terminologie jen náboženství kato
lickému vlastní musí býti zachována, ale význam jednotlivých výrazů musí býti
jasně a v duchu usu loguendi naší doby projádřen; třeba v závorce budiž uvedeno:
slovo dnešní, které značí totéž, co ustálený výraz náboženský. Poněvadž však
nelze při každém výrazu v knize se opakujícím vždy znovu význam jeho uváděti.
nebo vykládati, bylo by dobře, aby nejběžnější a nejhlavnější termíny a jich
stručný výklad umístěn byl na počátku katechismu neb učebnice a věci ty, stále,
takřka při každé hodině, pokud přicházejí v tekstu nebo ve výkladu, stručně
byly. opakovány a tím oživovány. Je toho tím více třeba, poněvadž zvláště mlad
ším generacím stala se tato terminologie obsahově cizí. Slova snad znají, ale
smysl slov jim uniká. Prostředí, které žáky obklopuje (škola, literatura, divadlo,
společnost, namnoze i rodiče žáků) je nábožensky lhostejné, ba protinábo
ženské a protikatolické, tak že kde kdo se snaží již školní mládeži vštípiti názor,

boženství dnes přidružují se ještě jen lidé zaostalí a nemyslící. Nechápou-li tedy;
žáci smyslu a důležitosti náboženských pravd proživot, přijmou tím spíše a ochot

hrdinství, když jsou k náboženství a k náboženskému vyučování lhostejní a nevší
maví a když katechetovi oponují a k němu se chovají drze a urážlivě. Kdyby
náboženství a jeho pravdám rozuměli (mám na mysli žáky, již dospělejší), byli by;
tím proti názorům víře nepřátelským chráněni a vůči nim imunní, neboť jednou.
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z nejprvnějších příčin náboženské lhostejnosti je povětšině ne snad zloba, ale
neporozumění nebo chybné porozumění náboženským pravdám.

Právě tohle, — neznalost a nepochopení učení katolického je hlavní příčinou
nedostatku katolíků z přesvědčení. Mnoho se chybovalo v tom, že někteří učitelé
náboženství i kazatelé zdůrazňovali sice: „Tomu a tomu musíš věřiti,““ale rozum,
t. j. přesvědčivé pochopení se nechávalo z velké části stranou. Čeho však člověk
nechápe, o to se nezajímá a pak to ponenáhlu odkládá. Kdyby. si lidé uvědomo
vali, že víra katolická žádá od člověka vždy jen toho, co bezpodmínečně nutno
činiti, má-li člověk správně jednati a zůstati před vševědoucím Bohem a sám před
sebou opravdu čestným a že žádá jen toho, co je podmínkou a základem i blaho:
bytu pozemského, úctyhodným charakterem, ve svém svědomí spokojeným, jinak
by pak katolíci na svou víru hleděli a jí si vážili. Vždyť četné konverse hlavně mezi
inteligencí v době přítomné v Anglii, Francii, Německu, Americe jsou důsled
kem toho, že po důkladném studiu různých věr a katolicismu poznali, že jen učení
katolické skýtá pevných základů a naznačuje správné směrnice a bezpečnou cestu
k trvalému vniternému uspokojení a štěstí jak jednotlivcovu, tak i celéholidstva.

Dále nesmíme zapomínati na velice důležitý fakt, že učebnice náboženství,
ať je to již katechismus nebo specielně vypravená učebnice pro určitý druh škol,
není jen učebnicí pro žáky, ale nepřímo i pro dospělé. Rodiče totiž nebo dospělí
sourozenci se doma se žáky učí, buď aby jim učení usnadnili nebo děti své kontro
lovali, zda se učily. Žel však, že učení katechismu namnoze zrovna tak málo
chápou, jako jejich děti, a pak. viní ještě před dětmi učitele náboženství, proč
takovými nesrozumitelnými, nepochopitelnými a proto zbytečnými věcmi děti trápí,
to Že nemá žádného smyslu a významu. Tak snadno vzniká předpojatost proti ná
boženství u rodičů iu žáků, poněvadž děti rodiče napodobí.

Ale i jinak dobří katolíci mívají dnes, jak jsem se častěji přesvědčil, nábo
ženské pojmy hodně zamlžené, namnoze velice popletené, ano i maivní, čímž
nepřátelům náboženství poskytují jen výborné látky k posměchu a zlehčování
víry, jemuž tací katolíci nedovedou čeliti, leda ubohým způsobem, který nic
nepovídá, a tím méně dokazuje. Pak ovšem nepřátelům náboženství není příliš
těžko vírou takového věřícího katolíka otřásti, poněvadž na otázku: Proč máme
tak a tak věřiti, nedovedou si dáti správné „proto“ — pochybování roste a množí
se potom samo sebou.

Dříve ovšem lidem nábožensky založeným, kteří od útlého mládí nejen slo
vem, ale hlavně příkladem rodičů byli vedeni k praktickému náboženství, stačilo,
že to a to náboženství oď nich žádá a konají to, netážíce se, proč mají tak vě
řiti a jednati. Životní prakse je přesvědčila, že je to správné, a to jim stačilo.
Dnešní člověk však na toto „proč“ se táže, proč tak a tak musíme tomu a tomu
věřiti a proč Kristus toho a toho, tak a tak od nás žádá. Toto „proč“ musíme
tedy iu žáků dospělejších, hlavně na škole měšťanské a nižší střední respekto
vati a toho od mich žádati, ovšem bez věcných forem a na důsledky všech těch
pravá v životě praktickém poukazovati. Neteoretisují, ale pravím to z prakse,
která mi ukázala, že to činí žákům předmět zajímavým a budí jejich pozornost.
Zdůrazňuji ovšem, že mám na mysli žáky již vyspělejší s větší rozumovou soudností.
Dnes, kdy doba naše měří všechno jen rozumem, a méně srdcem, je třeba na toto
„proč“ dávati velkou váhu, kde se to jen dá, a pokud soudnost žáků stačí, nesmí
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se toho ani u menších zanedbávati a na příkladech ze života i soudobého jim to
osvětliti.

Proto myslím,že dobrý katechismusjako učebnice pro školu upra
vený, srozumitelný, stal by se nejvhodnější instruktivní a obrannou knihou katol.
uvědomění a života, poněvadž je to kniha nejrozšířenější ve všech vrstvách, i
v těch nábožensky lhostejných. Bylo by proto s velkou škodou okolnosti té ne
využitkovati.

Máme sice již pěknou poučnou katol. literaturu, ale knihy ty jednak pro svou
drahotu, jednak pro svou formu lidu méně přístupnou nebo pro náboženskou
lhostejnost přemnohých katolíků nevnikají do širších vrstev; odebírají je zase
hlavně jen kněží a trocha vzdělaných katolíků, jak by nám nakladatelé nejlépe
pověděli. Doporučovalo by se proto, aby, úkol ten splnil katechismus žákům i lidu
pochopitelným, snadno přístupným podáním náboženských pravd a jich stručným
odůvodněním, které by bylo tištěno písmem petitovým, aby hlavní učivo se v tom
neztrácelo. Takové stručné, ne ovšem zase veleučené odůvodnění bylo by. nejen
pro žáky, ale i pro katechetu velkým ulehčením a dobrodiním. (Bylo by ovšem
dobře založiti také nějaký peněžitý fond, který by umožnil stanoviti nejmenší
cenu katechismu.)

Namítne se mi ovšem, že pojmy a pravdy náboženské vysvětliti a rozumově
odůvodniti je věcí katechetovou, že učebnice musí býti pokud možno nejkratší.
Teoreticky přisvědčuji, prakticky popírám. V praksi nutno totiž přizpůsobiti se
poměrům doby, nemá-li prakse býti ubohá. Srozumitelnost je nejen úkolem učitele
náboženství, ale také učebnice. Katecheta má ovšem odchylná slova a pojmy
vysvětliti, objasniti a pravdy zdůvodniti a ve většině to také činí, ale dnešní
žactvo tolika věcmi, tolika movými poznatky, z různých učebných předmětů a
řeknu i sportem, tím bůžkem, dnešní doby, i jiným mnohým způsobem rozptý
lené, i kdyby v hodině učení chápalo, rychle zapomíná, když mu to kniha doma
při učení nepřipomene, takže v příští hodině, tedy po několika dnech z toho:
mnoho zase neví, natož za měsíc, za dva. Tu jak by byli toho vůbec neslyšeli. To:
mi jistě kolegové z povolání dosvědčí. Ale to mám na mysli ještě jen lepší žáky.
Dovedou sice určité věty a definice mechanicky. odříkati, ale ono „proč“ je jim
zase již neznámo. Katecheta, nespokojuje-li se u žáků jen s mechanismem, musí
látku znovu a znovu při zkoušení vykládati, čímž pozbývá mnoho drahocenného
času, jehož přece máme tak maličko.

„Myslím proto a prakse mne o tom přesvědčila, že bylo by s velkou vý
hodou, aby hned na počátku katechismu (ať již v řadě otázek neb jinak) byla:
hlavní a nejběžnější terminologie od mluvy obecné odchylná, zřetelně projádřena.
slovy a pojmy dnešního způsobu mluvy lidu pochopitelnými. Kdyby lidé dneška.
si uvědomili, že náboženství — prakticky řečeno — je souhrn pravd Bohem,
pravdou věčnou, nám daných, kterými se musí člověk říditi, má-li správně jednati
a zůstati (i sám před sebou) člověkem čestným a šťastným, — nebem že
rozumí se nejen místo.trvalé blaženosti,ale hlavněstav vniterné trvalé bla
žemosti (podobnějako ráj), po níž přece každý touží a jí dosíci chce, — hřích
že jz vědomé (úmyslné)a dobrovolné jednání proti pravdě, tedy úmyslné
jednání nesprávné, člověka čestného a poctivého nehodné, jež dříve nebo.
později mu přivodí zlo, jež mičí jeho spokojenost a štěstí, ba i blahobyt pozem

Wský, — ctnost (a svatost) že je vlastně všestranná mravní dokonalost, kdy
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člověk — Deo adjuvante — vždy, všude, ve všem a za každých poměrů z lásky.
k Bohu správně jedná a za to je ctný čili naší úcty hoden — čestný
—=ctnostný, pak by jistě i člověk lehkomyslný, ale aspoň trochu myslící jistě si torozmyslilastydělsezehříchu,ctnosti© posměchsitropiti.

Takto a podobně vysvětlená terminologie, příklady ze života podložená, musí
se hodně často při každé příležitosti jen letmým opakováním oživovati, aby vý
znam toho kterého termínu ihned mechanicky žákům při výkladu látky, vstoupil na
mysl a katecheta nebyl nucen pro jasnost znovu Kkjich výkladu se vraceti a tak
se sté'> zdržovati. Hodiny náboženské by, pak žáky zcela jinak poutaly, poněvadž
by výklaď učitelův ďalece snáze chápali a jeho přesvědčivost vycitovali. Že by,
tím školními léty rostlo v nich a sílilo náboženské přesvědčení i vážnost kná.
+boženství, jest jisto.

Kdyby těchto směrnic při úpravě nového katechismu a vůbec učebnic nábo
ženství pro vyšší stupně žactva a nižší střeďní školu bylo dbáno, jistě by to bylo
náboženství jen ku prospěchu. Vždyť již sv. Pavel volá k věřícím své doby.: „Víra
vaše budiž rozumná“ t. j„ musíte víru Kristovu nejen přijímati, ale také se mu
síte snažili ji rozumem chápati a podepříti — pak bude pevná.

A to lz: vždycky, neboť kde přece některé pravdy jsou nad chápavost na
šeho rozumu (t. zv. tajemství víry), lze je aspoň rozumem podepříti a chápati je
„zase srdcem.

Že by se těmito vysvětlivkami katechismus nebo učebnice příliš rozšířila,
není se třeba obávati, ježto mnohé stati, kterými se dnešní katechismus obšírně
obírá, ďají se kratšeji a pochopitelněji vyjádřiti a vysvětlivky petitem tištěné
také mnoho místa nezaberou. Věty k učení mohou býti krátké, bližší vysvětlivky
petitem. Za to učení bylo zajímavější a proto i snažší k pamatování. Při zkou
šení neměl by se ovšem učitel spokojiti jen s odříkáváním látky nebo určitých
definic, ale ještě otázkami se potom přesvědčiti, zda žák učivu rozumí a pokud
je ovládá:

Vysvětlení velice často užívaných důležitých pojmů, které bude následovati
představuji si jen jako námět, o čem by bylo dobře pojednati hned na počátku,
katechismu a učebnic náboženství, určených pro žáky vyspělejší, tedy. hlavně
škol měšťanských a nižších škol středních. Nic neformuluji, jen uvádím látku,
"poněvadž každý si to upraví podle své indivibuality. (Bude uveřejněno v příštím
ročníku).

RŮZNÉ ZPRÁVY A LITERATURA.

Nový římský katechismus. „Našinec“ v
čísle 223. píše, že vatikánská knihtiskárna
počala již rozesílati nový katechismus, zpra
covaný kardinálemGasparrim. Katechis
mus nese titul: „Catechismus catholicus,
cura et studio Petri card. Gasparri concin
natus“. Knížka má 464 stran. Autor v úvo
du sděluje, že katechismus byl k dobrozdání
předložen -specielní kongregační komisi, čet
ným kardinálům, profesorům bohosloví a
jiným odborníkům. Při redakci katechismu

„spolupracovalo mnoho učitelů z university
gregoriánské, biblického ústavu, papežského
-orientálního ústavu, z římské koleje pro

šíření víry atd. Do jiných jazyků smí býti
katechismus přeložen pouze po předchozí
dohodě s autorem. Katechismus skládá se
ze tří částí: prvá je pro děti, připravující
se na první svaté přijímání, a čítá 26 otá
zek; druhá je pro děti po prvním svátém
přijímání a má 240 otázek; třetí pro do
rostlé má 595 otázek. Pět dodatků obsahuje
církevní dekrety a schemata konstitucí va
tikánského sněmu. Připojen je přehled obec
ných sněmů, papežů, církevních otců atd.
Nový katechismus nemá povahy úřední jako
na př. kodex církev. práva, nýbrž ordina
riům je ponechána svobodná volba.


